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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan YME atas berkah dan rahmatNya 
prosiding yang berisi kumpulan makalah yang dihimpun dari Seminar Nasional Kimia dan 
pembelajarannya 2016 dengan tema “Inovasi Pendidikan Kimia dan Penelitian Kimia Pada 
Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”. Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya 2016 
merupakan forum diskusi dan tukar informasi antara peneliti, guru, dosen, dan praktisi 
pendidikan lainnya yang bertujuan turut serta memajukan dan mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di bidang kimia dan pendidikan kimia di Indonesia.  

 Prosiding ini  memuat makalah utama dari pembicara utama dan makalah kimia 
serta pendidikan kimia dari pemakalah pada sidang pararel. Prosiding Seminar Nasional 
ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban untuk menyebarluaskan dan 
menyumbangkian hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang terangkum dalam makalah 
yang disajikan di sesi sidang pararel. Kegiatan ilmiah ini diharapkan mampu 
memunculkan inspirasi atau ide-ide baru serta motivasi yang dapat melahirkan inovasi-
inovasi baru dalam upaya peningkatan pendidikan kimia dan penelitian kimia pada era 
masyarakat ASEAN. Semoga yang diupayakan dalam seminar sampai terselesaikannya 
prosiding ini memiliki manfaat yang jauh lebih luas bagi upaya meningkatkan inovasi-
inovasi baru dalam dunia penelitian baik pendidikan kimia dan kimia, demi terciptanya 
bangsa yang mandiri dan bermartabat. 

     Pada kesempatan ini, tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada 
Ketua Jurusan Kimia FMIPA, Dekan FMIPA Unesa, Rektor Unesa, para sponsor yang 
telah mendukung terselenggaranya seminar ini, serta segenap panitia yang telah 
mempersiapkan dengan baik jauh-jauh hari demi terlaksananya Seminar Nasional Kimia 
2016. 

 

           Panitia 
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SAMBUTAN KETUA PANITIA SEMINAR NASIONAL KIMIA DAN 
PEMBELAJARANNYA JURUSAN KIMIA FMIPA UNESA 

17 SEPTEMBER 2016 

 

Assalamualaikum, Wr.Wb, 

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rachmatNya kepada kita semua sehingga pada hari yang berbahagia ini kita 
dapat berkumpul dalam sebuah acara seminar nasional. 

Pada kesempatan ini kami ucapkan selamat datang kepada : 

YTH. Bapak Rektor Universitas Negeri Surabaya, 

YTH. Bapak Dekan FMIPA UNESA  

YTH. Dr. Harry Firman, M.Pd. sebagai nara sumber, 

YTH. Dr. Sutrisno, M.Si. sebagai nara sumber, 

YTH. Para pemakalah dan hadirin sekalian yang berbahagia. 

Perkenankan kami mewakili Panitia Seminar Nasional Kimia menyampaikan 
sambutan. Sesuai dengan misi perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dan 
pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka Universitas Negeri 
Surabaya dalam hal ini Jurusan Kimia FMIPA menyelenggarakan Seminar Nasional 
dengan tema: “Inovasi Pendidikan Kimia Dan Penelitian Kimia Pada Era Masyarakat 
Ekonomi Asean” yang mendapatkan respon dari dunia pendidikan, para peneliti, guru, 
dosen, dan mahasiswa untuk mengikuti seminar kali ini.  

Perlu saya sampaikan bahwa seminar kali ini diikuti oleh teman-teman peneliti dari 
dari berbagai daerah di seluruh Indonesia sehingga sudah memenuhi persyaratan sebagai 
seminar nasional. 

Adapun nara sumber dalam seminar ini adalah Yth. Dr. Bapak Harry Firman, M.Pd., 
Yth. Bapak. Dr. Sutrisno,M.Si., dan Ibu Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si. Pada seminar kali 
ini pemakalah dan peserta baik dari bidang kimia maupun pendidikan kimia juga akan 
menyampaikan makalahnya dalam sidang parallel. 

Pada kesempatan yang sangat baik ini kami tidak lupa menyampaikan ucapan 
terimakasih kepada: 

Bapak Rektor Universitas Negeri Surabaya yang berkenan hadir dan membuka 
kegiatan seminar ini. Terimakasih juga saya sampaikan kepada nara sumber yang 
menyempatkan hadir dan mengisi seminar ini dengan ilmu yang bermanfaat. Kepada 
hadirin sekalian yang juga berpartisipasi untuk mendukung kegiatan ini saya mengucapkan 
terimakasih. Kepada seluruh panitia yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanan seminar 
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ini dengan tenaga, pikiran dan semangat kerjasama yang sangat baik kami sangat 
berterimakasih. 

Selanjutnya saya sampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan 
seminar ini belum dapat memuaskan berbagai pihak, kami sangat terbuka untuk menerima 
masukan yang bersifat membangun demi kebaikan kedepan. Harapan kami semoga 
seminar kali ini berjalan dengan lancer dari awal sampai berakhirnya acara. Amiin YRA.  

Akhirnya Billahi Taufik Walhidayah, Selamat berseminar. 

 

Wassalam,Wr.Wb. 
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SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  

PADA ACARA SEMINAR NASIONAL KIMIA DANPEMBELAJARANNYA  

JURUSAN KIMIA FMIPA UNESA 

17 SEPTEMBER 2016 

 

Assalamualaikum, Wr.Wb, 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rachmatNya kepada kita 
semua sehingga kita dapat bertemu untuk melaksanakan Seminar Nasional Kimia dan 
Pembelajarannya pada hari ini, Sabtu, 17 September 2016. Seminar nasional ini 
merupakan forum diskusi dan tukar informasi antara peneliti, guru, dosen, dan praktisi 
pendidikan lainnya  yang bertujuan turut serta memajukan dan mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di bidang kimia dan pendidikan kimia di Indonesia. Terjadinya 
sinergi antara penelitian kimia dan pendidikan kimia akan mendorong kita untuk terus 
menerus melakukan inovasi, sehingga kita sebagai suatu bangsa mampu bersaing dengan 
negara lain untuk menjadi negara yang mandiri. 

Inovasi di bidang kimia dan pendidikan kimia dapat dilakukan melalui seminar 
nasional kali ini yang mengambil topik: “Inovasi Pendidikan Kimia dan Penelitian 
Kimia Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean.”   Oleh karena itu sangat tepat bila 
seminar yang diselenggarakan secara berkala oleh Jurusan Kimia FMIPA Unesa sebagai 
upaya keikutsertaan kita dalam mendukung program pemerintah di era globalisasi. Saya 
harapkan seminar ilmiah ini mampu memunculkan inspirasi atau ide-ide baru di bidang 
kimia dan pendidikan kimia, serta dapat memotivasi akan lahirnya inovasi-inovasi guna 
meningkatkan sumber daya manusia yang berbudaya, bermartabat, dan cerdas. 

Akhirnya pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan 
selamat datang dan selamat berpartisipasi kepada semua tamu undangan. Ucapan 
terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada semua 
anggota panitia seminar serta kepada semua pihak yang ikut berkontribusi sehingga acara 
ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar.  

Aamiin. 

Wassalamualaikum Warochmatullahi Wabarokatuh. 
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PENDIDIKAN STEM SEBAGAI KERANGKA INOVASI PEMBELAJARAN KIMIA 
UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA DALAM ERA  

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 
 

STEM EDUCATION AS FRAMEWORK FOR CHEMICAL EDUCATION 
INNOVATION TO STRENGTHEN THE NATIONAL COMPETITIVENESS  

IN THE ERA OF ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 
 
 

Harry Firman 
Departemen Pendidikan Kimia FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia 

Jl. Setiabudi No. 229 Bandung (40154), Telp. 022-2001108 
 

email:  harry.firman@hotmail.com            

Abstrak. Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melahirkan tantangan baru bagi bangsa 
Indonesia, yakni perlunya meningkatkan daya saing bangsa. Upaya strategis diperlukan untuk 
meningkatkan daya saing produk dan tenaga kerja Indonesia yang ditopang oleh kualitas pendidikan, 
termasuk pendidikan kimia. Untuk itu inovasi pendidikan kimia ke depan perlu berkontribusi pada 
pengembangan kemampuan berinovasi dan memecahkan masalah, yang ditopang oleh pemahaman 
yang mendalam terhadap pengetahuan kimia dan aplikasinya, serta soft-skills kreativitas, inisiatif, 
kerjasama, dan komunikasi. Inovasi-inovasi dalam pembelajaran kimia di masa lampau belum cukup 
memadai untuk mengembangkan SDM  yang menopang daya saing ekonomi bangsa. Konsep 
pendidikan STEM (science-technology-engineering-mathematics) yang sedang berkembang negara-
negara maju saat kini dapat menjadi ‘framework’ baru bagi inovasi pembelajaran kimia di Indonesia 
dalam era persaingan bebas. Pendidikan STEM mengintegrasikan pemahaman sains (termasuk 
kimia), pemikiran saintifik, keterampilan matematika, dan teknologi yang ada, dengan kemampuan 
melakukan proses desain rekayasa (engineering design process). Implementasi pembelajaran kimia 
berbasis STEM menjadikan lulusan persekolahan terlatih menggunakan pengetahuan kimia yang 
dimilikinya untuk mengkreasi produk inovatif yang mampu memecahkan masalah-masalah terkait 
kimia di masyarakat.  
 
Kata kunci: Pendidikan STEM, kimia, daya saing ekonomi bangsa, masyarakat ekonomi ASEAN. 
 
Abstract. Implementation of the ASEAN economic community has raised national competitiveness as 
a new challenge for Indonesian nation. A strategic effort is needed to strengthen competitiveness of 
Indonesian products and human resources those are supported by educational quality services, 
including chemistry education. Therefore innovations in chemical education in Indonesia need to 
contribute to the development of innovative and problem solving abilities of students supported by in-
depth understanding on chemistry basic knowledge and its application, as well as soft skills of 
creativity, initiative, team work, and communication. Previous innovations in teaching chemistry are 
not appropriate to develop human resource quality that will be able to support national economic 
competitiveness. The STEM (science-technology-engineering-mathematics) education which is being 
developed and utilized many developed countries nowadays can be adopted as new framework for 
innovating chemical education in Indonesia in the era of free-trade. STEM education integrates 
student’s scientific knowledge and skills, mathematical tools and technology with the ability to do 
engineering design processes. The implementation of STEM education in chemical education context 
will make high school graduates well trained in using scientific knowledge they have to create 
innovative products that solve chemistry related problems in society. 
. 
Keywords: STEM education, chemistry, national competitiveness, ASEAN economic community. 
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PENDAHULUAN 

Pada akhir tahun 2015 negara-negara 
Asia Tenggara (ASEAN) menyepakati 
pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA) sebagai bentuk integrasi ekonomi 
kawasan ASEAN yang bertujuan untuk 
memacu pertumbuhan ekonomi di masing-
masing negara. Realisasi perdagangan bebas 
dalam konteks MEA menimbulkan arus bebas 
dari satu negara ke negara lain di ASEAN 
dalam barang, jasa, dan tenaga kerja. Upaya 
strategis diperlukan untuk meningkatkan daya 
saing produk dan tenaga kerja Indonesia yang 
ditopang oleh kualitas pendidikan, termasuk 
pendidikan kimia. Untuk itu inovasi 
pendidikan kimia ke depan perlu berkontribusi 
pada pengembangan kemampuan berinovasi 
dan memecahkan masalah, yang ditopang oleh 
pemahaman yang mendalam terhadap 
pengetahuan kimia dan aplikasinya, serta soft-
skills kreativitas, inisiatif, kerjasama, dan 
komunikasi. Pendekatan-pendekatan 
pembelajaran yang telah diterapkan dalam 
pembelajaran kimia sejauh ini, seperti 
pendekatan konsep, pendekatan inkuiri, 
pendekatan kontekstual, dan pendekatan 
saintifik secara terpisah-pisah belum cukup 
memadai untuk mengembangkan SDM yang 
menopang daya saing ekonomi bangsa. 
Konsep pendidikan STEM (science-
technology-engineering-mathematics) yang 
sedang berkembang di negara-negara maju 
saat kini dapat menjadi ‘framework’ baru bagi 
inovasi pendidikan kimia di Indonesia dalam 
era persaingan bebas.  

 
PENDIDIKAN STEM 

STEM adalah akronim dari science, 
technology, engineering, dan mathematics. 
Kata STEM diluncurkan oleh National Science 
Foundation AS pada tahun 1990-an sebagai 
sebagai tema gerakan reformasi pendidikan 
dalam keempat bidang disiplin tersebut untuk 
menumbuhkan angkatan kerja bidang-bidang 
STEM, serta mengembangkan warga negara 
yang melek STEM, serta meningkatkan daya 
saing global AS dalam inovasi iptek (Hanover 
Research, 2011). Gerakan reformasi 
pendidikan STEM ini didorong oleh laporan-
laporan studi yang menunjukkan terjadi 
kekurangan kandidat untuk mengisi lapangan 

kerja dalam bidang-bidang STEM, tingkat 
iliterasi yang signifikan dalam masyarakat 
tentang isu-isu terkait STEM, serta posisi 
capaian siswa sekolah menengah AS dalam 
TIMSS dan PISA (Roberts, 2012). Dewasa ini 
komitmen AS terhadap gerakan pendidikan 
STEM diwujudkan dalam bentuk dukungan 
anggaran dari pemerintah, dukungan 
kepakaran dari banyak perguruan tinggi, serta 
dukungan teknis dari dunia industri, bagi 
pengembangan dan implementasi pendidikan 
STEM. 

Sebagai komponen dari STEM, sains 
adalah kajian tentang fenomena alam yang 
melibatkan observasi dan pengukuran, sebagai 
wahana untuk menjelaskan secara obyektif 
alam yang selalu berubah. Terdapat beberapa 
domain utama dari sains pada jenjang 
pendidikan dasar dan menengah, yakni fisika, 
biologi, kimia, serta ilmu pengetahuan 
kebumian dan antariksa. Teknologi adalah 
tentang inovasi-inovasi manusia yang 
digunakan untuk memodifikasi alam agar 
memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, 
sehingga membuat kehidupan lebih baik dan 
lebih aman. Teknologi-teknologi membuat 
manusia dapat melakukan perjalanan secara 
cepat, berkomunikasi langsung dengan orang 
di tempat yang berjauhan, mendapati makanan 
yang sehat, serta alat-alat keselamatan. 
Enjiniring (engineering) adalah pengetahuan 
dan keterampilan untuk memperoleh dan 
mengaplikasikan pengetahuan ilmiah, 
ekonomi, sosial, serta praktis untuk mendesain 
dan mengkonstruksi mesin, peralatan, sistem, 
material, dan proses yang bermanfaat bagi 
manusia secara ekonomis dan ramah 
lingkungan. Selanjutnya, matematika adalah 
ilmu tentang pola-pola dan hubungan-
hubungan, dan menyediakan bahasa bagi 
teknologi, sains, dan enjiniring.  

Pendidikan STEM tidak bermakna 
hanya penguatan praksis pendidikan dalam 
bidang-bidang STEM secara terpisah, 
melainkan mengembangkan pendekatan 
pendidikan yang mengintegrasikan sains, 
teknonogi, enjiniring, dan matematika, dengan 
memfokuskan proses pendidikan pada 
pemecahan masalah nyata dalam kehidupan 
sehari-hari maupun kehidupan profesi 
(National STEM Education Center, 2014). 
Dalam konteks pendidikan dasar dan 



Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya, ISBN : 978-602-0951-12-6  
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 17 September 2016 

 

A - 3 
 

menengah, Pendidikan STEM bertujuan 
mengembangkan peserta didik yang melek 
STEM (Bybee, 2013:5), yang mempunyai: 

(1) pengetahuan, sikap, dan keterampilan 
untuk mengidentifikasi pertanyaan dan 
masalah dalam situasi kehidupannya, 
menjelaskan fenomena alam, mendesain, 
serta menarik kesimpulan berdasar bukti 
mengenai isu-isu terkait STEM; 

(2) memahami karakteristik fitur-fitur disiplin 
STEM sebagai bentuk-bentuk 
pengetahuan, penyelidikan, serta desain 
yang digagas manusia; 

(3) kesadaran bagaimana disiplin-disiplin 
STEM membentuk lingkungan material, 
intelektual dan kultural,  

(4) mau terlibat dalam kajian isu-isu terkait 
STEM (misalnya efisiensi energi, kualitas 
lingkungan, keterbatasan sumberdaya 
alam) sebagai warga negara yang 
konstruktif, peduli, serta reflektif dengan 
menggunakan gagasan-gagasan sains, 
teknologi, enjiniring dan matematika. 

Pendidikan STEM  memberikan peluang 
bagi guru untuk memperlihatkan kepada 
peserta didik betapa konsep, prinsip, dan 
teknik dari sains, teknologi, enjiniring, dan 
matematika digunakan secara terintegrasi 
dalam pengembangan produk, proses, dan 
sistem yang digunakan dalam kehidupan 
sehari-hari mereka. Oleh karenanya, Reeve 
(2013) mengadopsi definisi pendidikan STEM 
sebagai pendekatan interdisiplin pada 
pembelajaran, yang di dalamnya peserta didik 
menggunakan sains, teknologi, enjiniring, dan 
matematika dalam konteks nyata yang 
mengkoneksikan antara sekolah, dunia kerja, 
dan dunia global, sehingga mengembangkan 
literasi STEM  yang memampukan peserta 
didik bersaing dalam era ekonomi baru yang 
berbasis pengetahuan.  

 
URGENSI DAN KELAYAKAN 
PENDIDIKAN STEM DI INDONESIA 

Dewasa ini Pendidikan STEM diadopsi 
oleh banyak negara sebagai cetak-biru inovasi 
pendidikan pendidikan, sehingga muncul 
sebagai gerakan global untuk menjembatani 
kesenjangan antara kebutuhan dan 
ketersediaan keahlian yang diperlukan untuk 
pembangunan ekonomi di Abad ke-21. Biro 

Statistika Tenaga Kerja AS pada tahun 2011 
menguraikan bahwa di lingkup global pada 
satu dekade mendatang struktur lapangan 
pekerjaan STEM akan meningkat sebesar 
17%, sedangkan lapangan pekerjaan non-
STEM hanya meningkat 10 % (Kompas 12 
Juli 2015). 

Dalam menghadapi era persaingan 
global, Indonesia pun perlu menyiapkan 
sumberdaya manusia yang handal dalam 
disiplin-disiplin STEM secara kualitas dan 
mencukupi secara kuantitas. Sebagaimana 
dirilis dalam Surat Kabar Kompas (Juli 2015) 
Indonesia mengalami kendala kesenjangan 
antara kebutuhan dan ketersediaan SDM. 
Merujuk data Badan Pusat Statistik 2010, 
sumber daya manusia Indonesia masih 
didominasi tenaga kera kurang terampil 
(sebanyak 88 juta), dan diprediksi 2020 akan 
ada 50% kekurangan tenaga kerja untuk 
mengisi lowongan jabatan di struktur lapangan 
kerja. Namun, jalan untuk mengatasi persoalan 
ini bukanlah perkara mudah, sebab tanpa 
upaya mengembangkan kemampuan dasar, 
soft skills (kolaborasi, komunikasi, kreativitas, 
pemecahan masalah), dan nilai-nilai prasyarat 
memasuki profesi STEM pada jenjang 
pendidikan dasar dan menengah, sukar untuk 
mengharapkan generasi muda yang 
bermotivasi dan siap menekuni bidang-bidang 
STEM.  

Kurikulum 2013 yang baru saja 
diluncurkan tidak akan dapat mengatasi 
permasalahan kualitas dan kuantitas 
sumberdaya manusia Indonesia yang berdaya 
siang global, jika tidak secara sistematik 
menyiapkan mereka mengembangkan 
pengetahuan, keterampilan dan sikap yang 
dipersyaratkan dunia kerja Abad ke-21, 
sebagaimana diwujudkan dalam Pendidikan 
STEM. Untuk mengatasi hal tersebut 
Pendidikan dengan pendekatan STEM bisa 
menjadi kunci bagi menciptakan generasi 
penerus bangsa yang mampu bersaing di 
kancah global. Oleh sebab itu, Pendidikan 
STEM perlu menjadi kerangka-rujukan bagi 
proses pendidikan di Indonesia ke depan. 

Sebagaimana dinyatakan dalam 
Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2013 
Jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 
Tsanawiyah (Kemdikbud, 2013), bahwa 
kurikulum 2013 bertujuan untuk 
mempersiapkan manusia Indonesia agar 
memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi 
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dan warga negara yang beriman, produktif, 
kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu 
berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.  
Dinyatakan pula dalam dokumen tersebut 
bahwa salah satu pola pikir baru yang 
digunakan sebagai dasar  pengembangan 
Kurikulum 2013 adalah pola pembelajaran 
ilmu pengetahuan tunggal (monodiscipline) 
menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan 
jamak (multidiscipline). Rumusan tujuan dan 
pola pikir dalam pengembangan Kurikulum 
2013 yang dikemukakan tersebut 
mengisyaratkan bahwa Kurikulum 2013 
memberikan ruang bagi pengembangan dan  
implementasi pendidikan STEM dalam 
konteks implementasi Kurikulum 2013, yang 
mengutamakan integrasi S, T, E dan M secara 
multi- dan trans-disiplin serta pengembangan 
pemikiran kritis, kreativitas, inovasi, dan 
kemampuan memecahkan masalah.  

 
PEMBELAJARAN KIMIA BERBASIS 
PENDIDIKAN STEM  

Salah satu karakteristik Pendidikan 
STEM adalah mengintegrasikan sains 
(termasuk kimia), teknonogi, enjiniring, dan 
matematika dalam memecahkan masalah 
nyata. Namun demikian, terdapat beragam 
cara digunakan dalam praktik untuk 
mengintegrasikan disiplin-disiplin STEM, dan 
pola dan derajad keterpaduannya bergantung 
pada banyak faktor (Roberts, 2012). Jika mata 
pelajaran sains, teknologi, enjiniring, dan 
matematika diajarkan sebagai mata-mata 
pelajaran yang terpisah satu sama lain dan 
tidak terintegrasi (disebut sebagai “silo”), 
keadaan ini lebih tepat digambarkan sebagai 
S-T-E-M daripada STEM (Dugger, n.d). Cara 
kedua adalah mengajarkan masing-masing 
disiplin STEM dengan lebih berfokus pada 

satu atau dua dari disiplin-disiplin STEM. 
Cara ketiga adalah mengintegrasikan satu ke 
dalam tiga disiplin STEM, misalnya konten 
enjiniring diintegrasikan ke dalam mata 
pelajaran kimia, teknologi, dan matematika. 
Cara yang lebih komprehensif adalah melebur 
keempat-empat disiplin STEM dan 
mengajarkannya sebagai mata pelajaran 
terintegrasi, misalnya konten teknologi, 
enjiniring dan matematika dalam sains, 
sehingga guru sains mengintegrasikan T, E, 
dan M ke dalam S. 

Dalam konteks pendidikan dasar dan 
menengah umum di banyak negara, termasuk 
Indonesia, hanya mata-mata pelajaran sains 
dan matematika yang menjadi bagian dari 
kurikulum konvensional, sementara mata 
pelajaran teknologi dan enjiniring hanya 
bagian minor atau bahkan tidak ada dalam 
kurikulum. Oleh sebab itu Pendidikan STEM 
lebih terpumpu pada sains dan matematika. 
Dalam kaitan ini Bybee (2013) 
mengkonseptualisasi suatu kontinum 
keterpaduan STEM yang terdiri atas sembilan 
pola keterpaduan, mulai dari disiplin S-T-E-M 
sebagai “silo” (mata pelajaran berdiri sendiri) 
hingga STEM sebagai mata pelajaran 
transdisiplin. Pengintegrasian yang lebih 
mendalam ke dalam bentuk mata pelajaran 
transdisiplin memerlukan restrukturisasi 
kurikulum secara menyeluruh, sehingga relatif 
sukar dilaksanakan dalam konteks struktur 
kurikulum konvensional di Indonesia. Salah 
satu pola intergasi yang mungkin dilaksanakan 
tanpa merestrukturisasi kurikulum pendidikan 
dasar dan menengah di Indonesia adalah 
menginkorporasikan konten enjiniring, 
teknologi, dan matematika dalam 
pembelajaran sains (termasuk kimia) berbasis 
pendidikan STEM, sebagaimana diilustrasikan 
dalam Gambar 1.  

        

KIMIA

T E M

 
Gambar 1. Pendidikan Kimia Berbasis STEM 
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Pola integrasi secara penuh relatif lebih 

mudah dilakukan pada jenjang sekolah dasar, 
ketika peserta didik diajar oleh seorang guru 
kelas. Sementara itu, bentuk “embedded 
STEM” lebih tepat dilakukan pada jenjang 
sekolah menengah. Pendidikan STEM 
terwujud dalam situasi tertentu ketika 
pembelajaran sains (termasuk kimia) atau 
matematika melibatkan akitivitas pemecahan 
masalah otentik dalam konteks sosial, kultural, 
dan fungsional (Roberts, 2012).  Sains 
(termasuk kimia) dan matematika dipandang 
tepat untuk menjadi kendaraan untuk 
membawa Pendidikan STEM, sebab kedua 
mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran 
pokok dalam pendidikan dasar dan menengah, 
dan menjadi landasan bagi peserta didik untuk 
memasuki karir dalam disiplin-disiplin STEM, 
yang dipandang fundamental bagi inovasi 
teknologi dan produktivitas ekonomi. 

 
FITUR PEMBELAJARAN KIMIA 
BERBASIS PENDIDIKAN STEM 

Dalam kaitan dengan implementasi 
pendidikan STEM, Bybee (2013) menyatakan 
bahwa dalam pembelajaran STEM, peserta 
didik pada jenjang pendidikan menengah perlu 
ditantang untuk melakukan tugas-tugas 
rekayasa otentik sebagai komplemen dari 
pembelajaran sains melalui kegiatan-kegiatan 
proyek yang mengintegrasikan sains (termasuk 
kimia), enjiniring, teknologi, dan matematika.  

Pendidikan kimia berbasis STEM 
menuntut pergeseran moda proses 
pembelajaran dari moda konvensional yang 
berpusat pada guru (teacher centered) yang 
mengandalkan transfer pengetahuan ke arah 
moda pembelajaran berpusat pada peserta 
didik (student centered) yang mengandalkan 
keaktifan, hands-on, dan kolaborasi peserta 
didik.  Pembelajaran kimia berbasis STEM 
perlu dilaksanakan dalam unit-unit 
pembelajaran berbasis masalah (problem 
based learning), yang di dalamnya peserta 
didik ditantang secara kritis, kreatif, dan 
inovatif untuk memecahkan masalah nyata, 
yang melibatkan kegiatan kelompok (tim) 
secara kolaboratif. Pembelajaran kimia 
berbasis STEM dalam kelas didesain untuk 
memberi peluang bagi peserta didik untuk 
mengaplikasikan pengetahuan akademik 
dalam dunia nyata.  

Sesuai dengan krakteristik implementasi 
pendidikan STEM, penilaian hasil belajar 
dalam konteks pembelajaran kimia berbasis 
STEM perlu lebih menitikberatkan asesmen 
otentik, khususnya asesmen kinerja 
(performance assessment). Pembelajaran 
kimia berbasis pendidikan STEM menuntut 
pergeseran metode penilaian, dari penilaian 
konvensional yang bertumpu pada ujian 
dengan tes ke arah penilaian otentik yang 
bertumpu pada penilaian kinerja. Penilaian 
kinerja dengan menggunakan rubrik yang 
terancang baik perlu dilakukan guru, teman, 
serta peserta didik sendiri terhadap kinerja 
peserta didik selama aktivitas belajar serta 
produk hasil kerja kolaboratif untuk 
mengungkap ketercapaian standar hasil 
pembelajaran.   

Pengalaman belajar kimia berbasis 
pendidikan STEM diharapkan sekaligus dapat 
mengembangkan pemahaman peserta didik 
terhadap konten kimia, kemampuan inovasi 
dan pemecahan masalah, soft skills (antara lain 
komunikasi, kerjasama, kepemimpinan). 
Dampak lebih lanjut dari pembelajaran kimia 
berbais STEM adalah meningkatknya minat 
dan motivasi peserta didik untuk melanjutkan 
studi dan berkarir dalam bidang profesi iptek, 
sebagaimana dibutuhkan negara saat ini dan di 
masa datang. 

 
LITBANG  PEMBELAJARAN KIMIA 
BERBASIS STEM 

Pengembangan literasi STEM bukan 
perkara mudah. Paling sedikit diperlukan satu 
dekade untuk mengembangkan pendidikan 
STEM di suatu Negara (Bybee, 2010). Dua 
tahun pertama diperlukan untuk menginisiasi 
reformasi pendidikan STEM dengan tujuan 
mendesain, mengembangkan, dan 
mengimplementasikan model-model unit 
pembelajaran STEM. Enam tahun selanjutnya 
untuk memasukan pendidikan STEM ke dalam 
kurikulum. Dua tahun berikutnya diperlukan 
untuk memberlanjutkan reformasi STEM, 
yakni membangun kapasitas sekolah dalam 
melakukan peningkatan berkelanjutan program 
pendidikan STEM.  

Fase awal pengembangan pembelajaran 
kimia berbasis pendidikan STEM menuntut 
partisipasi komunitas pendidikan kimia 
(mahasiswa, guru dan dosen), khususnya 
untuk berinovasi mendesain model-model unit 
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pembelajaran kimia berbasis STEM yang 
efektif implementasinya dalam setting sekolah 
atau luar sekolah. Dalam kaitan ini, penelitian 
tindakan kelas (PTK) di sekolah dan penelitian 
di kampus perguruan tinggi dalam bidang 
pendidikan kimia diharapkan  berkontribusi 
pada inovasi model-model unit pembelajaran 
kimia berbasis pendidikan STEM dan 
peralatan pembelajaran (teaching materials) 
yang teruji efektivitasnya berdasarkan riset 
ilmiah berbasis kelas (classroom-based 
scientific research). Inovasi dan penelitian 
tersebut meliputi dua tahap penting, yakni 
tahap pengembangan dan tahap pengujian 
lapangan. Tahap pengembangan mencakup 
analisis konten materi pokok dalam kurikulum 
kimia yang berlaku, kemudian menggagas 
inovasi pembelajaran konten kimia tersebut 
yang mengintegrasikan teknologi (T), 
enjiniring (E), dan matematika (M) di 
dalamnya, sehingga prospektif untuk 
mewujudkan literasi STEM generasi muda. 
Tahap pengujian melibatkan desain-desain 
eksperimentasi untuk menguji keefektifan 
unit-unit pembelajaran sains (termasuk alat 
dan bahan pembelajaran) berbasis STEM yang 
digagas dalam berbagai setting sekolah.  

Kontribusi komunitas pendidikan kimia 
pada tahap selanjutnya dapat berupa 
keterlibatannya dalam advokasi pentingnya 
integrasi pendidikan STEM ke dalam 
kebijakan kurikulum nasional, serta 
pengembangan kompetensi guru untuk 
menjamin efektivitas implementasikan 
pendidikan STEM sesuai kurikulum yang 
berlaku. Dukungan riset ilmiah dalam fase-
fase tersebut diperlukan untuk menginvestigasi 
efektivitas implementasi pembelajaran kimia 
berbasis pendidikan STEM pada skala lebih 
makro, serta terlibat dalam pengembangan 
kapasitas sekolah untuk mengelola pendidikan 
STEM. 

 
KESIMPULAN 

Pendidikan STEM merupakan gerakan 
global dalam praktik pendidikan yang 
mengintegrasikan dengan berbagai pola 
integrasi untuk mengembangkan kualitas SDM 
yang sesuai dengan tututan keterampilan Abad 
ke-21. Pembelajaran kimia berbasis 
pendidikan STEM kompatibel dengan sistem 
kurikulum yang berlaku di Indonesia masa 
kini. Pembelajaran kimia berbasis STEM 
adalah pembelajaran materi pokok kimia yang 

di dalamnya terintegrasi perancangan desain-
desain sistem dan penggunaan teknologi untuk 
pemecahan masalah nyata. Dengan demikian 
diharapkan pembelajaran kimia berbasis 
pendidikan STEM berkontribusi pada 
peningkatan daya saing Indonesia. 
Implementasi pembelajaran kimia berbasis 
pendidikan STEM menuntut pergeseran moda 
pembelajaran dari pembelajaran berpusat pada 
guru ke pembelajaran berpusat pada peserta 
didik, dari pembelajaran individual ke arah 
pembelajaan kolaboratif dan menekankan 
aplikasi pengetahahuan sains, kreativitas dan 
pemecahan masalah. Di samping itu 
implementasi pembelajaran sains berbasis 
STEM juga menuntut pergeseran metode 
penilaian, dari penilaian konvensional 
bertumpu pada testing ke arah penilaian 
otentik yang menekankan penilaian kinerja 
dan produk kerja. Inovasi-inovasi guru kimia 
dan mahasiswa pendidikan kimia didorong 
untuk berkontribusi pada pengembangan 
pembelaaran kimia berbasis pendidikan 
STEM, melalui mengembangan unit-unit 
pembelajaran kimia beserta alat dan bahan 
pembelajaran yang terbukti keefektifannya 
melalui penelitian ilmiah. 
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BAKTERI KITINOLITIK Pseudomonas sp TNH 54 DAN PERANANNYA PADA 
PROSES ENZIMATIS MATERIAL KITIN  

 
Oleh : Nuniek Herdyastuti 

Jurusan Kimia FMIPA – Universitas Negeri Surabaya 
Email : nuniekherdyastuti@unesa.ac.id 

 
Abstrak 

 
Bakteri kitinolitik merupakan bakteri yang mempunyai kemampuan untuk 

mendegaradasi senyawa kitin dengan menggunakan enzim kitinase. Pseudomonas sp TNH 54 
merupakan salah satu bakteri kitinolitik yang telah diisolasi dari tanah sawah di sekitar 
kampus UNESA dan telah diuji secara morfologi, fisiologi dan genetik berdasarkan 16S-
rRNA. Kitin sebagai polimer yang melimpah di alam setelah selulosa berperan sebagai 
substrat bagi enzim kitinase yang selanjutnya didegradasi untuk menghasilkan senyawa 
turunan kitin seperti N- Asetil glukosamin. Dikarenakan bentuk kitin yang sangat rapat maka 
perlu dilakukan modifikasi kitin dengan tujuan untuk memutus ikatan hidrogen di dalamnya. 
Modifikasi kitin dapat dilakukan dengan menambahkan senyawa kimia seperti asam klorida, 
natrium hidroksida ataupun sodium dodecyl sulphate. Enzim kitinase menunjukkan aktivitas 
tertinggi 1,858 U/mL dengan menggunakan kitin jenis amorf. Hal ini dikarenakan adanya 
penataan ulang kembali pada rantai kitin sehingga terjadi perubahan volume dan luas pori 
sebesar 3,252 m2/g serta morfologinya lebih terbuka dibandingkan dengan kitin yang tidak 
dimodifikasi. Kitinase mempunyai manfaat yang cukup banyak diantaranya sebagai anti 
jamur dan berperan pada pembentukan senyawa N-Asetil glukosamin. Sebagai anti jamur, 
kitinase mampu menunjukkan kemampuan penghambatan terhadap pertumbuhan jamur 
Aspergillus niger, Aspergillus parasiticus ataupun Fusarium oxysporum f.sp.capsici. Hasil 
degradasi kitinase terhadap kitin jenis amorf mampu menghasilkan N-Asetilglukosamin 
dengan kemurnian 76%. Dikatakan bahwa N-asetil glukosamin adalah senyawa tidak 
beracun, aman bagi tubuh dan merupakan kandidat food supplement serta berperan sebagai 
pengobatan pada penderita osteoarthritis.    

 
Kata kunci : Bakteri kitinolitik, kitin, N-Asetil glukosamin, Pseudomonas sp TNH 54 
 
Kitin dan perannya sebagai substrat 

kitinase 

Kitin merupakan polimer yang 

sangat melimpah di alam sehingga dapat 

diperoleh dari berbagai sumber, salah 

satunya adalah dari cangkang udang windu 

(Penaousse monodon). Pada pabrik 

pembekuan udang (cold storage) yang 

mengolah udang untuk ekspor dalam 

bentuk udang beku dihasilkan limbah 

berupa kulit keras (cangkang) sekitar 50 – 

60 % yang dibuang begitu saja atau hanya 

digunakan sebagai campuran makanan 

ternak sehingga diperkirakan akan 

dihasilkan limbah udang lebih dari 

500.000 ton. Dalam Firdaus (2009), 

mailto:nuniekherdyastuti@unesa.ac.id
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Focher menyatakan bahwa, kulit udang 

mengandung protein (25 – 40 %), kalsium 

karbonat (45 – 50 %), dan kitin (15 – 20 

%), tetapi besarnya kandungan komponen 

tersebut tergantung pada jenis udangnya. 

Kandungan kitin dalam kulit udang lebih 

sedikit dari kandungan kulit kepiting, 

tetapi kulit udang lebih mudah didapat dan 

tersedia dalam jumlah yang banyak 

sebagai limbah. Pada tahun 1993 

diperkirakan dunia dapat memperoleh 

kembali kitin dari invertebrata laut 

sebanyak 37.000 ton dan meningkat 

menjadi 80.000 ton pada tahun 2000 

(Ogawa et al., 2002). Dengan kata lain 

kitin dapat diproduksi secara murah dan 

sekaligus membantu menyelesaikan 

masalah lingkungan dan untuk  

mempromosikan nilai ekonomis produksi 

laut. 

Linier polisakarida yang dibentuk 

dari ikatan β-1,4 residu N-asetil-

glukosamin membentuk polimer kitin 

merupakan seperti pada Gambar 

1(Nathalie, 2006). Ikatan tersebut 

membentuk fibra yang linier, rantainya 

dapat membentuk kristal karena adanya 

ikatan hidrogen intramolekul dan 

membentuk mikrofibril yang panjang 

menghasilkan struktur yang rigid dan 

stabil (Gooday, 1990). Dalam Yurnaliza 

(2002), Richard menyatakan kitin 

berbentuk padat, amorf, tidak berwarna, 

tidak larut dalam air, asam encer, alkohol 

dan semua pelarut organik tetapi kitin 

dapat larut dalam fluoroalkohol dan asam 

mineral pekat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kitobiosa, merupakan disakarida N-Asetil-glukosamin yang  membentuk 
seyawa  kitin 

 

This image cannot currently be displayed.
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Kitin mempunyai tiga bentuk struktur 

yaitu α, β dan γ. Kitin-α lebih banyak 

ditemukan di alam karena bentuk 

polimorfik yang paling stabil dengan 

struktur yang rapat padat, mempunyai 

rantai anti paralel dan mempunyai ikatan 

hidrogen yang kuat. Kitin-α banyak 

ditemukan pada golongan crustaceae 

seperti kepiting, lobster dan sebagainya. 

Bentuk kitin-β jarang ditemukan, terdapat 

pada golongan moluska, mempunyai 

struktur paralel tertutup dengan interaksi 

intramolekul yang lebih lemah tetapi 

sedikit lebih stabil daripada kitin-α, dan 

mempunyai kelarutan tertinggi 

dibandingkan dua bentuk lainnya. Bentuk 

ketiga adalah kitin-γ merupakan gabungan 

dari struktur kitin α dan β. Struktur kitin-α 

yang 

men

yebabkan kitin tidak larut dalam pelarut, 

sedangkan kitin-β dapat membentuk 

swollen di dalam air sehingga dapat larut 

seperti dalam asam format (Coutiño et al., 

2006 ; Majt´an et al., 2007). 

Keberadaan kitin di alam yang 

sangat melimpah ini dengan cepat 

terdegradasi, karena adanya beberapa 

bakteri dan fungi yang mempunyai enzim 

kitinase yang mampu mendegradasi kitin. 

Dua famili tersebut mengandung 

endokitinase dan eksokitinase yang akan 

memotong rantai kitin secara acak 

(Gambar 2).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Sisi spesifik pemotongan tiga jenis kitinase terhadap kitin 
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Proses degradasi enzim kitinase memotong 

kitobiosa (GlcNAc)2 menggunakan enzim 

kitobiosidase (ekso-N,N’-diasetil 

kitobiohidrolase) atau memotong kitotriosa 

(GlcNAc)3 menggunakan enzim 

kitotriosidase (ekso-N,N’,N’’-triasetil 

kitotriohidrolase) dari ujung reduksi atau 

nonreduksi rantai kitin (Brurberg, 2000).  

Kitin diidentifikasi sebagai sumber 

karbon terbaik. Bentuk kitin yang rapat 

dan kompak karena adanya bentuk - α 

dengan rantai antipararel yang 

menstabilkan bentuk polimorfiknya secara 

alami dapat menyebabkan kitin tidak larut 

dalam pelarutnya (Majtán, 2006). Hal ini 

dapat menyebabkan kesulitan pada reaksi 

enzim dan substrat, sehingga dilakukan 

modifikasi terhadap kitin. Dilaporkan 

bahwa kitin jenis koloidal sebagai sumber 

kitin terbaik untuk memproduksi kitinase 

(Suraini et al., 2008; Shanmugaiah et al., 

2008 ; Herdyastuti, 2009 ; Singh, 2010 ; 

Day, 2011). Modifikasi kitin jenis lain 

yaitu kitin jenis amorf dapat menunjukkan 

aktivitas yang lebih tinggi terhadap enzim 

kitinase dibandingkan dengan kitin 

koloidal (Gambar 3) yaitu sebesar 1,585 

U/mL (Herdyastuti, 2015). Kitin  secara 

komersial dapat dimanfaatkan dalam 

berbagai bidang misalnya biokimia, 

enzimologi, obat-obatan, pertanian, 

pangan gizi, mikrobiologi, tekstil, 

kosmetik dan lain-lain (Rattanakit et al., 

2002).   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.   Uji aktivitas kitinase dengan berbagai jenis substrat : kitin serbuk (Kt), 
kitin koloidal (Kk), kitin superfine (Ks), kitin amorf (Ka) dan kitin bead 
(Kb)   
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Pseudomonas sp TNH 54 sebagai 

pengahasil enzim kitinase 

      Kitinase (EC.3.2.1.14) adalah 

enzim yang mengkatalisis hidrolisis kitin 

menjadi oligomer atau monomer senyawa 

N-asetil glukosamin. Kitinase dapat 

dihasilkan oleh beberapa mikroorganisma 

dan mempunyai peran penting pada 

fisiologi dan ekologi. Kitinase dapat 

ditemukan pada bakteri, jamur dan 

kelenjar pencernaan binatang yang dapat 

mengkonsumsi kitin sebagai makanannya. 

Tronsmo dan Harman (1993) menyatakan 

bahwa enzim kitinase dibagi dalam tiga 

tipe, yaitu :  

a) Endokitinase (EC.3.2.1.14)  

   Enzim endokitinase bekerja dengan 

memotong ikatan β-1,4  bagian internal 

kitin membentuk oligomer pendek N-

asetil glukosamin dengan berat molekul 

rendah. Enzim jenis ini banyak 

ditemukan pada beberapa varietas 

tanaman.  

b) eksokitinase atau kitobiosidase  

Enzim jenis eksokitinase akan 

menghidrolisis kitin pada ujung non 

reduksi kitin pada setiap tahapnya dan 

biasanya banyak ditemukan pada bakteri.  

c) β-1,4- N-asetilglukosaminidase 

(EC.3.2.1.30)  

 Enzim β-1,4- N-asetilglukosaminidase 

bekerja pada pemutusan diasetil atau 

kitobiosa, kitotriosa dan kitotetraosa 

dengan menghasilkan monomer N-asetil 

glukosamin. 

 Telah diisolasi bakteri dari lumpur 

sawah yang ada di lingkungan kampus 

UNESA secara langsung menggunakan 

medium LB. Berdasarkan morfologi 

koloni yang diperoleh pada media LB 

padat diperoleh 63 isolat yang mempunyai 

aktivitas kitinase. Hasil karakteristik 

koloni menunjukkan bahwa koloni 

berwarna kuning, bentuk bulat, elevasi 

konveks, margin rata dan diameter koloni 

3 – 5 mm seperti pada Gambar 4. 

Uji fisiologi dilakukan dengan 

menggunakan Identification kits 

MicrobactTM  GNB (Gram Negative 

Bacilli) 12ª/B/E, 24E – Oxidase Positive 

seperti pada Tabel 1. Berdasarkan uji 

morfologi dan fisiologi terhadap isolat 

TNH54 diduga merupakan kelompok dari 

Burkholderia pseudomallei dengan percent 

probability 99%. Hasil identifikasi 16S-

rRNA isolat TNH54 menunjukkan bahwa 

isolat TNH54 merupakan golongan 

Pseudomonas sp dengan kemiripan 98 % 

seperti tampak pada pohon filogenetik 

(Gambar 5). Sehingga isolat yang 

ditemukan disebut sebagai Pseudomonas 

sp TNH 54 (Herdyastuti et al, 2012). 

Pseudomonas sp TNH 54 mampu 

menghasilkan enzim kitinase dengan 

aktivitas spesifik 7,53 U/mg dengan 
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pengendapan amonium sulfat. Hasil 

karakterisasi kitinase menunjukkan kondisi 

optimum pada pH 5, suhu 35 °C, 

mempunyai nilai KM 1,51 mg/mL dan 

Vmaks 0,35 µml/mL jam, diaktivasi dengan 

keberadaan logam Mn2+ serta 

menunjukkan massa atom relative pada 

26,1 dan 29 kDa menggunakan staining 

Calcofluor White M2R (Herdyastuti et al, 

2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Hasil isolasi bakteri dari tanah sawah menunjukkan single coloni (a) dan 
pewarnaan gram (b) 

Tabel 1. Karakter Fisiologi Isolat TNH54 hasil Identification kits MicrobactTM  GNB 
(Gram Negative Bacilli) 12ª/B/E, 24E – Oxidase Positive 
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Oxidase (OXI) + Motilitas (MOT) + Reduksi Nitrate 
(NIT) 

+ 

Lysine decarboxilase 
(LYS) 

+ Ornithine 
decarboxyl (ORN) 

+ Produksi H2S 
(H2S) 

- 

Asam dari glukosa 
(GLU) 

+ Asam dari  
mannitol (MAN) 

+ Asam dari xylose 
(XYL) 

+ 

Onitrophenol 
Galaktopiranosida 
(ONPG) 

+ Indole (IND) - Hidrolisis Urea 
(UR) 

+ 

Voges proskauer (VP) + Penggunaan sitrat 
(CIT) 

+ Tryptophane 
deaminase (TDA) 

- 

Gelatin liquefaction 
(GEL) 

- Malonate inhibition 
(MAL) 

+ Asam dari inositol 
(INO) 

+ 

Asam dari sorbitol 
(SOR) 

+ Asam dari 
rhamnose (RHA) 

- Asam dari sukrosa 
(SUC) 

+ 

Asam dari laktose 
(LAC) 

- Asam dari 
arabinosa (ARA) 

+ Asam dari adonitol 
(ADO) 

- 

Asam dari raffinose 
(RAF) 

+ Asam dari salicin 
(SAL) 

- Arginine 
dihidrolase 

+ 
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Gambar 5. Phylogenetic tree bakteri kitinolitik dari lumpur sawah dikelompokkan 
dalam Pseudomonas sp dengan kemiripan 98% 

 

Pemanfaatan mikroba kitinolitik 

merupakan salah satu cara pengendalian 

hayati yang efektif untuk jamur patogen 

tanaman. Enzim kitinase yang diproduksi 

oleh beberapa mikroorganisma telah 

terbukti dapat menghidrolisis struktur 

kitin, senyawa utama penyusun dinding sel 

tabung kecambah spora dan miselia, 

sehingga jamur tidak mampu menginfeksi 

tanaman. Hasil observasi secara 

mikroskopik menunjukkan kemampuan 

enzim kitinase yang bertanggungjawab 

terhadap degradasi dinding sel jamur 

fitopatogenik (Harigi, et al. 2007). 

Sejumlah agen biokontrol dari 

mikroorganisma kitinolitik Trichoderma 

sp dan Pseudomonas sp telah berhasil 

digunakan sebagai kontrol pada beberapa 

jamur patogen (Gomes et al., 2000 ; 

Gohel, 2006 ; Nandakumar et al., 2007). 

Hal ini dikarenakan adanya kitin pada 

media dapat menginduksi produksi 

kitinase sehingga kemampuan 

mendegradasi jamur lebih baik 

dibandingkan bila ditumbuhkan tanpa kitin 

(Parani dan Saha, 2009). Enzim kitinase 

dari Pseudomonas sp TNH 54 terbukti 

mampu menunjukkan penghambatan pada 

pertumbuhan Aspergillus niger sebesar 

3,63 cm dengan indeks kitinolitik 1,17 

seperti pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Hasil penghambatan kitinase terhadap jamur patogen A. niger (A)                  
dan kontrol (B) 

 

Kitin jenis amorf sebagai penghasil 

senyawa N-Asetil glukosamin 

Struktur kitin yang rapat dan 

kompak apabila dimodifikasi maka 

strukturnya menjadi lebih terbuka dan 

berongga (Illankovan et al., 2007) 

sehingga memudahkan interaksi enzim 

dengan substrat. Hal ini dikarenakan 

terjadinya penataan ulang kembali pada 

rantai kitin yang dapat terlihat pada 

perubahan karakteristik secara fisik dan 

morfologi dibandingkan kitin serbuk. Kitin 

dengan jenis amorf dapat menunjukkan 

aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan kitin modifikasi lainnya 

dikarenakan adanya perubahan luas dan 

volume pori seperti pada Tabel 2 dan 

Gambar 7. Hasil analisis tersebut 

menunjukkan bahwa perlakuan 

penggembungan pada masing-masing jenis 

kitin merubah luas dan volume pori 

menjadi lebih besar meskipun jari-jarinya 

tidak berubah. Hal tersebut akan 

mempermudah enzim untuk berinteraksi 

terhadap substratnya sehingga aktivitasnya 

tinggi (Herdyastuti et al, 2015). 

Berdasarkan morfologi pada 

Gambar 7 menunjukkan bahwa kitin jenis 

amorf lebih terbuka dibandingkan dengan 

kitin serbuk sehingga lebih cepat terbentuk 

produknya berupa potongan-potongan 

yang diduga sebagai N-Asetil glukosamin. 

Apabila dalam bentuk kitin serbuk 

diperlukan waktu inkubasi  lebih dari 12 

hari untuk mendapatkan N-Asetil 

glukosamin (Hoang et al., 2011).  

 

A B 
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Tabel 2. Hasil analisis sifat fisik berbagai jenis kitin 

No. Nama Substrat Jari-jari pori 
(A°) 

Luas Pori 
(m2/g) 

Volume pori 
(cc/g) 

1. Kitin serbuk 19,108 1,365 4,00 x 10-2 
2. Kitin koloidal 19,044 2,780 5,00 x 10-2 
3. Kitin superfine 162,879 6 x 10-2 1 x 10-4 
4. Kitin amorf 19,159 3,252 1,30 x 10-2 
5. Kitin bead 19,011 0,606 4,00 x 10-3 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 7. Perbedaan morfologi kitin sebelum didegradasi (a) dan setelah didegradasi 
oleh kitinase (b) selama 36 jam 

 

  

N-asetil-glukosamin merupakan turunan 

monosakarida glukosa dan didistribusikan 

secara luas di seluruh dunia. Monosakarida 

amino tersebut mempunyai rumus molekul 

C8H15NO6, dan berat molekulnya adalah 

221,2. Secara umum N-asetil-glukosamin 

merupakan serbuk berwarna putih dan 

sedikit manis, mempunyai titik leleh pada 

221° C mempunyai kelarutan 25 % dalam 

air , serta 1 % larutan air tidak berwarna 

dan jelas (Chen and Liu, 2010).  

N-Asetil glukosamin dapat 

berfungsi sebagai nutrien, metabolit 

senyawa antara dan diperlukan pada fungsi 

sel.  N-asetil D-glukosamin dan D-

glukosamin merupakan kandidat food 

supplement, serta berperan sebagai 

pengobatan pada penderita osteoarthritis 

(Illankovan et al., 2006). Penelitian medis 

yang melibatkan N-asetilglukosamin 

menunjukkan potensi pada berbagai 

pengobatan penyakit autoimun dengan 

menggunakan turunan glukosa. Turunan 

glukosa berpartisipasi dalam berbagai 

fungsi tubuh, dan banyak yang percaya 

bahwa glukosamin dengan atau tanpa 
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kondroitin, dapat meredakan rasa tidak 

nyaman dan peradangan pada orang yang 

menderita arthritis. Pusat penelitian Irvine, 

Universitas California menyebutkan 

bahwa adanya supplement N-asetil 

glukosamin dalam makanan, lebih efektif 

daripada glukosamin dan dapat 

mengurangi kelainan dalam proses 

glikosilasi protein dalam sel serta 

menghambat inflammatory demyelination 

pada mencit. Hal ini membuka 

kemungkinan untuk melakukan terapi 

metabolisme dengan N-asetil glukosamin 

untuk mencegah penyakit pada system 

pusat syaraf, Multiple sclerosis (MS) yang 

dalam waktu dekat dapat menyebabkan 

inflamasi dan dalam jangka panjang 

menyebabkan neurodegeneration 

(Demetriou, 2005). Hasil uji toksisitas 

mengungkapkan bahwa N-asetil-

glukosamin tidak beracun, aman bagi 

tubuh dan lebih lanjut menunjukkan bahwa 

54% dari glukosamin yang diberikan akan 

diekskresikan ke dalam urin dalam satu 

hari.  

N-Asetil glukosamin yang 

diproduksi pada kondisi optimal dengan 

konsentrasi substrat 1,2 %, suhu 30 °C dan 

waktu inkubasi selama 8 jam dan 

selanjutnya dimurnikan dengan etanol 

menunjukkan kromatogram seperti pada 

Gambar 8.  

N-Asetil glukosamin tersebut telah 

dikarakterisasi berdasarkan sifat fisik dan 

kimia, diharapkan ke depan dapat 

diaplikasikan dalam beberapa bidang 

seperti dalam bidang kesehatan sebagai 

pengobatan osteoarthritis.  

 

 

 
 
Gambar 8. Kromatogram N-Asetil glukosamin hasil hidrolisis enzimatis menunjukkan 

waktu retensi 3,1menit 
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KIMIA ORGANIK di PERGURUAN TINGGI 
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ABSTRAK 
Sejak dikenalkannya ilmu kimia, sudah menjadi kesepakatan ilmiah bahwa kimia 
adalah ilmu natural (natural science) yang mengkaji tentang struktur, sifat, 
perubahan (rekasi kimia), dan energi yang menyertai reaksi tersebut. Berdasarkan 
konsep atau definisi ini, maka pemahaman tentang struktur memegang peranan 
penting untuk menentukan sifat suatu senyawa. Senyawa organik (dalam domain 
yang lebih terbatas dibanding dengan struktur senyawa kimia pada umumnya) 
merupakan penggolongan senyawa yang mempunyai keragaman struktur yang 
lebih bervariasi. Oleh karenanya, dalam senyawa organik dikenal dengan konsep 
isomer. Fakta menunjukkan bahwa senyawa organik dengan isomer yang berbeda 
menunjukkan sifat atau karakter yang berlainan dan tentunya dari aspek 
kemanfaatan dan kegunaan akan berbeda juga. Sejauh yang teridentifikasi selama 
ini riset manfaat, kegunaan, dan potensi berbasis pada pengalaman yang 
berkembang di masyarakat  kemudian ditelaah secara molekular kimiawi seperti 
antikanker-antitumor-sitotoksik, antibakteri, antijamur, antioksidan, dan 
antimikroba lainnya. Makalah ini menyampaikan riset senyawa organik bahan 
alam yang berpotensi sebagai antioksidan, sunscreen, antikoagulan, sitotoksik, dan 
antimikroba dengan pendekatan struktur (yang diawali dengan pendekatan gugus 
fungsional) dari alga merah, biji alpukat, dan biji asam jawa di Kimia Organik 
Bahan Alam Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Malang melalui uji aktvitas 
dan/atau bioaktivitasnya. 

Kata kunci: senyawa organik bahan alam, aktivitas dan bioaktivitas, alga mereah, 
biji alpukat, dan biji asam jawa. 

 

PENDAHULUAN 

Senyawa (organik) bahan 

alam (English: natural product) 

adalah suatu senyawa organik atau 

zat-zat organik yang dibentuk atau 

dihasilkan oleh organisme hidup. 

Konsep senyawa organik bahan alam 

pada awalnya hanya dikenal sebagai 

senyawa bahan alam yang selaras 
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dengan bahasa Inggrisnya, yakni 

natural product. Pada awal 

perkembangannya, kimia organik 

diturunkan atau barasaI dari kajian 

secara alami (naturally) terjadinya 

zat-zat kimia, artinya zat-zat kimia 

dihasilkan dari organisme hidup; dan 

hal ini hingga kini tetapi sebagai 

sumber informasi ilmiah dan 

dinamika intelektual para ilmuwan 

kimia. Dalam perkembangannya, kini, 

dan diyakni di masa yang akan 

datang, bahwa organisme (tumbuhan 

tinggi ataupun mikroorganisme) 

merupakan sumber utama zat-zat 

kimia (yang unik dan menantang). 

Zat-zat kimia yang dihasilkan secara 

alamiah oleh organisme (hidup) 

inilah yang selanjutnya dikenal 

sebagai senyawa (organik) bahan 

alam atau natural product compound. 

Kimia yang mengkaji senyawa-

senyawa bahan alam dikenal sebagai 

Kimia Bahan Alam (Natural Product 

Chemistry). Dari sekelumit informasi 

ini tampak bahwa pada awalnya, 

kimia yang mempelajari senyawa 

organik bahan alam dikenal sebagai 

Kimia Bahan Alam, namun dalam 

perkembangannya di Indonesia lebih 

ditegaskan dengan Kimia Organik 

Bahan Alam untuk Natural Product 

Chemistry dan kelompok bidang 

keimuannya dikenal sebagai Kimia 

Organik Bahan Alam. (Osbourn & 

Lanzetti, 2009 & Cooper & Nicola, 

2015) ) Sejarah senyawa organik 

bahan alam telah berkembang sangat 

lama dan sejalan dengan 

perkembangan kimia organik itu 

sendiri. Senyawa organik bahan alam 

dikaji karena kekhasannya dan begitu 

ragamnya struktur yang ada. 

Senyawa ini ditemukan dan 

dieksplorasi karena mempunyai 

aktivitas farmakologik dan biologik. 

Keragaman dan keunikan struktur 

senyawa organik bahan alam, banyak 

memberikan inspirasi untuk 

menemukan dan merancang obat-

obatan dan dilanjutkan dengan 

sintesis senyawa organik secara total 

atau parsial. 

Senyawa bahan alam 

merupakan senyawa kimia atau zat 

yang dihasilkan oleh organisme 

hidup, biasanya mempunyai aktivitas 

farmakologi atau aktivitas biologi, 

bermanfaat untuk penyelidikan atau 

rancangan obat. Akhir-akhir ini, 

bahan alam telah dapat diproduksi 

melalui teknik sintesis total maupun 

sintesis parsial. Senyawa bahan alam 

jika dipandang sebagai bagian dari 
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biomolekul secara keseluruhan maka 

tergolong sebagai molekul kecil 

(small molecule) jika dibanding 

dengan protein, karbohidrat, asam 

deoksiribo nukleat (DNA, deoxyribo 

nucleic acid), dan sebagainya. Namun 

demikian, molekul kecil ini 

memberikan atau menyediakan 

sumber inspirasi yang sangat 

bermakna untuk penyelidikan obat. 

Di samping itu, senyawa bahan alam 

memegang peran penting dalam 

mempertahankan kondisi dan 

keberlangsungan kehidupan 

organisme, khususnya akibat tekanan 

lingkungan, mempertahankan diri 

dari serangan penyakit, dan 

sebagainya. 

Secara alamiah terbentuknya 

senyawa organik bahan alam 

dihasilkan dari tiga kategori. 

Pertama, senyawa-senyawa yang 

terbentuk dalam semua sel dan 

berperan sebagai pusat pengatur 

(central role) atau pengendali dalam 

metabolisme dan reproduksi sel 

tersebut. Senyawa yang tergolong 

dalam kategori ini adalah asam 

nukleat, berbagai asam-asam amino, 

dan gula atau sakarida, dan dikenal 

sebagai metabolit primer.  Kedua, 

material organik yang mempunyai 

bobot molekul tinggi dan bersifat 

polimerik, seperti selulosa, lignin, dan 

protein. Zat-zat ini sebagai 

pembangun seluler. Ketiga, senyawa-

senyawa “kecil” (small molecule) yang 

khas dan dalam jumlah terbatas 

dalam setiap spesies organisme. 

Golongan senyawa dalam kategori ini 

dikenal sebagai senyawa-senyawa 

metabolit sekunder. Golongan 

senyawa metabolit sekunder inilah 

yang mempunyai efek biologik 

terhadap sel atau organisme dan 

bertanggung jawab untuk 

produksinya. Metabolit sekunder ini  

memang tidak secara langsung 

terlibat dalam pertumbuhan yang 

normal dari organisme, 

pengembangan, atau reproduksi 

organisme. Namun demikian, tidak 

seperti pada metabolit primer, 

ketidaktersedian metabolit sekunder 

dalam organisme tidak 

mengakibatkan kematian segera, 

tetapi lebih mengakibatkan 

kerusakan jangka panjang seperti 

menyangkut kelangsungan hidup, 

kesuburan, atau estetika, atau 

barangkali tidak ada perubahan 

penting sama sekali pada organisme 

tersebut. 
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Di samping itu, senyawa-

senyawa metabolit sekunder juga 

mempunyai karakter menyerang 

yang disebabkan oleh pengaruh 

biologiknya terhadap organisme lain. 

Dalam perkembangannya, Kimia 

Organik Bahan Alam memperluas 

bidang kajiannya meliputi obat-

obatan, sifat racun, feromon dan 

atraktan, warna, rasa, bau, dan 

penyakit pada tanaman. Semua kajian 

ini dilandasi oleh perkembangan 

kimia organik pada umumnya. 

Kesemuanya ini diperankan oleh 

senyawa organik bahan alam 

golongan senyawa metabolit 

sekunder. Sampai saat ini terdapat 

tidak kurang dari 40% obat atau 

bahan obat-obatan dihasilkan dari 

senyawa organik bahan alam. 

Berbagai ragam program penapisan 

(screening program) senyawa-

senyawa bioaktif saat ini mengarah 

pada obat baru dan digunakan untuk 

pengobatan berbagai jenis kanker. Di 

samping itu, senyawa organik bahan 

juga mempunyai peran dalam 

mengatur interaksi antara tanaman, 

mikroorganisme, insekta, dan 

binatang. Perkembangan terkini, 

senyawa organik bahan alam juga 

berperan dalam mengembangkan 

taksonomi tumbuhan yang dikenal 

dengan kemotaksonomi 

(chemotaxonomy). Kemotaksonomi 

melibatkan penggunaan senyawa 

organik bahan alam untuk 

mengklasifikasi spesies, sedang 

senyawa organik bahan alam yang 

dihasilkan atau diproduksi oleh 

tumbuhan dikenal juga dengan 

senyawa fitokimia (phytochemistry 

compound). Melalui survey fitokimia 

telah dikembangkan senyawa organik 

bahan alam sebagai “marker” 

hubungan antara sifat botanik 

tumbuhan dan evolusinya. Jadi, 

manusia mengeksploitasi bahan alam 

sebagai sumber obat/bahan obat-

obatan, agen pengharum dan 

pewangi, perasa, dan masih banyak 

lagi manfaat yang sangat luas untuk 

aplikasi-aplikasi lainnya. Kemajuan 

pesat telah dicapai dalam satu sampai 

dekade terakhir yang berkaitan 

dengan sintesis bahan alam, regulasi 

dan fungsi, serta evolusi diversitas 

metabolit. Kondisi ini juga telah 

membawa informasi secara bersama 

untuk kemajuan di bidang kimia, 

biologi tumbuhan, ekologi, agronomi, 

dan kesehatan yang menyediakan 

guide komprehensif terhadap kimia 

bahan alam yang diturunkan dari 
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tumbuhan (plant-derived natural 

product). 

Riset senyawa-senyawa bahan 

alam yang dilakukan oleh para 

natural product organic chemist yang 

paling sering dilakukan adalah 

melakukan ekstraksi yang diikuti 

dengan penapisan (screening) 

aktivitas dan/atau bioaktivitasnya, 

seperti sitotoksik, anti tumor, 

antimikroba (bakteri, jamur, dan 

sebaginya), dan antioksidan yang 

dilanjutkan dengan pemisahan-

pemurnian untuk ditetapkan struktur 

senyawa yang bersangkutan. Sebagai 

guide untuk memperoleh “informasi” 

tentang keberadaan senyawa dan 

aktivitasnya, hal ini sudah menjadi 

kelaziman dan dibenarkan. Namun 

demikian, kurang memberikan alur 

yang lebih sistematik yang selaras 

dengan karakteristik senyawa bahan 

alam tersebut. Sebagaimana telah 

dideskripsikan sebelumnya, senyawa 

bahan alam merupakan senyawa 

organik. Karakteristik senyawa 

organik adalah gugus fungsional, 

dimana karakter ini berbeda dengan 

bukan senyawa organik. Gugus 

fungsional senyawa organik 

merupakan penentu golongan, pusat 

kereaktifan, dan penciri lain sifat-sifat 

materi lainnya (sifat fisik, kimia, dan 

biologiknya). Pada tulisan ini 

dipaparkan eksplorasi senyawa 

organik bahan alam berdasarkan 

pendekatan gugus fungsional dan 

implikasinya dalam pembelajaran 

kimia orgnik, baik di jenjang 

pendidikan menengah maupun 

pendidikan tinggi. 

PEMBAHASAN 

1. Struktur Senyawa Organik 

sebagai Basis Penentu 

(Bio)Aktivitasnya 

Mengkaji senyawa organik tidak 

dilepaskan dengan karakkteristik 

senyawa ini, yakni rumus empirik 

(formula empirik), rumus molekul 

(formula molekular), dan struktur 

(rumus struktur atau formula 

struktur). Ketiga karakter inilah yang 

membedakannya dengan  senyawa 

anorganik. Sejak dikenalkan atau 

dipelajarinya senyawa organik atau 

Kimia Organik dalam level makro, 

mempelajari apa yang dikenal dengan 

isomer merupakan keniscayaan. 

Kajian senyawa organik sangat sarat 

dengan ragam struktur walaupun 

mempunyai rumus molekul yang 

sama, dan disinilah konsep tentang 

isomer mulai dikenalkan dan dikaji 
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dengan tingkat kajian sesuai dengan 

tingkat kematangan peserta didik dan 

jenjang pendidikannya. Keisomeran 

(isomeri) yang menghadirkan isomer 

dengan berbagai ragamnya, pada 

dasarnya disebabkan oleh perbedaan 

strukturnya, baik dari sisi susunan 

atom dalam setiap molekul maupun 

bentuk molekul secara keseluruhan. 

Secara umum kajian struktur 

senyawa organik didasarkan atas dua 

kategori utama, yakni gugus 

fungsional senyawa organik dan 

bentuk keseluruhan molekul secara 

keseluruhan. Gugus fungsional 

senyawa organik menggambarkan 

kelompok atau golongan suatu 

senyawa organik, menjadi penciri 

senyawa, menjadi pusat kereaktifan 

dan pusat aktivitasnya. Sebagai 

contoh tentang hal ini dapat 

dideskripsikan sebagai berikut. 

Ikatan rangkap karbon-karbon 

mencirikan sebagai alkena, alkuna, 

alkadiena, alkapoliena, dan 

sejenisnya. Ikatan rangkap ini 

menjadi pusat kereaktifan dan pusat 

keaktifannya. Terdapatnya gugus 

hidroksil (-OH), karbonil (C=O), dan 

karboksil (COO), mencirikannya 

sebagai golongan alkohol, aldehida 

dan keton, dan asam karboksilat atau 

turunannya. Demikian juga dengan 

adanya kromofor aromatik (benzena 

dan turunannya) mencirikan 

karakteristik sebagai senyawa 

aromatik dengan kekhasannya. 

Selanjutnya, geometri molekul seperti 

kemeruahan molekul, kiralitas atom 

dalam molekul dan kiralitas molekul 

menentukan bentuk dan ukuran 

molekul secara keseluruhan yang 

mempengaruhi mekanisme kerja 

molekul tersebut, khususnya kerja 

terhadap sel. 

Ilmu kimia merupakan ilmu yang 

mempelajari  struktur,  sifat,  

perubahan (reaksi kimia), dan energi 

yang menyertai perubahan. 

Berdasarkan batasan yang sederhana 

ini maka dengan diketahui struktur 

molekul baik secara keseluruhan 

maupun parsialnya dapat digunakan 

untuk memprediksi atau menentukan 

sifat senyawa yang bersangkutan. 

Demikian juga dengan sifat yang 

ditunjukkan oleh senyawa tersebut 

dapat digunakan sebagai pengarah 

atau indikasi diperolehnya struktur 

molekul senyawa tersebut. Sebagai 

ilustrasi tentang bagaimana suatu 

sifat (kereaktifan) dapat digunakan 

untuk menentukan (perubahan) 

struktur molekul tersebut 
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ditunjukkan oleh perubahan pH pada 

pelargonidin (1), suatu senyawa yang 

diperoleh dari kelopak merah bunga 

lavender (Gambar 1) (Ratcliff, et al., 

2004). Terdapatnya ion hidrogen 

atau hidroksida dapat mengubah 

strukturnya yang menghasilkan 

perubahan warnanya. Ion hidrogen 

menyebabkan pelargonidin menjadi 

bentuk kationnya (2), dan ion 

hidroksida menjadikan pelargonidin 

dalam bentuk anionnya (3). Ilustrasi 

lain adalah fenomena perubahan 

warna fenolftalein (yang lebih sering 

dikenal dengan pp) sebagai indikator 

dalam titrasi asam-basa (Gambar 2). 

Pada pH kurang dari 8,2, struktur 

molekul tiga cincin benzena yang 

terpisah, masing-masing dengan 

elektron terdelokalisasinya pada 

suatu bidang datar yang berbeda 

dengan dua lainnya. Dalam larutan 

basa terjadi perubahan struktur: 

terbentuk ion planar dengan elektron 

terdelokalisasi memperpanjang pada 

hampir seluruh struktur. Sistem 

elektron terdelokalisasi ini mejadi 

lebih diperpanjang dan 

mengakibatkan cahaya dalam 

spektrum terlihat, sehingga 

larutannya menjadi berwarna merah 

muda (Ratcliff, et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pengaruh ion hidrogen dan hidroksida pada pelargonidin 

 

 

 

 

H+ OH- 

       kation pelargonidin                        molekul pelargonidin                   anion pelargonidin 
                (merah)                                                  (ungu)                                            (biru) 
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Gambar 2. Pengaruh kondisi keasaman (pH) pada fenolftalein 

2. Riset Eksplorasi Senyawa 

Organik Bahan Alam dengan 

Pendekatan Struktur 

Beberapa riset (eksplorasi) tentang 

aktivitas dan/atau bioaktivitas dari 

bahan alam telah dilakukan. Pakirizin 

(pachyrrizin), suatu zat padat 

berwarna kuning cerah dari golongan 

flavonoid terdapat di dalam biji 

bengkuang (Pahyrrhizus erosus 

Urban) bersifat racun. Untuk 

mengetahui bagaimana karakter sifat 

racun ini dilakukan transformasi 

dengan berbagai perlakuan, yakni 

reduksi hidrogenasi katalitik dengan 

katalis Pd/C, hidrolisis dengan 

larutan natrium hidroksida yang 

dilanjutkan dengan metilasi dengan 

dimetil sulfat, dan alkoholisis dengan 

larutan kalium hidroksida metanolik 

yang dilanjutkan dengan 

pengasaman. Dari ketiga perlakukan 

ini dihasilkan tiga senyawa turunan 

pakirizin, yakni dihidropakirizin 

(turunan pakirizin_1), metil hidroksi 

pakirizin (turunan pakirizin_2), dan 

metil metoksi pakirizin (turunan 

pakirizin_3). Selanjutnya dilakukan 

skrining sitotoksiknya dengan sel 

leukemia L1210 secara in-vitro. 

Perubahan struktur ini terbukti 

menyebabkan perubahan sifat 

sitotoksinya (lihat Gambar 3). 
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Gambar 3. Sifat sitotoksik pakirizin dan turunannya (Sutrisno, 2000) 

Riset lain uji bioaktivtas yang 

didasarkan atas kemiripan struktur 

ditinjau dari kerangka dasar dan 

gugus samping dilakukan terhadap 

karagenan (Sutrisno, et  al., 2013). 

Karagenan, suatu polisakarida 

tersubstitusi sulfat diuji aktivitasnya 

sebagai antikoagulan yang 

didasarkan atas kemiripan 

strukturnya dengan heparin. Heparin, 

suatu poligalaktan sulfat telah 

dikenali sebagai antikoagulan alami 

yang bekerja dalam jaringan tubuh 

sehingga darah dalam kondisi 

berwujud cair dan dapat diedarkan 

ke seluruh tubuh organ makhluk 

hidup (Gambar 4). Zat ini terdapat 

dalam hati (hepar). 

 

 

 

 

Gambar 4. Struktur heparin, suatu antikoagulan alami 

OH

O

O

O

O

O O

O

O

O

O

O O

O

O

O

O

COOCH3

O

O

O

O

COOCH3
O

1) NaOH(aq) 20%
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1) KOH/MeOH 20%
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(IC50 0.73 ppm)
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(IC50 0.96 ppm) pachyrrhizin derivate_2

(IC50 7.50 ppm)

pachyrrhizin derivate_3
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Gambar 5. Struktur karagenan dan variasinya 

Berdasarkan sifat antikoagulan dari 

heparin ini, karagenan yang 

mempunyai kerangka dasar 

poligalaktan sulfat (Gambar 5) 

diyakini mempunyai aktivitas 

antikoagulan sebagaimana yang 

dimilki oleh heparin. Riset uji 

aktivitas antikoagulan karagenan 

dengan sitrat (antikoagulan ekstra 

seluler) sebagai pembanding 

menunjukkan bahwa karagenan 

mempunyai aktivitas sebagai 

antikoagulan walaupun aktivitasnya 

lebih lemah dibanding sitrat. Uji 

a(bio)aktivitas sebagai antikoagulan 

dilakukan berdasarkan 

mekanismeprolongasi terhadap APTT 

(Activated Partial Thromboplastine 

Time) dan PT (Prothrombine Time).  

Karagenan dihasilkan dari rumput 

laut kelompok alga merah. 

3. Orientasi Uji (Bio)Aktivitas 

KBK Kimia Organik Bahan Alam 

di Jurusan Kimia FMIPA 

Universitas Negeri Malang 

Eksplorasi senyawa organik bahan 

alam Kelompok Bidang Keilmuan 

Kimia Organik Bahan Alam di Jurusan 

Kimia FMIPA Universitas Negeri 

Malang saat diarahkan pada 

(bio)aktivitasnya sebagai 

antioksidan, sunscreen (tabir surya), 

antibakteri, antimikroba, dan 
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sitotoksik. Khusus untuk bioaktovitas 

yang tiga terakhir bekerja sama 

dengan laboratorium di luar Jurusan 

Kimia FMIPA UM. Landasan 

eksplorasi dan pengembangannya 

berdasarkan ketersediaan fasilitas 

pendukung. 

Senyawa-senyawa antioksidan, baik 

yang sintetik maupun alami didasari 

pemahaman bahwa zat ini bertindak 

melindungi zat lain untuk dioksidasi. 

Antioksidan bertindak sebagai 

pelindung zat untuk dioksidasi 

karena zat ini yang dioksidasi, 

sehingga kemudahan untuk 

dioksidasi lebih mudah terjadi pada 

antioksidan dibanding zat yang 

dilindungi. Antioksidan adalah 

molekul yang menghambat oksidasi 

molekul lain. Oksidasi adalah reaksi 

kimia yang melibatkan hilangnya 

elektron yang dapat menghasilkan 

radikal bebas. Pada gilirannya, 

radikal ini dapat memulai reaksi 

berantai. Ketika reaksi berantai 

terjadi dalam sel, dapat menyebabkan 

kerusakan atau kematian sel. 

Antioksidan menghentikan reaksi 

berantai ini dengan menghapus 

intermediet radikal bebas, dan 

menghambat reaksi oksidasi lainnya. 

Mereka melakukan ini dengan 

menjadi teroksidasi sendiri, sehingga 

antioksidan bertindak sebagai agen 

pereduksi (reduktor). Antioksidan 

yang selama ini telah dikenal dengan 

baik adalah tiol, asam askorbat 

(vitamin C), dan polifenol (Wikipedia 

Ensiklopedia). Senyawa-senyawa 

organik yang mengandung ikatan 

ganda C=C merupakan senyawa yang 

relatif paling mudah menjalani 

oksidasi. Mekanisme oksidasi 

terhadap senyawa dengan ikatan 

ganda ini seperti tercantum pada 

Gambar 6. 
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Gambar 6. Mekanisme reaksi oksidasi 

Berdasarkan mekanisme reaksi 

oksidasi seperti yang tercantum pada 

Gambar 6, maka senyawa-senyawa 

organik dengan gugus-gugus –OH dan 

adanya ikatan ganda C=C atau ikatan 

rangkap tiga karbon-karbon relatif 

dapat dioksidasi. Karenanya, 

senyawa-senyawa yang demikian 

dengan sendirinya berpotensi sebagai 

antioksidan. Untuk mendeteksi dini 

apakah suatu zat organik bahan alam 

bersifat sebagai antioksidan cukup 

dilakukan uji keberadaan ikatan 

rangkap karbon-karbon dengan 

brom, sedang untuk adanya gugus 

hidroksil melalui uji fenolik dengan 

besi(III) klorida dan/atau uji 

alkoholik dengan pereaksi Lucas 

(ZnCl2/HCl). Secara garis besar, 

senyawa-senyawa antioksidan dapat 

dikelompokkan ke dalam enam 

kategori, yakni vitamin, ko-faktor 

vitamin dan mineral, hormon, 

terpenoid–karotenoid, fenol alamiah: 

flavonoid, asam fenolat dan esternya, 

dan fenolat non-flavonoid (seperti 

poliketida), dan antioksidan organik 

lainnya. Beberapa zat organik sebagai 

antioksidan alami dan sintetik 

tercantum dalam Gambar 7. 
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Gambar 7. Beberapa antioksidan alami dan sintetik 

Bagaimana dengan aktivitasnya 

sebagai sunscreen? Senyawa yang 

aktif sebagai sunscreen adalah 

senyawa yang dapat menyerap 

radiasi cahaya UV (utraviolet). 

Sunscreen juga dikeal sebagai sun 

screen, sunblock, suntan lotion, 

sunburn cream, sun cream, dan block 

out adalah suatu produk kosmetika 

berwujud lotion (cairan kental), 

spray, gel, atau bentuk lainnya yang 

mengabsorpsi sebagian cahaya UV 

matahari dan membantu 

memproteksi “pembakaran kulit” 

(sunburn) (Wikipedia Ensiklopedia). 

Zat-zat kimia sunscreen 

dikelompokkan menjadi tiga 

golongan, yakni: (1) senyawa organik 

yang mengabsorpsi cahaya UV, (2) 

partikulat anorganik yang bekerja 

merefleksikan, menghamburkan, 

dan/atau mengabsorpsi cahaya UV, 

dan (3) partikulat organik yang 

bekerja secara identik dengan 

partikulat anorganik. Gambar 8 

mencantumkan beberapa senyawa 

organik sebagai sunscreen. 

Radiasi UV bekerja pada panjang 

gelombang 200–400 nm, dan dari 

daerah ini berdasarkan efek yang 

ditimbulkan jika meradiasi kulit 

dikelompokkan menjadi UV-A (400–

315 nm), UV-B (315–290 nm), dan 

UV-C (290 – 200 nm). Bergantung 

pada panjang-gelombang (UV-B, UV-

A, and UV-C) kerusakan yang terjadi 

melalui mekanisme yang berbeda. 

UV-A dapat menghasilkan spesies 

oksigen reaktif (ROS) dan redikal 

bebas melalui interaksi secara 

fotosensitizer  yang dapat 

menyebabkan kerusakan DNA, 

protein, khususnya jaringan kulit dan 

lipid membran. 
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Gambar 8. Beberapa senyawa organik sebagai sunscreen 
 
Untuk menentukan potensi zat 

organik bahan alam sebagai 

sunscreen dilakukan analisis secara 

spektroskopi UV. Senyawa organik 

yang aktif menyerap radiasi UV 

adalah senyawa yang dapat menjalani 

transisi π → π* dari ikatan ganda C=C 

terkonjugasi dan/atau menjalani 

transisi n → π* seperti gugus karbonil 

(C=O), nitril (CN), dan tio-karbonil 

(C=S). Munculnya spektrum pada 

daerah 200–400 nm dari suatu zat 

organik bahan alam mengindikasikan 

berpotensi sebagai sunscreen dan 

selanjutnya dianalisis hubungan 

antara panjang gelombang dengan 

absorbansinya untuk menentukan 

potensi efektivitasnya sebagai 

sunscreen. 

4. Riset Eksplorasi Senyawa 

Organik Bahan KBK Kimia 

Organik Bahan Alam di Jurusan 

Kimia FMIPA Universitas Negeri 

Malang 

Selama satu dekade terakhir hingga 

saat ini, telah dilakukan penelitian 

untuk mengeksplorasi potensi 

(bio)aktivitas senyawa organik bahan 

alam yang berbasis pada biji-bijian. 

Eksplorasi telah dilakukan terhadap 

biji alpukat/avokad (Persea 

americana Mill) dan asam jawa 

(Tamarindus indica Linn), lihat 

Gambar 9. Penelitian difokuskan 

untuk mengeksplorasi/melacak 
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kandungan senyawa dan 

karakteistiknya dalam biji kedua 

tumbuhan ini melalui pemisahan dan 

pemurnian (ekstraksi, isolasi – 

kromatografi , dan metode klasik 

lainnya) untuk memperoleh 

“Senyawa Murni”. Selajutnya 

mengkarakterisasi (sifat fisik dan 

kimia) dan identifikasi kromofor 

(spektroskopi UV) dan gugus 

fungsional (spektroskopi IR) dan uji 

aktivitas ANTIOKSIDAN (metode 

DPPH) dan SUNSCREEN.  

Adapun tujuannya adalah: 

1. Menggali potensi bahan-bahan 

lokal (melimpah terdapat di 

alam) produk hayati, 

khususnya yang selama ini 

tergolong sebagai bahan 

buangan (misalnya: biji 

alpukat); 

2. Memperoleh hubungan atau 

kajian ilmiah antara 

kandungan metabolit 

sekunder suatu organisme dan 

sifat bioaktivitasnya; 

3. Memberdayakan hasil 

samping produk-produk 

hayati untuk dijadikan sebagai 

sumber-sumber bahan kimia 

yang lebih bermanfaat; 

4. Dapat dihasilkan scientific 

relationship antara satu bagian 

dengan bagian lain dalam 

suatu organisme atau antara 

satu tanaman dengan tanaman 

lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.Fokus riset untuk mengeksplorasi senyawa (bio)aktif 

  

Objek Riset:  
Senyawa dan 
Aktivitasnya 
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Karakterisasi dan identifikasi ekstrak 

dan/atau komponen (senyawa) 

1. Karakterisasi fisik: wujud, 

warna, titik lebur (untuk solid) 

atau titik didih (untuk liquid), 

indeks bias (liquid), kelarutan, 

dan rotasi optik 

2. Karakterisasi kimiawi melalui 

reaksi/uji fotokimia:  ketidak-

jenuhan, alkoholik, fenolik, 

flavonoid.  

3. Identifikasi: UV, IR, NMR (1H– 

and/or 13C –NMR), & MS 

4. Aktivitas dan Bioaktivitas: 

antioksidan,  sunscreen, dan 

(sito)toksisitas (BSLT, P-388) 

Hasil yang telah dicapai tercantum 

dalam Tabel 1 dan Tabel 2. 

 

Tabel 1. Senyawa-senyawa hasil eksplorasi dari biji P. americana Mill 

Jenis 
Senyawa Karakteristik, Identitas,  dan Aktivitas-Bioaktivitas 

Senyawa-1 Zat padat putih kekuningan, t.l 63-65oC, larut dlm CHCl3, MeOH, dan 
EtOAc, tdk larut C6H14,  memiliki gugus-gugus C=C, O-H. Suatu alkohol 
tidak jenuh dan rantai panjang. 

Antioksidan: +++ (KP50 1271 mg.L-1), Sunscereen: NA, Sitotoksisitas:  ++ 
(P-388), ++ (E coli) 

Senyawa-2 Zat padat kuning, t.t 53-55˚C, larut dlm EtOAc, CHCl3, C6H14 (<<), tdk 
larut dlm MeOH dan air, lmaks 241 & 418 nm (a 10,48  &  3,65 cm2.mg-1), 
memiliki gugus –OH, C=O aldehida, -C≡CH, dan C-O fenol. Diduga: 
flavonoid.  

Antioksidan:++++ (KP50 995 mg.L-1), Sunscereen:  ++ (SPF 5,337),  
Sitotoksisitas:  NA 

Senyawa-3 Zat padat lembek, kuning kecoklatan, t.l 37-38 oC, tidak optik aktif, larut 
dlm MeOH, EtOAc, & CHCl3, C6H14 (<<), dan tdk larut dlm air. (MeOH 
λmaks 214 & 268 nm (a 8,60  & 2,627 cm2 mg-1). Gugus O–H sekunder,  C–
H sp3, –CH2– dan metil (–CH3)Diduga: terpenoid dengan ikatan rangkap 
terkonjugasi pendek,  

Antioksidan: +++ (KP50 9578 mg.L-1), Sunscreen: + (SPF 1,116), 
Sitotoksisitas: NA 

Senyawa-4 Zat padat lembek, coklat, t.l 63-65oC, tidak optik aktif, larut dlm CHCl3,  
EtOAc, MeOH,  sukar larut dlm air, dan tidak larut dlm dalam n-heksana. 
Dalam MeOH λmaks 209 nm (a 3,8080 cm2.mg-1). Memiliki C=C 
terkonjugasi, gugus -CH2-, gugus O-H. Diduga terpenoid. 

Antioksidan: + (KP50 4454,92 mg.L-1), Sunscreen:  + (SPF 1,5838), 
Sitotoksisitas: NA 
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Senyawa-5 
Senyawa-4 

Zat padat lembek, kuning pucat, t.l 45-46 oC, tidak optik aktif, larut 
dalam CHCl3,  EtOAc, MeOH, larut sebagian dalam n-heksana dan air. 
Dalam MeOH (200 mg.L-1) λmaks 210 & 266 nm  (a 4,63 & 0,295 
mL.cm-1.mg-1). Memilik C=C terkonjugasi, gugus O-H, C-H aromatik, 
dan -CH2-. Diduga terpenoid. 

Antioksidan: ++ (KP50 3026 mg.L-1), Sunscreen:  – (SPF 0,1398), 
Sitotoksisitas: NA 

Senyawa-6 Zat padat dengan tekstur lembek berwarna warna coklat, larut dalam n-
heksana, CHCl3, EtOAc, & MeOH. Dlm MeOH λmaks1 207,  276, 324, & 
347 nm  (a 19,34; 3,4; 2,24; & 1,06 cm2.mg-1). Identifikasi dengan IR: 
gugus C≡C, C-H sp2, C-H sp3, C=O ester, dan C-O ester. Diduga golongan 
terpenoid. 

Antioksidan:  + (KP50 2154,74 mg.L-1), Sunscreen:  ++ (SPF 1,7669), 
Sitotoksisitas: NA 

 

Tabel 2. Senyawa-senyawa hasil eksplorasi dari biji T. indicus Linn) 

Jenis Senyawa Karakteristik, Identitas,  dan Aktivitas-Bioaktivitas 

Senyawa-1 Zat cair, berwarna hijau, indeks bias 1,478 (25ºC),  massa jenis 

0,920 g.mL
-1

, viskositas 195,20 cSt, sebagai trigliserida (minyak), 
mengandung C=C, bil. asam 0,126, bil. penyabunan 0,089, dan bil. 
iod 0,025. Asam lemak penyusun: oktanoat (0,87%), dekanoat 
(1,68%), dodekanoat (25,18%), tetradekanoat (7,93%), 
heksadekanoat (16,06%), 9,12-oktadekadienoat (21,91%), 9-
oktadekenoat (17,76%), oktadekanoat (3,82%), eikosanoat 
(0,39%), 11-eikosaenoat (1,03%), dokosanoat (1,00%), dan 
tetrakosanoat (1,92%).  

Antioksidan: in-progress,  Antibakterial:  negatip (E. coli maupun S. 
aureus) 

Senyawa-2 Zat cair, berwarna kuning, indeks bias 1,472 (25°C), massa jenis 

0,84 g.mL
-1

, viskositas 62,32 cSt, sebagai trigliserida (minyak), 
mengandung C=C, bil. asam 1,68, bil. penyabunan 392, dan bil. iod 
54,61.  Asam lemak penyusun:  dodekanoat (12,66%), 
tetradekanoat (5,17%), heksadekanoat (9,90%), 9,12-
oktadekadienoat (38,68%), 11-oktadekenoat (19,93%), 
oktadekanoat (4,80%), 11-eikosenoat (0,76%), eikosanoat 
(1,55%), dokosanoat (2,01%), dan tetrakosanoat (4,54%).  

Antioksidan: in-progress,  Antibakterial:  negatip (E. coli maupun S. 
aureus) 

Senyawa-3 Zat padat, putih, t.l 69-71 
o
C. Larut dlm CHCl

3
, n-heksana, dan tidak 

larut dalam EtOAc, MeOH, dan air.  λ
maks

 250, 298, dan 309 nm (a 
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11,05; 13,4; dan 13,6 cm
2
.mg

-1
). Spektrum IR: ikatan C=C 

(terkonjugasi), C=C aromatik, gugus metilen C-H sp
3
, gugus O-H, 

C=O ester, dan C-O. Diduga sebagai fenolik bergugus karbonil 
(ester fenolik).  

Antioksidan: in-progress,  Antibakterial:  negatip (E. coli maupun S. 
aureus), Sunscreen: + (SPF = 1,47). 

Senyawa-4 Zat padat lunak, kuning muda, t.l 45-47
o
C. Larut dlm n-heksana & 

CHCl
3
, sedikit larut dlm EtOAc, tidak larut dlm MeOH dan air. λ

max
 

242, 266, dan 320 nm (a16,46; 16,36; dan 1,6 cm
2
.mg

-1
) masing-

masing menindikasikan pp
*
 terkonjugasi, pp

*
 benzenoid,  dan 

np
*
. Spektrum IR:  gugus OH, gugus C=O, –C=C- terkonjugasi, dan 

–C=C- aromatik.  

Antioksidan: in-progress,  Antibakterial:  negatip (E. coli maupun S. 
aureus), Sunscreen: + (SPF 1,493)  

 

5. Implikasi Riset Pada 

Pembelajaran Kimia Organik 

Berdasarkan riset yang dilaksanakan 

dan dikembangkan di KBK Kimia 

Organik Bahan Alam tersebut, 

berimplikasi pada pembelajaran 

terhadap matakuliah-matakuliah 

yang bersinggungan atau dalam 

lingkup Kimia Organik, khususnya 

matakuliah Penentuan Struktur 

(Senyawa) Organik, Sintesis Organik, 

Kimia Organik Bahan Alam, dan 

Pemisahan. Dengan mengacu pada 

tradisi riset yang dilandasi penemuan 

solusi terhadap masalah yang timbul 

kemudian dilakukan analisis 

rancangan pemecahannya. Dalam 

konteks inilah, maka pemerolehan 

konsep (sebagai konsep baru) bagi 

peserta didik maka pembelajaran 

yang lebih sesuai adalah pembelajar 

secara inkuiri atau pembelajaran 

berbasis inkuiri (inquiry-based 

learning) dengan dipandu model 

multiple representation, khususnya 

triple representation. Triple 

representation yang dimaksud adalah 

sebagaimana yang tercantum pada 

Gambar 10. 
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Gambar 10. Triple respresentation dalam pembelajaran 

 

BAGAIMANA IMPLEMENTASI 

RIILNYA DI KELAS? Secara garis 

besar disarankan sebagai berikut: 

1. Setiap pembelajaran Kimia 

(Organik) hendaknya mampu 

menghubungkan antara fakta,  

fenomena, model (domain 

makroskopik), konsepualisasi 

(domain mikroskopik/sub-

mikroskopik/nanoskopik), 

dan simboliknya (struktur, 

formula, dsj.) 

2. Pada Pebelajar KIMIA 

PEMULA, alur di atas akan 

lebih sesuai jika dimulai atau 

diawali dari DOMAIN 

MAKROSKOPIK berbasis 

EKSPERIMEN/FENOMENA/M

ODEL dan berakhir pada 

SIMBOLIK, sedang untuk 

Pebelajar BUKAN PEMULA 

(KIMIA LANJUT), maka dengan 

MERANCANG REKAYASA 

MOLEKULER pada “SIMBOL” 

yang telah diperoleh untuk 

DIPERLAKUKAN rancangan 

rekayasa molekuler tersebut 

 menumbuhkan karakter 

KREATIF-INOVATIF-SMART 

dalam belajar ILMU KIMIA  

3. Pendekatan, Model, Strategi, 

Metode, dan/atau Teknik 

dalam 

PENGAJARAN/PEMBELAJARA

N, maka pembelajaran harus 

berorientasi pada “BELAJAR 

KIMIA (SAINS) SEBAGAIMANA 

PARA KIMIAWAN (SAINTIS) 

Micros-
copic / 

Nanoscopic
/Konseptu

alisasi 

Symbolic  

Macroscop
ic/Eksperi

men 



Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya, ISBN : 978-602-0951-12-6  
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 17 September 2016  

 
 

A - 39 
 

MENEMUKAN/MEMPEROLEH 

ILMU/TEORI/KONSEP KIMIA 

(SAINS)” 

 

PENUTUP 

Pendekatan struktur atau bagian dari 

struktur untuk memperoleh senyawa 

organik bahan alam yang berpotensi 

sebagai antioksidan dan sunscreen 

telah dilakukan, dan dirasa lebih 

sistematik walaupun lebih sederhana. 

Pemerolehan informasi yang relatif 

masih permulaan, seperti ada-

tidaknya ikatan ganda C=C, gugus 

karbonil, dan gugus hidroksi dapat 

digunakan sebagai guide untuk studi 

ilmu kimia lebih lanjut, khususnya 

senyawa-senyawa kimia kelompok 

metabolit sekunder. Biji alpukat 

(Persea americana Mill) dan biji asam 

jawa (Tamarindus indica Linn) telah 

dicoba digunakan sebagai pemandu 

studi ilmu kimia senyawa organik 

bahan dengan potensi 

(bio)aktivitasnya. 
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EKSPLORASI AKTIVITAS DAN JENJANG METAKOGNISI MAHASISWA DALAM 
MENYELESAIKAN MASALAH GEOMETRI MOLEKUL  

EXPLORING THE UNDERGRADUATES’ METACOGNITION ACTIVITIES AND 
LEVELS IN MOLECULAR GEOMETRY PROBLEM SOLVING 

Bambang Sugiarto, Suyono 
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya 
Jl. Ketintang Surabaya (60231), Telp. 031-8298761 

Email : bsugiarto1952@gmail.com  

Abstrak. Untuk merancang strategi pembelajaran yang tepat maka perlu diketahui metakognisi 
mahasiswa sehingga kemampuan belajarnya optimal. Studi kasus ini bertujuan mengeksplorasi aktivitas 
dan jenjang metakognisi mahasiswa dalam memecahkan masalah geometri molekul. Data berupa 
dokumen jawaban tertulis dan hasil wawancara diuji keabsahannya melalui triangulasi metode. Temuan 
menunjukkan bahwa kelompok atas yang menempati jenjang Reflective Use melakukan aktivitas 
metakognisi: membaca dan menulis apa yang diketahui (P-1), menetapkan strategi penyelesaian (P-3), 
merencanakan hasil antara yang dapat dicapai (P-4), menggunakan aturan (M-2), memantau secara 
cermat (M-4), memantau dengan berargumentasi (M-5), merefleksi ketercapaian tujuan (R-1), 
menganalisis teks/rumus (R-3), dan  pilihan yang disengaja dalam bentuk suatu representasi  (R-5). 
Kelompok tengah yang menempati jenjang Reflective Use melakukan aktivitas metakognisi P-1, P-3, M-2, 
memantau sesuatu yang dianggap kesalahan  (M-3), M-4, dan M-5, R-1,  dan R-5. Kelompok bawah yang 
menempati jenjang  Strategic Use melakukan aktivitas metakognisi  P-1, P-3, M-2, M-3, dan tidak 
melakukan refleksi. 

Kata kunci: aktivitas metakognisi, jenjang metakognisi,  geometri molekul.   

Abstract. To design the appropriate learning strategies, it is necessary to know the undergraduates' 
metacognition to optimize learning ability. This study aimed to explore the activities and level of 
undergraduates' metacognition in molecular geometry problems solving. The methodology included 
document analysis technics and interviews. Triangulation  of methods was used to check the credibility of 
data. The findings showed that the upper group which occupied Reflective Use Level did metacognitive 
activities: reading and writing of what was known (P-1), determining solving strategies (P-3), planning 
intermediate results (P-4), using rules (M-2), monitoring carefully (M-4), monitoring by arguing (M-5), 
reflecting achievement of the objectives (R-1),  analyzing the text/formula (R-3), and choosing 
intentionally the representation (R-5). The middle group which occupied Reflective Use Level did 
metacognitive activities: P-1, P-3,  M-2, monitoring an error (M-3),  M-4, M-5, R-1, and R-5. The lower 
group which occupied Strategic Use Level did metacognitive activities: P-1, P-3, M-2, and M-3. 
Keyword: metacognition activities, metacognition levels, molecular geometry. 
 

Pendahuluan 
Penyelesaian ilmu kimia yang bersifat 

abstrak seringkali membingungkan  mahasiswa, 
sehingga seringkali terjadi kesalahan dalam 
memahami konsep. Geometri molekul 

merupakan salah satu konsep kimia yang 
bersifat abstrak dan sulit dipahami mahasiswa. 
Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan dan 
strategi untuk mempelajarinya agar mahasiswa 
mudah memahami serta mampu menggunakan-

mailto:Bsugiarto1952@gmail.com
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nya dalam menyelesaikan masalah. Dengan  
memahami konsep geometri molekul diharapkan 
mahasiswa akan mudah mempelajari konsep-
konsep selanjutnya, seperti panjang ikatan, 
kepolaran, isomer, gaya antarmolekul, serta 
konsep-konsep lain yang terkait. Penyelesaian 
masalah membutuhkan aktivitas mental yang 
kompleks karena tidak hanya membutuhkan 
ingatan terhadap berbagai variasi keterampilan 
dan prosedur, tetapi juga kemampuan 
mengevaluasi proses dan hasil berpikir selama 
menyelesaikan masalah serta berbagai 
kemampuan lainnya.  

Dalam hubungannya dengan pembelajaran 
Mettes, Pilot, dan  Roossink (1980) menyatakan, 
bahwa penyelesaian masalah diawali dengan 
menganalsis dengan cermat data yang diketahui 
dan yang tidak diketahui (careful analysis of the 
data and the unknown), mengubah masalah yang 
diberikan menjadi masalah baku, artinya 
masalah yang penyelesaiannya secara prinsip 
telah diketahui (establishing whether it is a 
standard problem),  menyelesaikan masalah 
sesuai dengan rencana (execution of routine 
operations), dan terakhir adalah: memeriksa dan 
mengevaluasi kembali jalan yang telah 
dikerjakan dengan baik dan tuntas (checking the 
answer, interpretation of the results). Aktivitas 
memeriksa dan mengevaluasi kembali proses 
penyelesaian masalah dapat mengarah pada 
pemunculan kesadaran seseorang terhadap apa 
yajng dipikirkan. Pengetahuan  atau kesadaran 
kita terhadap proses dan hasil kognisi kita 
sendiri serta aktivitas pemonitoran dan 
pengevaluasian terhadap proses dan hasil 
kognisi kita sendiri dikenal sebagai metakognisi 
(2, 3, dan 4). 

Metakognisi memiliki peranan penting 
dalam mengatur dan mengontrol proses kognitif 
seseorang dalam belajar dan berpikir agar lebih 
efektif dan efisien. Untuk meningkatkan 
keterampilan metakognitif diperlukan adanya 
kesadaran yang harus dimiliki siswa dalam 

proses berpikirnya. Namun, setiap siswa 
memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam 
menanggapi suatu masalah. Beberapa siswa 
secara sadar memperhatikan masalah yang 
diberikan dengan menyelesaikannya secara 
hierarkis tetapi ada juga siswa yang hanya asal-
asalan menjawab ketika dihadapkan pada 
masalah. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran 
atau jenjang metakognisi yang berbeda. Jenjang 
metakognisi seseorang dalam proses berpikir 
menurut Swartz dan Perkins (5) meliputi: 1) 
tacit use, merupakan jenis berpikir yang 
menunjukkan seseorang  membuat keputusan 
tanpa berpikir tentang keputusan tersebut, 2) 
aware use, merupakan jenis berpikir yang 
menunjukkan seseorang menyadari segala 
sesuatu yang dilakukan dalam memecahkan 
masalah, 3) strategic use, merupakan jenis 
berpikir yang menunjukkan seseorang 
mengorganisasi pemikirannya dengan menyadari 
strategi-strategi khusus yang meningkatkan 
ketepatan berpikir, dan 4) reflective use, 
merupakan jenis berpikir yang menunjukkan 
seseorang melakukan refleksi tentang 
pemikirannya dengan mempertimbang-kan 
perolehan dan bagaimana memperbaikinya. 

Bahwasanya untuk belajar ilmu kimia yang 
lebih mendalam sehingga dapat meningkatkan 
pemahaman konseptual dan berhasil dalam 
menyelesaikan masalah diperlukan 
pengembangan keterampilan metakognitif (6) 
dan bahwa pebelajar dengan kemampuan 
metakognitif  yang tinggi tahu apakah sudah 
tuntas atau belum dalam menguasai tugas 
akademis, dan dapat menyesuaikan belajarnya 
(7). Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil  
penelitian para ilmuwan neo-Piaget yang 
menunjukkan, bahwa fungsi seseorang pada usia 
tertentu dalam memahami konsep-konsep sosial, 
matematika, dan ruang/spasial sangat bervariasi, 
sehingga tidak mungkin menempatkan seseorang 
dalam satu fase tertentu (8). Atas  dasar hal 
tersebut, maka subyek dalam penelitian ini juga 
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memperhatikan kemampuan mahasiswa yang 
dibedakan berdasarkan peringkat, yaitu: 
kelompok atas (IPK ≥ 3,00), kelompok tengah 
(IPK 2,75 – 2,99),  dan kelompok bawah (IPK 
2,50 – 2,74). Hasil penelitian ini dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 
merancang model atau strategi pembelajaran 
yang bertujuan mengoptimalkan serta 
meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam 
menyelesaikan masalah kimia. 

Tujuan  
Tujuan penelitian ini adalah mengeksplo-

rasi aktivitas dan jenjang metakognitif 
mahasiswa pada kelompok atas, tengah, dan 
bawah dalam menyelesaikan masalah geometri 
molekul. 
Metode Penelitian  

Penelitian kualitatif ini dilaksanakan di 
Universitas Negeri Surabaya, Indonesia. Subjek 
penelitian yang terpilih sebanyak 6 (enam) orang 
terdiri atas: dua orang kelompok atas (subyek 
01A dan 02A), dua orang kelompok tengah 
(subyek 01T, dan 02T), dan dua orang kelompok 
bawah (subyek 01B dan 02B). 

Instrumen utama dalam penelitian ini 
adalah peneliti sendiri yang didukung oleh soal 
tes, camcorder, dan buku catatan lapangan. 
Aktivitas metakognitif subyek diketahui melalui 
analisis dokumen (jawaban tertulis) dan 
wawancara mendalam. Identifikasi aktivitas 
metakognitif mengacu pada Cohors-Fresenborg 
and Kaune dan Pulmones (9 dan 10) dengan 
beberapa modifikasi sesuai kebutuhan 
penelitian, sedang identifikasi jenjang 
metakognitif mengacu pada Swartz dan Perkins 
(5).  

Untuk menjamin kredibilitas data dilakukan 
triangulasi metode yaitu menguji kesesuaian 
data pada dokumen  dengan wawancara 
mendalam (11). Analisa data sesuai proses: data 
reduction, data display, dan conclusion 
drawing/verification (12 Miles dan Huberman, 
1994). 

Pada penelitian ini, masalah geometri 
molekul yang harus diselesaikan adalah: 1) 
Ramalkan geometri molekul beserta besarnya 
sudut ikatan dari OSF4, 2) Ramalkan geometri 
molekul di sekitar atom-atom bukan terminal 
pada 1,3 diklorobutena-1, 3) Ramalkan geometri 
molekulnya dan manakah yang memiliki ikatan 
lebih panjang As-Cl atau As-Br pada AsBr3Cl2. 
Berikan alasannya.  

 
Temuan Penelitian  

Berikut disajikan hasil penelitian 
berdasarkan peringkat dan aktivitas 
metakognitif. Sebagai catatan, dalam artikel ini 
jawaban tertulis yang digunakan sebagai contoh 
hanya diambil dari subyek kelompok atas. 
1. Subyek Kelompok Atas 
a. Dimensi Planning  

Subyek 01A dan 02A membaca atau 
mengungkapkan masalah kemudian menulis 
(P-1) apa yang diketahui dari masalah. 
Subyek menentukan bilangan koordinasi 
(BK), banyaknya pasangan elektron 
berikatan (PEI), dan banyaknya pasangan 
elektron bebas (PEB) atom pusat sebagai 
strategi (P-3) penyelesaian masalah. Pada 
penentuan panjang ikatan,  subyek 
menggunakan penentuan geometri molekul 
sebagai strategi penyelesaian masalah (P-3). 
Subyek juga menuliskan rumus electron 
(struktur Lewis) OSF4 (Gambar 1) dan 
struktur sederhana  1,3 diklorobutena-1 
sebagai hasil antara yang dapat dicapai (P-4) 
(Gambar 2). 

 

Gambar 1 Jawaban tertulis subyek kelompok 
atas masalah 1 
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Gambar 2 Jawaban tertulis subyek kelompok 

atas masalah 2 
 

b. Dimensi Monitoring  
Subyek menggunakan aturan (M-2) 

berupa BK, PEI, dan PEB untuk menentukan 
geometri molekul. Subyek juga 
menggunakan aturan (M-2) yaitu geometri 
molekul untuk membandingkan panjang 
ikatan. Subyek memantau secara cermat (M-
4) dengan menetapkan sudut-sudut ikatan 

pada molekul OSF4, serta memberikan 
penjelasan tentang peran atom oksigen 
sebagai atom terminal yang tidak 
memberikan sumbangan terhadap 
penghitungan BK dan atom fluor yang 
memberikan sumbangan terhadap 
penghitungan BK dalam menentukan 
geometri molekul OSF4.  

 

Gambar 3 Jawaban tertulis subyek kelompok 
atas masalah 3 

Subyek berargumentasi (M-5) bahwa 
penentuan posisi atom-atom substituen dalam 
molekul berbentuk trigonal bipiramidal 
mengikuti aturan Bent yaitu tergantung 
keelektronegatifannya. Subyek juga 
berargumentasi (M-5) bahwa panjang ikatan 
juga tergantung pada perbedaan 

keelektronegatifan atom-atom substituent 
(Gambar 3). 

c. Dimensi Reflection  
Subyek melakukan refleksi ketercapaian 

tujuan (R-1) dengan mengecek kembali 
geometri molekul di sekitar atom-atom C 
bukan terminal pada molekul 1, 3 
diklorobutena-1, serta memberikan garis 
bawah pada simpulan jawaban tertulis 
masalah panjang ikatan. Subyek melakukan 
refleksi dengan menganalisis keterkaitan (R-
3) gambar geometri molekul OSF4  dengan 
keberadaan ikatan rangkap, serta 
menganalisis keterkaitan geometri molekul 
1,3 diklorobutena-1 dengan letak atom-atom 
substituent dan letak ikatan rangkap. Subyek 
merefleksi pilihan yang disengaja  dalam 
bentuk suatu representasi   (R-5) berupa 
gambar geometri molekul 1,3 diklorobutena-
1 yang sebenarnya merupakan gabungan 
geometri di sekitar atom-atom bukan 
terminal.. 

 

2. Subyek Kelompok Tengah 
a. Dimensi Planning  

Subyek 01T dan 02T membaca atau 
mengungkapkan masalah kemudian menulis 
(P-1). Subyek kelompok tengah menetapkan 
strategi penyelesaian masalah (P-3) dengan 
menghitung BK, PEI, dan PEB atom pusat 
untuk memperkirakan geometri molekul dan 
besarnya sudut ikatan, subyek 01T juga 
menentukan geometri molekul sebagai 
strategi (P-3) untuk menyelesaikan masalah 
perbedaan panjang ikatan. 

b. Dimensi Monitoring  
Pada tahap penyelesaian masalah (PS-3), 

subyek kelompok tengah menggunakan (M-
2) BK, PEI, dan PEB untuk menentukan 
geometri molekul dan letak atom-atom 
substituen. Subyek juga menggunakan aturan 
(M-2), yaitu geometri molekul untuk 
menentukan perbedaan panjang ikatan. 
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Subyek 02T, memantau sesuatu yang 
dianggap kesalahan (M-3) terhadap jawaban 
terulis yang dibuat  “reguler” menjadi 
“terdistorsi.” Subyek melakukan aktivitas 
memantau dengan cermat (M-4) yaitu 
melengkapi besarnya sudut-sudut ikatan pada 
molekul OSF4, yaitu sudut ikatan O=S-Feq  
adalah >120o dan sudut ikatan Fax-S-Feq 
adalah <90o serta  memperhatikan 
keelektronegatifan atom-atom substituent dan 
ikatan rangkap. Subyek memantau dengan  
berargumentasi (M-5)  dalam memberikan 
penjelasan masalah panjang ikatan, bahwa 
keelektronegatifan atom-atom substituent 
mempengaruhi panjang ikatan. 

c. Dimensi Reflection  
Subyek 01T merefleksi ketercapaian 

tujuan (R-1) dengan menyatakan, bahwa 
panjang ikatan dipengaruhi keelektro-
negatifan atom substituent, sedang subyek 
02T menyatakan bahwa panjang ikatan selain 
dipengaruhi oleh keelektronegatifan atom 
substituen tetapi juga dipengaruhi oleh 
ukuran atom substituen tersebut. Subyek 
merefleksi pilihan yang disengaja  dalam 
bentuk suatu representasi   (R-5) berupa 
gambar geometri molekul 1,3 diklorobutena-
1 yang sebenarnya yaitu gabungan dari 
geometri trigonal planar dan tetrahedral. 

3. Subyek Kelompok Bawah  
a. Dimensi Planning  

Subyek 01B dan 02B pertama-tama 
membaca atau mengungkapkan masalah 
kemudian menulis (P-1) apa yang diketahui 
tentang masalah. Subyek 01B pada 
penyelesaian masalah geometri molekul dan 
sudut ikatan menentukan BK, banyaknya 
PEI, dan banyaknya PEB atom pusat sebagai 
strategi  penyelesaian masaah (P-3), sedang  
subyek 02B hanya menentukan BK atom 
pusat saja sebagai strategi penyelesaian 
masalah (P-3). Kedua subyek pada 
penyelesaian masalah panjang ikatan 

menggunakan  strategi yang sama yaitu 
menentukan geometri molekul terlebih dulu.   

b. Dimensi Monitoring 
Subyek kelompok bawah menggunakan 

aturan (M-2)  berupa BK, PEB, PEI untuk 
menentukan geometri molekul, selain itu 
subyek juga menggunakan (M-2) geometri 
molekul AsBr3Cl2 untuk menyelesaikan 
masalah panjang ikatan. Subyek 02B 
memantau adanya kesalahan (M-3) pada 
penyelesaian masalah  perbedaan panjang 
ikatan. 

c. Dimensi Reflection  
Melalui triangulasi metode, ternyata 

subyek kelompok bawah terbukti tidak 
melakukan reflection. 

Aktivitas metakognitif domain refleksi 
yang dilakukan subyek kelompok atas dan 
tengah berupa merefleksi ketercapaian tujuan, 
menganalisis keterkaitan gambar geometri 
molekul dengan letak atom-atom substituent dan 
letak ikatan rangkap serta melakukan pilihan 
yang disengaja dalam bentuk representasi 
gambar geometri molekul, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa  kedua kelompok tersebut 
menempati jenjang Reflective Use. Subyek 
kelompok bawah menunjukkan aktivitas 
metakognitif pada domain perencanaan dan 
pemantauan. Subyek kelompok bawah mampu 
menggunakan dan menyadari strategi yang tepat 
dalam memecahkan masalah sehingga 
menempati jenjang Strategic Use. 

Pembahasan 
Dimensi Planning 

Subjek kelompok atas, tengah, dan bawah  
mengawali penyelesaian masalah dengan 
mengungkapkan masalah kemudian menulis apa 
yang diketahui dalam masalah (P-1).  Menurut  
Schoenfeld (13) ketika pebelajar membaca suatu 
masalah, secara tidak langsung pebelajar  
tersebut dapat merasakan bahwa ia mengerti 
atau tidak mengerti apa yang dibacanya. Dalam 
hal ini aspek metakognisi yang berkaitan dengan 
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pengetahuan individual dibutuhkan dan melalui 
tahapan ini pebelajar akan sampai pada 
pengevaluasian terhadap apa yang 
dipikirkannya. Bahwa kemampuan untuk 
membedakan antara apa yang diketahui (atau 
apa yang telah dipelajari) dan yang tak diketahui 
(atau tidak dipelajari) adalah suatu hal yang 
penting untuk meraih keberhasilan dalam semua 
seting akademis (14), sedang Ann Brown  
berpendapat bahwa seseorang yang mengetahui   
apa yang diketahui dan apa yang tidak ketahui 
dikategorikan ke dalam pengetahuan kognisi 
tentang pemahaman diri atau self-understanding 
(15).  

Ketiga  kelompok tersebut juga menetapkan 
strategi dalam menyelesaikan masalah (P-3). 
Pemilihan strategi   apa yang akan digunakan, 
sumber apa yang perlu dikumpulkan, bagaimana 
memulainya, dan mana yang harus dipilih atau 
dilaksanakan lebih dulu termasuk dalam ranah 
keterampilan metakognitif perencanaan dalam 
menyelesaikan masalah (16). Penetapan strategi 
penyelesaian masalah  bertujuan untuk 
menemukan hubungan masalah dengan masalah 
lainnya atau hubungan antara data dengan hal 
yang tidak diketahui, dan sebagainya (17). 
Pendapat ini sesuai dengan pandangan Jacob dan 
Paris (18), bahwa komponen regulasi kognisi 
perencanaan meliputi penetapan tujuan, 
mengaktifkan sumberdaya yang relevan, dan 
memilih strategi yang sesuai. Aktivitas tersebut 
merupakan pengetahuan  metakognitif kategori 
variabel strategi, yaitu pengetahuan tentang 
bagaimana melakukan sesuatu, bagaimana 
mengatasi kesulitan yang timbul, atau 
bagaimana mencapai target (2). 

Penetapan hasil antara yang dapat dicapai 
(P-4) hanya dilakukan oleh subyek kelompok 
atas. Aktivitas ini   didukung oleh hasil 
penelitian yang menunjukkan, bahwa dalam 
penyelesaian masalah subyek harus 
menyederhanakan situasi masalah dengan cara 
menggambar berupa diagram atau sketsa objek 
sederhana dan menyatakan apa yang ingin 

ditemukan secara matematis untuk kuantitas 
tertentu (19).  

 
Dimensi monitoring 

Aktivitas metakognitif menggunakan 
aturan-aturan (M-2) dilakukan oleh ketiga 
kelompok. Aktivitas ini sesuai pernyataan, 
bahwa manifestasi metakognitif dimensi 
monitoring dapat berupa: menggunakan gambar, 
membuat diagram, membuat tabel, menuliskan 
pada catatan kecil, dan lain-lain (10). 

Subyek kelompok tengah dan bawah 
melakukan aktivitas metakognitif memantau 
sesuatu yang dianggap kesalahan (M-3). Dalam 
hal ini subjek mampu menyadari kesalahan yang 
diperbuat. Pebelajar yang terampil melakukan 
penilaian terhadap diri sendiri adalah siswa yang 
sadar akan kemampuannya (20). 

Aktivitas lain yang dilakukan oleh subyek 
kelompok atas dan tengah adalah memantau 
dengan cermat (M-4) dalam menyelesaikan 
masalah. Kegiatan pemantauan merupakan 
kesadaran yang langsung tentang bagaimana kita 
melakukan suatu aktivitas kognitif (16) dan 
salah satu aktivitas monitoring merupakan 
manifestasi dimensi checking progress against 
goals or to-do list (10). Pendapat ini diperkuat 
oleh pernyataan bahwa aktivitas memeriksa 
langkah-langkah pemecahan bertujuan untuk 
mengecek apakah langkah yang dilakukan sudah 
benar atau dapatkah dibuktikan bahwa langkah 
tersebut sudah benar (17).  

Aktivitas lain yang dilakukan subyek 
kelompok atas dan tengah adalah memantau 
penyelesaian masalah dengan memberikan 
argumentasi (M-5). Aktivitas ini sesuai dengan 
pendapat yang menyatakan, bahwa aktivitas 
metakognitif pada dimensi monitoring dapat 
berupa  memantau penyelesaian masalah dengan 
memberikan argumentasi (9), sedang 
metakognitif dalam internal pebelajar berfungsi 
sebagai kunci untuk mengontrol terhadap 
keberhasilan situasi belajarnya (21). Lebih lanjut 
dinyatakan, bahwa keterampilan metakognitif 
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dimensi monitoring merupakan kegiatan 
pemantauan secara sadar terhadap kinerja tugas 
yang sedang berlangsung (22). 

Dimensi refleksi 
Aktivitas metakognitif refleksi dilakukan 

oleh subyek kelompok atas dan tengah berupa 
evaluasi terhadap ketercapaian tujuan 
penyelesaian masalah (R-1). Refleksi yang 
dilakukan dapat berupa mengecek kembali 
tujuan apakah telah tercapai, merefleksi strategi 
belajar mana yang lebih efisien, menilai 
bagaimana strategi belajar diterapkan pada 
konteks lain, serta menghargai diri sendiri 
setelah belajar atau menyelesaikan tugas (10). 
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian  yang 
menyatakan, bahwa terdapat hubungan antara 
metakognisi dengan keberhasilan akademis, 
yaitu pebelajar  yang memiliki metakognisi yang 
baik ternyata memiliki IPK yang tinggi (23). 
Hasil lain penelitian ini menyatakan bahwa 
ketercapaian tujuan mempengaruhi IPK sesuai 
dengan metakognisinya, bahwa pebelajar yang  
dapat menuntaskan tujuannya adalah pebelajar  
yang memiliki keterampilan metakognitif dan 
strategi yang unggul dalam menguasai 
informasi, sebaliknya penggunaan metakognisi 
yang unggul biasanya dapat meningkatkan IPK 
(23). 

Aktivitas metakognitif lain yang dilakukan 
oleh subyek kelompok atas adalah menganalisis 
(R-3) rumus molekul, rumus struktur, dan 
gambar/geometri molekul. Hal ini sesuai dengan 
pendapat, bahwa aktivitas pada dimensi 
reflection  dapat   berupa melakukan analisis 
terhadap struktur penalaran atau wacana (9). 
Peneliti lain menyatakan, bahwa penilaian atau 
perefleksian merupakan aktivitas dimana 
seseorang “menangkap kembali pengalamannya, 
memikirkannya kembali, mempertimbangkan-
nya dan mengevaluasinya kembali (24).  

Dimensi refleksi lain yang dilakukan 
subyek kelompok atas dan tengah adalah  
melakukan pilihan yang disengaja (R-5) dalam 
bentuk suatu representasi berupa lambang dan 

gambar/geometri molekul. Proses berpikir ini 
dapat dikategorikan ke dalam poses berpikir 
kompleks yang dikenal sebagai proses berpikir 
tingkat tinggi (25). 

Kelompok atas dan tengah yang mampu 
melakukan refleksi dalam menyelesaikan 
masalah sesuai dengan pendapat Bound (24) 
yang menyatakan, bahwa perefleksian 
merupakan aktivitas dimana seseorang 
menangkap kembali pengalamannya, 
memikirkan kembali, mempertimbangkannnya 
dan merefleksinya kembali. Seseorang yang 
mampu merefleksikan pemikirannya kembali 
tentang apa yang sedang dipikirkan tidak hanya 
memahami dengan baik apa yang diketahuinya, 
tetapi juga mampu mengambil keputusan secara 
sadar dan mampu memperbaiki kesalahannya. 
Dari hasil pembahasan tersebut, maka subyek 
dalam kelompok atas dan tengah patut diduga 
menempati jenjang Reflective Use. Hal ini sesuai 
dengan teori Swatz dan Perkins (5), bahwa 
Reflective Use adalah penggunaan pemikiran 
yang bersifat reflektif. Jenis pemikiran yang 
berkaitan dengan refleksi individu dalam proses 
berpikirnya sebelum dan sesudah atau bahkan 
selama proses berlangsung dengan 
mempertimbangkan kelanjutan dan perbaikan 
hasil pemikirannya. Dalam hal ini, siswa 
menyadari dan memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan dalam langkah-langkah memecahkan 
masalah. 

Kelompok bawah yang menunjukkan 
aktivitas metakognitif dimensi perencanaan dan 
pemantauan diduga menempati jenjang Strategic 
Use. Hal ini sesuai dengan teori menurut Swartz 
dan Perkins (5), bahwa Strategic Use adalah 
penggunaan pemikiran  yang berkaitan dengan 
pengaturan individu dalam proses berpikirnya 
secara sadar dengan menggunakan strategi-
strategi khusus yang dapat meningkatkan 
ketepatan berpikirnya. Dalam hal ini, siswa 
sadar dan mampu menyeleksi strategi atau 
keterampilan khusus untuk memecahkan 
masalah. Dimensi reflection dilakukan oleh 
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subyek kelompok atas dan tengah, tetapi tidak 
dilakukan oleh kelompok bawah karena tidak 
bias mengatur waktu. Hal ini sesuai temuan 
penelitian yang menyatakan bahwa untuk 
melakukan refleksi dibutuhkan waktu yang 
banyak (26 dan 27). 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
di atas, maka dapat disusun matriks hubungan 
antara aktivitas metakognisi mahasiswa sesuai 
jenjang metakognisinya dalam menyelesaikan 
masalah  geometri molekul. 

Tabel 1 Aktivitas dan Jenjang Metakognisi 
dalam Memecahkan Masalah Geometri 
Molekul 

Keterangan: A: Kel. Atas; M: Kel. Tengah; L: Kel. Bawah 

P-1 
 
P-3 
P-4 
M-2 
 
 
M-3 
M-4 
 
M-5 
R-1 
R-3 
 
R-5 

: 
 
: 
: 
: 
 
 
: 
 
 
: 
 
: 
: 
: 

Membaca/menulis apa yang diketahuai dan tidak 
diketahui. 
Menetapkan strategi penyelesaian masalah 
Merencanakan hasil antara yang dapat dicapai 
Menggunakan aturan, seperti: rumus molekul, 
rumus struktur, persamaan reaksi. diagram, atau 
grafik. 
Memantau sesuatu yang dianggap kesalahan  
Memantau secara cermat dalam penyelesaian 
masalah 
Memantau dengan  beargumentasi 
Merefleksi ketercapaian tujuan 
Menganalisis teks rumus molekul, rumus struktur, 
gambar 
Merefleksi pilihan yang disengaja dalam bentuk 
suatu representasi 

Kesimpulan 
Berdasarkan temuan hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan: pada penyelesaian masalah 
geometri molekul subyek kelompok atas dan 
tengah melakukan aktivitas metakognitif 

dimensi  planning,  monitoring, dan reflection. 
Subyek kelompok atas dan  tengah menempati 
jenjang Reflective Use. Subyek kelompok bawah 
melakukan aktivitas metakognitif dimensi  
planning dan  monitoring, Subyek kelompok 
bawah menempati jenjang Strategic Use.  
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan  menggali keterampilan metakognitif siswa dalam memecahkan 
permasalahan laju reaksi pada domain menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta dalam kelompok 
tinggi, sedang, dan rendah. Subjek penelitian adalah siswa SMAN 17 Surabaya. Penelitian kualitatif ini 
menggunakan dokumen hasil tes tulis dan wawancara. Data penelitian dianalisis dan diuji keabsahannya 
menggunakan triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukan aktivitas metakognitif yang dilakukan 
kelompok tinggi lebih bervariasi daripada kelompok sedang dan rendah. Kelompok tinggi melakukan 
aktivitas planning, monitoring, dan reflection. Kelompok sedang dan rendah tidak melakukan aktivitas 
reflection. 

Kata kunci: Keterampilan Metakognitif, Pemecahan Masalah, Domain Analisis, Evaluasi, dan Mencipta. 
 
Abstract. The study aimed to delve the student’s metacognitive skill in reaction rate problems solving 
based on analyze, evaluate, and create domains. The subjects of this study were students of SMAN 17 
Surabaya. This qualitative research methodology included document analysis technics and interviews. 
Triangulation  of methods was used to check the credibility of data. The results showed that 
metacognitive activities of the upper group more varied than the middle and the lower groups. The upper 
group using planning, monitoring, and reflection activities. The middle and the lower groups were not 
using reflection activities. 

Keywords: Metacognitive Skill, Problem Solving, Analyze, Evaluate, and Create Domains 
 

PENDAHULUAN 

Kurikulum hadir dengan berbagai perbaikan 
dan pembaharuan. Pola pembelajaran diperbaiki 
sedemikian rupa sehingga memberikan 
keleluasaan siswa untuk dapat mengakses ilmu 
dari siapa saja dan darimana saja. Siswa dituntut 
untuk mandiri, kritis dan aktif mencari terhadap 
apa yang sedang dipelajari dan apa yang akan 
dipelajari [1]. Hal ini menunjukan bahwa 
pendidikan mengarahkan siswa untuk mandiri 
dalam menggali apa yang ingin diketahui dan 
memecahkan masalah yang sedang dihadapi 

dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah 
diketahui dari berbagai  sumber informasi. 
Johnson & Rising mengungkapkan adanya 
kemandirian ini menuntut siswa untuk mampu 
mengelola  pikirannya dengan baik, merefleksi 
dan mengontrol apa yang dipikirkan sehingga 
mampu membantu mempermudah proses 
pencarian informasi dan penyelesaian terhadap 
suatu permasalahan. Kemandirian untuk 
mengelola, merefleksi, dan mengontrol proses 
berpikir inilah yang disebut sebagai metakognisi 
[2]. 

mailto:hima.kimia99@gmail.com
mailto:bsugiarto1952@gmail.com
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Setiap siswa memiliki strategi pemecahan 
masalah yang berbeda tergantung tingkat 
pemahaman yang dimilikinya, dengan demikian 
setiap siswa memiliki keterampilan metakognitif 
yang berbeda-beda dalam memecahkan masalah. 
Pebelajar dengan ketrampilan metakognitif 
tinggi mampu menyelesaikan masalah sesuai 
tahapan: analisis masalah, perencanaan, 
penyelesaian masalah, dan penilaian, sedangkan 
pebelajar dengan keterampilan metakognitif 
rendah hanya mampu menyelesaikan masalah 
hingga tahap penyelesaian masalah tanpa adanya 
penilaian [3]. 

Mengacu Kurikulum 2013, pengetahuan 
metakognisi merupakan salah satu diantara 
pengetahuan yang digunakan memecahkan 
masalah. Penerapan metakognisi melibatkan 
pada berpikir tingkat tinggi yang melibatkan 
kontrol aktif selama proses kognitif yang terlibat 
dalam belajar. Berpikir tingkat tinggi erat 
kaitannya dengan pemberian soal tingkat tinggi 
yang meliputi menganalisis (C4), mengevaluasi 
(C5), dan mencipta (C6). Anderson dan 
Krathwohl (2010)  menyatakan bahwa domain 
menganalisis dan mengevaluasi saling terkait 
dan kerap kali digunakan untuk melakukan tugas 
kognitif. Akan tetapi, pada saat yang sama, 
domain-domain tersebut perlu dibedakan dan 
dipisahkan. Siswa yang memahami materi 
pelajaran belum tentu dapat menganalisisnya 
dengan baik, demikian pula orang yang terampil 
menganalisis belum tentu bisa mengevaluasi, 
sehingga perlu adanya pembeda dalam 
mendeskripsikan ketrampilan metakognitif yang 
muncul pada setiap domain [4]. 

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan 
penelitian ini adalah menggali keterampilan 
metakognitif siswa dalam memecahkan masalah 
laju reaksi pada domain menganalisis, 
mengevaluasi, dan mencipta. 

METODE PENELITIAN 
Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
yang menggunakan data kualitatif untuk 
memperoleh gambaran yang tepat mengenai 
keterampilan metakognitif siswa dalam 
memecahkan permasalahan kimia materi pokok 
laju reaksi pada domain menganalisis, 
mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan 
metakognitif dalam penelitian ini diidentifikasi 
berdasarkan indikator aktivitas metakognitif 
siswa yang meliputi: planning, monitoring, dan 
reflection. 
Instrumen Penelitian  

Peneliti bertindak sebagai intstrumen utama 
yang digunakan untuk memperoleh data-data 
penelitian. Peneliti dilengkapi dengan audio 
recorder, kamera, dan catatan hasil lapangan 
selama melakukan penelitian.  Data yang 
diperoleh berupa dokumen tes tulis dan 
wawancara, yang kemudian diuji keabsahannya 
menggunakan triangulasi metode.  
Prosedur Penelitian  

Peneliti melakukan pengamatan aktivitas 
komunikasi siswa kelas XI MIA-6 SMAN 17 
Surabaya selama proses pembelajaran 
berlangsung. Siswa melaksanakan ulangan 
harian. Hasil ulangan harian dianalisis untuk 
mengelompok siswa dalam kelompok tinggi, 
sedang, dan rendah. Didapatkan 11 calon subjek 
penelitian berdasarkan catatan lapangan, hasil 
ulangan harian, dan saran guru. Calon subjek 
penelitian diwawancara dengan menunjukan 
kembali hasil tes tulisnya dan didapatkan 9 
subjek penelitian yang dapat diungkap 
ketrampilan metakognitifnya. Hasil tes tulis dan 
wawancara dianalisis dan diuji keabsahannya 
menggunakan triagulasi metode. Langkah 
terakhir adalah penarikan kesimpulan terhadap 
keterampilan metakognitif siswa dalam 
memecahkan permasalahan kimia materi pokok 
laju reaksi pada domain menganalisis, 
mengevaluasi, dan mencipta dengan mengacu 
pada indikator aktivitas metakognitif yang 
disusun oleh Sugiarto [3]. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Keterampilan Metakognitif Domain 
Menganalis 
1. Subjek Kelompok Tinggi 

Gambar 1 Hasil tes tulis subjek T1 
Berdasarkan Gambar 1, aktivitas 

perencanaan tampak dari subjek T1 menuliskan 
apa yang diketahui (P-1). Subjek T1 juga 
mengetahui apa yang ditanyakan (P-2). Hasil tes 
tulis juga menunjukan adanya strategi 
pemecahan masalah (P-3) dengan subjek T1 
memberikan garis bawah terhadap data-data 
yang dianggap penting dalam soal dan membuat 
tabel untuk mengorganisasikan data yang ada. 
Subjek  T1 menuliskan rumus untuk 
menyelesaikan soal (P-5). Aktvitas monitoring 
tampak dari penggunaan rumus  (M-2). 
Pemantauan sesuatu yang dianggap salah (M-3) 
tampak dari adanya bekas tipe-x dalam 
penulisan rumus. Aktivitas memantau dengan 
cermat (M-4) tampak dari tanda coretan data 
yang sama untuk memudahkan pemecahan 
masalah. Aktivitas refelction terlihat dari 
penggunaan tanda garis bawah pada jawaban (R-
1). 

Hasil wawancara menunjukan adanya 
aktivitas monitoring lain yang dilakukan oleh 
subjek,T1 yaitu membaca soal secara berulang-
ulang hingga memahami soal (M-1). 

Berdasarkan Gambar 2, aktivitas 
perencanaan tampak dari subjek T2 menuliskan 
informasi yang diperoleh dari soal (P-1). Subjek 
T2 juga mengetahui tujuan dari soal (P-2). 

Gambar 2 Hasil tes tulis subjek T2 
Hasil tes tulis juga menunjukan adanya 

strategi pemecahan masalah (P-3) dengan subjek 
T2 membuat tabel untuk mengorganisasikan data 
yang ada. Subjek  T1 menuliskan rumus untuk 
menyelesaikan soal (P-5). Aktivitas monitoring 
tampak dari penggunaan rumus  (M-2). 
Pemantauan sesuatu yang dianggap salah (M-3) 
tampak dari adanya bekas penghapus dalam 
penulisan rumus. Aktivitas memantau dengan 
cermat (M-4) tampak dari tanda coretan data 
yang sama untuk memudahkan pemecahan 
masalah. Aktivitas refelction terlihat dari 
penggunaan tanda garis bawah terhdapa jawaban 
(R-1). 

Hasil wawancara menunjukan adanya 
aktivitas monitoring lain yang dilakukan oleh 
subjek, T1 yaitu membaca soal secara berulang-
ulang hingga memahami soal (M-1) sebanyak 
dua kali 
2. Subjek Kelompok Sedang 

Berdasarkan Gambar 3, aktivitas perencanaan 
tampak dari subjek S1 menuliskan apa yang 
diketahui (P-1). Subjek S1 juga mengetahui 
apa yang ditanyakan (P-2). Hasil tes tulis 
juga menunjukan adanya strategi pemecahan 
masalah (P-3) ditunjukan dengan tabel untuk 
mengorganisasikan data yang ada. Subjek  S1 
menuliskan rumus untuk menyelesaikan soal 
(P-5). 
Aktivitas monitoring tampak dari 

penggunaan rumus  (M-2). Aktivitas memantau 
dengan cermat (M-4) tampak dari tanda coretan 
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data yang sama untuk memudahkan pemecahan 
masalah. Aktivitas refelction tidak terlihat 
dilakukan subjek S1. 

 

 
Gambar 3 Hasil tes tulis subjek S1 

Hasil wawancara menunjukan adanya 
aktivitas monitoring lain yang dilakukan oleh 
subjek,S1 yaitu membaca soal sebanyak dua kali 
hingga memahami soal (M-1). 
 

 
Gambar 4 Hasil tes tulis subjek S2 

Berdasarkan Gambar 4, aktivitas 
perencanaan tampak dari subjek S2 menuliskan 
huruf “D1” yang berarti diketahui (P-1). Subjek 
S2 juga mengetahui apa yang ditanyakan (P-2). 
Hasil tes tulis juga menunjukan adanya strategi 
pemecahan masalah (P-3) dengan subjek S2 
membuat tabel untuk mengorganisasikan data 
yang ada. Subjek  S2 menuliskan rumus untuk 
menyelesaikan soal (P-5). Aktivitas monitoring 

tampak dari penggunaan rumus  (M-2). Aktivitas 
memantau dengan cermat (M-4) tampak dari 
tanda coretan data yang sama untuk 
memudahkan pemecahan masalah. Aktivitas 
refelction tidak terlihat pada hasil test tulis 
maupun wawancara. 

Hasil wawancara menunjukan adanya 
aktivitas monitoring lain yang dilakukan oleh 
subjek,T1 yaitu membaca soal secara berulang-
ulang dua kali hingga memahami soal (M-1). 
3. Subjek Kelompok Rendah 

 
Gambar 5 Hasil tes tulis subjek R1 

Berdasarkan Gambar 1, aktivitas 
perencanaan tampak dari subjek R1 menuliskan 
“diketahui” apa yang diketahui (P-1). Subjek R1 
juga mengetahui apa yang ditanyakan (P-2). 
Hasil tes tulis juga menunjukan adanya strategi 
pemecahan masalah (P-3) adanya tabel sebagai 
pilihan yang digunakan subjek R1 untuk 
mengorganisasikan data yang ada. Subjek R1 
menuliskan rumus untuk menyelesaikan soal (P-
5). Aktivitas monitoring tampak dari 
penggunaan rumus  (M-2). Aktivitas memantau 
dengan cermat (M-4) tampak dari tanda coretan 
data yang sama untuk memudahkan pemecahan 
masalah. Aktivitas reflection tidak tampak 
dilakukan oleh subjek R1. 

Hasil wawancara menunjukan adanya 
aktivitas monitoring lain yang dilakukan oleh 
subjek,T1 yaitu membaca soal secara berulang-
ulang hingga memahami soal (M-1). 

Berdasarkan Gambar 6, aktivitas 
perencanaan tampak dari subjek R2 menuliskan 
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apa yang diketahui (P-1). Subjek R2 juga 
mengetahui apa yang ditanyakan (P-2). 

Gambar 6 Hasil tes tulis subjek R2 
Hasil tes tulis juga menunjukan adanya 

strategi pemecahan masalah (P-3) dengan subjek 
R2 membuat tabel untuk mengorganisasikan 
data yang ada. Subjek  R2 menuliskan rumus 
untuk menyelesaikan soal (P-5). Aktivitas 
monitoring tampak dari penggunaan rumus  (M-
2). Aktivitas memantau dengan cermat (M-4) 
tampak dari tanda coretan data yang sama untuk 
memudahkan pemecahan masalah. Aktivitas 
refelction tidak tampak dilakukan oleh subjek 
R2. 

Hasil wawancara menunjukan adanya 
aktivitas yang sama sesuai dengan indikator 
aktivitas planning, monitoring, dan reflection. 
 
Keterampilan Metakognitif Domain 
Mengevaluasi 
1. Subjek Kelompok Tinggi 

Berdasarkan Gambar 7, aktivitas 
perencanaan tampak dari subjek T1 menuliskan 
kata dik yang berarti diketahui disamping table 
pada lembar soal (P-1). Subjek T1 juga 
mengetahui apa yang ditanyakan (P-2). Subjek  
T1 menuliskan rumus untuk menyelesaikan soal 
(P-5). 

Aktvitas monitoring tampak dari 
penggunaan rumus  (M-2). Pemantauan sesuatu 
yang dianggap salah (M-3) tampak dari adanya 
bekas tipe-x dalam penulisan rumus. 

Gambar 7 Hasil tes tulis subjek T1 
Aktivitas memantau dengan cermat (M-4) 

tampak dari subjek memberikn tanda lingkaran 
pada rumus untuk dikonversikan menjadi 1/t 
untuk memudahkan pemecahan masalah. Subjek 
T1 menuliskan argumentasi (M-5) berupa 
kalimat “persamaan laju reaksi v=k[N2]2[H2]2 
adalah tidak benar dan persamaan reaksi yang 
benar adalah v=k[N2][H2]2 ”. Aktivitas 
refelction terlihat dari penggunaan kata “jadi” 
untuk menyimpulkan jawaban (R-1). 

Hasil wawancara menunjukan adanya 
aktivitas monitoring lain yang dilakukan oleh 
subjek,T1 yaitu membaca soal secara berulang-
ulang hingga memahami soal (M-1) sebanyak 
dua kali. 

Gambar 8 Hasil tes tulis subjek T2 
Berdasarkan Gambar 8, aktivitas 

perencanaan tampak dari subjek T2 menuliskan 
kata diket yang berarti diketahui berpa tabel data 
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percobaan (P-1). Subjek T2 juga mengetahui apa 
yang ditanyakan (P-2). Subjek  T1 menuliskan 
rumus untuk menyelesaikan soal (P-5). Aktvitas 
monitoring tampak dari penggunaan rumus  (M-
2). Pemantauan sesuatu yang dianggap salah (M-
3) tampak dari adanya bekas tipe-x dalam 
penulisan data percobaan. Aktivitas memantau 
dengan cermat (M-4) tampak dari adanya 
coretan terhadap data yang sama untuk 
mempermudah perhitungan. Subjek T2 
menuliskan argumentasi (M-5) berupa kalimat 
“persamaan laju reaksi v=k[N2]2[H2]2 adalah 
SALAH dan persamaan reaksi yang benar 
adalah v=k[N2][H2]2 ”. Aktivitas refelction 
terlihat dari adanya garis bawah pada jwaban, 
tulisan salah dan benar dengan huruf balok dan 
diberi tanda lingkaran (R-1). 

Hasil wawancara menunjukan adanya 
aktivitas monitoring lain yang dilakukan oleh 
subjek,T1 yaitu membaca soal secara berulang-
ulang hingga memahami soal (M-1) 
2. Subjek Kelompok Sedang 

 
Gambar 9 Hasil tes tulis subjek S1 

Berdasarkan Gambar 9, aktivitas 
perencanaan tampak dari subjek S1 menuliskan 
“D1” yang berarti diketahui (P-1). Subjek S1 
juga mengetahui apa yang ditanyakan dengan 
menuliskan “D2” (P-2). Subjek  S1 menuliskan 
rumus untuk menyelesaikan soal (P-5). Aktivitas 
monitoring tampak dari penggunaan rumus  (M-
2). Aktivitas refelction terlihat dari penggunaan 

tanda panah untuk menunjukan jawaban yang 
benar (R-1). 

Hasil wawancara menunjukan adanya 
beberapa aktivitas yang tidak tampak pada hasil 
tes tulis, diantaranya: subjek S1 membaca soal 
secara berulang-ulang hingga memahami soal 
(M-1), subjek S1 juga mengungkapkan jika 
terdapat data yang sama lebih baik dicoret untuk 
mempermudah pemecahan masalah (M-4). 
Namun aktvitas dengan indicator reflection tidak 
tampak pada wawancara. 

 
Gambar 10. Hasil tes tulis subjek S2 

Berdasarkan Gambar 10, aktivitas 
perencanaan tampak dari subjek S2 menuliskan 
“D1” yang berarti diketahui (P-1). Subjek S2 
juga mengetahui apa yang ditanyakan (P-2). 
Subjek  T1 menuliskan rumus untuk 
menyelesaikan soal (P-5). Aktvitas monitoring 
tampak dari penggunaan rumus  (M-2). Aktivitas 
refelction terlihat dari adanya tanda panah pada 
jawaban yang benar (R-1). 

Hasil wawancara menunjukan adanya 
beberapa aktivitas yang tidak tampak pada hasil 
tes tulis, antara lain: subjek S2 membaca soal 
secara berulang-ulang hingga memahami soal 
(M-1), subjek S2 mengungkapkan untuk 
mempermudah proses pengerjan soal, data-data 
yang sama dicoret saja (M-4). Namun aktivitas 
reflection sesuai indicator R-1 tidak tampak 
dalam wawancara. 
3. Subjek Kelompok Rendah 
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Gambar 11 Hasil tes tulis subjek R1 

Berdasarkan Gambar 11, aktivitas 
perencanaan tampak dari subjek R1 menuliskan 
kata diket yang berarti berupa tabel data  
percobaan (P-1). Subjek R1 juga mengetahui apa 
yang ditanyakan (P-2). Subjek  T1 menuliskan 
rumus untuk menyelesaikan soal (P-5). Aktvitas 
monitoring tampak dari penggunaan rumus  (M-
2). Aktivitas refelction tidak terlihat dilakukan 
oleh subjek R1. 

Hasil wawancara menunjukan adanya 
aktivitas yang sama dilakukan subjek R1 sesuai 
indicator keterampilan metakognitif. 

 
Gambar 12 Hasil tes tulis subjek R2 

Berdasarkan Gambar 12, aktivitas 
perencanaan tampak dari subjek R2 menuliskan 
“D1” yang berarti diketahui (P-1). Subjek R2 
menuliskan “D2” sebagai ditanya (P-2). Subjek  
R2 menuliskan rumus untuk menyelesaikan soal 
(P-5). Aktvitas monitoring tampak dari 
penggunaan rumus  (M-2). Aktivitas reflection 

tidak dilakukan oleh subjek R2 dalam 
menyelesaikan soal. 

Hasil wawancara menunjukan adanya 
aktivitas yang sama yang dilakukan oleh subjek 
R2 dalam memecahkan permasalahan. 
 
Keterampilan Metakognitif Domain 
Mencipta 
1. Subjek Kelompok Tinggi 

 
Gambar 13 Hasil tes tulis subjek T1 

Berdasarkan Gambar 13, aktivitas 
perencanaan tampak dari subjek T1 menuliskan 
kata dik yang berarti diketahui berupa 
persamaan reaksi dan tabel (P-1). Subjek T1 
juga mengetahui apa yang ditanyakan (P-2). 
Hasil tes tulis juga menunjukan adanya strategi 
pemecahan masalah (P-3) yang dituliskan oleh 
subjek T1 berupa adanya garis bawah terhadap 
data-data yang dianggap penting yang kemudian 
diorganisasikan kedalam tabel. Subjek T1 juga 
menetapkan hasil yang hendak dicapai (P-4) 
yang terlihat dari rumusan soal berupa 
menentukan laju reaksi jika kedua konsentrasi 
diperbesar empat kali. Subjek  T1 menuliskan 
rumus untuk menyelesaikan soal (P-5). Aktvitas 
monitoring tampak dari penggunaan rumus  (M-
2). Pemantauan sesuatu yang dianggap salah (M-
3) tampak kesalahan dalam penulisan rumus. 
Aktivitas memantau dengan cermat (M-4) 
tampak dari adanya tanda coret pada angka yang 
sama untuk memudahkan perhitungan 
matematika.. hasil tes tulis juga menunjukan 
adanya kesesusaian antara fakta dan tujuan (M-
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8) berupa soal yang dibuat merupakan solusi 
atas masalah pak Hadi dalam peningkatan 
jumlah SO3. Aktivitas refelction terlihat dari 
penggunaan kata “jadi” untuk menyimpulkan 
jawaban (R-1). 

Hasil wawancara menunjukan adanya 
aktivitas monitoring lain yang dilakukan oleh 
subjek,T1 yaitu membaca soal secara berulang-
ulang hingga memahami soal (M-1) sebanyak 
dua kali. 

 
Gambar 14 Hasil tes tulis subjek T2 

Berdasarkan Gambar 14, aktivitas 
perencanaan tampak dari subjek T2 menuliskan 
kata diket yang berarti diketahui berupa 
persamaan reaksi dan tabel (P-1). Subjek T2 
juga mengetahui apa yang ditanyakan dengan 
kata dit.(ditanya) (P-2). Hasil tes tulis juga 
menunjukan adanya strategi pemecahan masalah 
(P-3) yang dituliskan oleh subjek T2 berupa 
adanya garis bawah terhadap data-data yang 
dianggap penting yang kemudian 
diorganisasikan kedalam tabel. Subjek T2 juga 
menetapkan hasil yang hendak dicapai (P-4) 
yang terlihat dari rumusan soal berupa 
menentukan laju reaksi jika kedua konsentrasi 
diperbesar dua kali. Subjek T2 menuliskan 
rumus untuk menyelesaikan soal (P-5). Aktvitas 
monitoring tampak dari penggunaan rumus  (M-
2). Pemantauan sesuatu yang dianggap salah (M-
3) tampak kesalahan dalam penulisan rumus. 
Aktivitas memantau dengan cermat (M-4) 
tampak dari adanya bekas penghapus pada 
penulisan rumusan masalah danrumus. Aktivitas 

refelction terlihat dari adanya garis bawah 
terhadap jawaban (R-1). 

Hasil wawancara menunjukan adanya 
aktivitas monitoring lain yang dilakukan oleh 
subjek,T1 yaitu membaca soal secara berulang-
ulang hingga memahami soal (M-1) sebanyak 
empat kali. Subjek T2 juga mengungkapkan agar 
laju pembuatan SO3 meningkat, maka kosentrasi 
pereaksi harus dinaikan. Hal ini menunjukan 
bahwa subjek T2 memantau kesesuain antara 
fakta dan tujuan (M-8). 
2. Subjek Kelompok Sedang 

 
Gambar 15 Hasil tes tulis subjek S1 

Berdasarkan Gambar 15, aktivitas 
perencanaan tampak dari subjek S1 mengetahui 
apa yang diketahui (P-1). Hasil tes tulis juga 
menunjukan adanya strategi pemecahan masalah 
(P-3) yang dituliskan oleh subjek S1 berupa 
adanya tabel yang digunakan untuk 
mengorganisasikan data. Subjek  S1 menuliskan 
rumus untuk menyelesaikan soal (P-5). Aktvitas 
monitoring tampak dari penggunaan rumus  (M-
2). Aktivitas memantau dengan cermat (M-4) 
tampak dari adanya tanda coret pada angka yang 
sama untuk memudahkan perhitungan 
matematika. Aktivitas refelction tidak tampak 
dilakukan oleh subjek S1. 

Hasil wawancara menunjukan adanya 
beberapa aktivitas yang tampak, diantaranya 
subjek S1 mampu menjelaskan apa tujuan dalam 
soal (P-2), subjek S1 juga menjelaskan bahwa 
hasil yang hendak dicapai adalah SO3 yang lebih 
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banyak (P-4), dan  subjek,T1 mengatakan bahwa 
subjek S1 membaca soal secara berulang-ulang 
hingga memahami soal (M-1) sebanyak dua kali. 

 
Gambar 16 Hasil tes tulis subjek S2 

Berdasarkan Gambar 16, aktivitas 
perencanaan tampak dari subjek S2 menuliskan 
“D1” yang berarti diketahui berupa tabel (P-1). 
Subjek S2 juga mengetahui apa yang ditanyakan 
dengan menuliskan “D2”(P-2). Hasil tes tulis 
juga menunjukan adanya strategi pemecahan 
masalah (P-3) yang dituliskan oleh subjek S2 
berupa tabel sebagai pilihan yang digunakan 
untuk mengorganisasikan data. Subjek S2 juga 
menetapkan hasil yang hendak dicapai (P-4) 
yang terlihat dari rumusan soal berupa 
menentukan laju reaksi jika konsentrasi SO2 
diperbesar. Subjek  S2 menuliskan rumus untuk 
menyelesaikan soal (P-5). Aktvitas monitoring 
tampak dari penggunaan rumus  (M-2). 
Pemantauan sesuatu yang dianggap salah (M-3) 
tampak kesalahan dalam penulisan rumus. 
Aktivitas memantau dengan cermat (M-4) 
tampak dari adanya tanda coret pada angka yang 
sama untuk memudahkan perhitungan 
matematika. Aktivitas reflection tidak terlihat 
dilakukan oleh subjek S2. 

Hasil wawancara menunjukan adanya 
aktivitas monitoring lain yang dilakukan oleh 
subjek,T1 yaitu membaca soal secara berulang-
ulang hingga memahami soal (M-1). 
3. Subjek Kelompok Rendah 

Gambar 17 Hasil tes tulis subjek R1 
Berdasarkan Gambar 17, aktivitas 

perencanaan tampak dari subjek R1 menuliskan 
kata diket yang berarti diketahui berupa 
persamaan reaksi dan tabel (P-1). Hasil tes tulis 
juga menunjukan adanya strategi pemecahan 
masalah (P-3) yang dituliskan oleh subjek R1 
berupa tabel untuk mengorganisasikan data yang 
ada. Subjek  R1 menuliskan rumus untuk 
menyelesaikan soal (P-5). Aktvitas monitoring 
tampak dari penggunaan rumus  (M-2).  
Aktivitas refelction tidak terlihat dilakukan oleh 
subjek R1. 

Hasil wawancara menunjukan hasil yang 
sama, namun ada aktivitas planning lain yang 
diungkapan subjek R2 yaitu mengetahui tujuan 
dari soal (P-2). 

 
Gambar 18 Hasil tes tulis subjek R2 

Berdasarkan Gambar 18, aktivitas 
perencanaan tampak dari subjek R2 menuliskan 
“D1”  sebagai diketahui berupa persamaan 
reaksi dan tabel (P-1). Hasil tes tulis juga 
menunjukan adanya strategi pemecahan masalah 
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(P-3) berupa tabel sebagai pilihan yang 
digunakan oleh subjek R2 untuk 
mengorganisasikan data. Subjek  R2 menuliskan 
rumus untuk menyelesaikan soal (P-5). Aktvitas 
monitoring tampak dari penggunaan rumus  (M-
2). Aktivitas refelction tidak tampak dilakukan 
oleh subjek R2. 

Hasil wawancara menunjukan bahwa subjek 
R2 mengetahui tujuan dari soal (P-2), namun 
hasil ini tidak tampak dalam hasil tes tulis. 

Berdasarkan data penelitian dan analisis data 
terhadap dimensi keterampilan metakognitif 
yang muncul maka diperoleh temuan sebagai 
berikut: 
Tabel 1 Keterampilan metakognitif kelompok tinggi, 
sedang dan rendah pada domain menganalis, 
mengevaluasi, dan mencipta 

 
Keterangan :   T: Kelompok Tinggi  S:Kelompok 
Sedang   R: Kelompok Rendah 
P-1 : Berpikir/membaca/menulis apa yang diketahui 

dan tidak diketahui 
P-2 : Menetapkan tujuan 
P-3 : Menetapkan strategi pemecahan masalah 
P-4 : Menetapkan hasil yang hendak dicapai 
P-5 : Merencanakan suatu representasi (rumus, 

persamaan reaksi, dsb) untuk mendukung 
pemahaman 

M-2 : Menggunakan aturan seperti: rumus, persamaan 
reaksi, diagram, grafik, dll 

M-3 : Memantau sesuatu yang dianggap salah, 
seperti: penulisan, gambar, rumus/struktur 
molekul, dll 

M-4 : Memantau dengan cermat dalam pemecahan 
masalah 

M-5 : Memantau dengan berargumentasi 
M-8 : Memantau kesesuaian antara fakta dan tujuan 
R-1 : Merefleksi pada konsep-konsep/tujuan apakah 

yang telah tercapai seperti terdapat tanda garis 
bawah terhadap jawaban, tanda panah, penulisan 
kata “jadi”, dll 
Keterampilan metakognitif pada dimensi 

planning, antara lain: aktivitas berpikir/ 
membaca/menulis apa yang diketahui dan yang 
tidak diketahui (P-1) tampak dilakukan oleh 
semua subjek pada seluruh domain soal. Hal ini 
sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa 
langkah pertama dalam penyelesaian masalah 
subjek harus dapat memutuskan informasi yang 
penting dan diperlukan untuk membantu 
pemecahan masalah [5]. Aktivitas menetapkan 
tujuan (P-2) tampak dari subjek mengetahui apa 
yang harus dicari untuk dapat menyelesaikan 
permasalahan. Hal ini sesuai dengan pandangan 
Jacob dan Paris, bahwa komponen regulasi 
kognisi perencanaan meliputi penentapan tujuan, 
mengaktifkan sumberdaya yang relevan, dan 
memilih strategi yang sesuai [6]. Aktivitas 
menetapkan strategi pemecahan masalah (P-3) 
menunjukan bahwa subjek mengetahui 
pengetahuan yang akan digunakan untuk 
memecahkan masalah. Hal ini sesuai dengan 
pendapat yang menyatakan bahwa siswa yang 
memiliki pengetahuan, khususnya pengetahuan 
strategis berarti memiliki berbagai starategi yang 
dapat digunakan untuk merencanakan, 
memonitor dan mengatur kognisi mereka [4]. 
Aktivitas menetapkan hasil yang hendak dicapai 
(P-4) tampak dilakukan dalam pemecahan 
masalah domain mencipta. Aktivitas (P-4) 
dilakukan oleh subjek kelompok tinggi dan 
sedang, menunjukan bahwa subjek mengetahui 
hasil apa yang hendak dicapai dari pemecahan 
masalah. Hal ini mendukung hasil penelitian 
yang menemukan bahwa aktivitas metakognitif 
menetapkan hasil yang hendak dicapai dilakukan 
oleh kelompok atas dan tengah pada tahap 
penyelesaian masalah [7]. Aktivitas 
merencanakan suatu representasi (rumus, 
persamaan reaksi, dll) untuk mendukung 
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pemahaman (P-5). Subjek menuliskan rumus 
untuk membantu mempermudah proses 
pemecahan masalah. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Corner bahwa kebanyakan siswa sadar 
bahwa strategi pembelajaran cukup membantu 
metakognitifnya [8]. 

Keterampilan metakognitif yang dilakukan 
oleh subjek pada dimensi pemantauan 
(monitoring), antara lain: menggunakan aturan 
seperti: rumus, persamaan rekasi, diagram, 
grafik, dll (M-2). Hal ini sesuai dengan pendapat 
yang menyatakan bahwa kemampuan untuk 
menggunakan prosedur, pengetahuan tentang 
kapan menggunakan prosedur yang tepat 
menjadi syarat penting untuk memakainya 
secara tepat [4]. Aktivitas memantau sesuatu 
yang dianggap salah, seperti: penulisan, gambar, 
rumus/ struktur molekul, dll (M-3). Jacob dan 
Paris [6] menyatakan bahwa pemantauan 
terhadap kesalahan meliputi pemeriksaan 
kemajuan seseorang dan memilih strategi 
perbaikan yang sesuai ketika strategi yang 
dipilih sebelumnya tidak berfungsi dengan baik. 
Aktivitas memantau dengan cermat dalam 
pemecahan masalah (M-4). Bahwasanya salah 
satu aktivitas monitoring merupakan manifestasi 
dari dimensi checking progress against goals or 
to-do list [9]. Aktivitas memantau dengan 
berargumentasi (M-5). Hal ini sesuai dengan 
pendapat bahwa aktivitas metakognitif pada 
dimensi monitoring dapat berupa memantau 
penyelesaian masalah degan memberikan 
kontrol argumentasi [10]. Aktivitas memantau 
kesesuaian antara fakta dan tujuan (M-8) 
menunjukan bahwa subjek mengetahui apakah 
tujuan yang hendak dicapai sudah sesuai dan 
relevan untuk menjawab permasalahan yang 
ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan, bahwa 
salah satu manifestasi adanya aktivitas 
monitoring dapat dilihat dari adanya reviewing 
solutions to sample problems [9]. 

Keterampilan metakognitif pada dimesi 
refleksi (reflection) adalah aktivitas merefleksi 
pada konsep-konsep/tujuan apakah yang telah 

tercapai seperti terdapat tabda garis bawah 
terhadap jawaban, penulisan kata “jadi”, dll (P-
1). Hal ini sesuai dengan temuan penelitian, 
bahwa refleksi yang dilakukan pada tahap 
penilaian dapat berupa mengecek kembali tujuan 
apakah yang tercapai, merefleksi strategi belajar 
mana yang lebih efisien, menilai bagiaman 
strategi belajar diterapkan pada konteks lain, 
serta menghargai diri sendiri setelah belajar atau 
menyelesaikan tugas [9]. 

Kelompok sedang dan rendah 
mengungkapkan bahwa tidak melakukan 
aktivitas refleksi (reflection) karena soal yang 
harus diselesaikan terlalu panjang dan waktu 
mengerjakan tidak cukup. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Rambusch (2006) bahwa untuk 
melakukan refleksi dalam pembelajaran 
dibutuhkan banyak waktu[10]. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis data dan temuan 
keterampilan metakognitif yang muncul dalam 
memecahkan soal pada domain menganalisis, 
mengevaluasi, dan mencipta dapat disimpulkan: 
keterampilan metakognitif siswa dalam 
memecahkan permasalahan kimia materi pokok 
laju reaksi pada domain menganalisis, 
mengevaluasi, dan mencipta meliputi: aktivitas 
perencanaan (planning), pemantauan 
(monitoring), dan refleksi (reflection). 
Kelompok tinggi melakukan aktivitas 
perencanaan (planning), pemantauan 
(monitoring), dan refleksi (reflection) dalam 
memecahkan soal pada dimensi menganalisis, 
mengevaluasi, dan mencipta. Kelompok sedang 
dan rendah hanya melakukan aktivitas aktivitas 
perencanaan (planning dan pemantauan 
(monitoring) dalam memecahkan soal pada 
dimensi menganalisis, mengevaluasi, dan 
mencipta. Aktivitas metakognitif yang dilakukan 
oleh kelompok tinggi lebih bervariasi daripada 
kelompok sedang dan rendah. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan permainan berbasis komputer Chem Get 
Rich  yang dikembangkan sebagai media pembelajaran pada materi Sistem Periodik Unsur kelas X SMA. 
Penelitian ini menggunakan model pengembangan yang diadaptasi dari Plomp yang dilakukan sampai 
uji coba terbatas. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo dan diuji cobakan 
terbatas kepada 12 siswa di kelas XI MIPA-6. Kelayakan dari permainan berbasis komputer Chem Get 
Rich ini dilihat dari kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Kevalidan didapatkan dari validasi oleh 3 
dosen kimia, kepraktisan didapatkan dari hasil angket respon siswa dan observasi aktivitas siswa, serta 
keefektifan didapatkan dari hasil hasil belajar siswa. Kevalidan isi dan konstruk masing-masing setiap 
aspeknya diperoleh rata-rata minimal 4,00 dan maksimal 4,34; kepraktisan permainan Chem Get Rich 
didapatkan dari angket respon siswa yang menjawab ya dengan persentase sebesar 98% dan observasi 
aktivitas siswa yang relevan lebih tinggi dibandingkan dengan aktivitas siswa yang tidak relevan; dan 
efektivitas didapatkan dari hasil belajar. Dari uraian di atas maka permainan yang dikembangkan Chem 
Get Rich dapat dikatakan layak. 
 
Kata Kunci: Permainan, Chem Get Rich, Komputer, Sistem Periodik Unsur 
 
Abstract: The aim of this research is to know about the feasibility of game based computer Chem Get Rich 
which developed as instructional media in Periodic System of Element for X grade Senior High School. 
This research uses a development method Plomp which limited to the activities of product trials. This 
research have been done in SMAN 1 Wonoayu  Sidoarjo and be tested is limited to 12 students in class XI 
MIPA-6. Feasibility of Chem Get Rich game based computer  is obtain by the aspect of validity, 
practically, and effectiveness. Validity  obtained from the validation from 3 lecturer of Chemistry, 
practicality obtained from the student questionnaire responses and activity students for using Chem Get 
Rich game; and effectiveness obtained from the result of students outcomes. Content and construct 
validation of each every aspect obtained an average at least 4,00 and max 4,34; practically is based on 
questionnare responses of students answer yes get percentage 98% student activity with the percentage of 
the relevant student activity higher than the activity of student who are not relevant; and the effectivenes 
that based from learning outcomes. From the results of this research shows that Chem Get Rich game 
based computer is feasible. 
 
Keywords: Games, Chem Get Rich, Computer, System Periodic of Element 
 

PENDAHULUAN 

Dalam era globalisasi ini, pendidikan 
merupakan hal penting sebagai tolak ukur untuk 

menunjukkan suatu kualitas bangsa dan negara. 
Kualitas pendidikan bangsa dan negara juga 
tidak lepas dari sumber daya manusianya. Jadi 
kualitas suatu bangsa dan negara ditunjukkan 

mailto:lailisay@gmail.com
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oleh kualitas pendidikan yang dipengaruhi oleh 
kualitas sumber daya manusianya. Salah satu 
upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia salah satunya dilakukan 
penyempurnaan kurikulum pendidikan. Pada 
kurikulum 2013, siswa diharuskan lebih aktif 
dan siswa dapat belajar mandiri pada proses 
pembelajaran. Hal ini disebabkan pada 
kurikulum 2013, pembelajaran dipusatkan pada 
siswa dan guru hanya berfungsi sebagai 
fasilitator tetapi beberapa sekolah masih banyak 
yang menggunakan model pembelajaran dengan 
model konvesional. Model pembelajaran 
konvensional identik dengan pembelajaran 
berpusat pada guru, selain itu pengelolaan kelas 
menggunakan media yang tidak inovatif 
menyebabkan siswa menjadi cepat lelah karena 
tidak terciptanya suasana yang menyenangkan 
[1]. 

Mata pelajaran Kimia merupakan ilmu yang 
mempelajari struktur, susunan, sifat, dan 
perubahan materi [2]. Sebagian besar siswa 
masih menganggap kimia sebagai mata pelajaran 
yang sulit. Konsep dalam ilmu kimia umumnya 
bersifat abstrak dan kompleks yang 
membutuhkan penalaran ilmiah sehingga belajar 
kimia merupakan kegiatan mental yang 
membutuhkan penalaran tinggi [3]. Hal ini 
berpotensi menjadi penyebab kesulitan belajar 
pada siswa. Selain itu, ketertarikan siswa untuk 
belajar kimia menjadi berkurang sehingga 
mereka tidak senang terhadap mata pelajaran 
kimia. Ketidaksenangan siswa terhadap kimia 
menyebabkan siswa malas dan bosan untuk 
mempelajari kimia lebih lanjut, salah satu materi 
kimia adalah materi Sistem Periodik Unsur 
(SPU). Materi Sistem Periodik Unsur adalah 
termasuk materi yang sifatnya hafalan dan 
diperlukan pemahaman yang mendalam, 
sehingga siswa mengalami kesulitan padahal ada 
banyak konsep yang terkait dengan materi 
berikutnya [4]. Siswa masih kesulitan dalam 
belajar kimia materi Sistem Periodik Unsur yaitu 
saat menentukan letak unsur dalam Sistem 

Periodik Unsur dan Sifat Keperiodikan Unsur 
[5]. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk 
mengatasi kesulitan belajar siswa pada materi 
Sistem Periodik Unsur. Didukung oleh hasil pra-
penelitian yang dilakukan di kelas XI MIA 6 
SMAN 1 Wonoayu Sidoarjo didapatkan bahwa 
sebanyak 58,62% siswa memilih materi Sistem 
Periodik Unsur sebagai materi yang dianggap 
sulit. Maka dari itu dibutuhkan sesuatu yang 
menarik dan menyenangkan karena keadaan 
suasana yang menyenangkan akan 
meningkatkan potensi otak [6]. Penggunaan 
media diharapkan mampu memberikan unsur 
menarik dan menyenangkan sehingga pesan atau 
informasi dapat tersampaikan, siswa lebih aktif 
dalam proses belajar mengajar, siswa dapat 
belajar secara mandiri, siswa tidak merasa 
bosan, dan dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa. Berdasarkan hasil pra-penelitian di kelas 
XI MIA 5 SMAN 1 Wonoayu Sidoarjo, 
sebanyak 93,10% media yang sering digunakan 
dalam proses pembelajaran adalah media papan 
tulis. Media papan tulis menyebabkan siswa 
kurang aktif dalam pembelajaran dan siswa 
merasa bosan. Sebagai media pembelajaran, 
permainan mempunyai kelebihan yaitu sesuatu 
yang menyenangkan, menghibur dan menarik 
untuk dilakukan [7]. Permainan dalam 
pembelajaran dapat meningkatkan keaktifan 
siswa saat pembelajaran [8]. 

Berkembangnya zaman mengakibatkan 
manusia harus mengikuti arus yang sedang 
berkembang, salah satunya adalah kecanggihan 
teknologi. Salah satu penggunaan teknologi 
dalam pembelajaran adalah dengan penggunaan 
permainan berbasis komputer. Menurut Prensky 
menyatakan bahwa ketika siswa bermain 
permainan berbasis komputer, siswa lebih 
mudah menyerap apa yang terdapat dalam 
permainan dan siswa lebih antusias dalam 
pembelajaran [9]. Permainan berbasis komputer 
yang digunakan sebagai media pembelajaran 
yaitu permainan Chem Get Rich pada materi 
Sistem Periodik Unsur. Hal ini didukung oleh 
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hasil pra-penelitian yang di kelas XI MIA 5 
SMAN 1 Wonoayu Sidoarjo sebanyak 86,20% 
siswa tahu dan pernah memainkan permainan 
Let’s Get Rich dan sebanyak 72,41% tertarik 
jika permainan Let’s Get Rich sebagai media 
pembelajaran pada materi Sistem Periodik 
Unsur. 

Permainan Chem Get Rich merupakan 
permaian yang diadaptasi dari permainan dari 
aplikasi LINE Let’s Get Rich yang dilakukan 
oleh dua orang dan berkompetisi untuk saling 
mendapatkan uang sebanyak mungkin. Pemain 
yang memiliki uang dan kartu unsur banyak 
menunjukkan bahwa pemain tersebut adalah 
pemenangnya. Permainan ini tersusun dari 
bidak-bidak sebanyak 32 bidak dengan 23 bidak 
nama unsur yang terdapat dalam sistem periodik 
unsur. Pemain akan mendapatkan soal jika 
pemain berada di bidak card. Pemain yang 
mendapatkan soal pertama kali akan 
mendapatkan soal sampai 20 soal jika pemain 
menjawab dengan benar dan ada sistem lempar 
soal. Pemain yang mendapatkan soal tetapi 
waktu untuk menjawab soal habis, maka akan 
diberikan pada pemain lawan. Jika sebelumnya 
pemain yang mendapatkan soal dapat menjawab 
soal dengan benar dan mendapatkan skor, jika 
pemain menjawab soal dengan benar tanpa 
membuka materi maka pemain akan 
mendapatkan 1500K, pemain akan mendapatkan 
1000K jika pemain menjawab salah dan memilih 
untuk kembali menjawab soal. Pemain akan 
mendapatkan 500K jika pemain menjawab salah 
dan membuka materi. Perolehan skor akan 
diambil oleh pihak lawan saat pihak lawan 
menjawab dengan benar lemparan soal dari 
pemain. Di setiap 2 soal yang muncul yang 
dapat dijawab dengan benar maka pemain akan 
mendapatkan bonus soal.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, 
maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui kelayakan dari permainan yang 
dikembangkan yaitu Chem Get Rich berbasis 
komputer sebagai media pembelajaran yang 

ditinjau dari aspek kevalidan, kepraktisan, dan 
keefektifan. 
 
METODE 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengembangkan permainan Chem Get Rich 
dengan menggunakan model pengembangan 
yang diadaptasi dari Plomp [10]. Model 
pengembangan Plomp terdiri dari tiga fase yaitu 
fase penelitian preliminer, fase pembuatan 
prototipe, dan fase asesmen.  

Fase I adalah fase preliminer. Fase preliminer 
dilakukan analisis dan mengumpulkan informasi 
yang mendukung untuk merencanakan kegiatan 
selanjutnya antara lain analisis siswa, analisis 
guru, dan analisis materi pembelajaran. Fase II 
adalah fase pembuatan prototipe yaitu tahap 
merancang desain atau kelengkapan permainan 
dan instrumen yang dibutuhkan dalam penelitian 
seperti instrumen kevalidan, kepaktrisan, dan 
keefektifan. Fase III merupakan fase asesmen 
yang terdiri dari 3 kegiatan yaitu telaah, validasi 
dan uji coba terbatas. Hasil dari fase I dan fase II 
menghasilkan draft I prototipe. Draft I prototipe 
kemudian dilanjutkan ke tahap telaah.  Telaah 
berupa saran atau masukan dari 3 Penelaah yang 
merupakan Dosen Kimia FMIPA UNESA untuk 
memperbaiki kekurangan dari permainan yang 
dikembangkan. Dalam proses telaah terdapat 
revisi sesuai dengan saran atau masukan dari 
penelaah. Jika hasil telaah masih ada revisi, 
maka akan menghasilkan draft II prototipe. Jika 
hasil telaah tidak ada revisi, maka dapat 
dilakukan tahap selanjutnya yaitu validasi. 
Validasi merupakan penilaian dengan 
memberikan skor 1-5 yang dilakukan untuk 
mengetahui kevalidan permainan Chem Get 
Rich. Jika dalam validasi penilaian pada 
permainan masih dalam kategori belum valid 
maka dilakukan revisi. Uji coba terbatas 
dilakukan untuk mengetahui kepraktisan dan 
keefektifan permainan Chem Get Rich yang 
diujicobakan terbatas pada 12 siswa. Diagram 
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alur fase pengembangan Plomp dapat dilihat 
pada Gambar 1. 

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui 
kelayakan dari permainan Chem Get Rich yang 
ditinjau dari kevalidan, kepraktisan, dan 
keefektifan. Kevalidan permainan Chem Get 
Rich dapat diperoleh dari data kevalidan isi dan 
kevalidan konstruk.  

Kevalidan permainan Chem Get Rich 
dihitung dengan rumus: 

Rata − rata setiap aspek =
jumlah skor penilaian per aspek

jumlah validator
  

Perolehan skor kevalidan kemudian 
diinterpratasikan dalam kriteria analisis rata-rata 
yang diadaptasi dari Arikunto [11] yang dilihat 
pada Tabel 1. 

Tabel 1. Skor Analisis Rata-rata 
Nilai Skala Kriteria 
1,00-1,80 Sangat tidak baik 
1,81-2,60 Tidak baik 
2,61-3,40 Cukup baik 
3,41-4,20 Baik 
4,21-5,00 Sangat baik 

 

Permainan Chem Get Rich dikatakan valid 
jika penilaian rata-rata setiap aspek berada pada 
kriteria baik atau sangat baik atau skor mencapai 
≥3,41 [11]  

Kepraktisan permainan Chem Get Rich 
diperoleh berdasarkan angket respon siswa dan 
aktivitas siswa. Hasil respon siswa dihitung 
dengan menggunakan skala Guttman [12] pada 
Tabel 2. 

Tabel 2. Skala Guttman 
Jawaban Nilai 

Ya 1 
Tidak 0 

Kemudian dihitung dengan menggunakan rumus 
persentase: 

P(%) =
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗ℎ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗 𝑗𝑚𝑚𝑗𝑗𝑠𝑗𝑚 "𝑌𝑗"

skor kriterium
 𝑥 100% 

Skor kriterium = skor tertinggi per item x jumlah 
item x jumlah responden. 

Hasil observasi aktivitas siswa dihitung 
menggunakan rumus: 

%100x
nkeseluruhaAktivitas

munculyangAktivitas
p

∑
∑=  

Permainan Chem Get Rich dapat dikatakan 
praktis jika hasil respon siswa berada pada 
kategori baik atau sangat baik atau memperoleh 
hasil persentase ≥61% [12]. Selain itu ditinjau 
dari aktivitas siswa oersentase aktivitas siswa 
yang relevan lebih besar daripada aktivitas yang 
tidak relevan. 

Keefektifan Chem Get Rich diperoleh dari 
hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa melalui 
hasil pretest dan posttest dapat dihitung dengan 
rumus: 

Nilai =
Jumlah jawaban benar

jumlah soal  x 100 

Siswa dikatakan tuntas jika nilai yang 
diperoleh ≥ 2,67 atau mencapai minimal 
predikat B. Nilai hasil belajar siswa dapat 
dihitung menggunakan rumus: 

Nilai yang diperoleh =
𝚺 𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣 𝐲𝐣𝐣𝐲 𝐣𝐛𝐣𝐣𝐛

𝚺 𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣 𝐬𝐬𝐣𝐣
 𝐱 𝟒 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian pengembangan ini 
meliputi kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. 
Kevalidan permainan Chem Get Rich dibagi 
menjadi kevalidan isi dan kevalidan konstruk. 
Hasil kevalidan isi yang divalidasi oleh validator 
ditunjukkan dalam Tabel 3. Berdasarkan Tabel 
4, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata validasi 
isi setiap aspek diperoleh minimal 4,00 dengan 
kriteria baik dan maksimal 4,34 dengan kriteria 
sangat baik. Lembar validasi isi berisi tentang 
materi, soal, dan bahasa dalam permainan Chem 
Get Rich sehingga hasil rata-rata setiap aspek 
yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam segi 
materi dan soal yang digunakan dalam 
permainan sesuai dengan tujuan pembelajaran, 
sesuai dengan usia dan tingkatan siswa, sesuai 
dengan materi kimia, serta kesesuaian soal yang 
terdapat dalam permainan sesuai dengan ranah 
kognitif Bloom sesuai dengan yang terdapat 
pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Penilaian Rata-rata Validasi Isi 

Aspek yang dinilai Rata-rata Kriteria 
Kualitas Materi 

1. Materi pertama yang 
terdapat dalam 
permainan yaitu 
hubungan tentang 
konfigurasi elektron 
pada Sistem Periodik 
Unsur sesuai dengan 
tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai 

4,00 Baik 

2. Materi kedua yang ada 
dalam permainan yaitu 
sifat-sifat keperiodikan 
unsur sesuai dengan 
tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai 

4,00 Baik 

3. Materi sesuai dengan 
usia dan tingkatan 
kelas siswa 

4,00 Sangat 
baik 

4. Kesesuaian materi 
pada media 
pembelajaran dengan 
materi kimia 

4,34 Sangat 
baik 

Kualitas Soal 
5. Kesesuaian soal 

dengan tujuan 
pembelajaran 

4,00 Baik 

Fase 1 : Preliminer 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desain awal media permainan 
meliputi: 

1. Flowchart 
2. Story Board 

 

Desain draft meliputi: 
1. Lembar Validasi Permainan  
2. Lembar Kepraktisan 
3. Lembar Keefektifan 

Investigasi mengenai: 
1. Analisis kurikulum 
2. Analisis guru 
3. Analisis siswa 
4. Analisis materi 

 

Fase 2 : Pembuatan Draft 
 

Tidak 

Ya 

Draft I Prototipe 

Telaah 

Valid 

Uji coba terbatas 

Permainan yang 
dikembangkan praktis 

dan efektif 

Revisi 

Draft II Prototipe 

Validasi 

Prototipe 
Final 

Ya 

Fase 3 : Asesmen 
 

Gambar 1. Diagram alur 
pengembangan menurut Plomp [11]. 

 

Tidak 

Revisi 
Ya 

Tidak 
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Aspek yang dinilai Rata-rata Kriteria 
Kualitas Materi 

6. Kesesuaian soal pada 
media pembelajaran 
dengan materi kimia 

4,34 Sangat 
baik 

7. Kesesuaian soal 
dengan usia dan 
tingkatan kelas siswa 

4,00 Baik 

8. Soal yang terdapat 
dalam permainan 
sesuai dengan ranah 
kognitif Bloom 

4,34 Sangat 
baik 

 
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 

bahwa usia 16-19 tahun masuk dalam tahap 
operasi formal yaitu cenderung untuk senang 
bermain dan berpikir secara realistis sehingga 
materi, soal, dan bahasa dalam permainan sesuai 
dengan usia dan tingkatan siswa [13]. Selain itu 
soal yang terdapat dalam permainan sesuai 
dengan ranah kognitif Bloom yaitu soal terbatas 
C2-C4. Sesuai dengan pernyataan bahwa salah 
satu syarat permainan adalah memuat soal-soal 
yang sesuai dengan ranah kognitif yang 
dikemukakan oleh Bloom [14]. 

Validasi konstruk dapat dilihat dari media 
telah memenuhi persyaratan permainan seperti 
seperti aspek yang dapat dilihat dalam Tabel 4. 

Tabel 4. Penilaian Validasi Konstruk 
Aspek yang dinilai Rata-

rata Kriteria 

Syarat Edukatif 
1. Permainan dapat 

mengandung unsur 
kegiatan belajar 
mengajar 

4,00 Baik 

Syarat Teknis 
2. Permainan dapat 

digunakan dalam 
keadaan apapun 
seperti ketika siswa 
tidak dalam kegiatan 
belajar mengajar 

4,34 Sangat 
baik 

3. Permainan dapat 
digunakan dalam 
jangka waktu yang 
lama (tidak 
bergantung jaman 

4,34 Sangat 
baik 

4. Aturan permainan 
dituliskan secara 
berurutan dalam menu 
tutorial 

4,34 Sangat 
baik 

5. Kemudahan 
pengoperasian 
permainan Chem Get 

4,34 Sangat 
baik 

Aspek yang dinilai Rata-
rata Kriteria 

Syarat Edukatif 
Rich  

6. Kejelasan petunjuk 
pada permainan Chem 
Get Rich 

4,00 Baik 

7. Cara penginstallanya 
mudah 4,34 Sangat 

baik 
Syarat Estetika 

8. Keserasian warna 
desain permainan 
(teks, background, 
animasi, tombol) 

4,00 Baik 

9. Kejelasan huruf dan 
angka dalam 
permainan 

4,34 Sangat 
baik 

10. Keserasian gambar 
desain permainan  4,34 Sangat 

baik 
11. Kesesuaian musik 

pengiring Chem Get 
Rich 

4,34 Sangat 
baik 

 
Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa 

hasil kevalidan konstruksi permainan Chem Get 
Rich memperoleh nilai rata-rata setiap aspek 
minimal 4,00 dengan kriteria baik dan nilai 
maksimal 4,34 dengan kriteria sangat baik. Hal 
ini menunjukkan bahwa permainan Chem Get 
Rich dapat dikatakan valid sebagai media 
pembelajaran pada materi Sistem Periodik 
Unsur. Hal tersebut memenuhi syarat media 
yang baik yaitu praktis atau mudah 
penggunaanya, guru dapat menggunakan atau 
mengoperasikan media [13], dan terdapat 
peraturan [14]. 

 
Kepraktisan dapat ditinjau berdasarkan data 

hasil respon siswa dan aktivitas siswa saat 
menggunakan permainan Chem Get Rich. Hasil 
respon siswa dapat diketahui dalam Tabel 5 
yang menunjukkan bahwa jumlah persentase 
respon siswa secara keseluruhan sebesar 98% 
dengan kriteria sangat baik. Sesuai dengan 
pendapat yang menyatakan bahwa permainan 
dapat membuat pembelajaran kimia lebih 
menyenangkan dan menarik [5] sehingga 
membuat siswa lebih antusias dalam 
pembelajaran [9]. Selain itu kepraktisan dapat 
ditinjau melalui hasil observasi aktivitas siswa 
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saat menjalankan permainan Chem Get Rich. 
Hasil observasi aktivitas siswa dibagi menjadi 
aktivitas yang relevan seperti belajar dan 
bermain, sedangkan aktivitas yang tidak relevan 
dapat diketahui pada Tabel 6. Permainan Chem 
Get Rich dikatakan praktis dilihat dari 
peresentase aktivitas yang relevan yaitu belajar 
dan bermain yaitu masing-masing memperoleh 
persentase 42,60% dan 52,59% lebih besar 
daripada persentase aktivitas yang tidak relevan 
sebesar 4,81%. Manfaat belajar sambil bermain 
yaitu mengajak siswa terlibat penuh dalam 
pembelajaran sehingga siswa berperan aktif 
dalam pembelajaran [15]. Selain itu dikarenakan 
ketika seseorang bermain, seseorang akan 
merasa bebas tanpa tekanan sehingga dapat 
berekspresi dan bebas mengeluarkan pendapat 
sesuai keinginan. Dengan begitu siswa lebih 
aktif mendukung kategori belajar yaitu bertanya 
dan berdiskusi dalam pembelajaran dengan 
menggunakan permainan [7]. 

 
Keefektifan permainan Chem Get Rich dapat 

ditunjukkan berdasarkan dari hasil belajar siswa. 
Siswa masih kesulitan dalam belajar kimia 
materi sistem periodik unsur yaitu saat 
menentukan letak unsur dalam sistem periodik 
unsur dan hubungan sifat unsur [5]. Maka dari 
itu ketuntasan siswa pada materi Sistem Periodik 
Unsur masih tergolong rendah. Siswa dikatakan 
tuntas jika memperoleh nilai ≥2,67 atau dengan 
predikat nilai minimal B.  

 
Tabel 5. Persentase Hasil Respon Siswa 

No Pertanyaan Jawaban “YA” 
(%) Kategori 

1.  Apakah media 
tersebut merupkan 
media pembelajaran 
yang menyenangkan? 

100 Sangat 
Baik 

2.  Apakah media 
tersebut membuat 
siswa tidak merasa 
mengeluh atau bosan 
selama 
menggunakan 
media? 

100 Sangat 
Baik 

3.  Apakah siswa lebih 100 Sangat 

No Pertanyaan Jawaban “YA” 
(%) Kategori 

menyuai belajar 
dengan media 
pembelajaran berupa 
permainan?  

Baik 

4.  Apakah belajar 
dengan media 
pembelajaran 
tersebut membantu 
siswa dalam 
memahami konsep 
pada Sistem Periodik 
Unsur? 

100 Sangat 
Baik 

5.  Apakah siswa masih 
ingin bermain 
kembali ketika 
permainan telah 
selesai? 

92 Sangat 
Baik 

6.  Apakah siswa 
memiliki semangat 
yang besar untuk 
memenangkan 
permainan 

100 Sangat 
Baik 

7.  Apakah siswa 
merasa tertantang 
saat menggunakan 
permainan atau 
meningkatkan 
motivasi siswa dalam 
mempelajari Sistem 
Periodik Unsur? 

100 Sangat 
Baik 

8.  Apakah bahasa yang 
digunakan dalam 
permainan mudah 
dipahami? 

100 Baik 

9.  Apakah tulisan atau 
jenis teks yang 
digunakan dalam 
media pembelajaran 
tersebut mudah 
dibaca? 

100 Sangat 
Baik 

10.  Apakah tombol 
navigasi (menu, 
kembali, oke, dst) 
mudah digunakan? 

83 Sangat 
Baik 

11.  Apakah petunjuk 
cara bermain dalam 
media pembelajaran 
ini mudah dipahami? 

100 Sangat 
Baik 

12.  Apakah cara bermain 
dalam permainan 
sangat mudah? 

100 Sangat 
Baik 

Respon secara keseluruhan 98 Sangat 
Baik 
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Tabel 6. Hasil Observasi Aktivitas Siswa  
No
. Aspek yang dinilai Jumlah P(%) Total 

Persentase 
1. 

Belajar 

a.Siswa 
bertanya 
terkait 
dengan 
materi 
Sistem 
Periodik 
Unsur  

105 19,45 

42,60 b.Siswa 
berdiskusi 
terkait 
dengan 
materi 
Sistem 
Periodik 
Unsur  

125 23,15 

2. 

Bermain 

a. Siswa 
mengikuti 
langkah-
langkah 
permainan 
Chem Get 
Rich  

172 31,85 

52,59 b. Siswa 
masih 
ingin 
bermain 
ketika 
permainan 
sudah 
selesai 

112 20,74 

3. Kegiatan 
yang 
tidak 
relevan 

Perilaku 
tidak 
relevan 26 4,81 4,81 

TOTAL 540 100 100 
 
Berdasarkan data yang diperoleh pada saat 

pratest sebelum menjalankan permainan Chem 
Get Rich sebanyak 11 dari 12 siswa belum 
tuntas sehingga diperoleh persentase 92% belum 
tuntas dan 8% sudah tuntas, dapat ditunjukkan 
pada Gambar 2.Setelah dilakukan permainan, 
siswa diberi soal posttest. Berdasarkan data yang 
diperoleh, 12 siswa dari 12 siswa dikatakan 
tuntas sehingga dieproleh persentase sebanyak 
100%, ditunjukkan dalam Gambar 3. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ketuntasan hasil belajar ini didukung oleh 

pernyataan bahwa media pembelajaran interaktif 
seperti komputer dinilai efektif sebagai media 
pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa [16]. Menurut Teori Pemrosesan 
Informasi, sesuatu yang menarik adalah sesuatu 
yang mendapat perhatian siswa yang ditangkap 
oleh indera dan ditransfer ke memori jangka 
pendek, jika dilakukan berulang-ulang akan 
tersimpan ke memori jangka panjang dan saat 
diperlukan maka akan teringat kembali [17], 
dengan permainan siswa lebih mudah mengingat 
kembali apa yang telah dipelajari, sehingga 
berpengaruh terhadap ketuntasan siswa pada 
hasil posttest [5]. Diperkuat oleh pernyataan 
bahwa bermain sambil belajar memiliki 
beberapa manfaat, salah satunya adalah 
meningkatkan hasil belajar [15]. 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa permainan komputer Chem Get Rich 
yang dikembangkan layak digunakan sebagai 

Gambar 2. Ketuntasan pretest siswa  

Gambar 3. Ketuntasan posttest siswa 

[CATE
GORY 
NAME

] 
[CATE
GORY 
NAME

] 

Ketuntasan Pretest 

[CATE
GORY 
NAME

] 

Ketuntasan Posttest  
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media pembelajaran pada materi Sistem Periodik 
Unsur kelas X dengan rincian sebagai berikut: 
1. Kevalidan permainan Chem Get Rich 

berbasis komputer yang dikembangkan 
sebagai media pembelajaran pada materi 
Sistem Periodik Unsur dapat ditunjukkan 
hasil validasi isi dan konstruk masing-masing 
setiap aspek dari 3 validator diperoleh rata-
rata minimal 4,00 dengan kriteria baik dan 
maksimal 4,34 dengan kriteria sangat baik. 
Dengan begitu permainan Chem Get Rich 
berbasis komputer pada materi Sistem 
Periodik Unsur dapat dikatakan valid. 

2. Kepraktisan permainan Chem Get Rich 
berbasis komputer yang dikembangkan 
sebagai media pembelajaran pada materi 
Sistem Periodik Unsur dapat ditunjukkan dari 
hasil respon siswa “yang menjawab Ya” pada 
permainan Chem Get Rich sebesar 98% 
dengan kriteria sangat baik. Hasil respon 
siswa telah memenuhi kriteria praktis atau 
persentase ≥61%. Selain itu juag ditunjukkan 
dari observasi aktivitas siswa yang relevan, 
yaitu belajar dan bermain dengan persentase 
masing-masing 42,59% dan 52,60% lebih 
tinggi daripada aktivitas siswa yang tidak 
relevan sebesar 4,81%. Maka dari itu 
permainan Chem Get Rich berbasis komputer 
dapat dikatakan praktis sebagai media 
pembelajaran materi Sistem Periodik Unsur 
kelas X SMA.  

3. Keefektifan permainan Chem Get Rich 
berbasis komputer yang dikembangkan dapat 
dikatakan efektif ditunjukkan dari hasil 
belajar siswa. Hasil belajar siswa dari 
ketuntasan hasil pretest dan posttest masing-
masing sebesar 8,34% dan 100% siswa telah 
tuntas. Hasil belajar telah memenuhi kriteria 
keefektifan diperoleh ≥75% siswa yang 
tuntas atau mendapat nilai 2,67 atau minimal 
B, maka dari itu permainan Chem Get Rich 
berbasis komputer dapat dikatakan efektif 
untuk digunakan sebagai media pembelajaran 

pada materi Sistem Periodik Unsur kelas X 
SMA. 

Berdasarkan kriteria kelayakan tersebut, maka 
permainan yang dikembangkan yaitu permainan 
Chem Get Rich berbasis komputer dikatakan 
layak sebagai media pembelajaran pada materi 
Sistem Periodik Unsur kelas X SMA.  
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untuk melakukan penelitian di kelas XI 
MIPA 6. 
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Abstrak. Telah dilakukan penelitian untuk menguji pengaruh teknik sajian isi pembelajaran 
berbasis taksonomi unjuk kerja terhadap hasil belajar teori tumbukan siswa SMA. Desain yang 
digunakan adalah quasi experimental: pre test-post test control group design. Populasi adalah 
seluruh siswa kelas XI SMA di Gorontalo. Sampel diambil secara simple random sampling. Di 
kelas eksperimen, pembelajaran disajikan menggunakan bahan ajar berbasis taksonomi unjuk 
Kerja, sedangkan di kelas control pembelajaran disajikan menggunakan buku ajar yang umumnya 
di SMA. Instrumen menggunakan tes pemahaman konsep. Data dianalisis dengan uji Anacova. 
Hasil pengujian menunjukan bahwa rata-rata pemahaman siswa pada kelas eksperimen meningkat 
58% sedangkan di kelas kontrol 16%. Pengujian hipotesis diperoleh Fhitung (43,10) ˃ F tabel (4,28), 
yang berarti hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih baik dari kelas control.  
 
Kata kunci: taksonomi, unjuk kerja, teori tumbukan 

 
Abstract. Research was conducted to examine the effect of grain engineering - based learning 
content taxonomy performance of the learning outcomes of the collision theory of high school 
students. The design was quasi-experimental: pretest - posttest control group design. The 
population is all students of class XI SMA in Gorontalo. Samples were taken by simple random 
sampling. In the experimental class, learning is presented using a taxonomy based teaching 
material work performance, whereas in the control classroom learning is presented using a 
textbook that is generally in high school. The instrument uses a test understanding of concepts. 
Data were analyzed by Anacova. The test results showed that the average comprehension of 
students in the experimental class increased by 58% whereas in the control group 16% . Testing 
the hypothesis obtained Fcount (43.10) ˃ F table (4.28), which means that the results of the 
experimental class students learn better than a control class . 
 
Key words: taxonomy, performance merrill, collision theory 
 

PENDAHULUAN 
Ujian Nasional (UN) merupakan salah 

satu metode pengukuran hasil belajar siswa yang 
dilaksanakan secara nasional untuk seluruh 
sekolah di Indonesia untuk mengukur capaian 
siswa selama pembela-jaran di sekolah. Pada 

mata pelajaran kimia, dari hasil capaian Ujian 
Nasional siswa relatif rendah. Penelitian (Laliyo, 
dkk., 2011) tentang capaian Ujian Nasional (UN) 
selang tahun 2009 s.d 2011 (khususnya mata 
pelajaran kimia), menyimpulkan bahwa 
perolehan rata-rata daya serap siswa relatif 
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rendah (<60%). Rendahnya capaian daya serap 
terutama pada konsep kinetika reaksi,  
kesetimbangan kimia, ikatan kimia, pH, asam 
basa, dan sifat koligatif larutan. Pada konsep 
dimaksud, siswa umumnya kesulitan teru-tama 
pada pertanyaan yang mengukur kemampuan 
menyelesaikan soal-soal hitu-ngan, dan 
menjelaskan kaitan antara konsep yang 
mendasarinya. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Laliyo, 
dkk., 2011) tentang capaian Ujian Nasional (UN) 
menyimpulkan bahwa pengetahuan siswa pada 
pembelajaran kimia rendah hal ini dibuktikan 
dengan hasil penelitian yang menunjukkan pada 
selang waktu 3 tahun hasil capaian UN siswa 
SMA pada mata pelajaran kimia relatif rendah. 

Baah dan Ampiah (2012) menjelas-kan 
bahwa pemahaman siswa yang rendah pada 
materi reaksi kimia disebabkan oleh adanya 
kesulitan untuk memprediksi produk reaksi 
dikarenakan siswa tidak mengetahui fakta dari 
pembentukan reaksi sehingga siswa akan sulit 
untuk menjelaskan produk reaksi yang terbentuk 
dari proses reaksi yang terjadi karena beberapa 
fakta tentang reaksi sendiri tidak dipahami oleh 
para siswa. Penelitian Laliyo dan Tangio (2013) 
menunjukkan bahwa struktur pengetahuan siswa 
cenderung tidak terba-ngun dan parsial. Siswa 
gagal menjelaskan bagian konsep yang menuntut 
tautan pengetahuan konseptual dan perhi-tungan 
dan tidak mampu memecahkan masalah, seperti 
persa-maan reaksi, laju reaksi, dan menafsirkan 
grafik. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi 
pengetahuan siswa yang membuat proses 
pengalaman belajar siswa cenderung ”miskin” 
makna dan struktur pengetahuan siswa yang 
cenderung parsial; siswa mengalami kesulitan 
menyelesaikan soal pada tingkat unjuk kerja 
tinggi; seperti menerap-kan, membuktikan atau 
menganalisis. Siswa hanya menghafal konsep, 
bukan menerapkan, apalagi mengembangkannya. 
Beberapa faktor penyebab rendahnya capaian 
hasil belajar siswa, umumnya akibat (a) adanya 
kesenjangan keahlian guru dalam menguasai 
Ilmu Kimia dengan kemampuannya dalam 
membelajarkan pada siswa, (b) praktek 

pembelajaran lebih bersifat verbal melalui cara 
belajar menghafal, (c) sarana dan fasilitas 
laboratorium, serta sumber daya lingkungan 
belajar yang tidak memadai, (d) buku ajar atau 
bahan ajar kimia yang konvensional, dan 
mengabaikan prinsip strategi sajian dan urutan 
konsep (Laliyo, 2012).  

Berdasarkan faktor tersebut peneliti 
memfokuskan penelitian ini pada point (d) buku 
ajar atau bahan ajar yang digunakan dalam 
pembelajaran masih konvensional. Buku ajar 
Kimia di SMA yang beredar di sekolah saat ini, 
baik yang menggunakan KTSP 2006 maupun 
Kurikulum 2013; relatif disajikan secara monoton 
dan kurang mena-rik. Semestinya bahan ajar 
yang disusun oleh guru dalam pembelajaran 
mengutamakan pada strategi pembelajaran dan 
dapat mempermudah siswa dalam mempelajari 
materi yang diajarkan. Bahan ajar yang dibuat 
sebisa mungkin dapat memberikan kemudahan 
siswa dalam belajar dengan cara menyusun isi 
bahan ajar yang akan diajarkan menjadi lebih 
sistematik dan menggunakan strategi sajian 
pembelajaran yang lebih menarik sehingga siswa 
akan tertarik untuk membaca bahan ajar tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pegaruh penggunaan sajian bahan 
ajar berbasis taksonomi unjuk kerja Merrill pada 
tingkat pemahaman siswa topik teori tumbukan. 
Taksonomi unjuk kerja Merrill merupakan 
tingkatan unjuk kerja yang disusun berdasarkan 
Component Display Theory (CDT) Merrill 
(Merrill, 1983). CDT Merrill dipakai terutama 
dalam penetapan sasaran belajar. Selain itu, CDT 
juga mengadaptasi teori pembelajaran yang 
berlandaskan teori kognitif. Teori kognitif 
terutama berkenaan dengan penggunaan 
komponen strategi sajian yang mengacu pada 
upaya peningkatan proses internal. Salah satu 
karakteristik CDT adalah ditampilkannya lima 
taksonomi baru. Kelima taksonomi tersebut 
adalah (1) tingkat unjuk kerja: mengingat,  
menggunakan, menemukan/ mengembangkan; 
(2) tipe isi ajaran: fakta, konsep, prosedur, dan 
prinsip; (3) lingkup bahasan, meliputi hal-hal 
yang umum (generality) dan hal-hal spesifik 
(instance); (4) cara penyampaian, berupa 
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ekspositori (menjelaskan, menyatakan) atau 
inkuisitori (mempertanyakan); dan (5) bentuk 
sajian, berupa sajian primer dan sajian sekunder. 
(Merrill, 1984) 
METODE PENELITIAN 
 Penelitian yang dilakukan di SMA 
Negeri di Gorontalo menggunakan Quasi 
experimental design yang berbentuk pretest-
posttest control group design dengan populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa SMA kelas XI 
jurusan IPA tahun ajaran 2015/2016 yang terdiri 
dari 2 kelas.  

Data dalam penelitian ini diambil dari 
kelas kontrol dan kelas eksperimen. Sampel 
diambil dengan teknik Simple random sampling 
dari populasi normal dan homogen. Data 
diperoleh dari hasil tes objektif teori tumbukan 
dan dokumentasi. tes objektif diberikan 5 nomor 
soal teori tumbukan dengan tingkatan kesulitan 
yang berbeda berdasarkan tingkatan unjuk kerja 
Merrill. Dokumentasi dilakukan dengan 
mengambil gambar selama penelitian,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
foto siswa dan nama siswa. 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis 
data tahap awal dan analisis data tahap akhir. 
pada analisis data tahap awal, dilakukan uji 
homogenitas data hasil pretest sedangkan pada 
analisis data tahap akhir dilakukan analisis 
persentase tingkat pemahaman konsep siswa, 
analisis peningkatan hasil belajar siswa uji 
homogenitas data dan pengujian hipotesis 
statistika dengan menggunakan uji anakova. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis data awal 

Analisis data tahap awal dilakukan untuk 
membuktikan bahwa antara kelas eksperimen dan 
kelas kontrol memiliki kondisi awal yang sama. 
Analisis data tahap awal terdiri dari dua uji, yaitu 
uji uji homogenitas data yang digunakan untuk 
analisis tahap awal diambil dari nilai pretest dan 
post test serta uji Anacova untuk melihat tingkat 
kesamaan nilai siswa pada kelas kontrol dan 
kelas eksperimen pada hasil pretest dan postest. 
 

Uji homogenitas varians 
Pengujian homogenitas varians 

digunakan uji F karena hanya terdiri dari dua 

kelompok sampel. Hasil uji homogenitas 
populasi dapat dilihat pada Tabel berikut ini. 

Tabel 1 Hasil uji homogenitas varians 
Data Fhitung Ftabel Kriteria 

Nilai posttest 
dua kelom-
pok sampel 

1,04 1,98 Homogen 

Pada tabel 1 tersebut, diperoleh 
bahwa Fhitung = 1,04. Pada taraf signifikansi 
0,05 dengan derajat bebas (db) pembilang  
dan derajat bebas (db) penyebut masing-
masing n-1 = 25-1 = 24 maka Ftabel = 1,98. 
Maka dapat disimpulkan bahwa Fhitung = 1,04 

< Ftabel = 1,98. Hal ini menunjukkan bahwa 
data berasal dari populasi yang homogen. 
Dengan demikian populasi berangkat dari 
titik tolak yang sama. 
Uji homogenitas data hasil post test 

Uji homogenitas data hasil post test 
dilakukan untuk melihat apakah data hasil 
post test kelas kontrol dan kelas eksperimen 
berasal dari populasi yang sama. Hasil uji 
homogenitas populasi dapat dilihat pada tabel 
berikut ini. 

Tabel 2 hasil uji homogenitas data hasil  
posttest 

Data Fhitung Ftabel Kriteria 
Nilai posttest 

dua 
kelompok 

sampel 

1,25 1,98 Homogen 

 

 Berdasarkan data tabel, diperoleh bahwa 
Fhitung = 1,25. Pada taraf signifikansi 0,05 dengan 
derajat bebas (db) pembilang  dan derajat bebas 
(db) penyebut masing-masing n-1 = 25-1 = 24 
maka Ftabel = 1,98. Maka dapat disimpulkan 
bahwa Fhitung = 1,25 < Ftabel = 1,98. Hal ini 
menunjukkan bahwa data berasal dari populasi 
yang homogen. 
 

Hasil uji anakova 
Dalam penelitian ini, nilai posttest pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh 
lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pretest 
dari kedua kelas. Untuk lebih meyakinkan bahwa 
nilai posttest yang diperoleh pada kelas 
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eksperimen dan kelas kontrol adalah murni akibat 
adanya perlakuan bukan dari faktor lain dalam 
hal ini nilai pretest, maka perlu diadakan analisis 
kovarians untuk membandingkan apakah data 
pada kelas kontrol dan kelas eksperimen sama 
atau tidak sama. Hasil perhitungan analisis 
kovarians dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3 hasil perhitungan anakova 

Source SS df MS F 
F 

tabel 

Aadj 34139,84 1 22260,5 43,10 4,28 

Sadj 11879,34 23 516,49 
  

Total 46019,18 24    
 

Nilai Fhitung = 43,10 > Ftabel = 4,28, maka 
H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan 
bahwa hasil pembelajaran siswa yang 
menggunakan sajian bahan ajar berbasis 
taksonomi unjuk kerja Merrill tidak sama dengan 
hasil pembelajaran siswa dengan menggunakan 
buku ajar konvensional. 
 

Analisis pemahaman materi siswa 
berdasarkan hasil pretest dan posttest 
berdasarkan uji kompetensi 
Data analisis hasil pemahaman siswa diperoleh 
dari data hasil pretest dan posttest yang dilakukan 
di kelask kontrol dan kelas eksperimen kemudian 
dibandingkan tingkat penguasaan materi siswa 
pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pada 
kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan 
perlakuan yang sama, yaitu metode pembelajaran 
menggu-nakan metode ceramah, akan tetapi 
menggu-nakan media sajian pembelajaran yang 
berbeda. Pada kelas kontrol diberikan pem-
belajaran dengan menggunakan buku ajar 
konvensional dan kelas eksperimen diberikan 
pembelajaran dengan mengguna-kan bahan ajar 
berbasis taksonomi unjuk kerja Merrill. Dari data 
hasil pretest dan posttest, jawaban siswa dibagi 
menjadi 2 kategori yaitu (JB) untuk siswa yang 
menjawab benar dan (JS) untuk siswa yang 
menjawab salah 
1) Butir soal nomor 1 mengingat konsep tentang 

energi aktivasi 
Pada butir soal nomor 1 siswa diharap-

kan mampu mengingat pengertian energi aktivasi 

yang merupakan salah satu konsep dari teori 
tumbukan. Butir soal ini berada pada tingkat 
unjuk kerja mengingat konsep. Data persentase 
hasil pretest dan posttest siswa diberikan dalam 
tabel sebagai berikut. 
Tabel 4 persentase hasil pretest dan posttest butir 

soal nomor 1 
Tingkat Pemahaman Materi (%) 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 
pretest posttest pretest posttest 

JS JB JS JB JS JB JS JB 
88% 12% 36% 64% 92% 8% 4% 96% 

 

 Tabel tersebut menunjukkan pada hasil 
pretest, kedua kelas yaitu kelas kontrol dan kelas 
eksperimen masing-masing memiliki persentase 
siswa menjawab salah lebih besar dibandingkan 
siswa menjawab benar. Pada kelas kontrol ada 
88% dari 25 siswa yang menjawab salah dan di 
kelas eksperimen ada 92% dari 25 siswa 
menjawab salah pada butir soal nomor 1 dengan 
sasaran belajar mengingat konsep.  

Setelah diberikan perlakuan pada dua 
kelas, kedua kelas terjadi peningkatan tingkat 
pemahaman akan tetapi antara kedua kelas 
terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Pada 
kelas kontrol terjadi peningkatan siswa yang 
dapat menjawab benar sebesar 64%. Pada kelas 
eksperimen peningkatan tingkat pemahaman 
untuk siswa yang dapat menjawab benar adalah 
96%. Cukup besar dibandingkan dengan 
peningkatan pada kelas kontrol. Jawaban siswa 
pada kelas kontrol untuk soal nomor 1 lebih 
banyak ditemukan siswa yang salah konsep. 
Kebanyakan siswa kurang memahami konsep 
teori tumbukan meskipun telah diberikan 
pembelajaran. Sedangkan pada kelas eksperimen, 
tingkat kesalahan siswa relatif rendah, sebagian 
besar siswa mampu menjawab soal dengan benar. 
2) Butir soal nomor 2 menggunakan konsep 

tentang teori tumbukan dan energi aktivasi 
Butir soal nomor 2 berada pada tingkat 

unjuk kerja menggunakan konsep. Siswa 
diharapkan mampu mengaplikasikan konsep teori 
tumbukan dan energi aktivasi dengan mem-
bedakan antara penggunaan metode jumlah 
tumbukan dan penurunan energi aktivasi untuk 



Prosiding Semnar Nasional Kimia dan Pembelajarannya, ISBN : 978-602-0951-12-6 
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 17 September 2016 

 
 

B - 36 
 

menjelaskan laju reaksi. Data persentase hasil 
pretest dan posttest siswa diberikan dalam tabel 
sebagai berikut. 
Tabel 5 persentase hasil pretest dan posttest butir 

soal nomor 2 
Tingkat Pemahaman Materi (%) 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 
pretest posttest pretest posttest 

JS JB JS JB JS JB JS JB 
80% 20% 72% 28% 64% 36% 4% 96% 

 

 Tabel tersebut dapat dilihat pada hasil 
pretest untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen 
sama-sama memiliki tingkat kemampuan dan 
pemahaman yang hampir sama meskipun 
persentase siswa menjawab benar lebih banyak 
pada kelas ekspeeimen. Akan lebih banyak siswa 
menjawab salah dibandingkan siswa yang 
menjawab benar pada kedua kelas.  

Setelah diberikan perlakuan, pada hasil 
posttest kelas kontrol tidak mengalami 
perubahan. Tingkat kesalahan jawaban siswa 
yaitu 72%. Berbeda dengan kelas kontrol, tingkat 
pemahaman kelas eksperimen siswa lebih 
meningkat. Siswa yang dapat menjawab dengan 
benar pada kelas eksperimen adalah 96%. 
Peningkatan pemahaman siswa di kelas 
eksperimen menunjukkan siswa di kelas 
eksperimen mampu untuk dapat memahami 
aplikasi konsep teori tumbukan dan energi 
aktivasi dibandingkan dengan kelas kontrol. Hal 
ini menunjukkan bahwa siswa di kelas kontrol 
yang diberikan perlakuan pembelajaran dengan 
mengguna-kan buku ajar konvensional masih 
belum dapat memahami pengaplikasian konsep 
teori tumbukan dan energi aktivasi. 
3) Butir soal nomor 3 mengingat prinsip teori 

tumbukan dan energi aktivasi 
Indikator soal nomor 3 berada pada 

tingkat unjuk kerja mengingat prinsip. 
Diharapkan siswa mampu untuk menjelaskan 
prinsip teori tumbukan dan energi aktivasi. Butir 
soal nomor 3 akan mengidentifikasi pemahaman 
siswa terhadap prinsip energi aktivasi yang 
dilihat dari peran katalis untuk dapat menurunka 
energi aktivasi. Data persentase hasil pretest dan 

posttest siswa diberikan dalam tabel sebagai 
berikut. 
Tabel 6 persentase hasil pretest dan posttest butir 

soal nomor 3 
Tingkat Pemahaman Materi (%) 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 
pretest posttest pretest posttest 

JS JB JS JB JS JB JS JB 
76% 24% 56% 44% 72% 28% 16% 84% 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat 
bahwa hasil pretest untuk kelas kontrol dan kelas 
eksperimen berada pada tingkat pemahaman yang 
sama yaitu pada kelas kontrol siswa yang mampu 
menjawab benar hanya 24% dan pada kelas 
eksperimen siswa yang mampu menjawab benar 
hanyalah 28%. Hal ini menunjukkan pada butir 
soal nomor 3 kedua kelas memiliki tingkat 
pemahaman awal yang sama. 
 Pada hasil posttest setelah diberikan 
perlakuan, terjadi peningkatan tingkat 
pemahaman siswa baik di kelas kontrol maupun 
di kelas eksperimen. Peningkatan tingkat 
pemahaman pada kelas kontrol siswa yang 
mampu menjawab benar pada butir soal nomor 3 
adalah 44%. Pada kelas eksperimen terjadi 
peningkatan tingkat pemahaman yang cukup 
tinggi yaitu 84% siswa yang mampu menjawab 
benar, dengan kata lain pada kelas eksperimen 
setelah diberikan pembelajaran dengan 
menggunakan bahan ajar berbasis taksonomi 
unjuk kerja Merrill, siswa menjadi lebih mampu 
memahami prinsip teori tumbukan dan energi 
aktivasi setelah diberikan perlakuan. 
4) Butir soal nomor 4 menggunakan prinsip 

teori tumbukan tingkat analisis 
Butir soal nomor 4 diharapkan siswa 

mampu untuk dapat mengaplikasikan prinsip 
teori tumbukan yaitu siswa mampu untuk 
membedakan amtara pengaruh faktor yang 
mempengaruhi laju reaksi yang mengguna-kan 
prinsip jumlah tumbukan dan yang menggunakan 
prinsip penurunan energi aktivasi. Data 
persentase hasil pretest dan posttest siswa 
diberikan dalam tabel sebagai berikut 
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Tabel 7 persentase hasil pretest dan posttest butir 

soal nomor 4 
Tingkat Pemahaman Materi (%) 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 
pretest posttest pretest posttest 

JS JB JS JB JS JB JS JB 
80% 20% 88% 12% 92% 8% 12% 88% 

 

 Tabel tersebut menunjukkan pada hasil 
pretest kelas kontrol dan kelas eksperimen, 
persentase jawaban benar siswa di kelas kontrol 
lebih tinggi yaitu 20% dibandingkan dengan 
kelas eksperimen yang hanya 8% siswa mampu 
menjawab benar. 

Pada hasil posttest setelah diberikan 
perlakuan, persentase siswa menjawab benar 
pada kelas kontrol terjadi penurunan yaitu hanya 
12% siswa yang mampu menjawab benar. Hal ini 
menunjukkan pada kelas kontrol siswa belum 
mampu memahami penerapan prinsip teori 
tumbukan yang dapat dilihat dari hasil posttest. 
Siswa di kelas kontrol setelah diberikan 
perlakuan pembelajaran dengan menggunakan 
buku ajar konvensional malah menimbulkan 
kesalahan konsep pada siswa. Hasil posttest kelas 
eksperimen terjadi peningkatan persentase 
jumlah siswa yang menjawab benar yaitu 88%. 
Siswa pada kelas eksperimen setelah dilakukan 
pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar 
berbasis taksonomi unjuk kerja Merrill 
menunjukkan kemampuan menjawab benar siswa 
di kelas kontrol lebih baik dibandingkan siswa di 
kelas kontrol. 
5) Butir soal nomor 5 menggunakan prinsip 

teori tumbukan tingkat evaluasi 
Soal nomor 5 berada pada tingkat unjuk 

kerja menggunakan prinsip. Akan tetapi tingkat 
kesulitan soal tergolong tinggi yaitu pada tingkat 
taksonomi yaitu evaluasi. Diharapkan pada 
penerapan prinsip teori tumbukan, siswa mampu 
mengevaluasi faktor yang paling berpengaruh 
untuk dapat mempengaruhi laju reaksi. Soal ini 
tergolong soal tingkat tinggi yang dimaksudkan 
untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman siswa 
untuk dapat menganalisis soal, karena biasanya 
pada soal UN atau soal olimpiade beberapa soal 

yang diberikan adalah soal yang dengan tingkat 
taksonomi analisis. Data persentase hasil pretest 
dan posttest siswa diberikan dalam tabel sebagai 
berikut. 
Tabel 8 persentase hasil pretest dan posttest butir 

soal nomor 5 
Tingkat Pemahaman Materi (%) 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 
pretest posttest pretest posttest 

JS JB JS JB JS JB JS JB 
100% 0% 92% 8% 96% 4% 88% 12% 
 

 Tabel tersebut menunjukkan persen-tase 
tingkat pemahaman kelas kontrol dan kelas 
eksperimen sama. Pada kelas kontrol tidak ada 
siswa yang menjawab benar pada soal pretest. 
Hasil pretest pada kelas eksperimen persentase 
siswa yang menjawab salah adalah 96%. Hal ini 
menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pretest 
kemampuan siswa pada kelas kontrol maupun 
kelas eksperimen addalah sama. 
 Setelah diberikan perlakuan pada kedua 
kelas, hasil post test menunjukkan peningkatan 
pemahaman siswa pada kedua kelas. Pada kelas 
kontrol siswa yang dapat menjawab benar adalah 
8%. Jadi dari 2 orang siswa yang menjawab 
benar pada soal nomor 5, Pada kelas eksperimen 
persentase yang menjawab benar adalah 12%. 
Pada kelas eksperimen ada 3  siswa yang mampu 
menjawab dengan benar. Jadi pada kelas 
eksperimen dari 25 siswa setelah diberikan 
perlakuan, ada 12% siswa yang memiliki tingkat 
pemahaman yang tinggi terhadap penerapan 
prinsip teori tumbukan diban-dingkan dengan 
kelas kontrol yang hanya 8% siswa yang mampu 
memberikan jawaban yang benar. Hal ini 
menunjukkan bahwa beberapa siswa di kelas 
siswa lebih mampu memahami penerapan prinsip 
teori tumbukan pada tingkat evaluasi. 
 
KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pem-
bahasan, dapat disimpulkan bahwa: 
1. Pembelajaran teori tumbukan dengan 

menggunakan bahan ajar berbasis taksonomi 
unjuk kerja Merrill lebih menyenangkan dan 
respon siswa lebih besar dibandingkan 
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pembelajaran dengan menggunakan buku 
ajar konvensional yang menoton sehingga 
siswa  cenderung hening dengan respon 
siswa yang lebih sedikit. 

2. Bahan ajar berbasis taksonomi unjuk kerja 
Merrill efektif dan dapat meningkatkan 
pemahaman siswa pada topik teori tumbukan 
dibandingkan buku ajar konvensional. Rata-
rata peningkatan pemahaman siswa pada 
topik teori tumbukan menggunakan bahan 
ajar berbasis taksonomi unjuk kerja Merrill 
yaitu 58% sedangkan peningkatan pema-
haman siswa pada siswa yang menggunakan 
buku ajar konvensional yaitu 16%. 
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI PADA PELAJARAN KIMIA 

UNTUK MEMBERDAYAKAN KETERAMPILAN KERJA ILMIAH SISWA  
 

THE INQUIRY LEARNING MODEL APPLICATION IN CHEMISTRY  
TO EMPOWER STUDENTS SCIENTIFIC WORK SKILL 

 
Rahmat Rasmawan 

Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Tanjungpura 
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Telp (0561) 740144 

Email :rahmatfkip@gmail.com 

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterampilan kerja ilmiah siswa setelah diterapkannya 
model pembelajaran inkuiri pada materi identifikasi asam basa, pH asam basa dan indikator asam basa. 
Jenis penelitian ini ada Pre-Eksperimental dengan bentuk One Group Pretes Postest Design. Subjek 
penelitian ini adalah 37 siswa kelas XI IPA2 SMA Negeri 9 Pontianak yang dipilih dengan teknik 
porposive sampling. Instrumen pengumpulan data adalah tes keterampilan kerja ilmiah siswa. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah Uji statistik  t sampel saling berhubungan (related sample) dengan 
taraf signifikansi 5%. Hasil yang diperoleh dalam penelitian adalah (1) Rata-rata skor pretes dan postest 
keterampilan kerja ilmiah siswa berturut-turut adalah 42,23 dan 69,12;(2)Terdapat perbedaan 
keterampilan kerja ilmiah siswa sebelum dan sesudah pembelajaran dengan model inkuiri; dan; (3) 
Model inkuiri memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan keterampilan kerja ilmiah 
siswa dengan efek size sebesar 2,306.   
Kata kunci: Model Pembelajaran Inkuiri, Keterampilan Kerja Ilmiah. 
 
Abstract. this research aims to observe students scientific work skill after the inquiry learning model is 
applied of subject material in learning procces are acid base indification, pH acid base and acid base 
indicator. The types of this research is Pre-Experimental with the form One-Group Pretes postets Design. 
Subject of this research is students graders XI IPA2 SMA Negeri 9 which amount to 37 that have chosen 
by purposive technique sampling. The instrumen of data collection is student scientific work skills test. 
The data is analize with T-sample statistic test (related sample) with significance is 95%. The results of 
this research showed (1) Pretes and postest  of students scientific work skills of average scores are 42,23 
and 69,12 respectively (2) There are differences in scientific work skills of students before and after 
applied inquiry learning models, and (3( Inquiry learning models provides huge influence to 
estabilishment of students sciebtific work skills with the size effect is 2,306. 
Keywords: Inquiry Learning Models, Scientific Work Skills 
 
PENDAHULUAN 

Kompetensi yang harus dimiliki peserta didik 
menyangkut pembentukan sikap, pengetahuan 
dan keterampilan (Permendikbud Nomor 20 
Tahun 2016). Sikap menyangkut perilaku yang 
mencerminkan sikap beriman kepada Tuhan 
yang Maha Esa, berkarakter, jujur, peduli, 
bertanggung jawab, dan menjadi pembelajar 
sejati sepanjang hayat. Pengetahuan mencakup 
pengetahuan teknis dan spesifik, konsep, fakta, 
teori serta pengetahuan tentang cara melakukan 

sesuatu terkait ilmu pengetahuan yang dipelajari. 
Keterampilan menyangkut keterampilan berpikir 
dan bertindak secara kritis, kreatif, mandiri, 
kolaboratif dan komunikatif melalui pendekatan 
ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan 
pendidikan. 

Mata pelajaran kimia adalah salah satu mata 
pelajaran yang diajarkan pada jenjang SMA 
yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan 
kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap 
ilmiah serta kemampuan berkomunikasi sebagai 
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aspek penting dari kecakapan hidup 
(Kemendikbud, 2013). Dalam proses 
pembelajaran kimia di sekolah harus diarahkan 
untuk mengembangkan kemampuan berpikir, 
mengembangkan krativitas, mengedepankan 
proses scientific approach dan sistem penilaian 
mengintegrasikan ke tiga aspek yaitu sikap 
(spiritual dan sosial), keterampilan dan 
pengetahuan (Permendikbud No 22 Tahun 
2016). 

Hasil yang diperoleh dalam bidang sains 
(khususnya kimia) belum menunjukkan hasil 
yang memuaskan. PISA (Programme for 
International Student Assessment) menunjukkan 
kemampuan literasi sains dan keterampilan 
berpikir tingkat tinggi (High Order Thinking) 
siswa Indonesia menunjukkan penurunan dari 
tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2003 berada 
pada rangking 38 dari 40 negara peserta, pada 
tahun 2006 menduduki peringkat 50 dari 57 
negara. Hal ini mengindikasikan bahwa proses 
pembelajaran yang dilakukan belum dapat 
mengembangkan keterampilan berpikir tingkat 
tinggi siswa. 

Rendahnya keterampilan berpikir tingkat 
tinggi siswa dapat disebabkan beberapa hal, 
yaitu: (1) Proses pembelajaran yang sering 
dilakukan guru dalam pembelajaran kimia 
adalah menyampaikan konsep yang harus 
dikuasai siswa sehingga terbentuk pola pikir di 
siswa bahwa belajar kimia cukup dengan 
menghafal dan latihan soal (Jazadi, 2005), (2) 
Guru jarang mengaitkan materi pelajaran kimia 
dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga 
terbentuk pola pikir di siswa bahwa materi kimia 
tidak memiliki keterkaitan langsung dengan 
kehidupan mereka (Holbrok, 2005) dan (3) 
Bentuk tes yang biasa dilatihkan guru adalah 
penyelesaian masalah algoritmik yang biasa 
dijawab melalui suatu prosedur yang telah baku 
atau keahlian kognitif tingkat rendah (Zoller, et 
al.,1995). 

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara 
dengan MGMP Guru Kimia di kota Pontianak 

yang menyatakan bahwa pembelajaran Kimia 
disampaikan dengan ceramah dan latihan soal. 
Kegiatan praktikum dilakukan untuk 
membuktikan teori dan jika diperoleh hasil yang 
berbeda dengan teori maka penjelasannya adalah 
terjadi kesalahan dalam melaksanakan 
praktikum. Penilaian yang biasa dilakukan 
berbentuk tes essay yang lebih menitikberatkan 
sejauh mana suatu konsep dapat dikuasai siswa. 

Kegiatan praktikum yang dilakukan guru 
hanya sebatas pembuktian suatu konsep atau 
hukum dengan menitikberatkan pada hasil 
kesimpulan yang diperoleh siswa tanpa 
diajarkan masalah apa yang harus diselesaikan 
siswa, dugaan apa yang dapat dikemukakan 
siswa, teori atau hukum yang mendasari 
percobaan tersebut, variabel-variabel lain yang 
dapat mengurangi keabsahan data yang 
diperoleh, mengkomunikasikan data dalam 
bentuk tabel atau grafik serta menganalisis 
setiap data yang didapat. Hal ini 
mengindikasikan bahwa siswa hanya diajarkan 
cara menggunakan alat dan bahan dalam 
percobaan dan keberhasilan siswa dilihat dari 
data yang terkumpul berkesesuaian dengan 
hukum atau teori yang melandasinya dan gagal 
jika data yang diperoleh bertentangan dengan 
hukum atau teori yang ada. Pembelajaran yang 
demikian kurang memberikan penekanan 
terhadap prosedur atau langkah-langkah yang 
dilakukan untuk memperoleh kesimpulan, yaitu 
dimulai dari merumuskan masalah, merumuskan 
hipotesis berdasarkan pengetahuan yang ada, 
merancang eksperimen termasuk pengendalian 
variabel dan pemanipulasian variabel, 
menyajikan data hasil percobaan, 
menginterpretasi data, dan terakhir menarik 
suatu kesimpulan atau yang lebih dikenal 
dengan keterampilan kerja ilmiah. 

Keterampilan kerja ilmiah penting untuk 
dikembangkan karena memungkinkan siswa 
belajar cara belajar mereka sendiri yaitu 
menemukan kesulitan-kesulitan dan berupaya 
untuk menyelesaikannya (NSTA dan AETS, 
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1998), Mengembangkan kemampuan berpikir 
tingkat tinggi “HOTH” dalam penyelesaian 
masalah (Costa, 1985), mengembangkan 
keterampilan berpikir kritis yang digunakan 
siswa dalam mengambil keputusan (NSTA DAN 
AETS, 1998). Selain itu, Carin (1997) 
mengemukakan bahwa ada tiga hal yang ikut 
berkembang dalam kerja ilmiah yaitu 
keterampilan proses, produk atau pengetahuan 
dan nilai (contex, values, affective). Menurut 
Ramsey (1995) dengan menumbuhkan 
keterampilan kerja ilmiah dapat menumbuhkan 
”science dispotition” sebagai efek iringannya, 
yaitu keinginan, kesadaran dan dedikasi tinggi 
terhadap sains khususnya kimia yang diperlukan 
serta digunakan dalam perkembangan teknokogi 
dan kemajuan jaman. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat 
mengembangkan keterampilan kerja ilmiah 
adalah model pembelajaran inkuiri. Model 
pembelajaran inkuiri enam fase yang 
berhubungan langsung dengan keterampilan 
proses sains terintegrasi (Arend, 2012). Pada 
fase 1, siswa merumuskan masalah yang akan 
dipecahkan atau diselidiki. Pada fase 2, siswa 
merumuskan hipotesis berdasarkan hasil sintesis 
literature-literatur yang relevan atau terkait 
dengan rumusan masalah yang dibuat. Pada fase 
3, siswa mengumpulkan data atau informasi 
untuk menjawab permasalahan baik dari kajian 
konsep dan melalui percobaan. Pada fase 4, 
siswa memberikan analisis terhadap data yang 
dikumpulkan. Pada fase 5, siswa menarik 
kesimpulan dari hasil analisis data. Pada fase 6 
(fase akhir), siswa melakukan refleksi terhadap 
kesimpulan yang dibuat dan membandingkannya 
dengan hipotesis yang telah siswa rumuskan. 

Banyak hasil penelitian yang menunjukkan 
keefektifan model pembelajaran inkuri dengan 
keterampilan kerja ilmiah siswa. Sutama, 
Aryana dan Swasta (2014) dalam penelitiannya 
memperoleh hasil bahwa kinerja ilmiah 
kelompok siswa yang mendapat model 
pembelajaran inkuiri lebih baik dibandingkan 

dengan kelompok siswa yang mendapat 
pembelajaran dengan model pembelajaran 
langsung. Melani, Harlita dan Sugiarto (2012) 
mengungkapkan bahwa model inkuiri dapat 
meningkatkan keterampilan kerja dan sikap 
ilmiah serta hasil belajar kognitif siswa pada 
pembelajaran biologi. Balim (2009) 
mengungkapkan bahwa model pembelajaran 
inkuiri dapat meningkatkan pemahaman konsep 
siswa, keterampilan proses serta membentuk 
keterampilan ilmiah siswa. Alex dan Olubuyusi 
(2013) menunjukkan bahwa model inkuiri dapat 
meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. 
Hasil penelitian Aka, Goven dan Aydogdu 
(2010) menunjukkan bahwa siswa yang diajar 
dengan pendekatan keterampilan proses sains 
dalam setiing pembelajaran model problem 
solving dapat meningkatkan ketuntasan hasil 
belajar siswa serta memiliki keterampilan kerja 
ilmiah yang lebih baik dengan pembelajaran 
yang biasa dilakukan (model konvensional).  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik 
untuk menerapkan model pembelaajaran inkuiri 
terhadap pembentukan keterampilan kerja ilmiah 
siswa. Diharapkan hasil penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai alternatif proses pembelajaran 
kimia di SMA serta memotivasi siswa untuk 
belajar kimia lewat penyelidikan ilmiah.  
METODE PENELITIAN 
Bentuk dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat 
dampak yang muncul akibat penerapan model 
pembelajaran inkuiri sebelum dan sesudah 
pembelajaran, sehingga jenis penelitian yang 
dilakukan adalah pra-eksperimental dengan 
bentuk one group pretes postest design. Subjek 
dalam penelitian ini adalah  kelas XI IPA2 SMA 
Negeri 9 Pontianak yang berjumlah 37 siswa. 
Yang dipilih dengan teknik porposive sampling 
dengan alasan bahwa kelas tersebut memiliki 
rata-rata nilai yang lebih tinggi dibandingkan 
kelas XI IPA lainnya di SMA Negeri  9 
Pontianak, dengan nilai ulangan semester kelas 
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XI IPA1, XI IPA2 dan XIPA3 berturut-turut 
adalah 69,02, 72,32 dan 68,51. 
Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu 
tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap 
akhir.  Pada tahap awal, dikembangkan lembar 
kerja siswa yang mengikuti model inkuiri pada 
materi identifikasi sifat asam basa, penentuan 
pH larutan asam basa, dan penentuan trayek pH 
indikator alami serta mengembangkan tes 
keterampilan kerja ilmiah siswa. Selanjutnya 
LKS dan tes keterampilan kerja ilmiah divalidasi 
oleh pakar pendidikan kimia untuk ditentukan 
kelayakan penggunaannya. Berdasarkan hasil 
validasi diperoleh bahwa lembar kerja siswa 
telah mengikuti model pembelajaran inkuiri dan 
dapat digunakan dalam proses pembelajaran. 
Hasil validasi tes keterampilan kerja ilmiah 
menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan 
jelas dan tidak memunculkan makna ganda serta 
telah sesuai dengan indikator keterampilan kerja 
ilmiah yang diujikan sehingga layak digunakan. 

Tahap pelaksanaan penelitian diawali 
dengan pemberian pretes keterampilan kerja 
ilmiah siswa. Tujuan pemberian pretes adalah 
untuk mengetahui gambaran awal keterampilan 
kerja ilmiah siswa sebelum diterapkannya model 
pembelajaran inkuri. Selanjutnya menerapkan 
model pembelajaran inkuiri dengan 
menggunakan lembar kerja siswa yang telah 
dibuat. Setelah diterapkannya model inkuiri, 
selanjutnya memberikan postest keterampilan 
kerja ilmiah dengan tujuan untuk melihat 
keterampilan kerja ilmiah siswa setelah 
diterapkannya model pembelajaran inkuiri. 
Teknik Analisis Data 

Data pretes dan postest keterampilan kerja 
ilmiah yang diperoleh selanjutnya ditentukan 
nilai (N) dengan rumus: 

𝑁 =
𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑ℎ

𝑡𝑠𝑡𝑦𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑥100% 

Berdasarkan nilai (N) yang diperoleh, 
selanjutnya ditentukan kategori keterampilan 
kerja ilmiah siswa dapat dilihat pada Tabel 1: 

Tabel 1. Kriteria Keterampilan Kerja Ilmiah 
No Rentang Nilai Kategori 
1 0 – 25 Tidak terampil 
2 26 – 50 Kurang terampil 
3 51 – 75 Terampil 
4 76 – 100 Sangat terampil 

Nilai rata-rata (NI) untuk tiap-tiap indikator 
ditentukan dengan rumus berikut: 

𝑁𝑁 =
𝑡𝑠𝑡𝑦𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑦𝑑𝑑𝑠𝑦𝑡𝑠𝑠

𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑚𝑦𝑠𝑠𝑑𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑦𝑑𝑑𝑠𝑦𝑡𝑠𝑠 𝑥 ∑𝑠𝑑𝑠𝑠𝑦
 

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 
keterampilan kerja ilmiah siswa sebelum dan 
sesudah penerapan pembelajaran inkuiri maka 
dilakukan uji statistik sampel dependent yang 
sesuai. Jika data pretes dan postest berdistribusi 
normal maka untuk mengetahui perbedaannya 
dilakukan uji statistik t sampel dependent. 
Apabila salah satu atau kedua data pretes dan 
postets tidak berdistribusi normal maka 
dilakukan uji statistik non parametrik yaitu uji 
Wilcoxson.  

Besarnya pengaruh model pembelajaran 
inkuri terhadap keterampilan kerja ilmiah 
ditentukan dengan menghitung besarnya efek 
size dengan rumus 

𝐸𝐸 =
𝑋�𝑑𝑠𝑠𝑠𝑡𝑑𝑠𝑡 − 𝑋�𝑑𝑠𝑑𝑡𝑑𝑠

𝑆𝑑  𝑑𝑠𝑑𝑡𝑑𝑠
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil yang diperoleh pada saat pengerjaan 

pretes dan postest (Tabel 2) menunjukkan bahwa 
rata-rata keterampilan kerja ilmiah siswa setelah 
mengikuti proses pembelajaran inkuiri lebih 
tinggi dibandingkan sebelum pembelajaran. Hal 
ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan 
keterampilan kerja ilmiah siswa setelah 
mengikuti proses pembelajaran inkuiri. 
Tabel 2. Hasil Pretes dan Postes Keterampilan 

Kerja Ilmiah (N=37 siswa) 

Aspek Pretes Postest 

Rata-Rata Nilai 42,23 69,12 
Nilai Minimum 25,00 43,75 
Nilai Maksimum 65,63 81,25 
Standar Deviasi 11,66 8,65 
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Kategori keterampilan kerja ilmiah siswa 
(Gambar 1) menunjukkan bahwa terjadi 
peningkatan kategori sangat teranpil dan 
terampil, sedangkan kategori kurang dan tidak 

terampil mengalami penurunan. Hal ini 
mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan 
kategori keterampilan kerja ilmiah siswa 
menjadi terampil dan sangat terampil.

 
Tiap-tiap indikator keterampilan kerja ilmiah 

siswa (Gambar 2) sebelum dan sesudah 
mengikuti proses pembelajaran dengan model 
inkuiri mengalami peningkatan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa tiap-tiap fase dari 
model inkuiri dapat melatih keterampilan kerja 
ilmiah siswa. 

   
Gambar 2. Keterampilan Kerja Ilmiah Siswa Tiap-Tiap Indikator 

Keterangan 
Indikator 1: Merumuskan Masalah, Indikator 2 : Menerapkan Konsep, Indikator 3: Merumuskan Hipotesis, 
Indikator 4: Merumuskan Variabel Percobaan, Indikator 5: Merumuskan Definisi Operasional Variabel, 
Indikator 6: Mengolah Data, Indikator 7 : Menganalisis Data, Indikator 8 : Merumuskan Kesimpulan. 
 

Keterangan: ST (Sangat Terampil), T (Terampil), KT (Kurang Terampil), TT (Tidak Terampil) 
Gambar 1. Kategori Keterampilan Kerja Ilmiah Siswa 
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Normalitas data pretes dan postest dianalisis 
dengan menggunakan software SPSS dengan uji 
normalitas didapat kedua data baik pretes dan 
postest berdistribusi normal (Tabel 3). Karena 
kedua data berdistribusi normal maka dilakukan 
uji T related sample menggunakan software  
SPSS. Hasil yang diperoleh (Tabel 4) diketahui 
bahwa terdapat perbedaan keterampilan kerja 
ilmiah siswa sebelum dan sesudah pembelajaran 
dengan model inkuiri. 
Tabel 3. Uji Normalitas Data Dengan One-

Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Pretes_

KKI 

Postest_

KKI 

N 38 37 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 42,2326 69,1746 

Std. Deviation 11,5015 8,65745 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,147 ,152 

Positive ,147 ,082 

Negative -,145 -,152 

Kolmogorov-Smirnov Z ,908 ,924 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,381 ,360 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Untuk melihat besarnya pengaruh penerapan 
model inkuiri terhadap keterampilan kerja ilmiah 
siswa maka dihitung nilai efek size. Berdasarkan 
hasil perhitungan diperoleh nilai efek size 
sebesar 2,306 dengan kategori sangat tinggi. Hal 
ini mengindikasikan bahwa model pembelajaran 
inkuiri dapat meningkatkan keterampilan kerja 
ilmiah siswa. 

Dari hasil penelitian diperoleh menunjukkan 
bahwa penerapan model inkuiri dapat 
meningkatkan keterampilan kerja ilmiah siswa. 
Hal ini disebabkan karena siswa secara aktif 
melakukan aktivitas penyelidikan di dalam 
proses pembelajarannya. Dalam penyelesaian 
masalah yang terdapat pada LKS, siswa secara 
aktif mengajukan pertanyaan atau masalah,  
pengumpulan informasi yang relevan dan 
digunakan sebagai dasar merumuskan dugaan 
atau hipotesis, melakukan observasi, 
menggunakan alat untuk mengumpulkan data, 
menganalisis dan menafsirkan data, memberikan 
penjelasan terhadap data yang diperoleh, 
membuat kesimpulan serta mengkomunikasikan 
hasil yang diperoleh dalam pembelajarannya 
(National Research Concil, 2000). 

Tabel 4. Uji T Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Pretes_KKI - 

Postest_KKI 

-26,94189 13,36619 2,19739 -31,39840 -22,48538 -

12,261 

36 ,000 

Karena Sig. (2-tailed)<0,05, maka terdapat perbedaan pretes_KKI dan postest_KKI 
Aktivitas penyelidikan yang dilakukan siswa 

mengikuti model inkuiri. Pada fase satu model 
inkuiri (Orientasi siswa pada masalah) siswa 
dihadapkan pada situasi atau kondisi yang 
memunculkan masalah. Pada materi identifikasi 
asam basa, siswa dihadapkan pada masalah 
tentang uji sifat asam basa tanpa harus mencicipi 
rasanya karena sangat berbahaya. Pada 
pengukuran pH asam basa, siswa dihadapkan 
pada masalah tentang pembuktian rumus 
perhitungan dengan pengukuran sebenarnya. 

Pada materi penentuan trayek pH dihadirkan 
masalah tentang keefektifan indikator alami 
dalam mendeteksi sifat asam atau basa 
berdasarkan trayek pH indikator tersebut. 
Menurut Arrends (2012) pembelajaran yang 
memberikan masalah awal ke siswa dapat 
memotivasi belajar mereka terutama 
menyelesaikan masalah yang diberikan. Pada 
Fase dua, siswa menentukan masalah utama 
yang akan dipecahkan berdasarkan situasi yang 
diberikan pada fase satu. Menurut Leonor (2015) 
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pembelajaran yang difokuskan pada suatu 
masalah yang dipecahkan dapat membuat siswa 
memanggil kembali informasi-informasi awal 
yang mereka miliki dan berupaya untuk 
mengumpulkan informasi tambahan untuk 
membuat jawaban sementara terhadap masalah 
tersebut. 

 Pembelajaran dengan fokus pemberian 
masalah di awal pembelajaran berdampak pada 
aktivitas siswa, terutama pengumpulan informasi 
yang yang relevan dan memancing siswa 
mengeluarkan pendapat atau prediksi awal 
jawaban mereka (fase tiga model inkuiri, 
merumuskan hipotesis). Hal ini ditandai dengan 
meningkatnya keterampilan siswa dari rata-rata 
35,81 menjadi 64,86 pada indikator menerapkan 
konsep (Gambar 2). Pada indikator merumuskan 
hipotesis terjadi peningkatan yang relatif kecil, 
yaitu dari 54,73 menjadi 61,56. Hal ini 
disebabkan karena hipotesis yang dibuat siswa 
belum menunjukkan hubungan sebab akibat 
antara dua hal yang saling berhubungan. Hal ini 
sejalan dengan hasil penelitian Supasorn dan 
Waengchin (2014) yang menunjukkan 
kelemahan siswa dalam merumuskan hipotesis 
yaitu belum menunjukkan hubungan antara dua 
hal yang saling berhubungan, yaitu antara 
variabel manipulasi dan respon.  

Sebelum melakukan percobaan (fase empat 
model inkuiri), terlebih dahulu siswa 
merumuskan variabel dan definisi operasional 
dari prosedur kerja yang diberikan. Pembiassaan 
siswa dalam membuat variabel dan definisi 
operasional variabel dalam proses pembelajaran 
membuat siswa memahami variabel-variabel 
yang terlibat dalam prosedur percobaan. Hal ini 
sesuai dengan hasil yang diperoleh pada 
indikator merumuskan variabel percobaan dan 
definis operasional variabel tergolong tinggi, 
yaitu dari 38,51 menjasi 75,68 dan dari 35,81 
menjadi 61,49. Menurut Gurses, Cuya, Gunes 
dan Dogar (2014) menyatakan bahwa cara 
termudah melatih siswa merumuskan variabel 
dan definisi operasional variabel adalah 
memberikan prosedur kerja dan meminta siswa 
menentukan variabel kontrol, respon dan 
manupulasi apa saja yang terlibat dalam 
prosedur kerja tersebut. 

Pada fase empat model inkuri (mengumpulan 
data) siswa melakukan aktivitas mengolah data 
dan menganalisis data hasil percobaan yang 

telah mereka lakukan. Pada proses 
pembelajarannya, siswa diminta membuat grafik 
atau tabel hasil percobaan mereka. Hal ini sesuai 
dengan hasil tes keterampilan kerja ilmiah siswa 
(Gambar 2) pada indikator mengolah data terjadi 
peningkatan dari rata-rata skor 25 menjadi 72,3. 
Kesalahan siswa pada saat pretes dijumpai 
sebagian besar grafik yang dibuat tidak 
menunjukkan keteraturan skala baik sumbu 
ordinat maupun absis, keterangan pada sumbu 
ordinat dan absis. Hal ini diperbaiki pada saat 
pembelajaran melalui bimbingan dan arahan 
guru dalam mengelola data hasil percobaan 
sehingga diperoleh hasil postest dengan rata-rata 
yang cukup tinggi, yaitu 72,3. 

Setelah mengelola data, selanjutnya siswa 
melakukan analisis data hasil percobaan. 
Analisis data dalam proses pembelajaran 
dilakukan dengan memberikan pertanyaan 
bimbingan yang dapat membantu siswa dalam 
analisis data. Menurut Rob Wass (2011) fungsi 
bimbingan atau scaffolding membantu siswa 
menyelesaikan kesulitan belajar mereka dan 
pada tahap berikutnya siswa mampu 
menyelesaikan tugas tersebut tanpa bantuan atau 
bimbingan guru. Hal ini ditunjukkan dari hasil 
tes keterampilan kerja ilmiah (Gambar 2) pada 
indikator menganalisis data yang menunjukkan 
bahwa terjadi peningkatan rata-rata nilai dari  
40,54 menjadi 72,9. 

Setelah menganalisis data hasil percobaan, 
selanjutnya siswa merumuskan kesimpulan (fase 
lima model inkuiri). Pada proses pembelajaran, 
siswa diarahkan membuat kesimpulan dengan 
cara menjawab pertanyaan penyelidikan atau 
menerima atau menolak hipotesis yang telah 
dirumuskan. Bimbingan yang dilakukan guru 
berdampak pada hasil tes keterampilan kerja 
ilmiah siswa (Gambar 2) pada indikator 
merumuskan kesimpulan mengalami 
peningkatan rata-rata nilai dari 53,38 menjadi 
86,49. 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Terdapat perbedaan keterampilan kerja 

ilmiah  siswa sebelum dan sesudah diajar 
dengan model pembelajaran inkuri. 

2. Model pembelajaran inkuiri memiliki 
pengaruh yang sangat besar terhadap 
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keterampilan kerja ilmiah siswa dengan nilai 
efek size sebesar 2,306.  
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Abstrak. Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan dan 
kemajuan suatu bangsa. Peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus diarahkan pada 
penguasaan iptek untuk menopang kegiatan ekonomi agar lebih kompetitif. Guru harus mempersiapkan 
dirinya sendiri dan peserta didik dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Dunia 
informasi dan teknologi yang berkembang cepat dapat dimanfaatkan sebagai media dan terintegrasikan 
dalam pembelajaran. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai media berbagi (sharing) informasi 
kepada pihak lain. Bagi guru, berbagi informasi kepada siswa merupakan tugas pokok, di samping tugas 
menunjukkan cara memperoleh informasi. Bagi siswa, berbagi informasi merupakan media 
mengkomunikasikan gagasan atau konsep kepada pihak lain. Pemodelan kelas digital dalam pelajaran 
Kimia merupakan sinergi antara teknologi informasi dan pelajaran Kimia, dimana komunikasi melalui 
media digital merupakan salah satu kemampuan yang dituntut pada kehidupan abad ke-21. Pemodelan 
kelas digital adalah penggunaan teknologi informasi di dalam kelas yang terdiri atas flipped classroom, 
buku digital, dan kelas maya.  

Kata kunci: Pemodelan kelas digital, flipped classroom, buku digital, kelas maya 

Abstract. The quality of human resources is a critical success factor of development and progress of a 
nation. Enhancing the quality of Human Resources (HR) should be directed to the mastery of science and 
technology to support economic activity in order to be more competitive. Teachers must prepare 
him/herself and learners in Asean Economy Communitiy (AEC). Information and technology which is 
developing rapidly can be used and integrated in learning. Information technology can be used as a media 
for sharing  information to other parties. For teachers, sharing information to students is the primary duty, 
in addition to the task of showing how to obtain information. For students, sharing information is a media 
to communicate ideas or concepts to other parties. A model of digital class in the chemistry field is a 
synergy between information technology and chemistry lesson, where communication through digital 
media is one of the capabilities that are required on the life of the 21st century. A model of digital class is 
the use of information technology in the classroom consist of flipped classroom, digital book, and virtual 
classroom. 

Keywords: A model of digital class, clipped classroom, digital book, virtual classroom. 

PENDAHULUAN 
Saat ini masyarakat Indonesia berada 

pada lingkungan global yang sedang bergerak 
dengan dinamis dan kompleks, dengan kondisi-

kondisinya yang baru, yang langsung maupun 
tidak langsung berpengaruh terhadap diri 
masyarakat, yang harus dihadapai dengan sikap 
terbuka. Salah satu aspek penting yang perlu 
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disiapkan dengan cepat oleh bangsa ini adalah 
sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. 
Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor 
penentu keberhasilan pembangunan dan 
kemajuan suatu bangsa. Para tenaga kerja dari 
negara-negara Masyarakat Ekonomi Asean 
(MEA) yang memiliki kompetensi kerja yang 
lebih tinggi, tentunya akan memiliki kesempatan 
lebih luas untuk mendapatkan keuntungan 
ekonomi di dalam MEA. Kita harus berusaha 
dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia dan mengejar 
ketertinggalan dari negara-negara lain, 
khususnya di kawasan ASEAN. Peningkatkan 
kualitas SDM harus diarahkan pada penguasaan 
iptek untuk menopang kegiatan ekonomi agar 
lebih kompetitif. Guru harus mempersiapkan 
dirinya sendiri dan peserta didik dalam 
menghadapi MEA. Tenaga-tenaga kerja asing 
dari negara tetangga sekitar Indonesia akan 
masuk dengan bebas. Siapkah lulusan 
pendidikan Indonesia menghadapi Pasar Bebas 
ASEAN?  

Perlu adanya percepatan diseminasi 
ilmu pengetahuan terhadap hal-hal terbaru yang 
bermanfaat, dalam menghadapi Pasar Bebas 
ASEAN. Lulusan pendidikan Indonesia harus 
mampu mengkomunikasikan gagasan atau 
konsep hampir sama pentingnya dengan gagasan 
atau konsep yang didapat sebagai solusi untuk 
menghadapi masalah. Dunia Informasi dan 
Teknologi (IT) yang berkembang cepat dapat 
dimanfaatkan sebagai media dan terintegrasikan 
dalam pembelajaran. Teknologi informasi dapat 
dimanfaatkan sebagai media berbagi (sharing) 
informasi kepada pihak lain. Bagi guru, berbagi 
informasi kepada siswa merupakan tugas pokok, 
di samping tugas menunjukkan cara memperoleh 
informasi. Bagi siswa, berbagi informasi 
merupakan media mengkomunikasikan gagasan 
atau konsep kepada pihak lain. Di luar kendali 
pendidikan, media sosial juga berkembang cepat 
dan justru lebih merebak sangat luas.  

Teknologi informasi dapat dimanfaatkan 
dalam pelajaran Kimia untuk mempermudah 
proses belajar, mengingat ilmu Kimia 
mempunyai ciri khas yaitu: a) karakter 
pengetahuannya yang “abstrak” (karena 
membicarakan entitas yang mikroskopis, seperti: 
atom, molekul, ikatan, dan struktur), b) 
berbicara dengan simbol-simbol (persamaan 
reaksi, notasi, dan formula), dan c) senantiasa 
meminta peserta didik untuk melakukan 
perpindahan domain berpikir dari pengamatan 
terhadap fenomena makroskopis tersebut dengan 
teori-teori yang abstrak (hubungan mikroskopis) 
dan merepresentasikan fenomena itu secara 
simbolik (Firman dkk, 2007). 

Pemodelan kelas digital adalah 
penggunaan teknologi informasi di dalam kelas 
yang terdiri atas flipped classroom, buku digital, 
dan kelas maya. Pemodelan kelas digital dalam 
pelajaran Kimia merupakan sinergi antara 
teknologi informasi dan pelajaran Kimia, 
dimana komunikasi melalui media digital 
merupakan salah satu kemampuan yang dituntut 
pada kehidupan abad ke-21. Flipped classroom 
adalah strategi yang dapat diberikan oleh 
pendidik dengan cara meminimalkan jumlah 
instruksi langsung dalam praktek mengajar 
sambil memaksimalkan interaksi satu sama lain 
(Johnson, 2013). Buku digital adalah sebuah 
publikasi yang terdiri atas teks, gambar, maupun 
suara dan dipublikasikan dalam bentuk digital 
yang dapat dibaca di komputer maupun 
perangkat elektronik lainnya. Kelas maya adalah 
sebuah lingkungan belajar yang ada hanya 
dalam konten digital yang dapat disimpan, 
diakses dan dipertukarkan melalui jaringan 
komputer dan sistem informasi, sehingga dapat 
diakses dimana saja dan kapan saja. 

Beberapa penelitian menunjukkan 
bahwa penggunaan flipped classroom 
meningkatkan interaksi akademik antara siswa 
dan peranan guru di dalam kelas tidak terlalu 
dominan dibandingkan dengan traditional class 
(Johnson dan Renner, 2013), sedangkan 
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penelitian Mayer (2013) menunjukkan bahwa 
terjadi peningkatan hasil belajar yang signifikan. 
Penelitian Perdana (2013) telah membuktikan 
bahwa Buku Digital Interaktif (BUDIN) berbasis 
adobe creative suite dapat diterapkan sebagai 
media pembelajaran. Mulyadi (2015) dalam 
penelitiannya mengungkapkan bahwa 
pemanfaatan E-learning dengan menggunakan 
“Portal Rumah Belajar Kemendikbud” 
berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar 

peserta didik ranah kognitif aspek memahami 
(C2), menerapkan (C3), dan menganalisis (C4) 
pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 
(IPA) materi Sistem gerak pada manusia. 
Berdasarkan latar belakang di atas maka 
penelitian ini mencoba menggunakan pemodelan 
kelas digital yang terdiri atas flipped classroom, 
buku digital, dan kelas maya sebagai inovasi 
pembelajaran Kimia pada era MEA.  

 
KERANGKA BERPIKIR 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEMBAHASAN 
Pemodelan kelas digital adalah 

penggunaan teknologi informasi di dalam kelas 
yang terdiri atas flipped classroom, buku digital, 
dan kelas maya. Ketiganya menuntut 
penggunaan teknologi informasi sehingga 
diperlukan akses internet yang cukup memadai. 
Hal pertama yang harus dipersiapkan dalam 
pelaksanan kelas digital adalah menyediakan 
buku digital (epub). Buku digital yang 
digunakan dapat dibuat sendiri oleh guru 
ataupun mengunduh dari internet. Jika guru 
ingin membuat buku digital maka yang harus 
dilakukan adalah mempersiapkan dokumen awal 
(MS word) dalam bentuk HTML atau PDF, 
kemudian mengkonversi HTML/PDF ke dalam 
epub. Apabila guru mempunyai file multimedia, 
dapat dimasukkan ke dalam epub. Sigil 

merupakan sofware editor untuk epub yang 
bersifat open source, sehingga epub dapat 
diakses dengan mudah, untuk itu maka epub 
harus diolah dalam Sigil. Hal berikutnya yang 
harus dilakukan adalah mempersiapkan kelas 
maya (Edmodo), guru masuk Edmodo sebagai 
guru sedangkan siswa masuk Edmodo sebagai 
siswa. Guru kemudian membuat serta mengatur 
kelas dalam Edmodo. Model pembelajaran yang 
digunakan adalah flipped classroom, yaitu 
pelajaran yang “membalik” metode tradisional, 
dimana guru memberikan materi melalui video 
pembelajaran yang harus ditonton oleh siswa di 
rumah masing-masing. Sesi belajar di kelas 
Edmodo digunakan untuk berdiskusi dan 
mengerjakan tugas. Tabel 1 menunjukkan 
langkah-langkah dalam pemodelan kelas digital. 

 
 

Flipped classroom 
Buku digital 
Kelas maya 

Penguasaan teknologi informasi 
sebagai modal dalam memasuki 

komunikasi digital pada era MEA 

Pemodelan kelas digital 

Diseminasi ilmu pengetahuan 
terhadap hal-hal terbaru yang 
bermanfaat belum optimal 

  
kenyataan di lapangan  
 
 

  
diatasi dengan 
 
 

  
             yaitu 
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Tabel 1. Langkah-Langkah dalam Pemodelan Kelas Digital 
No Langkah-Langkah Keterangan 
1 Mempersiapkan buku digital (epub) Dokumen awal yang dibutuhkan adalah HTML atau PDF 

Mengkonversi word ke HTML atau PDF ke epub 
Memasukkan file multimedia ke dalam epub 
Mengolah epub di Sigil (software editor) 

2 Mempersiapkan kelas maya (Edmodo) Menggunakan Edmodo (sebagai guru) 
Membuat dan mengatur kelas dalam Edmodo 

3 Flipped classsroom Memberikan materi melalui video pembelajaran yang harus 
ditonton siswa di rumah masing-masing.  
Sesi belajar di kelas digunakan untuk diskusi kelompok dan 
mengerjakan tugas. 

 
Buku Digital 

Buku digital atau buku elektronik, 
disingkat e-book, atau ebook, adalah bentuk 
digital dari buku cetak. Buku cetak pada 
umumnya terdiri atas setumpuk kertas dijilid 
yang berisi teks dan atau gambar, maka 
buku elektronik berisikan informasi digital 
yang dapat berisi teks, gambar, audio, video  
seperti ditunjukkan pada gambar 1. 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Buku Digital 
 
Pertimbangan pemilihan format buku digital 
mengacu pada beberapa hal, yaitu: 
1. Memanfaatkan ketersedian perangkat. 

Jumlah pengguna telepon seluler 
diperkirakan sekitar 180 juta pelanggan. 
Jumlah tersebut belum 
merepresentasikan berapa banyak 
pengguna tablet, smartphone, atau 
featurephone. 

2. Ukuran tampilan aplikasi pembaca buku 
digital. 
Ukuran PDF tidak akan menjadi 
masalah apabila dibaca menggunakan 
komputer maupun laptop namun karena 
ditujukan untuk perangkat 
bergerak/telepon seluler yang memiliki 
ukuran layar yang bervariasi, maka 

diperlukan format yang dapat 
menyesuaikan dengan tampilan layar. 

3. Format yang didukung secara luas. 
Penggunaan format yang hanya 
mendukung satu perangkat tertentu akan 
membuat ketergantungan kepada satu 
teknologi pendukung saja. Dalam hal 
pemilihan format yang perlu 
dipertimbangkan adalah menggunakan 
format yang mendapat dukungan secara 
luas, baik untuk pembuatannya maupun 
aplikasinya. 
Salah satu format digital book yang 

merupakan format standarisasi bentuk 
adalah epub (electronic publication). 
Berbagai kelebihan epub antara lain: 1). 
format terbuka dan gratis, 2). berbagai 
pembaca epub yang telah tersedia di 
berbagai perangkat, 3). berbagai software 
pembuat epub telah tersedia, dan 4). support 
untuk video dan audio.  

 
Flipped classroom 

Flipped classroom adalah model 
pembelajaran yang “membalik” metode 
tradisional, di mana biasanya materi diberikan di 
kelas dan siswa mengerjakan tugas di rumah, 
namun di dalam flipped classroom, materi 
terlebih dahulu diberikan melalui video 
pembelajaran yang harus ditonton siswa di 
rumah masing-masing. Sesi belajar di kelas 
digunakan untuk diskusi kelompok dan 
mengerjakan tugas, di sini, guru berperan 
sebagai pembina atau pemberi saran.  
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Gambar 2. Perbedaan kelas tradisional dan flipped 

classroom 
 
 Dalam pembelajaran tradisional, siswa 
diajar materi pelajaran oleh guru di kelas 
(melalui ceramah atau penjelasan langsung dari 
guru, diskusi kelompok atau membaca dan 
mengamati), kemudian mengerjakan tugas-tugas 
untuk penguatan di rumah (berupa PR). Dalam 
flipped classroom, siswa mempelajari materi 
pelajaran di rumah (melalui menonton video 
pembelajaran, membuat rangkuman, mencatat 
poin-poin penting, membuat pertanyaan, diskusi 
dengan teman secara online, atau membaca 
sumber-sumber yang dibutuhkan, kemudian 
mengerjakan tugas-tugas untuk penguatan di 
kelas, seperti pada ilustrasi gambar 2. Pada 
dasarnya konsep flipped classroom adalah: 
bahwa yang secara tradisional dilakukan di kelas 
sekarang dilakukan di rumah dan yang secara 
tradisional dikerjakan sebagai PR (pekerjaan 
rumah) kini diselesaikan di kelas (Bergmann and 
Sams, 2012). 
 
Kelas Maya  

Kelas maya adalah sebuah lingkungan 
belajar yang ada hanya dalam konten digital 
yang dapat disimpan, diakses, dan dipertukarkan 
melalui jaringan komputer dan sistem informasi, 
sehingga dapat diakses dimana saja dan kapan 
saja. Beberapa hal yang harus diperhatikan 
dalam penerapan kelas maya adalah: 1). 
ketersediaan hardware dan software pendukung 
yang dibutuhkan, 2). tersedianya infrastruktur 
jaringan pendukung yang memadai, 3). 
kebijakan yang mendukung pelaksanaan kelas 

maya. Salah satu jenis penyampaian di kelas 
maya adalah edmodo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Tampilan Edmodo 

Edmodo adalah platform media sosial 
yang sering digambarkan sebagai Facebook 
untuk sekolah dan dapat berfungsi lebih banyak 
lagi sesuai dengan kebutuhan. Edmodo 
merupakan aplikasi yang menarik bagi guru dan 
siswa dengan elemen sosial yang menyerupai 
Facebook, tapi sesungguhnya ada nilai besar 
dalam aplikasi edukasi berbasis jejaring sosial. 
Edmodo memfasilitasi bagi guru dan siswa 
untuk diskusi, peer-teaching, collaborative 
learning, problem-based learning,  project-
based learning, studi kasus, debat, polling 
group, note-taking pairs seperti yang terlihat 
pada gambar 3. 

Tanpa menafikan peran kelas 
tradisional, penggunaan flipped classroom 
sangat bermanfaat dalam menunjang kelas 
berbasis teknologi. Flipped classroom 
memungkinkan siswa melihat materi secara 
berulang-ulang dengan bantuan koneksi internet, 
sehingga waktu belajar dapat dimaksimalkan 
yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa. Di dalam kelas, siswa dapat 
mencoba menerapkan pengetahuan dengan 
memecahkan masalah dan melakukan kerja 
praktik. Peran guru di kelas bukan untuk 
memberikan pelajaran awal, sehingga guru dapat 
menghabiskan lebih banyak waktu berinteraksi 
dengan siswa. Video yang dimasukkan pada 
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epub sangat membantu siswa dalam membuat 
konsep-konsep Kimia menjadi lebih nyata, 
mengingat Kimia merupakan pelajaran yang 
mempunyai karakter pengetahuan “abstrak”.   

Edmodo seperti media pembelajaran 
lainnya, menjadi sebuah platform online untuk 
mendorong pembelajaran guru, atau dapat 
menjadi cara lebih kreatif untuk melibatkan para 
siswa dalam pembelajaran kolaboratif dan 
kognisi terdistribusi. Platform ini memberikan 
siswa jalur untuk berinteraksi dengan rekan-
rekan mereka dan guru mereka dalam suasana 
akademis, mengajarkan siswa bagaimana 

berperilaku secara online dan bertanggung jawab 
dalam mengatur kegiatan belajar mereka dengan 
sistem yang keamanannya terjamin. 

Kelas digital adalah aktivitas di dalam kelas 
yang menggunakan seoptimal mungkin peranan 
internet dan teknologi digital dalam persiapan, 
pelaksanaan, penilaian pembelajaran; baik oleh 
siswa, guru, dan orang tua murid; serta untuk 
aktivitas pengembangan profesi guru 
berkelanjutan. Adapun kelebihan dan kelemahan 
pemodelan kelas digital disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kelebihan dan Kelemahan Pemodelan Kelas Digital 
Pemodelan Kelas Digital Kelebihan Kelemahan 
Buku Digital Meningkatkan produktivitas belajar Membutuhkan persiapan matang agar 

dapat berjalan dengan optimal  
Mengefektifkan dan mengefisienkan 
waktu pembelajaran 

Guru harus membuat video pembelajaran 
yang menarik, berkualitas, serta dapat 
dipahami siswa tanpa tatap muka secara 
langsung  

Memungkinkan pembelajaran bersifat 
individual 

Harus memiliki akses terhadap koneksi 
internet 

Flipped classroom Tersedianya materi dalam bentuk 
video memberikan kebebasan pada 
siswa untuk menghentikan atau 
mengulang materi kapan saja di 
bagian-bagian yang kurang mereka 
pahami.  

Membutuhkan persiapan matang agar 
dapat berjalan dengan optimal  

Pemanfaatan sesi belajar di kelas 
untuk proyek atau tugas kelompok 
mempermudah siswa untuk saling 
berinteraksi dan belajar satu sama 
lain. 

Harus memiliki akses terhadap koneksi 
internet 

Kelas Maya  Menciptakan lingkungan belajar yang 
kondusif 

Harus memiliki akses terhadap koneksi 
internet 

Menyediakan berbagai fasilitas kelas 
yang terintegrasi 
Siswa dapat berbagi (share) hasil 
karya dan bertukar pengalaman 
Meningkatkan motivasi siswa 

 
Pemodelan kelas digital merupakan 

salah satu solusi alternatif untuk menjawab 
tantangan abad 21 dan era MEA. Kemampuan 
mengelola informasi merupakan modal dasar 
bagi siswa dan guru dalam memasuki era 
komunikasi digital. Wujud kelas digital adalah 
flipped classroom, buku digital, kelas maya 
seperti tampak pada gambar 4.  

 
 
 
 
 

 
Gambar 4. Pemodelan Kelas Digital 
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Model pembelajaran yang digunakan 
pada kelas digital adalah flipped classroom yang 
menuntut adanya keberadaan sebuah video 
untuk persiapan sebuah pembelajaran. Video 
tersebut dapat disisipkan ke dalam sebuah buku 
digital. Edmodo sebagai kelas maya dapat 
dimanfaatkan untuk pemberian tugas, penilaian 
hasil belajar, sarana siswa untuk berbagi 
pengetahuan yang telah diperolehnya, dan 
sarana bagi orang tua untuk mengetahui aktivitas 
belajar, tugas, dan nilai siswa.  
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil kajian literatur dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Pemodelan kelas digital (flipped classroom, 

buku digital, dan kelas maya) merupakan 
inovasi pendidikan Kimia yang mampu 
menjawab tantangan pada era Masyarakat 
Ekonomi ASEAN. 

2. Pemodelan kelas digital merupakan modal 
dasar bagi siswa dan guru dalam memasuki 
era komunikasi digital.  
 

SARAN 
1. Perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

efektivitas pemodelan kelas digital. 
2. Perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh pemodelan kelas digital terhadap 
hasil belajar. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Pedagogical Content Knowledge (PCK) calon guru 
kimia menggunakan Content Representation (CoRe) Framework dan Pedagogical and Professional-
Experience Repertoires (PaP-eRs) Design pada pembelajaran Larutan Penyangga dan Reaksi 
Reduksi-Oksidasi (Redoks). Calon guru masih belum memiliki pengalaman untuk melakukan 
pembelajaran di dalam kelas, hal ini yang menyebabkan PCK calon guru masih rendah dibandingkan 
dengan guru berpengalaman. Calon guru dapat berkolaborasi dengan guru berpengalaman 
menggunakan CoRe Framework dan PaP-eRs Design untuk meningkatkan PCK calon guru. Metode 
penelitian yang digunakan adalah Interpretive Research. Metode ini digunakan untuk menganalisis 
data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan guru, lembar observasi guru, CoRe Framework 
guru, jurnal reflektif siswa, jurnal reflektif calon guru, dan rubrik PCK sebagai instrumen untuk 
mengukur pengembangan PCK calon guru. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 70 Jakarta, SMA 
Islam Al-Azhar 3 Jakarta, SMA Negeri 13 Jakarta, dan SMA Mahatma Gading Jakarta. Subjek 
penelitian adalah 4 orang guru kimia yang sudah berpengalaman mengajar lebih dari 10 tahun, calon 
guru, siswa kelas X dan XI MIPA. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembelajaran materi Larutan 
Penyangga memerlukan review materi Asam-Basa dan Kesetimbangan Kimia, sedangkan pada 
pembelajaran Reaksi Reduksi-Oksidasi (Redoks) memerlukan review materi Ikatan Kimia dan 
Struktur Atom. Calon guru dapat mengembangkan PCK dengan baik dilihat dari hasil rubrik PCK 
yang telah diobservasi oleh guru berpengalaman dan rekan calon guru. PCK calon guru akan semakin 
berkembang seiring dengan banyaknya pengalaman mengajar. Oleh karena itu, calon guru diharapkan 
untuk berkolaborasi dengan guru berpengalaman agar mendapatkan banyak informasi dan 
pengalaman mengajar. 

Kata kunci :  Pedagogical Content Knowledge (PCK), Content Representation (CoRe) 
Framework, Pedagogical and Professional-Experience Repertoires (PaP-eRs) 
Design, Larutan Penyangga, Reaksi Reduksi-Oksidasi (Redoks) 

 
ABSTRACT 

This research aims to develop Pedagogical Content Knowledge (PCK) preservice chemistry teacher 
using Content Representation (CoRe) Framework and the Pedagogical and Professional-Experience 
repertoires (PaP-eRs) Design on Buffer Solution and Reduction-Oxidation Reaction. Preservice 
chemistry teachers still have low experience to do learning in the classroom. This causes the PCK of 
preservice chemistry teachers still low compared with experienced teachers. Preservice chemistry 
teachers can collaborate with experienced teachers using CoRe and PaP-eRs to improve the PCK 

mailto:maria.paristiowati@unj.ac.id
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preservice chemistry teachers. The method used in this research is Interpretive Research with 
Interpretivism Paradigm. This method is used to analyze the data obtained by the interviews with 
teachers, teacher observation sheet, Core Framework teacher, student reflective journals, reflective 
journals preservice chemistry teachers, and rubrics as an instrument for measuring the development 
of PCK. The study was conducted in SMA Negeri 70 Jakarta, Al-Azhar 3 Islamic School Jakarta, SMA 
Negeri 13 Jakarta, and Mahatma Gading Senior High School Jakarta. Subjects in this research were 
four experienced chemistry teacher, pre-service teacher, and students of class X and XI MIPA. 
Learning material buffer solution requires review of acid-base materials, and chemical equilibrium 
while learning material Reduction-Oxidation Reaction requires review of Chemical Bonding and 
Atomic Structure. The results showed that preservice chemistry teachers can develop PCK well. The 
results can be seen from the development of PCK through PCK rubric that has been observed by an 
experienced teacher and co-applicants. PCK preservice chemistry teachers will be growing along 
with the number of teaching experience. Therefore, preservice chemistry teachers are expected to 
collaborate with experienced teachers in order to get a lot of information and teaching experience. 
 
Keyword   :  Pedagogical Content Knowledge (PCK), Content Representation (CoRe) 

Framework, Pedagogical and Professional-Experience Repertoires (PaP-eRs) 
Design, Buffer Solution, Reduction-Oxidation Reaction 

 

PENDAHULUAN 

Guru merupakan salah satu komponen 
utama bagi pembangunan suatu bangsa yang 
berkualitas. Hasil penelitian NRC (1996) 
menyebutkan bahwa hasil pembelajaran siswa 
dipengaruhi oleh cara guru mengajar [1]. Guru 
dalam proses pembelajaran harus mampu 
menguasai isi materi pembelajaran (Content) 
dan ilmu mengajar (Pedagogi) dengan baik. 
Pengetahuan konten dan  pengetahuan 
pedagogi harus dipadukan dalam pembelajaran 
untuk menciptakan pengetahuan baru, yaitu 
Pedagogical Content Knowledge (PCK) [2].  

PCK yang baik dapat membuat 
pembelajaran menjadi lebih bermakna dan 
efektif. PCK tidak dapat dikembangkan dalam 
waktu yang singkat [3]. PCK dapat 
berkembang seiring berjalannya waktu melalui 
pengalaman proses pembelajaran. Umumnya, 
PCK calon guru lebih rendah (minim) 
dibandingkan guru berpengalaman [4]. Oleh 
karena itu diperlukan suatu pengembangan 
PCK agar PCK calon guru dapat meningkat. 

Pengembangan PCK dapat 
diaktualisasikan dengan menggunakan Content 
Representation (CoRe) Framework dan 
Pedagogical and Profesional-Experience 
Repertoires (PaP-eRs) design (Loughran, 

2012) menyatakan bahwa CoRe adalah 
framework (lembar kerja) yang berisi uraian 
konsep-konsep penting dalam mengajarkan 
suatu topik tertentu. Sedangkan PaP-eRs 
adalah suatu akun narasi dari PCK seorang 
guru yang menekankan pada bagian-bagian 
atau aspek suatu materi pembelajaran yang 
akan disampaikan [5]. 

Penelitian ini difokuskan untuk 
mempelajari PCK guru berpengalaman 
menggunakan CoRe framework dan PaP-eRs 
Design kemudian dijadikan sebagai referensi 
bagi calon guru untuk mengembangkan PCK 
yang dimilikinya pada materi Larutan 
Penyangga dan Reaksi Redoks di beberapa 
SMA wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta 
Utara. 

Berdasarkan hasil penelitian yang 
diperoleh, diharapkan dapat memberikan 
manfaat berupa refleksi bagi guru kimia dan 
calon guru dalam meningkatkan 
kompetensinya. Dengan demikian, guru dan 
calon guru kimia (di Jakarta khususnya) dapat 
melakukan pengembangan terhadap PCKnya 
yang berdampak kepada peningkatan kualitas 
pembelajaran yang diberikan kepada siswa. 

METODE PENELITIAN 



Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya, ISBN : 978-602-0951-12-6 
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 17 September 2016  

  
 

B - 57 
 

Metode penelitian yang digunakan adalah 
Interpretive Research dengan menggunakan 
paradigma penelitian Interpretivism Paradigm 
yang merupakan metode penelitian dengan 
sudut pandang subyek yang menjalani 
penelitian tersebut [6]. Metode dan paradigma 
penelitian ini digunakan untuk menganalisis 
pengembangan PCK calon guru melalui data-
data yang diperoleh dari wawancara dengan 
guru, lembar observasi guru, CoRe Framework 
guru, jurnal reflektif siswa, jurnal reflektif 
calon guru, dan rubrik sebagai instrumen 
dalam mengukur pengembangan PCK. 
Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 70 
Jakarta, SMA Islam Al-Azhar 3 Jakarta, SMA 
Negeri 13 Jakarta, dan SMA Mahatma Gading 
Jakarta pada tahun ajaran 2015/2016 dengan 
subjek penelitian yaitu calon guru, empat 
orang guru kimia yang berpengalaman lebih 
dari sepuluh tahun, serta siswa kelas X dan XI 
MIPA.  

Pengambilan sampel menggunakan teknik 
purposive sampling yang merupakan teknik 
pengambilan sampel dengan menggunakan 
pertimbangan dari calon guru. Calon guru 
berperan sebagai instrumen pengumpul data 
penelitian yang utama, dibantu oleh partner 
calon guru yang berperan untuk melengkapi 
data hasil penelitian. 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis 
dengan tahapan: pengumpulan data, reduksi 
data, display data, serta verifikasi dan 
penegasan data. Untuk melakukan keabsahan 
data (Quality standard) menggunakan uji 
kredibilitas data atau kepercayaan dengan 
prolonged engagement, persistent observation, 
progressive subjectivity, dan member check.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini mengunakan CoRe 
Framework dan PaP-eRs design. Penjelasan 
proses pembelajaran disajikan dalam bentuk 
PaP-eRs yang dibuat berdasarkan diskusi yang 
telah dilakukan terhadap ide-ide pokok materi 
Larutan Penyangga dan materi Reaksi Redoks 
dalam CoRe framework .  

CoRe framework merupakan uraian ide 
pokok berisi konsep-konsep berupa materi 
pada topik tertentu melalui delapan 
pertanyaan. Berikut delapan pertanyaan dalam 
CoRe framework adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Guru dalam mengajarkan siswa 

mengenai Ide Pokok yang dipilih. 
2. Alasan Guru mengapa suatu ide pokok 

tertentu penting untuk diajarkan kepada 
siswa. 

3. Materi yang tidak diberikan pada suatu Ide 
Pokok kepada siswa meskipun guru 
tersebut paham mengenai materi tersebut. 

4. Kesulitan atau kendala Guru dalam 
mengajarkan Ide Pokok tertentu. 

5. Apakah pemikiran siswa ikut 
mempengaruhi metode dan strategi 
mengajar guru di kelas. 

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi cara 
mengajar guru. 

7. Metode pembelajaran dan alasan 
menggunakan metode tersebut. 

8. Cara spesifik yang dilakukan Guru untuk 
mengetahui pemahaman siswa pada Ide 
Pokok tertentu.  

 Dua guru kimia memilih dan menetapkan 
ide-ide pokok materi Larutan Penyangga yang 
akan diajarkan kepada siswa berdasarkan 
silabus kurikulum 2013. Sedangkan dua guru 
kimia lainnya memilih dan menetapkan ide-ide 
pokok materi Reaksi Redoks yang akan 
diajarkan kepada siswa selain berdasarkan 
silabus kurikulum 2013 juga 
memertimbangkan pengalaman mengajar dan 
urutan tingkat materi. Berikut ide-ide pokok 
pada materi Larutan Penyangga dan Reaksi 
Redoks yang telah dipilih dan ditetapkan oleh 
guru kimia berpengalaman  

 

 

 

Tabel 1. Ide Pokok Guru Berpengalaman pada 
Materi Larutan Penyangga 

 Nama Guru 
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Ide Pokok  Bapak A.N Ibu W 

Ide Pokok 
1 

Konsep 
Larutan 
Penyangga 

Konsep 
Larutan 
Penyangga 

Ide Pokok 
2 

Perhitungan 
pH Larutan 
Penyangga 

Perhitungan pH 
Larutan 
Penyangga 

Ide Pokok 
3 

Aplikasi 
Larutan 
Penyangga 

Aplikasi 
Larutan 
Penyangga 

 
Tabel 2. Ide Pokok Guru Berpengalaman pada 

Materi Reaksi Redoks 

 
Hasil observasi menunjukkan bahwa guru 

yang diamati sudah memiliki persiapan 
mengajar yang matang. Hal ini terlihat dari 
perangkat-perangkat pembelajaran yang 
disiapkan oleh guru, di antaranya Lembar 
Kerja Siswa (LKS) yang akan digunakan 
dalam pembelajaran dibuat sendiri oleh guru, 
selain itu latihan soal diberikan secara 
terstruktur. Metode pembelajaran yang 
digunakan oleh guru dalam mengajarkan 
materi Larutan Penyangga dan Reaksi Redoks 
adalah diskusi informasi, ceramah, dan 

demonstrasi, namun lebih dominan ceramah 
dan diskusi. Hasil observasi juga 
menunjukkan bahwa guru kurang 
memanfaatkan media pembelajaran yang 
bervariasi. 

Dilihat dari segi kesiapan mengajar 
keempat guru kimia berpengalaman ini 
memiliki kesiapan mengajar yang baik. 
Pengalaman mengajar guru yang lebih dari 10 
tahun berpengaruh terhadap kesiapan 
mengajar. Pengalaman mengajar merupakan 
salah satu indikator PCK guru. Dilihat pula 
dari segi waktu bahwa SMA Islam Al-Azhar 3 
menerapkan sistem SKS sehingga membuat 
waktu pembelajaran berkurang. Begitu pula 
dengan SMA Negeri 70 yang memiliki 
kegiatan internal dari sekolahnya membuat 
waktu pembelajaran materi Larutan Penyangga 
menjadi berkurang. Pengalaman mengajar dan 
cara mengajar keempat guru kimia 
berpengalaman dapat dijadikan acuan oleh 
calon guru untuk mengembangkan PCK yang 
dimilikinya. 

Berdasarkan  hasil CoRe framework serta 
wawancara dari guru kimia,  maka calon guru 
membuat CoRe framework untuk 
mengembangkan PCKnya. Ide-ide pokok pada 
materi Larutan Penyangga dan Reaksi Redoks 
yang telah dipilih dan ditetapkan oleh calon 
guru disajikan dalam tabel 3 dan tabel 4.  

 
Tabel 3. Ide Pokok Calon Guru 

Berpengalaman pada Materi Larutan 
Penyangga 
Ide Pokok  

Ide Pokok 1 Konsep Larutan Penyangga 

Ide Pokok 2 Perhitungan pH Larutan 
Penyangga 

Ide Pokok 3 Aplikasi Larutan Penyangga 
dalam Kehidupan sehari-hari 

 

 

 

 
Ide Pokok  

Nama Guru 
Ibu WP Ibu EB 

Ide Pokok 
1 

Daftar kation 
dan anion 

Perkembangan 
konsep 
oksidasi – 
reduksi 

Ide Pokok 
2 

Perkembangan 
reaksi redoks 

Penentuan 
bilangan 
oksidasi 
(biloks) atom 
dalam 
molekul/ion 

Ide Pokok 
3 

Konsep Biloks Penentuan 
reaksi redoks, 
oksidator dan 
reduktor 

Ide Pokok 
4 

Reaksi 
redoks/bukan 
redoks, 
Oksidator, 
Reduktor, dan 
Autoredoks 

 

Ide Pokok 
5 

Biloks dan 
Nama Senyawa 
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Tabel 4. Ide Pokok Calon Guru pada Materi 
Reaksi Redoks 

Ide Pokok  

Ide 
Pokok 1 

Daftar Kation dan Anion 

Ide 
Pokok 2 

Konsep Reaksi Redoks 

Ide 
Pokok 3 

Penentuan Biloks Unsur 
dalam Senyawa/Ion 

Ide 
Pokok 4 

Penentuan Reaksi 
Redoks/Bukan Redoks dan 

Autoredoks 
Ide 

Pokok 5 
Tatanama Senyawa 

 
 Hasil observasi selanjutnya adalah 
penjelasan proses pembelajaran yang disajikan 
dalam bentuk PaP-eRs. Berikut adalah salah 
satu contoh PaP-eRs pada materi Larutan 
Penyangga dengan ide pokok Konsep Larutan 
Penyangga. 

Calon guru memilih konsep Larutan 
Penyangga menjadi ide pokok yang pertama 
karena konsep merupakan suatu hal yang 
paling dasar untuk dipahami oleh siswa. Calon 
guru menjelaskan mengenai konsep Larutan 
Penyangga menggunakan media LKS yang 
dibuat sendiri dan power point serta 
menggunakan metode diskusi. Sebelum 
memulai pembelajaran tentang Larutan 
Penyangga, calon guru melakukan review 
tentang materi Asam Basa. Pembelajaran 
mengenai konsep Larutan Penyangga tidak 
dijelaskan menggunakan metode demonstrasi 
atau praktikum karena alat pH meternya 
bermasalah. Pada ide pokok ini calon guru 
mengarahkan siswa untuk dapat memahami 
pengertian Larutan Penyangga dan komponen 
penyusun Larutan Penyangga. Akhir 
pembelajaran, siswa dapat menyimpulkan 
tentang pengertian Larutan Penyangga dan 
komponen penyusun Larutan Penyangga. 

Selanjutnya untuk materi Reaksi Redoks, 
contoh salah satu PaP-eRs calon guru yaitu 
ide pokok materi kation dan anion. Menurut 
calon guru, pembelajaran mengenai reaksi 
redoks berkaitan erat dengan kation dan anion. 

Walaupun materi kation dan anion tidak 
masuk pada kompetensi dasar yang terdapat 
dalam silabus kurikulum 2013, tetapi calon 
guru berpendapat bahwa dengan mempelajari 
tentang kation dan anion terlebih dahulu maka 
dapat mempermudah siswa dalam memahami 
materi reaksi redoks. Hal ini diketahui calon 
guru setelah berdiskusi dengan kedua guru 
berpengalaman. Oleh sebab itu calon guru 
mengawali pembelajaran ide pokok pertama 
dengan memberikan pemahaman kepada siswa 
mengenai kation dan anion.  

Pembelajaran pada ide pokok kation dan 
anion ini menggunakan metode diskusi 
kelompok kecil dan tutor sebaya. Calon guru 
di awal pembelajaran memberikan pre-test 
kepada siswa tentang klasifikasi unsur kation 
dan anion kemudian dilanjutkan dengan 
diskusi tutor sebaya dimana siswa dibagi 
menjadi kelompok kecil dan diminta untuk 
memahami klasifikasi unsur yang termasuk 
kation dan anion. Pada akhir pembelajaran, 
calon guru memberikan post test untuk 
mengetahui pemahaman siswa dalam 
pembelajaran tersebut. 

Dari uraian PaP-eRs calon guru, dapat 
diketahui dan dianalisis bagaimana PCK calon 
guru melalui rubrik PCK [7], jurnal reflektif 
observer, dan jurnal reflektif siswa. Shulman 
[8] mendeskripsikan pedagogical content 
knowledge (PCK) sebagai perpaduan dari isi, 
materi dan pengajaran, yaitu pemahaman 
tentang bagaimana topik-topik tertentu 
disusun, dipresentasikan, diajarkan, dan 
disesuaikan dengan ketertarikan dan 
kemampuan siswa yang beragam.  

Berdasarkan hasil observasi PaP-eRs 
menggunakan rubrik PCK terlihat adanya 
pengembangan PCK calon guru.  Dimensi 
PCK dalam rubrik yang digunakan terdiri dari 
dimensi CK (Content Knowledge), CxK 
(Contextual Knowledge), dan PK 
(Pedagogical Knowledge). Dimensi CK 
menjelaskan tentang pemahaman konsep dan 
peran konsep dalam disiplin ilmu terkait untuk 
mengetahui ketepatan, interkoneksi, dan 
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contoh yang digunakan. Dimensi CK menurut 
Koehler dan Mishra [9] merupakan sebuah 
pengetahuan mengenai materi yang akan 
dipelajari atau diajarkan. Pengetahuan konten 
yang dimiliki guru sangat mempengaruhi 
proses pembelajaran yang dilakukan. Dimensi 
CxK untuk mengetahui bagaimana variasi 
pengajaran dapat berdampak pada 
pembelajaran siswa. Sedangkan dimensi PK 
menjelaskan hubungan antara tingkat 
pemahaman dengan strategi pembelajaran.  

Penilaian terhadap PCK calon guru 
dilakukan oleh guru berpengalaman dan 
observer. Skor PCK calon guru pada materi 
Larutan Penyangga mengalami peningkatan 
dari pertemuan pertama sampai ke empat, 
dapat dilihat pada grafik berikut. Sedangkan 
untuk materi Reaksi Redoks, calon guru 
mendapatkan skor PCK dari PaP-eRs pada 
pertemuan pertama masih di tingkat medium 
yaitu 16, pada PaP-eRs selanjutnya meningkat 
menjadi 23 dan terus meningkat sampai 
pertemuan kelima. Berikut adalah grafik PCK 
calon guru pada materi Larutan Penyangga dan 
Reaksi Redoks. 

 

             Gambar 1. Grafik PCK Calon Guru pada      
                          Larutan Penyangga 
 

 

Gambar 2. Grafik PCK Calon Guru pada 
            Materi Redoks 

 

 
Gambar 3. Grafik PCK-CK Calon Guru  
               pada Materi Larutan Penyanga 

 
Gambar 4. Grafik PCK–CK Calon Guru pada  

                       Materi Reaksi Redoks 

Grafik pada Gambar 3 dan 4 
menunjukkan Content Knowledge calon guru 
mengalami penigkatan, baik pada materi 
Larutan Penyangga maupun Redoks. 
Meningkatnya content knowledge calon guru 
dapat terjadi karena calon guru mempunyai 
kesempatan untuk menyiapkan materi secara 
mendalam setelah berdiskusi dengan guru 
berpengalaman dan menganalisis materi dari 
sumber referensi. Sehingga rasional urutan 
penyampaian materi menjadi lebih mudah 
dipahami baik oleh calon guru maupun oleh 
siswa. 
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Gambar 5. Grafik PCK-CxK Calon Guru   

                       pada Materi Larutan Penyangga  

 
Gambar 6. Grafik PCK–CxK Calon Guru pada  

Materi Reaksi Redoks 
 
Grafik pada Gambar 5 dan 6 menunjukkan 

Contextual Knowledge calon guru mengalami 
perkembangan yang baik dari pertemuan 
pertama sampai terakhir pada kedua materi. 
Hal ini menunjukkan bahwa calon guru dapat 
menyampaikan materi dengan berbagai variasi 
metoda pengajaran yang berpengaruh terhadap 
suasana kondusif bagi pembelajaran siswa. 
Berbagai variasi yang dilakukan calon guru 
berdasarkan pada hasil pengatan dan diskusi 
dengan guru berpengalaman dan 
memertimbangkan karakteristik siswa di setiap 
kelas di samping analisis terhadap 
karakteristik materi yang akan diajarkan. 
Dengan demikian calon guru sudah belajar dan 
dapat menguhubungkan keterkaitan antara 
metode pengajaran, karakteristik materi dan 
karakteristik siswa, sehingga pembelajaran 
menjadi kondusif bagi siswa. 

 

 
Gambar 7. Grafik PCK-PK Calon Guru   

                        pada Materi Larutan Penyangga  
 

 

 
Gambar 8. Grafik PCK–PK Calon Guru pada 

Materi Redoks 
 

Gambar 7 dan 8 menunjukkan 
Pedagogical Knowledge calon guru yang 
mengalami perkembangan pada maeri Larutan 
Penyangga dan Redoks. Hal ini menunjukkan 
bahwa pengetahuan tentang pedagogy dari 
calon guru sudah cukup baik dalam 
mengajarkan kedua materi tersebut. 

Dari keempat grafik di atas, terlihat 
adanya perkembangan PCK calon guru dari 
pertemuan pertama samapai terakhir. Sehingga 
dapat dikatakan bahwa calon guru dalam 
mengajarkan materi Larutan Penyangga dan 
Reaksi Redoks, sudah memiliki pemahaman 
yang baik terhadap konten materi dan 
memiliki strategi mengajar yang sesuai untuk 
membelajarkan materi tersebut Kombinasi 
pemahaman terhadap konten dan pengetahuan 
pedagogis ini menjadi bekal bagi guru untuk 
melakukan pembelajaran dengan efektif yang 
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akan berdampak positif bagi peningkatan 
pemahaman siswa.  

 
KESIMPULAN 

Penggunaan CoRe framework dan PaP-eRs 
design dalam pembelajaran sangat disarankan 
untuk pengembangan PCK calon guru. Calon 
guru dapat mengembangkan PCK  yang 
dimilikinya melalui diskusi, wawancara dan 
kolaborasi dengan guru berpengalaman, 
menulis jurnal reflektif setelah melakukan 
pembelajaran, dan membuat CoRe framework 
sendiri serta melalui penilaian dengan rubrik 
PCK. CoRe framework dan PaP-eRs design 
dapat membuat calon guru lebih siap untuk 
mengajarkan suatu materi dari segi konten 
maupun cara mengajarkannya. Setelah 
melakukan pembelajaran calon guru 
disarankan untuk selalu merefleksikan proses 
pembelajaran yang telah berlangsung guna 
evaluasi untuk pembelajaran berikutnya. 
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PENGEMBANGAN LKS BERBANTUAN VIDEO BAHASA ISYARAT 
MATERI BAHAN KIMIA DALAM KEHIDUPAN SEHARI–HARI  

UNTUK MELATIH KEWIRAUSAHAAN SISWA  
SMALB TUNARUNGU 

 
DEVELOPMENT OF STUDENT WORKSHEET ASSISTED SIGN 
LANGUAGE VIDEO ON CHEMISTRY DAILY LIFE TO TRAIN 

ENTREPRENEURSHIP FOR  HEARING IMPAIRMENT 
 IN SMALB 

 

Anggraeni Nurmalasari dan Sri Poedjiastoeti 
Jurusan Kimia, FMIPA, Unesa 

e-mail: Anggraeninurmalasari94@gmail.com 

 Abstrak   
Penelitian ini bertujuan mengembangkan kelayakan LKS berbantuan video bahasa isyarat. 
Kelayakan LKS ditinjau dari kriteria isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikan, sedangkan, kelayakan 
video bahasa isyarat ditinjau dari kriteria isi, bahasa, dan penyajian, aktivitas kewirausahaan serta 
respon siswa. Jenis penelitian adalah R&D (Research and Development). Instrumen penelitian yang 
digunakan adalah lembar telaah, lembar validasi, lembar aktivitas kewirasuahaan, dan angket 
respon siswa. Sumber data berasal dari dosen kimia, dosen PLB, guru IPA SMALB-B, dan 6 orang 
siswa SMALB-B Karya Mulya Surabaya. Teknik pengumpulan data melalui angket dan observasi 
yang dianalisis secara deskriptif. Kemampuan kewirausahaan yang dilatihkan yaitu inovatif, 
komunikatif, tanggung jawab, dan disiplin. Hasil penelitian menunjukkan kelayakan LKS yang 
dikembangkan mendapat persentase antara 80%-90% dengan kategori Sangat Layak. Kelayakan 
video berbantuan video bahasa isyarat mendapat persentase antara 85%-95% dengan kategori 
Sangat Layak. Aktivitas kewirausahaan berdasarkan inovatif, komunikatif, tanggung jawab, dan 
disiplin mendapat persentase antara 63,88%-81,11% dengan kriteria Tuntas. Respon siswa 
menunjukkan bahwa siswa sangat merespon baik dengan persentase 91,11%. 
Kata-kata kunci: LKS, video bahasa isyarat, kewirausahaan, tunarungu. 

Abstract 
The aim of this research to develop the feasibility of students worksheet assisted sign language 
video in term of content, language, presentasion, grapichal, whereas feasibility of video sign 
language in term of content, language, and presentation, activity entrepreneurship as well as 
student’s response. The type of research is a research and development (R&D). The instrument 
which used consist of analysis sheet, validation, and student responses, questionire. Source of data 
were obtained by chemistry lecturer, PLB lecturer, sains teacher in SMALB-B, and 6 students of 
SMALB-B Karya Mulya Surabaya. The technique of data collection are questionnaire and 
observation are analyzed by descriptive. Entrepreneurship abilities was trained in research that is 
innovative, communicative, responsibility, and discipline. The result of student worksheet to 
practice entrepreneurship percentage feasibility between 80%-90% categorized as very feasible. 
The result of research  form video sign language get percentage feasibility between 85%-95% 
categorized as very feasible. Activity of entrepreneurship about inovative, communicative, 
responsibility, and dicipline got percentage between 63,88%-81,11% with criteria complated. The 
responses of students showed very good with percentage 91,11%.  
Keywords: Worksheet, video sign language, entrepreneurship, hearing impairment.

.



 
 

Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya, ISBN : 978-602-0951-12-6 
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 17 September 2016  

      
 

B - 66 

PENDAHULUAN  
Pendidikan merupakan hak seluruh 

warga negara tanpa membedakan asal usul, 
status sosial, ekonomi, maupun keadaan 
fisik seseorang. Anak-anak yang 
mempunyai kebutuhan khusus berhak 
untuk mendapatkan pendidikan [1]. 
Pendidikan anak tunarungu pada tingkat 
menengah atas yakni Sekolah Menengah 
Atas Luar Biasa (SMALB). Pendidikan 
yang diberikan memiliki suatu acuan 
pembelajaran yaitu kurikulum.  

Kurikulum adalah seperangkat 
rencana dan peraturan mengenai tujuan, 
isi, dan bahan pelajaran yang digunakan 
sebagai pedoman kegiatan pembelajaran. 
Kurikulum untuk anak berkebutuhan 
khusus berbeda dengan siswa normal. 
Kurikulum pendidikan khusus terdiri dari 
10 mata pelajaran, muatan lokal, program 
khusus dan pengembangan diri [2]. 

Tunarungu adalah orang yang 
mengalami kerusakan organ telinga 
sehingga tidak dapat menerima rangsangan 
suara [3]. Dampak dari ketunarunguan 
yakni terhambatnya komunikasi lisan 
secara ekspresif (berbicara) maupun 
reseptif (memahami pembicaraan orang 
lain), sehingga sulit untuk berkomunikasi 
dengan lingkungan sekitar. Komunikasi 
total merupakan komunikasi yang 
digunakan oleh sesama anak tunarungu 
saat berkomunikasi dengan 
menggabungkan metode komunikasi oral 
(berbicara dan membaca ujaran), aural 
(memanfaatkan sisa pendengaran), dan  
manual menggunakan bahasa isyarat (ejaan 
jari/finger spelling) [4].  

Berdasarkan studi lapangan pada 
bulan Mei 2015 di SMALB-B Karya 
Mulya Surabaya dengan memberikan 
angket untuk siswa kelas X yang 
berjumlah 14 orang di dapatkan hasil 
bahwa 71,42% siswa menyukai pelajaran 

IPA. Pelajaran IPA yang disenangi 
khususnya kimia mendapatkan persentase 
sebesar 42,85%. Rasa ingin tahu siswa 
untuk membuat sabun sangat tinggi 
sebesar 42.85%. Hal ini menunjukkan 
bahwa terdapat ketertarikan siswa terhadap 
pelajaran IPA khususnya kimia serta rasa 
ingin tahu siswa untuk membuat sabun. 

Hasil wawancara dengan guru IPA 
SMALB belum adanya LKS IPA 
khususnya kimia yang mengaplikasikan 
materi ke dalam suatu produk yang 
bermanfaat serta dapat melatih 
kewirausahaan siswa. Sumber belajar yang 
digunakan oleh siswa yakni menggunakan 
berbagai macam buku serta penjelasan dari 
guru. Melatih bakat siswa untuk menjadi 
pribadi yang mandiri dan komunikatif 
dapat dengan berwirausaha. Bukan hanya 
orang normal saja yang dapat 
menghasilkan produk, melainkan orang 
yang memiliki kebutuhan khusus pun 
dapat menghasilkan suatu produk yang 
bermanfaat dan juga ekonomis[5].  

Menulis dapat membantu siswa 
tunarungu berkomunikasi secara tidak 
langsung dalam belajar. Menulis juga 
dapat mengembangkan pengetahuan siswa 
serta mengetahui kemampuan pemahaman 
siswa [6]. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 
dapat dijadikan guru untuk membantu 
siswa tunarungu belajar menyampaikan 
pendapat melalui sebuah tulisan. LKS 
merupakan lembaran yang berisikan tugas 
untuk dikerjakan oleh siswa. Lembaran ini 
berisi materi, ringkasan, petunjuk 
pelaksanaan tugas yang harus dikerjakan 
oleh siswa [7].  

Pada penelitian ini, LKS kimia yang 
dikembangkan untuk siswa tunarungu 
berisi uraian materi, contoh, manfaat, dan 
langkah praktikum sabun yang dapat 
dijadikan peluang berwirausaha pada 
materi bahan kimia dalam kehidupan 
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sehari-hari. Materi tersebut dapat dijumpai 
dalam kehidupan dan disesuaikan dengan 
standar kompetensi, kompetensi dasar, 
indikator serta karakterisitik siswa 
tunarungu. Siswa tunarungu masih 
kesulitan untuk menuliskan apa yang telah 
diamati dan melengkapi langkah kerja 
praktikum [6]. Video bahasa isyarat dapat 
digunakan untuk memudahkan belajar 
karena siswa tunarungu memiliki 
kelebihan pada indera penglihatan. 

Video merupakan media yang 
memperlihatkan gambar bergerak dengan 
suara yang mampu menyampaikan sebuah 
pesan informasi [8]. Hal ini sejalan dengan 
penelitian [9] video pembelajaran IPA 
mampu meningkatkan pemahaman dan 
keaktifan siswa tunarungu pada proses 
pembelajaran. Video pada penelitian ini 
memberikan informasi cara membuat 
sabun nanomaterial dan membuat kemasan 
sabun, penyampaian pesan menggunakan 
komunikasi total. Komunikasi total yakni 
menggabungkan semua metode 
komunikasi seperti bahasa isyarat, isyarat 
jari, gerak bibir, dan berbicara. 

Melalui LKS berbantuan video bahasa 
isyarat, siswa dapat menulis materi yang 
dipahami, melakukan praktikum, serta 
mencipatakan sebuah hasil karya yang 
dapat dijadikan peluang usaha untuk masa 
yang akan datang. Kurangnya motivasi 
siswa tunarungu untuk menentukan karir di 
masa depan [5].  

Berdasarkan latar belakang di atas 
perlu dilakukan penelitian untuk 
mengembangkan LKS berbantuan video 
berbahasa isyarat pada materi bahan kimia 
dalam kehidupan sehari-hari. 
Pengembangan LKS berbantuan video 
bahasa isyarat ini diharapkan dapat 
menjadi salah satu komponen dalam 
menciptakan pembelajaran yang diminati 
siswa tunarungu, sehingga penelitian ini 

diberi judul “Pengembangan Lembar 
Kegiatan Siswa Berbantuan Video Bahasa 
Isyarat pada Materi Kimia dalam 
Kehidupan Sehari–hari untuk Melatih 
Kewirausahaan Siswa SMALB 
Tunarungu”.  

Rumus masalah dalam penelitian ini 
adalah: (1) bagaimana kelayakan LKS 
berbantuan video bahasa isyarat ditinjau 
dari kriteria isi, penyajian, bahasa, dan 
kegrafikan? (2) Bagaimana kelayakan 
video bahasa isyarat ditinjau dari kriteria 
isi, bahasa, dan penyajian? (3) bagaimana 
aktivitas kewirausahaan siswa ditinjau dari 
aspek inovatif, komunikatif, tanggung 
jawab, dan disiplin? (4) bagaimana respon 
siswa setelah menggunakan LKS 
berbantuan video bahasa isyarat?.  
METODE PENILITIAN 
           Metode penelitian yang digunakan 
yakni R&D (Research and Development). 
Penelitian ini hanya terbatas pada tahap 
studi pendahuluan dan tahap 
pengembangan [10]. Instrumen penelitian 
yang digunakan adalah lembar telaah, 
lembar validasi, lembar aktivitas 
kewirausahaan, dan angket respon siswa.  

Data hasil validasi akan dianalisis 
secara deskriptif. Analisis dilakukan 
terhadap setiap kriteria meliputi isi, 
bahasa, penyajian, dan kegrafikan. 
Persentase data hasil validasi diperoleh 
berdasarkan perhitungan Skala Likert 
seperti pada Tabel 1. 
Tabel 1 Skala Likert 

Kriteria Skor 
Buruk Sekali 1 
Buruk 2 
Cukup Baik 3 
Baik 4 
Sangat Baik 5 

      [11] 
Menghitung persentase setiap indikatornya 
digunakan rumus sebagai berikut:  
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𝑲 = 𝑭
𝑵 𝒙 𝑰 𝒙 𝑹

 𝒙 𝟏𝟏𝟏%  
 
Keterangan:  
K = persentase penilaian 
F = jumlah jawaban responden 
N = skor tertinggi dalam angket 
I = jumlah pertanyaan dalam angket 
R = jumlah responden  

Persentase yang diperoleh untuk 
mengetahui kelayakan LKS berbantuan 
video dengan menggunakan interpretasi 
skor sebagai berikut:  
Tabel 2 Kriteria Interpretasi Skor 

Persentase (%) Kategori 

0% - 20% Sangat Kurang 
21% - 40% Kurang 
41% - 67% Cukup  
61% - 80% Layak 
81%-100% Sangat Layak 

    [11] 
Berdasarkan kriteria pada skala 

Likert menurut [11], LKS yang 
dikembangkan dikatakan Layak apabila 
hasil persentase yang didapatkan mencapai 
≥61% sehingga Layak digunakan sebagai 
media pembelajaran.  

Angket respon siswa berisi tanggapan 
siswa setelah menggunakan LKS 
berbantuan video. Lembar observasi berisi 
penilaian dan komentar dari observer 
terhadap siswa tunarungu selama uji coba 
LKS berbantuan video bahasa isyarat. 
Hasil observasi aktivitas dan angket respon 
siswa dianalisis secara deskriptif. 
Persentase data angket dan observasi 
berdasarkan skala Guttman.  
Tabel 3 Kriteria Skala Guttman 

Jawaban Nilai/Skor 
Ya 1 

Tidak 0 
    [11] 

Untuk mengetahui persentase kelayakan 

dari setiap indikatornya digunakan rumus: 

P (%) = 𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱 𝒔𝒔𝒔𝒔 𝒚𝑱𝒚𝒚 𝒅𝒅𝒅𝑱𝒅𝑱𝒅𝒔𝑱𝒚
𝑺𝒔𝒔𝒔 𝒔𝒔𝒅𝒅𝒌𝒔𝒅𝑱

 x 100% 

Keterangan :  
P = persentase (%) respon 
Skor kriteria = skor tertinggi x jumlah 
aspek x jumlah responden 

Jika persentase siswa yang 
memberi respon positif terhadap LKS 
berbantuan video bahasa isyarat ≥61%, 
maka LKS dapat dikatakan Layak.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini akan diuraikan pembahasan 
kelayakan LKS dengan bantuan video 
bahasa isyarat. Kelayakan LKS ditinjau 
dari kriteria isi, bahasa, penyajian, dan 
kegrafikan, sedangkan kelayakan video 
bahasa isyarat ditinjau dari kriteria isi, 
bahasa, dan penyajian.  
1. Kelayakan LKS  

Penilaian LKS dilakukan oleh para ahli 
yakni 2 dosen kimia, 1 dosen PLB, dan 1 
guru IPA SMALB. Kelayakan LKS yang 
dikembangkan pada aspek isi mendapatkan 
persentase 90% dengan kriteria Sangat 
Layak ditinjau dari tercapainya standar isi 
LKS [7]. Hal ini karena kegiatan 
praktikum yang terdapat dalam LKS 
disesuaikan dengan tingkat perkembangan 
anak tunarungu. Anak tunarungu memiliki 
kemampuan yang sama seperti anak 
normal pada pelajaran keterampilan [5], 
sehingga tidak terdapat kendala ketika 
melakukan praktikum membuat sabun dan 
kemasan. Materi yang diberikan sesuai 
dengan Standar Kompetensi (SK) dan 
Kompetensi Dasar (KD) yang disajikan 
berdasarkan acuan kurikulum KTSP tahun 
2006 pada materi bahan kimia dalam 
kehidupan sehari-hari [2].  

Kelayakan LKS yang dikembangkan 
berdasarkan aspek bahasa mendapatkan 
persentase sebesar 90% dengan kriteria 
Sangat Layak berdasarkan tercapainya 
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komponen kebahasaan [7]. Hal ini ditinjau 
dari penggunaan kosakata yang disajikan 
dalam LKS menggunakan kosakata umum 
supaya mempermudah siswa dalam 
memahami materi yang disampaikan. 
Kesulitan berkomunikasi yang dialami 
anak tunarungu mengakibatkan mereka 
memiliki kosakata yang terbatas. 
Penggunaan kosakata untuk anak 
tunarungu sebaiknya yang bersifat konkrit 
sehingga mudah ditunjukkan dalam bentuk 
nyata [13]. 

Kelayakan LKS berdasarkan aspek 
penyajian mendapatkan persentase sebesar  
90% dengan kriteria Sangat Layak 
berdasarkan tercapainya komponen 
penyajian [7]. Hal ini ditinjau dari 
keruntutan langkah praktikum dalam LKS 
dari menyiapkan alat dan bahan, 
pembuatan sabun sampai pada tahap 
membuat kemasan sabun. Langkah 
praktikum disajikan urut agar 
memudahkan siswa dalam mengamati 
setiap tahapan membuat sabun dikarenakan 
siswa tunarungu memiliki kelebihan dalam 
indera pengelihatan [16]. 

Kelayakan LKS berdasarkan aspek 
kegrafikan mendapatkan persentase 
sebesar 90% dengan kriteria Sangat Layak 
berdasarkan tercapainya komponen foto 
[7]. Penggunaan foto jelas dan berwarna 
pada langkah praktikum agar memudahkan 
siswa dalam melaksanakan praktikum 
dengan runtut. Melalui sebuah foto yang 
berwarna dapat membangkitkan 
ketertarikan siswa untuk mencoba [14]. 
Foto merupakan alat bantu belajar bagi 
siswa untuk dapat memahami materi yang 
bersifat abstrak [8]. 
2. Kelayakan Video  

Kelayakan isi video bahasa isyarat 
mendapatkan presentase sebesar 100% 
dengan kriteria Sangat Layak ditinjau dari 
tercapainya komponen isi video [7]. 

Penyampaian pesan dalam video 
menggunakan komunikasi total yang 
disesuaikan dengan perkembangan bahasa 
anak tunarungu sehingga menarik siswa 
untuk belajar. Komunikasi total merupakan 
saran komunikasi untuk sesama tunarungu 
yang menerapkan berbagai metode dan 
media komunikasi seperti isyarat jari, 
bibir, dan membaca ujaran [15].  

Kelayakan bahasa video mendapatkan 
persentase sebesar 95% dengan kriteria 
Sangat Layak ditinjau dari tercapainya 
komponen kebahasaan [7]. Hal ini 
ditunjukkan pada pengucapan kosakata 
dalam video bahasa isyarat tidak terlalu 
cepat dikarenakan anak tunarungu 
menggunakan indera pengelihatan untuk 
membaca ujaran bibir. Pengucapan 
kosakata yang disampaikan secara 
perlahan agar siswa mudah memahami 
pesan yang disampaikan dalam video [8].  

Kelayakan penyajian video 
mendapatkan persentase sebesar 90%  
dengan kriteria Sangat Layak ditinjau dari 
tercapainya komponen penyajian video [7]. 
Hal ini ditunjukkan pada aspek langkah 
praktikum pada video yang dapat diamati 
dengan jelas. Pengambilan video dilakukan 
dengan close up (CU) yakni memfokuskan 
pada langkah–langkah membuat sabun 
atau pada objek praktikum agar siswa 
dapat mengamatinya dengan baik. 
Langkah praktikum dilakukan dengan 
tahap demi tahap, serta mendekatkan objek 
karena siswa tunarungu memiliki 
pengamatan atau visual yang baik [16]. 
Penyampaian pesan yang disampaikan 
subjek pada video seakan akan berinteraksi 
dengan siswa yakni interaksi tatap muka 
[13].  

3. Profil Per Subjek 
Prapenelitian dilakukan pada bulan 

Mei 2015 dengan memberikan angket 
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biodata kepada 6 orang siswa tunarungu 
kelas X SMALB-B Karya Mulya 
Surabaya.  

Tabel 4 Profil Per subjek 

 
Tingkat ketunarunguan dalam desibel 

dikelompokkan menjadi 3 yakni ringan 
(20-30dB), sedang (40-60dB), dan berat 
(>60dB) [16]. Berdasarkan Tabel 4 
terdapat tiga orang siswa perempuan dan 
tiga orang siswa laki-laki dengan rentang 
usia 16-20 tahun. Ketunarunguan yang 
dialaminya rata-rata sejak lahir, dengan 
tingkat ketunarunguan yang berbeda-beda.  

4. Aktivitas Kewirausahaan Siswa 
LKS berbantuan video bahasa isyarat 

bertujuan untuk melatih kewirausahaan 
supaya siswa dapat mengaitkan materi 
kimia yang dipelajari menjadi sebuah 
produk yang bermanfaat untuk diri sendiri 
dan orang lain. Terdapat 4 aspek 
kewirausahaan antara lain inovatif, 
komunikatif, disiplin, dan tanggung jawab. 
Aspek inovatif yakni memilih jenis 
nanomaterial, pewarna, pewangi, menghias 
kemasan sabun, dan membuat label sabun. 
Aspek tanggung jawab dalam hal ini yang 
mampu menyelesaikan prosedur praktikum 
sampai selesai dan mampu memahami 
nama alat serta menggunakannya sesuai 
dengan fungsinya. Kemampuan 
berkomunikasi merupakan keterampilan 
seseorang untuk berkerja sama dan 
membuat jejaring (network) untuk 
mengkomunikasikan hasil berpikir. Aspek 
komunikasi dalam LKS yakni yang 

mampu mempersentasikan hasil latihan 
soal dan karya sabun di depan kelas. Aspek 
disiplin dalam hal ini siswa mampu 
menyelesaikan tugasnya dengan tepat 
waktu.  

Hasil aktivitas kewirausahaan siswa 
pada aspek inovatif, komunikatif, tanggung 
jawab, dan disiplin mendapat persentase 
berturut-turut 81,11%; 66,66%; 63,88%; 
77,77%. Aspek tanggung jawab mendapat 
persentase rendah yakni 66,66% 
dikarenakan ketidakmampuan siswa dalam  
menjelaskan kegunaan alat. Keterbatasan 
kosakata yang dimiliki anak tunarungu 
dapat menyebabkan terhambatnya 
perkembangan bahasa [13].   

Aspek inovatif memperoleh persentase 
paling tinggi yakni sebesar 81,11%, hal ini 
dikarenakan siswa diberi kebebasan untuk 
berkreasi dan mengeluarkan pendapat. 
Sesuai dengan sikap kewirausahaan, 
kemampuan inovatif  dapat 
mengembangkan ide atau gagasan siswa  
dalam sebuah produk yang baru [5]. 
Semua siswa terlihat aktif selama kegiatan 
praktikum hal ini dapat terlihat dari 
aktivitas kewirausahaan siswa. Melatih 
kewirausahaan, dapat dihubungan dengan 
materi bahan kimia dalam kehidupan 
sehari-hari [17]. 

5. Respon Siswa  
Respon siswa diperoleh dari pendapat 

siswa setelah menggunakan LKS 
berbantuan video bahasa isyarat. 
Berdasarkan respon siswa diperoleh bahwa 
LKS dapat membuat aktif dalam pelajaran 
IPA, hal ini sesuai dengan kegunaan LKS 
sebagai sumber belajar yang dapat 
meningkatkan pemahaman siswa. 
Penggunaan SIBI dalam LKS sesuai 
dengan perkembangan bahasa anak 
tunarungu. Keterbatasan pendengaran yang 
menyebabkan siswa kesulitan untuk 

Subjek L/P Usia Tunarungu 
sejak  

Tingkat 
Tunarungu 

RA P 16 Lahir Sedang 
AN P 16 Lahir Sedang 
CD L 18 Lahir Ringan 
BD L 20 Lahir Berat 
MR L 17 1 tahun Sedang 
OR P 18 18 bulan Berat 
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berbicara dan merespon suara dari luar 
sehingga dibutuhkan bahasa isyarat khusus 
untuk sesama tunarungu [4].  

Penggunaan video yang dapat 
membantu siswa dalam pembelajaran 
kimia, hal ini sesuai dengan media untuk 
anak tunarungu yakni visual atau audio 
visual karena mereka memiliki indera 
pengelihatan yang baik [16]. Langkah 
praktikum pada video mudah dimengerti, 
hal tersebut didukung oleh penggunaan 
komunikasi total pada video sebagai sarana 
komunikasi saat proses praktikum sedang 
berlangsung,sehingga memudahkan siswa 
untuk memahami pesan yang disampaikan 
dalam video. Video pembuatan sabun ini 
menarik, hal ini ditunjukkan dengan 
runtutnya langkah praktikum yang 
disajikan dalam video secara bertahap dan 
sederhana. Penggunaan video dalam 
pembelajaran dapat mengembangkan sikap 
kognitif, afektif, dan psikomotor siswa 
sehingga siswa dapat aktif dalam 
pembelajaran [8]. 

6. Pembahasan Per Subjek 
Subjek RA termasuk anak yang aktif, 

ceria, serta memiliki rasa ingin tahu yang 
tinggi hal ini ditunjukkan saat praktikum, 
ia mengharum botol pewangi. Ketertarikan 
siswa terhadap alat bahan praktikum atau 
media belajar menjadikan ia lebih mudah 
memahami materi [8]. Kemampuan 
inovatif dan tanggung jawab yang baik saat 
praktikum membuat sabun dan kemasan. 
Hal ini ditunjukkan dalam angket respon 
RA bahwa bahasa LKS mudah dipahami 
dan langkah praktikum pada video mudah 
dimengerti. Penggunaan kalimat pendek 
bertujuan agar memudahkan siswa 
tunarungu dalam memahami materi [13]. 
RA tidak mengalami kesulitan terhadap 
LKS maupun video bahasa isyarat karena 

ketunarunguan yang dialaminya pada 
tingkat sedang.  

Subjek AN termasuk anak yang ceria 
dan memiliki kemampuan inovatif yang 
tinggi, hal ini terlihat dari ketertarikannya 
menjadi wirausahawan. Sesuai dengan 
angket respon yang menunjukkan video 
pembuatan sabun menarik dan adanya 
keinginan untuk menjadi pengusaha. Pada 
proses menuang pewarna ke dalam panci 
terlihat ekspresi terkejut dengan perubahan 
warna. Ia mengetahui kata pewarna, tetapi 
tidak pernah menggunakanya secara 
langsung. Hal ini menandakan adanya 
pengetahuan baru yang diperoleh siswa 
[8]. Dampak ketunarunguan pada tingkat 
sedang juga mengakibatkan AN kesulitan 
untuk menyusun kalimat sehingga ketika 
menulis terdapat huruf yang kurang [15]. 

Subjek CD termasuk anak yang 
pendiam dan pemalu ia memiliki sikap 
disiplin yang baik. Hal tersebut 
ditunjukkan dengan menyelesaikan semua 
latihan soal dan praktikum dalam LKS 
dengan tepat waktu. Sesuai dengan sikap 
yang harus dimiliki seorang wirausahawan 
untuk dapat menyelesaikan semua 
tugasnya dengan tepat waktu [19]. Pada 
angket repson CD menunjukkan adanya 
peningkatan pemahaman serta menariknya 
video pembuatan sabun, hal ini karena 
ketunarunguan yang dialami CD pada 
tingkat ringan sehingga ia masih memiliki 
sisa pendengaran. 

Subjek BD anak yang pendiam tetapi 
murah senyum. Pada angket respon ia 
menyebutkan bahwa soal dalam LKS sulit, 
karena BD mengalami ketunarunguan 
berat yang sehingga mengakibatkan 
sulitnya untuk berbicara dan menghambat 
perkembangan bahasa, tetapi tidak pada 
kemampuan motoriknya ia terlihat aktif 
pada saat menghias kemasan. Sesuai 
dengan teori [8] melalui sebuah video 
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dapat membangkitkan ranah motorik siswa 
untuk mencoba, sehingga ia dapat 
mengamati dan menyamai suatu percobaan 
ilmiah pada video.  

Subjek MR memiliki kemampuan 
komunikatif yang baik dan termasuk siswa 
yang aktif. Komunikatif yang baik dapat 
menjadikan siswa lebih mudah memahami 
materi serta terampil untuk bekerjasama 
[19]. Ketertarikan MR pada video 
pembuatan sabun dikarenakan bahasa yang 
digunakan pada video yakni menggunakan 
komunikasi total yang menggabungkan 
semua metode komunikasi seperti bahasa 
isyarat, isyarat jari, serta berbicara lisan. 
Hal ini ditunjukkan dari angket respon MR 
bahwa LKS dapat membantu kerjasama 
dalam kelompok dan SIBI pada video 
mudah dimengerti.  

OR termasuk anak yang pendiam dan 
pemalu, ia tidak dapat tepat waktu dalam 
menyelesaikan latihan soal dalam LKS. 
Hal tersebut disebabkan OR memiliki 
tingkat ketunarunguan yang berat sehingga 
keterbatasan pendengarannya sangat 
rendah mengakibatkan ia kurang mampu 
dalam memahami kata – kata yang terdapat 
dalam LKS. Hal ini terlihat dari angket 
respon yang menunjukkan soal dalam LKS 
ini sulit. Dampak dari ketunarunguan dapat 
mengakibatkan lambanya perkembangan 
akademis anak [13]. OR anak yang 
memiliki keterampilan yang baik dan ia 
terlihat aktif saat kegiatan praktikum. Hal 
ini sesuai dengan [5] anak berkebutuhan 
khusus memiliki kemampuan keterampilan 
yang baik.  

 
PENUTUP  
Kesimpulan  

Berdasarkan kesesuaian antara hasil 
penelitian dengan rumusan masalah dapat 
disimpulkan sebagai berikut.  

1. Kelayakan LKS berbantuan video 
bahasa isyarat yang dikembangkan 
ditinjau dari kriteria isi, bahasa, 
penyajian, dan kegrafikan mendapat 
persentase antara 80%-90% dengan 
kategori Sangat Layak. Kelayakan 
video  mendapat persentase antara 
85%-95% dengan kategori Sangat 
Layak.  

2. Aktivitas kewirausahaan siswa 
berdasarkan aspek inovatif, 
komunikatif, tanggung jawab, dan 
disiplin mendapat persentase antara 
63,88%-81,11% dengan kriteria 
Tuntas.  

3. Respon siswa terhadap LKS 
berbantuan video bahasa isyarat untuk 
melatihkan kewirausahaan siswa yang 
telah dikembangkan menunjukkan 
bahwa siswa merespon baik dengan 
persentase 91,11% dengan kriteria 
Sangat Layak.  

Saran  
1. Menerapkan LKS berbantuan video 

bahasa isyarat untuk melatih 
kewirausahaan siswa tunarungu di 
kelas inklusi.  

2. Menerapkan LKS berbantuan video 
bahasa isyarat untuk melatih 
kewirausahaan yang sudah 
dikembangkan untuk pembelajaran 
SMALB Tunarungu dengan 
memperdalam materi. 
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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan mengembangkan Multimedia Interaktif (MMI) yang layak ditinjau dari 
kualitas isi dan tujuan, instruksional, dan teknis. Jenis penelitian adalah penelitian dan 
pengembangan (R&D). Sasarannya adalah MMI  yang dikembangkan. Instrumen yang 
digunakan terdiri dari lembar telaah, validasi, soal keterampilan proses sains dan pemahaman 
konsep, lembar observasi aktivitas siswa, serta angket respon siswa. Sumber data berasal dari 
dosen kimia, guru kimia, serta 10 siswa kelas X SMA dan data dianalisis secara deskriptif. 
Berdasarkan kelayakan secara teoritis didapatkan penilaian validator terhadap MMI untuk 
melatihkan keterampilan proses sains dengan persentase 75% - 100%. Hasil keterampilan 
proses sains mengamati, merancang penelitian ilmiah, mengumpulkan dan mencatat data, 
menganalisis data, dan menarik kesimpulan dikaterogikan berturut-turut sangat baik (4,00), 
sangat baik (3,68), sangat baik (3,87), cukup (2,27) dan cukup (2,00). Sementara itu kelayakan 
empiris berupa hasil respon siswa menunjukkan bahwa MMI mendapatkan respon yang baik 
karena memperoleh persentase 80 - 100% yang didukung dengan aktivitas siswa selama 
melakukan pembelajaran dengan menggunakan MMI. 
 
Kata kunci: multimedia interaktif, keterampilan proses sains, redoks 

 
Abstract 

 
The aim of this research to develop the feasibility of interactive multimedia in terms of content, 
instructional, and technical. The type of research is a research and development (R&D). The 
target is the interactive multimedia that had been developed. The instrument which used 
consists of analysis sheet, validation, question of science process skills and  comprehension 
concept,  the activity of learners sheet and student response questionnaire. Source of data were 
obtained by chemistry lecturer, chemistry teacher, as well as 10 students grade X Senior High 
School and data was done descriptively. Based on the theoretical feasibility obtained by 
validators assessment  of interactive multimedia to practice science process skills with the 
percentage of feasibility between 75% - 100%. Science process skills observing, planning 
scientific investigation, collecting and recording data, analyzing data, and making conclusion 
are successively categorized as very good (4,00), very good (3,68), enough (2,27), and enough 
(2,00). While the empirical feasibility that form results of student responses indicate that 
interactive multimedia getting a good response for obtaining the percentage of 80 - 100% is 
supported by student activity during the learning with interactive multimedia.  
 
Keywords: interactive multimedia, science process skills, redox 
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PENDAHULUAN 
 Pendidikan  berakar  pada  budaya  
bangsa  untuk  membangun kehidupan  bangsa  
masa  kini  dan  masa  mendatang. Pendidikan 
ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan 
intelektual dan  kecemerlangan  akademik  
melalui  pendidikan  disiplin  ilmu. 
Perkembangan pendidikan tidak terlepas dari 
perkembangan teknologi karena kecanggihan 
teknologi dapat mempengaruhi mutu 
pendidikan. Setiap saat pendidik yang 
tergabung di dalamnya berusaha untuk 
mengembangkan teknologi yang digunakan 
untuk kualitas pendidikan yang lebih baik 
dengan memperhatikan kurikulum yang 
berlaku. Penyempurnaan pola pikir kurikulum 
2013 di antaranya adalah pembelajaran  yang  
berpusat  pada  guru  menjadi berpusat  pada  
peserta  didik; pembelajaran  satu  arah  
(interaksi  guru-peserta  didik) menjadi  
interaktif; serta pembelajaran  alat  tunggal  
menjadi  multimedia. Ketiga pola pikir tersebut 
menjadi acuan dalam penelitian ini.  
 Pada struktur kurikulum 2013 terdiri  atas  
kelompok  mata  pelajaran  wajib  dan  mata 
pelajaran peminatan, salah satu mata pelajaran 
peminatan yakni mata pelajaran kimia [1]. 
Kimia merupakan ilmu yang termasuk rumpun 
IPA yang mempelajari segala sesuatu tentang 
zat yang meliputi komposisi, struktur dan sifat, 
perubahan, dinamika dan energetika zat yang 
melibatkan keterampilan dan penalaran. Oleh 
karena itu dalam pembelajaran kimia siswa 
harus mengkontruksi pengetahuannya dan 
memberi makna melalui pengalaman nyata dan 
pendekatan ilmiah. Penerapan metode ilmiah 
dan konsep IPA dalam kehidupan sehari- hari 
erat kaitannya dengan pendekatan 
Keterampilan Proses Sains (KPS). KPS 
diartikan sebagai wawasan atau anutan 
pengembangan keterampilan- keterampilan 
intelektual, sosial, dan fisik yang bersumber 
dari kemampuan-kemampuan mendasar yang 
pada prinsipnya ialah ada pada diri siswa [2]. 
KPS sangat berperan penting dalam proses 
pembelajaran, namun pada kenyataannya siswa 
jarang dilatih untuk mengimplementasikan 
keterampilan ini, sehingga proses pembelajaran 

masih cenderung teacher center (berpusat pada 
guru). 
 Hasil studi penelitian menyatakan bahwa 
skor keterampilan proses siswa masih 
cenderung rendah. Skor yang didapatkan 
sebagai berikut: mengamati (65,22%), 
merancang penelitian ilmiah (39,13), 
mengumpulkan dan mencatat data (34,28%), 
menganalisis data (37,50), serta menarik 
kesimpulan (73,91). Komponen KPS yang 
rendah perlu dilatihkan kembali dengan 
menggunakan media pembelajaran yang sesuai. 
Seiring dengan perkembangan IPTEKS, media 
pembelajaran berbasis komputer yang harus 
diaplikasikan dalam proses pembelajaran. 
Salah satunya yakni Multimedia Interaktif 
(MMI). Kelebihan penggunaan multimedia 
interaktif dalam pembelajaran yaitu mampu 
membuat pembelajaran lebih menarik dan 
interaktif karena pendidik dituntut untuk 
inovatif [3]. Sementara itu media interaktif 
efektif juga dalam menuntaskan hasil belajar 
siswa karena memenuhi kriteria ketuntasan 
klasikal sebesar ≥75% [4]. 

Materi yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah materi redoks, materi tersebut masih 
di anggap sulit oleh siswa yang ditandai dengan 
tingkat pemahaman siswa dalam menyetarakan 
reaksi redoks dengan metode ion-elektron 
sebesar 65% [5]. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan guru kimia, menyatakan bahwa mereka 
menggunakan metode ceramah dan belum 
pernah menggunakan MMI selama proses 
pembelajaran, sehingga membuat siswa kurang 
tertarik untuk belajar. Oleh karena itu 
penggunaan MMI sesuai dalam pembelajaran 
materi redoks. 

Mengatasi permasalahan diatas, maka 
perlu dilakukan penelitian yang berjudul “ 
Pengemnbangan Multimedia Interaktif untuk 
Melatihkan Keterampilan Proses Sains pada 
Materi Redoks Kelas X SMA.” 
 
METODE 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian 
pengembangan (R&D) yang terdiri atas 3 
tahapan, yaitu tahap studi pendahuluan, studi 
pengembangan dan evalusi. Sasaran penelitian 
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adalah MMI yang dikembangkan. Sumber data 
diperoleh dari dosen kimia, guru kimia dan 10 
siswa kelas X SMA Negeri 1 Gedangan. 
Penelitian hanya dilakukan pada tahap uji coba 
terbatas.  

Instrumen penelitian terdiri atas lembar 
telaah, validasi, soal keterampilan proses sains 
dan pemahaman konsep, lembar observasi 
aktivitas siswa, serta angket respon siswa. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah angket dan tes. Angket digunakan untuk 
memperoleh data telaah, validasi, tes dan 
respon siswa. Data tersebut dianalisis secara 
deskriptif.  

Persentase skor data hasil validasi 
diperoleh berdasarkan Skala Likert dengan 
nilai skala 0 (sangat kurang) sampai 4 (sangat 
baik) [6]. Setelah itu nilai hasil validasi 
dimasukkan ke dalam rumus untuk 
memperoleh persentase kelayakan: 

𝐾 =
𝐹

𝑁 ×  𝐼 ×  𝑅
× 100% 

Kemudian diinterpretasikan ke dalam kriteria 
sesuai dengan Tabel 1 berikut:  
Tabel 1. Kriteria Interpretasi Skor 

Persentase (%) Kriteria 

0 – 20 
21 - 40 
41 – 60 
61 - 80 
81 – 100 

Sangat 
Kurang 
Kurang 
Cukup 
Baik  
Sangat Baik 

 
Berdasarkan kriteria interpretasi skor 

tersebut, MMI yang dikembangkan dikatakan 
layak apabila memenuhi kualitas isi dan tujuan, 
instruksional, dan teknis dengan persentase 
yang diperoleh mencapai ≥ 61% [6]. 

Analisis data keterampilan proses sains 
mencakup 5 soal essay yang memuat lima 
komponen keterampilan proses sains yang 
meliputi: mengamati, merancang penelitian 
ilmiah, mengumpulkan dan mencatat data, 
menganalisis data, serta menarik kesimpulan. 
Masing-masing soal memiliki skor maksimum 
3 dengan total skor maksimum 30 untuk 
keseluruhan soal yang dinyatakan pada rubrik 
penilaian kriteria keterampilan proses sains. 

Perhitungan penilaian keterampilan proses 
sains menggunakan skala 1-4 dan kemudian 
dikonversi dalam predikat A-D [7]. Untuk 
memperoleh predikat A-D, maka nilai siswa 
perlu dikonversi ke dalam bentuk nilai dengan 
menggunakan rumus: 

𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 =
𝒋𝒋𝒋𝑵𝑵𝒋 𝒔𝒔𝒔𝒔 𝒚𝑵𝒚𝒚 𝒅𝑵𝒅𝒅𝒔𝒔𝑵𝒅𝒋

𝒔𝒔𝒔𝒔 𝒋𝑵𝒔𝒔𝑵𝒋𝒋𝒋
× 𝟏𝟏𝟏 

 
Agar dapat dikonversi ke dalam predikat A-D, 
maka nilai siswa perlu dikonversi ke dalam 
bentuk skor dengan menggunakan rumus: 

Nilai siswa =  
nilai siswa

25
 

Selanjutnya skor tersebut dikonversikan ke 
dalam predikat penilaian sesuai dengan Tabel 
2. 
 
 
 
Tabel 2. Konversi Nilai ke dalam Predikat 

Skor Rerata Predikat 
4,00 A 

3,66 – 3,99 A- 
3,33 – 3,65 B+ 
3,00 – 3,32 B 
2,66 – 2,99 B- 
2,33 – 2,65 C+ 
2,00 – 2,32 C 
1,66 – 1,99 C- 
1,33 – 1,65 D+ 
1,00 – 1,32 D 

 
 [7] 

Analisis data pemahaman konsep siswa 
juga dihitung menggunakan skala 1-4 dan 
kemudian dikonversi dalam predikat A-D.  
Jumlah soal yang diberikan pada tes 
pemahaman konsep berupa 20 soal pilihan 
ganda, sehingga skor maksimum yang 
diperoleh sebesar 20. Konversi skor hasil 
pemahaman konsep sesuai dengan Tabel 2.  

Apabila nilai keterampilan proses sains 
dan pemahaman konsep yang didapatkan 
2,00 atau huruf C, maka siswa dinyatakan 
tuntas belajar [7]. Sementara itu lembar 
observasi aktivitas siswa dan angket respon 

≥

[6] 
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siswa di analisis dengan mempertimbangkan 
jawaban yang diberikan oleh observer dan 
siswa. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Validasi MMI 

Validasi MMI didasarkan pada kualitas isi 
dan tujuan, instruksional, serta teknis dengan 
rata-rata persentase untuk masing-masing 
kriteria ≥ 61%, maka MMI yang dikembangkan 
dapat dikategorikan layak dan sangat layak [6].  

Aspek pada kualitas isi dan tujuan yakni 
kesesuaian antara KD, indikator, dan tujuan 
pembelajaran yang mendapatkan kriteria sangat 
layak dengan persentase 87,5%. Hal ini sesuai 
dengan [7] bahwa materi redoks merupakan 
materi pokok yang diajarkan di kelas X 
semester genap yang terdapat pada KD 3.9 
Menganalisis  perkembangan konsep reaksi 
oksidasi-reduksi serta menentukan bilangan 
oksidasi atom dalam molekul atau ion.  
indikator pembelajaran dalam MMI sesuai 
dengan kompetensi dasar mendapatkan 
persentase sebesar 87,5% dengan kriteria 
sangat layak.  

Pada kualitas instruksional, keseluruhan 
aspek mendapatkan kriteria sangat layak dan 
layak.  Aspek “Soal-soal dalam MMI dapat 
dikerjakan secara interaktif” dan “Terdapat 
hasil skor evaluasi dalam MMI” sesuai dengan 
aspek kualitas tes dan penilaiannya yang 
dipaparkan oleh Walker dan Hess dalam [8].  
Keinteraktifan dapat di amati dari partisipasi 
dan respon siswa, baik berupa jawaban, 
pemilihan keputusan, serta perintah yang ada di 
dalam MMI yang dikembangkan. Proses 
interaktif memberikan kemudahan umpan balik 
kepada siswa. Menurut Gagne dalam [3], 
menyatakan bahwa konsep umpan balik itu 
sangat penting dalam proses pembelajaran, 
dikarenakan dengan proses ini pengguna dapat 
menyesuaikan kegiatan mereka. 

Kualitas teknis pada MMI  yang 
dikembangakan dikategorikan layak sangat 
layak pada semua aspek. Aspek keterbacaan 
yang meliputi penggunaan bahasa yang baik 
dan benar serta mudah dipahami oleh siswa 
sangat berpengaruh dalam penyajian MMI. Jika 

bahasa yang digunakan kurang tepat atau salah, 
maka pesan/informasi mengenai konsep juga 
tidak sesuai. Selain itu aspek kualitas/ tayangan 
teks, gambar, animasi, serta video juga 
berperan penting dalam proses pembelajaran. 
Ilustrasi gambar membantu siswa dalam 
menafsirkan dan mengingat- ingat isi materi 
yang disampaikan [9]. 
 
Keterampilan Proses Sains 

Soal keterampilan proses sains yang 
digunakan dalam penelitian terdiri dari 5 soal 
essay yang meliputi lima komponen 
keterampilan proses sains  yaitu mengamati, 
merancang penelitian ilmiah, mengumpulkan 
dan mencatat data, menganalisis data serta 
menarik kesimpulan.  

KPS pertama yang dilatihkan adalah 
keterampilan mengamati. Siswa dikatakan 
dapat melakukan pengamatan terhadap 
fenomena yang disajikan apabila memenuhi 
kriteria rubrik penilaian KPS yang didaptasi 
dari [10]. Keterampilan mengamati dikatakan 
baik apabila pengamatan yang dilakukan oleh 
siswa sesuai dengan fenomena dan 
penulisannya tepat. Berdasarkan hasil tes 
keterampilan mengamati mendapatkan nilai 
teringgi dari keterampilan lainnya yaitu 4,00 
dengan kriteria sangat baik. Hal ini 
dikarenakan seluruh siswa mampu menuliskan 
hasil pengamatan sesuai dengan fenomena, 
sehingga memperoleh skor maksimum. 

KPS kedua yang dilatihkan adalah 
keterampilan merancang penelitian ilmiah yang 
terdiri atas (merumuskan masalah; membuat 
hipotesis; mengidentifikasi variabel; mendaftar 
alat dan bahan yang akan digunakan; serta 
menentukan prosedur kerja).  Aspek 
merumuskan masalah dan membuat hipotesis 
memperoleh total skor 23 dan 25. Belum 
maksimumnya skor pada aspek merumuskan 
masalah dan membuat hipotesis dikarenakan 
masih banyak siswa yang membuat rumusan 
masalah kurang sesuai dengan fenomena, 
sehingga jawaban hipotesis pun tidak sesuai 
dengan rumusan masalah. Berdasarkan hasil 
tersebut dapat disimpulkan bahwa keseluruhan 
aspek pada keterampilan merancang penelitian 
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ilmiah dikatakan tuntas dengan  nilai sebesar 
3,68 kategori sangat baik.   

  
KPS ketiga yang akan dilatihkan yakni 

mengumpulkan dan mencatat data melalui 
pembuatan tabel data. Pembuatan tabel data 
dikatakan baik apabila siswa mampu membuat 
tabel data sesuai dengan variabel manipulasi 
dan variabel respon serta menyajikan hasil data 
yang diperoleh dengan tepat. Berdasarkan hasil 
nilai keterampilan mencatat dan 
mengumpulkan data memperoleh skor 29. Hal 
ini menunjukkan bahwa keseluruhan siswa 
dikatakan tuntas dalam keterampilan menncatat 
dan mengumpulkan data dengan nilai sebesar 
3,87 (kategori sangat baik). 

KPS keempat yang dilatihkan yaitu 
menganalisis data. Menurut [10], siswa harus 
menggunakan pengetahuan ilmiahnya dan 
menginterpretasikan hasil pengamatan dan 
pengukuran, sehingga analisis data dapat 
dilakukan dengan baik.  Berdasarkan hasil 
penelitian menunjukkan bahwa keterampilan 
menganalisis data memperoleh nilai 2,27 dalam 
kategori cukup. Hal ini dikarenakan siswa 
kurang mampu menyambungkan 
pemahamannya dengan teori.  

KPS kelima yang dilatihkan adalah 
menarik kesimpulan. Siswa dikatakan dapat 
melakukan penarikan kesimpulan terhadap 
percobaan yang telah dilakukan apabila 
memenuhi kriteria rubrik penilaian KPS yang 
didaptasi dari [10]. Keterampilan penarikan 
kesimpulan dikatakan baik apabila siswa 
mampu menyatakan kapan hipotesis diterima 
dan mampu menarik kesimpulan dengan tepat.  
Keterampilan menarik kesimpulan 
mendapatkan nilai terendah yakni 2,00, hal ini 
dikarenakan masih banyak siswa yang 
membuat kesimpulan tidak sesuai dengan 
hipotesis dan menuliskan jawabannya sebatas 
pengetahuan mereka saja. Skor keterampilan 
ini sebesar 2,00 dengan kategori cukup dan 
dinyatakan tuntas.  

Berdasarkan kelima KPS yang dilatihkan 
dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan 
siswa telah melakukan keterampilan proses 
sains dengan yang ditandai dengan skor > 2,00. 

Dengan kata lain, MMI yang dikembangkan 
layak dalam melatihkan KPS siswa. 
 
Observasi Aktivitas Siswa 
 Observasi aktivitas siswa bertujuan 
untuk mengamati aktivitas siswa selama uji 
coba MMI. Lembar observasi ini diberikan 
kepada 5 observer saat melakukan uji coba 
MMI. Data hasil obeservasi aktivitas siswa 
dianalisis secara deskriptif dengan melihat 
jawaban observer pada setiap aspek yang 
diamati. Aktivitas siswa terbagi atas 3 bagian 
yakni pendahuluan, isi, dan penutup. Observer 
memberi jawaban “ya” apabila siswa 
melakukan kegiatan pada setiap aspek yang 
diberikan dan jawaban “tidak” jika siswa tidak 
melakukan kegiatan pada aspek tersebut. 
Secara keseluruhan siswa telah melakukan 
ketiga bagian yang ada di MMI, yang ditandai 
dengan banyaknya jawaban “ya” yang 
diberikan oleh observer atas aspek yang di 
lakukan oleh siswa. 
 
Respon Siswa 

Hasil data lembar angket respon siswa 
pada saat uji coba terbatas di analisis secara 
deskriptif. Jika hasil persentase angket respon ≥ 
61%,  maka respon siswa dikategorikan baik 
[6]. Siswa menilai MMI yang telah 
dikembangkan dengan mengisi kolom “ya” 
apabila kriteria di dalam lembar angket respon 
sesuai dengan MMI yang dikembangkan dan 
kolom “tidak” jika tidak sesuai dengan MMI. 
Siswa merespon positif terhadap MMI yang 
dikembangkan, yang dibuktikan dengan  
persentase respon sebesar 80% untuk hasil 
jawaban “ya” untuk keseluruhan komponen 
yang didasarkan pada kualitas isi dan tujuan, 
instruksional, dan teknis. Selain itu siswa juga 
menjawab tidak mengalami kesulitan selama 
mengoperasikan MMI. Hal ini menunjukkan 
bahwa  MMI yang dikembangkan 
memudahkan dan membantu siswa dalam 
proses pembelajaran. 
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SIMPULAN 
Berdasarkan kesesuaian antara hasil 

analisis data penelitian dengan rumusan 
masalah, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Kelayakan MMI yang dikembangkan 

ditinjau dari kualitas isi dan tujuan, 
instruksional, dan teknis dikategorikan 
layak digunakan sebagai media 
pembelajaran dengan persentase masing-
masing kriteria antara (75% – 100%). 

2. Keterampilan proses sains mengamati, 
merancang penelitian ilmiah, 
mengumpulkan dan mencatat data, 
menganalisis data, dan menarik kesimpulan 
dikaterogikan berturut-turut sangat baik 
(4,00), sangat baik (3,68), sangat baik 
(3,87), cukup (2,27) dan cukup (2,00). 

3. Aktivitas siswa selama uji coba 
menggunakan MMI dikatakan baik, 
dibuktikan dengan hasil pengamatan 
observer terhadap aktivitas siswa dalam  
melakukan tahapan- tahapan yang ada di 
MMI.  

4. Respon siswa terhadap MMI yang 
dikembangkan ditinjau dari kualitas isi dan 
tujuan, instruksional, dan teknis 
menunjukkan respon positif yang didukung 
dengan hasil observasi aktivitas siswa.  
 

SARAN 
Saran yang dapat diberikan untuk peneliti 

selanjutnya dan guru yang akan menggunakan 
MMI yang dikembangkan dalam proses 
pembelajaran adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian hanya dilakukan sampai tahap uji 

coba terbatas, oleh karena itu perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut agar 
diketahui kelebihan dan kekurangannya. 

2. Penerapan MMI yang sudah dikembangkan 
untuk pembelajaran siswa kelas X SMA 
dengan waktu yang lebih lama dan secara 
berkala. 
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Abstrak :Penelitian ini dilatarbelakangi masih kurangnya sumber belajar yang digunakan guru  dalam 
mata pelajaran IPA di SMP kota Pontianak dalam menerapkan kurikulum 2013.  Sekaligus dalam 
penelitian ini juga untuk menjawab permasalahan rendahnya keterampilan inkuiri dan berpikir kritis.   
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan modul IPA disertai asesmen otentik pada materi  
zat aditif makanan.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengembangan Borg & Gall  
,yang dibagi dalam tiga tahap kegiatan, yaitu: tahap studi pendahuluan, tahap pengembangan, dan 
tahap pengujian.   Hasil penelitian disimpulkan: 1) modul IPA  berbasis  inkuiri disertai asesmen 
otentik  secara teoritik  dan empirik layak  digunakan dalam pembelajaran IPA SMP di kota 
Pontianak;  2) Pembelajaran dengan menggunakan modul IPA materi zat aditif makanan berbasis 
inkuiri disertai asesmen otentik terbukti efektif untuk meningkatkan keterampilan inkuiri dan berpikir 
kritis siswa SMP.    
 

Kata Kunci: asesmen otentik, berpikir kritis, inkuiri, keterampilan inkuiri, modul  

 
Abstract : This study is conducted based on the lack of learning resources that can used by teacher 
in  science class when implementing the 2013 curriculla at junior high school in Pontianak. This 
study also conducted to answer the low of inquiry skills and critical thinking problem. The purpose 
of this study is to develop science modules with authentic assessment on food additives materials. 
The method used in this study is Borg & Gall’s development method, which is divided into three 
stages: the preliminary study stage, development stage, and testing stage. The result of the study 
concluded: 1) inquiry-based science modules with authentic assessment is eligible by theoretical and 
empirical for use in science teaching at junior high school in Pontianak; 2) learning by using 
inquiry-based science modules with authentic assessment on food additives material are proven 
more effective to improve the junior high school students’ inquiry skills and critical thinking. 
  
Key words:authentic assessment,critical thinking, inquiry, inquiry skill, modules   
 

PENDAHULUAN.  
Dalam kurikulum 2013 ditegaskan bahwa 

pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan 
secara inkuiri ilmiah agar dapat ditumbuhkan  
kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap 
ilmiah serta mengkomunikasikannya.  
Keterampilan-keterampilan tersebut akan 
membantu siswa dalam mencari atau 
menemukan pengetahuan dan pemahaman 
yang lebih mendalam  pada materi IPA yang 
dipelajarinya. Keterampilan dalam mencari 
tahu atau berbuat tersebut dapat disebut 

sebagai keterampilan proses penyelidikan atau  
inquiry skill (BSNP, 2006).  Oleh karena itu, 
pembelajaran IPA di SMP menekankan pada 
pemberian pengalaman belajar secara 
langsung, mengembangkan keterampilan 
berpikir kritis, keterampilan proses dan sikap 
ilmiah. 

Kenyataan dari hasil studi pendahuluan di 
SMP kota Pontianak pada pembelajaran IPA 
ditemukan: 1) guru belum dapat 
memaksimalkan kemampuan berpikir kritis 
dan kerja ilmiah siswa.  2) Kegiatan siswa 

mailto:hairida_fkipuntan@yahoo.co.id
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cenderung lebih banyak mencatat, 3) . 
Kegiatan pembelajaran cenderung didominasi 
hafalan untuk menguasai pengetahuan ; 4) 
Penilaian yang dilakukan guru masih terbatas 
pada paper and pencil test, sedangkan 
penilaian pada aspek keterampilan dan sikap 
belum dilakukan  secara optimal. Hal ini 
didukung oleh pendapat Sudarmini,dkk  
(2015) bahwa pembelajaran saat ini masih 
cenderung mengkondisikan siswa ke dalam 
belajar hafalan. Siswa menyerap informasi 
secara pasif dan kemudian mengingatnya pada 
saat mengikuti tes. Kegiatan hafalan 
mendominasi untuk menguasai ilmu 
pengetahuan, tidak mengembangkan 
keterampilan berpikir kritis yang dapat 
memberikan pengalaman nyata dan 
eksperimen aktif. Seharusnya potensi peserta 
didik dikembangkan dalam proses 
pembelajaran untuk memperbaiki kualitas 
pendidikan (Trianto, 2009). 

Model pembelajaran berbasis inkuiri 
antara lain dapat mengembangkan 
keterampilan berpikir kritis dan keterampilan 
proses sains (Unver dan Arabacioglu , 2011), 
menekankan pada pengembangan aspek 
kognitif, afektif, dan psikomotor (Roestiyah,  
2012). Sejalan dengan pendapat tersebut, 
Wenning (2005) menyatakan bahwa Guided 
inquiry merupakan suatu rangkaian 
pembelajaran yang melibatkan kemampuan 
siswa dalam mencari dan menyelidiki secara 
sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga 
mereka dapat merumuskan sendiri 
penemuannya dengan bantuan pertanyaan 
panduan. Jadi dalam pembelajaran inkuiri, 
siswa diberi kesempatan untuk bekerja secara 
sistematis, kritis, logis, dan analitis,  agar 
siswa siap dalam  melaksanakan tugas-tugas di 
dunia nyata yang sebenarnya.   

Materi zat aditif makanan merupakan 
satu diantara materi kimia yang kurang disukai  
siswa SMP di kota Pontianak, karena 
karakteristik materinya cenderung hafalan.  
Hasil angket kebutuhan siswa menunjukkan 
bahwa siswa sebenarnya ingin mengetahui 
lebih dalam tentang materi ini, karena 

maraknya berita tentang penyalahgunaan zat 
aditif makanan. Siswa ingin mengetahui 
bahaya dan cara-cara mengidentifikasi 
makanan-minuman yang mengandung zat 
aditif tertentu yang berbahaya bagi kesehatan, 
misalnya formalin, boraks, rodhamin-B.      

Dalam pembelajaran kimia materi zat 
aditif makanan,  banyak istilah yang harus 
dihafal oleh siswa dan pembelajarannya 
cenderung ceramah menyebabkan siswa 
kurang tertarik mendengarkan informasi guru.  
Hal ini berdampak terhadap hasil belajar 
materi zat aditif makanan, sebanyak 77% 
siswa memperoleh skor  dibawah Kriteria 
Ketuntasan Minimal yang ditetapkan sekolah 
sebesar  75. Dalam pembelajaran IPA berbasis 
inkuiri pada materi zat aditif makanan,  siswa  
dilatih untuk mengidentifikasi zat aditif 
makanan  yang berbahaya dalam makanan atau 
minuman, menemukan berbagai permasalahan 
yang berkaitan dengan zat aditif makanan 
dalam kehidupan sehari-hari, sehingga 
pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa.    

Pembelajaran inkuiri terbukti unggul 
sudah dibuktikan dari hasil penelitian,   namun 
masih banyak guru yang belum mau 
menerapkannya dalam pembelajaran. Guru 
cenderung bertahan pada cara-cara tradisional, 
karena menganggap pembelajaran inkuiri sulit 
menerapkannya dalam kelas (Straits dan  
Wilke, 2005). Hal ini tentunya tidak dapat 
dibiarkan berlarut-larut karena pembelajaran 
IPA pada kurikulum 2013  menekankan pada 
pengalaman  langsung siswa untuk memahami 
alam sekitar  melalui proses inkuiri.  Dengan 
demikian pembelajaran IPA tidak dapat 
dipisahkan dari proses inkuiri.   

Menurut Rustaman (2005)  salah satu 
kendala penerapan inkuiri dalam pembelajaran 
adalah bahan ajar atau sumber belajar  yang 
memfasilitasi  pembelajaran berbasis inkuiri 
masih terbatas. Keberhasilan pembelajaran 
sangat tergantung pada pemilihan sumber 
belajar maupun bahan ajar.  Tujuan 
pembelajaran akan tercapai jika sumber belajar 
dan bahan ajar sesuai  dengan materi 
pembelajaran, dapat memotivasi siswa,  
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menarik perhatian, dan menstimulasi siswa 
melalui materi pelajaran (Trianto, 2010).   
Menurut Sungkono (2003) bahan ajar dapat 
diartikan materi pelajaran yang disusun secara 
lengkap dan sistematis. Bahan ajar yang tidak 
lengkap dapat menyulitkan guru dalam 
meningkatkan efektivitas pembelajarannya, 
sehingga dapat mempengaruhi kompetensi 
yang dimiliki  siswa.  

Hasil dari diskusi dengan para guru 
dalam kegiatan MGMP (Musyawarah Guru 
Mata Pelajaran) IPA pada bulan Januari 2014 
di temukan bahwa buku IPA kelas VII SMP 
untuk siswa dan guru yang diterbitkan oleh 
Kemdikbud merupakan buku pegangan yang 
digunakan oleh siswa  guru dalam 
pembelajaran IPA  berdasarkan kurikulum 
2013 di SMP yang sudah menerapkan 
kurikulum 2013. Ada kekhawatiran guru jika 
menggunakan buku teks yang lain, 
pembelajaran  tidak sesuai dengan kurikulum 
2013.  Padahal buku IPA SMP masih terdapat 
kelemahan-kelemahan, misalnya isi buku 
masih didominasi oleh pengetahuan-
pengetahuan yang harus dihafal  oleh siswa, 
pertanyaan-pertanyaan dalam buku tersebut 
sudah ada jawabannya dalam materi yang 
diuraikan,  kegiatan dalam Lembar Kerja 
Siswa (LKS) yang harus dilakukan siswa 
dalam memecahkan masalah sudah digiring 
untuk mengikuti suatu algoritma dan hanya 
mengisi titik-titik dalam kalimat pernyataan 
(Darliana, 2013). Tim ahli JICA (2009) 
menyatakan bahwa LKS yang hanya meminta 
siswa mengisi titik-titik adalah LKS yang tidak 
menumbuhkan dan mengembangkan rasa ingin 
tahu dalam diri siswa. Jadi keterampilan 
inkuiri belum tampak dalam buku IPA SMP.  
Selain itu, dalam buku IPA guru  kelas VII 
SMP pada topik klasifikasi benda dan 
perubahan benda-benda sekitar dituliskan 
peningkatan kompetensi siswa dalam membuat 
inferensi, tetapi dalam buku tersebut tidak 
jelas cara melatih keterampilan membuat 
inferensi tersebut, sehingga guru IPA 
mengalami kesulitan dalam melatih 
keterampilan tersebut. Seharusnya dalam buku 

tersebut dipaparkan cara membimbing siswa 
melalui pertanyaan-pertanyaan yang  sifatnya 
arahan. 

Aspek terpenting dalam pembelajaran 
berbasis inkuiri adalah pertanyaan. Menurut 
Hebrank seperti yang disitir oleh Rustaman 
(2005) inkuiri merupakan seni bertanya sains 
tentang berbagai hal dan menemukan jawaban 
terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut.  
Selanjutnya menurut NRC (1996) langkah-
langkah yang digunakan inkuiri dalam 
pembelajaran IPA adalah mengajukan 
pertanyaan berdasarkan pengetahuannya, 
memberikan penjelasan awal  atau dugaan 
sementara, merencanakan dan menyusun 
penyelidikan sederhana, mengumpulkan data 
dari hasil observasi, memberikan penjelasan 
berdasarkan data, dan mengkomunikasikan 
penjelasan.   

Menurut Rustaman (2002) pertanyaan 
dalam pembelajaran IPA akan meningkatkan 
kualitas pembelajaran, karena didorong oleh 
inkuiri (rasa tahu) para siswa.  Hasil 
wawancara dengan guru ditemukan salah satu 
penyebabnya adalah belum terbiasanya guru 
IPA mengembangkan kerja ilmiah. Juga 
diketahui bahwa bertanya jarang 
dikembangkan guru IPA dalam pembelajaran 
di kelas karena guru beranggapan banyak 
menimbulkan masalah, meskipun  guru 
menganggap pertanyaan sangat penting untuk 
mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik. 
Kemampuan guru untuk bertanya dalam setiap 
langkah inkuiri sangat diperlukan, karena 
dalam  inkuiri guru juga dapat 
mengembangkan sikap kritis peserta didik. 
Dengan demikian  pengembangan modul IPA 
untuk kelas VII SMP sangat urgen untuk  
dilakukan jika ingin meningkatkan 
keterampilan inkuiri dan berpikir krtitis siswa. 
Meskipun dalam kurikulum 2013,  panduan 
pembelajaran dan buku ajar sudah ditetapkan 
dari pusat.  Namun,  guru dapat  mengemas 
bahan ajar sedemikian rupa dengan tetap 
berorientasi pada aspek sikap, pengetahuan 
dan keterampilan.  
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Setiap kegiatan pada tahap pembelajaran 
inkuiri dapat dilakukan penilaian., misalnya 
kegiatan praktikum. Dalam kegiatan 
praktikum ada beberapa kegiatan yang dapat 
dilakukan penilaian. Ketika siswa menyusun 
langkah-langkah kegiatan praktek, diskusi, 
mengumpulkan data, dan membuat 
kesimpulan, kesemuanya ini dapat dilakukan 
penilaian proses untuk aspek afektif dan 
psikomotorik. Semua kegiatan nyata yang 
dilakukan siswa dalam pembelajaran inkuiri 
dapat dilakukan penilaian. Penilaian seperti ini 
disebut penilaian otentik atau asesmen otentik. 
Asesmen otentik menurut Mueller (2008) 
merupakan suatu bentuk tugas yang 
menghendaki pembelajar untuk menunjukkan 
kinerja di dunia nyata secara bermakna yang 
merupakan penerapan esensi pengetahuan dan 
keterampilan. Asesmen otentik merupakan 
sebuah penilaian proses yang di dalamnya 
melibatkan berbagai kinerja yang 
mencerminkan bagaimana peserta didik 
belajar, capaian hasil, motivasi, dan sikap yang 
terkait dengan aktivitas pembelajaran 
(Callison, 2009). Dalam pembelajaran IPA 
berbasis inkuiri yang dipadukan dengan 
asesmen otentik, siswa diharapkan dapat 
menemukan jawaban  yang ada  tentang 
berbagai hal dan membangun konsep, karena 
penilaian yang dilakukan bervariasi.  

Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(2013) mengemukakan bahwa penerapan 
penilaian otentik merupakan syarat utama 
terimplementasikannya kurikulum 2013 di 
sekolah/ madrasah. Penilaian otentik 
sebenarnya sudah dikenalkan sejak Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
dikenalkan, namun dalam implementasinya di 
lapangan belum berjalan secara optimal. Para 
guru terbiasa dengan penilaian tradisional 
yang berorientasi pada penilaian dengan tes 
dan penekanan pada hasil belajar  domain 
kognitif saja. Kebiasaan guru seperti ini 
berlanjut pada kurikulum 2013. Hasil 
penelitian pendahuluan (2014) menunjukkan 
bahwa guru kurang tertarik menggunakan 

asesmen otentik karena menganggap penilaian 
tersebut cukup rumit dan membuang waktu 
untuk membuat dan melaksanakannya. 
Penerapan penilaian otentik juga ragu-ragu 
dilaksanakan oleh guru,  karena selama ini 
guru hanya berorientasi pada hasil belajar 
bukan pada proses, sedangkan kurikulum 2013 
penilaian tidak hanya bertumpu pada penilaian 
produk, tetapi juga mempertimbangkan segi 
proses. Kesemuanya itu menuntut adanya 
perubahan dalam pendekatan dan teknik 
penilaian pembelajaran siswa.  

Berdasarkan fakta-fakta dan teori-teori 
yang mendukung  maka peneliti tertarik 
melakukan penelitian R & D tentang 
pengembangan modul IPA berbasis inkuiri 
disertai asesmen otentik pada materi zat aditif 
makanan. Modul ini sangat urgen untuk 
dikembangkan karena sumber belajar yang 
digunakan guru IPA SMP dalam menerapkan 
kurikulum  2013 hanya buku IPA guru dan 
siswa dari Kemendikbud, sedangkan guru 
kurang memahami cara mengembangkan  
modul. Pengembangan modul IPA berbasis 
inkuiri ini diharapkan guru dapat 
mengembangkan keterampilan inkuiri dan 
berpikir kritis siswa, karena dalam modul ini 
berisi materi pelajaran dan pertanyaan-
pertanyaan yang memfasilitasi siswa untuk 
menemukan suatu konsep berdasarkan suatu 
permasalahan secara mandiri. Keterampilan 
inkuiri dan berpikir kritis ini perlu dilakukan 
penilaian oleh guru, sehingga asesmen otentik  
sangat diperlukan dalam pembelajaran inkuiri. 
Namun, guru kesulitan dalam melakukan 
asesmen otentik, karena selama ini guru hanya 
berorientasi pada hasil belajar bukan pada 
proses. Melalui penelitian ini diharapkan akan 
dihasilkan modul IPA tentang zat aditif 
makanan berbasis inkuiri disertai asesmen 
otentik yang layak digunakan untuk siswa 
SMP di kota Pontianak. Melalui penelitian ini 
juga diharapkan dapat membantu guru IPA 
dalam mengimplementasikan  pembelajaran 
inkuiri dan asesmen otentik.  
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METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan  metode  

penelitian R & D (Research and 
Development). Penelitian Research and 
Development adalah penelitian untuk 
mengembangkan suatu produk baru atau 
memperbaiki produk yang telah ada agar dapat 
dipertanggungjawabkan (Direktorat Tenaga 
Kependidikan dan Direktorat Jenderal 
Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga 
Kependidikan, 2010).  

Penelitian pengembangan atau research 
and development (R&D) adalah sebuah 
strategi atau metode penelitian yang cukup 
ampuh untuk memperbaiki praktik 
(Sukmadinata, 2009). Sejalan dengan pendapat 
tersebut, Sugiyono (2011) menyatakan bahwa 
penelitian pengembangan adalah metode 
penelitian yang  digunakan untuk 
menghasilkan produk tertentu, dan menguji 
keefektifan produk tersebut. Jadi dapat 
dipahami bahwa penelitian pengembangan 
adalah suatu proses kajian yang sistematis 
untuk mengembangkan suatu produk baru  
atau menyempurnakan produk yang sudah ada 
dan menguji keefekitifannya. Penelitian R & D 
dalam pendidikan misalnya bahan ajar dan 
media pembelajaran. 

Peneliti menggunakan metode 
pengembangan Borg & Gall (1989) karena  
fokus penelitian ini adalah  pembelajaran, 
bertujuan untuk menghasilkan produk  modul  
dan asesmen otentik pada mata pelajaran IPA 
kelas VIII SMP di  kota Pontianak.  Borg dan 
Gall (1989), membagi sepuluh kegiatan 
research and development  dalam pendidikan, 
yang dimulai dari pengumpulan informasi dan 
riset awal; perencanaan;  pengembangan awal 
produk; uji awal; revisi awal produk;  uji 
terbatas lapangan;  revisi produk; uji  meluas 
lapangan,  revisi akhir produk;  diseminasi dan 
implementasi. 

Penelitian dilaksanakan pada 9 
(sembilan)  SMP Negeri di kota Pontianak, 
yang terdiri dari 3 (tiga) SMPN kategori atas,  
3 (tiga) SMPN kategori sedang, dan 3 (tiga) 
SMPN kategori bawah.  Subyek penelitian ini 

adalah modul IPA berbasis inkuiri disertai 
asesmen otentik pada materi zat aditif 
makanan. Pengembangan modul ini ini 
dilakukan pada siswa  SMPN yang ada di kota 
Pontianak. Pada kegiatan uji coba terbatas, 
digunakan sebanyak 60 siswa dari 3 (tiga 
SMP) dan jumlah guru sebanyak 6 orang. 
Untuk  uji coba meluas, digunakan sebanyak 
120 siswa  dari 6 SMP dan jumlah guru 
sebanyak 12 orang.  

Tahap kegiatan penelitian secara 
keseluruhan digunakan teknik komunikasi 
langsung dan tidak langsung, observasi, studi 
dokumen, studi literatur, pengukuran. Alat 
pengumpul data yang dikcmbangkan dalam 
pcnelitian bcrkaitan dcngan tcknik 
pengumpulan data yang dilakukan pada 
masing-masing tahap pcnclitian. Pada tahap 
studi pendahuluan, alat pengumpul data 
yaitu: 1) Kuesioncr berupa daftar checklist 
untuk mengetahui kebutuhan guru dan peserta 
didik dalam pembelajaran IPA, 2) Lembar 
observasi digunakan untuk mengamati proses 
pembelajaran yang dilakukan guru IPA dan 
aktifitas peserta didik, 3) okumen sekolah 
digunakan untuk memperoleh data tentang 
RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan 
asesmen yang dilakukan guru dalam 
pembelajaran IPA, dan 4)   Literatur berupa 
buku teks, jurnal, proseding,  peraturan-
peraturan, dan kurikulum  digunakan  sebagai 
landasan untuk menemukan  solusi dari 
permasalahan yang dihadapi SMPN di kota 
Pontianak sehubungan dengan perolehan 
peserta didik dan profesionalisme guru dalam 
pembelajaran IPA .  

Pada tahap pengembangan, alat 
pengumpul data yang digunakan yaitu: 
1) Kesioner berupa daftar checklist dan 

catatan terbuka untuk validator  
pakar/panelis) digunakan dalam kegiatan 
validasi awal draft produk dan kegiatan 
validasi kedua dalam FGD (Focus Group 
Discussion). Untuk validasi awal 
disimpulkan menggunakan tabel 
persentase validasi reviewer 
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            Tabel 1. Persentase dan Kiteria Validasi oleh Reviewer   

Persentase Validasi Kriteria 
 0  - 20 Sangat tidak memenuhi criteria 
21 -  40 Tidak memenuhi 
41 -  60 Kurang memenuhi 
61 -  80 Memenuhi 

 81 – 100 Sangat memenuhi 
                                                                            (Riduwan, 2010)  

 
2) Lembar wawancara terbuka digunakan 
untuk memperoleh data yang lebih men-   
mendalam tentang kelemahan draft  modul 
IPA dan asesmen otentik;  
3) Lembar angket keterbacaan melalui 

tanggapan guru dan siswa terhadap modul 
untuk mengetahui tingkat keterbacaan 
produk yang dikembangkan. Alat 
pengumpul data ini digunakan dalam 
kegiatan uji coba terbatas dan meluas. 
Angket ini diberikan dalam uji coba 
terbatas pada 27 responden siswa dan 6 
responden guru mata pelajaran IPA di 
SMP, sedangkan  dalam uji  coba meluas 

pada 32 responden siswa dan 12 guru mata 
pelajaran IPA di SMP.  Alternatif jawaban 
angket adalah “ya” dan “tidak”.  

Tahapan terakhir penelitian 
pengembangan adalah tahap pengujian.   Pada 
tahap ini dilakukan uji efektifitas produk yang 
dikembangkan dan diseminasi hasil penelitian. 
Alat pengumpul data yang digunakan untuk uji 
efektifitas produk adalah tes keterampilan 
berpikir kritis dan lembar observasi 
keterampilan inkuiri.  

Adapun aspek keterampilan inkuiri yang 
diobservasi dalam pembelajaran IPA 
ditampilkan pada Tabel 2. 

Tabel 2.   Aspek Keterampilan Inkuiri 
No Aspek Keterampilan Inkuiri Indikator 

1. Membuat hipotesis Mengemukan dugaan sementara berdasarkan fakta-
fakta yang ada. 

2. Mengamati Menuliskan hasil pengamatan yang telah diperoleh 
secara rinci 

3. Mengklasifikasikan Mengelompokkan obyek  hasil pengamatan 
berdasarkan  kesesuaiannya secara tepat  

4. Mengkomunikasikan a. Mendiskusikan masalah 
b. Menulis laporan secara sistematis dan 

jelas. 
c. Mempresentasikan laporan secara jelas 

dan percaya diri. 
5. Memprediksi Mengemukakan apa yang mungkin akan terjadi 
6. Menyimpulkan Menarik kesimpulan dengan tepat berdasarkan data 

hasil penelitian. 
 

Keterampilan inkuiri yang muncul pada 
siswa secara kelompok, dilakukan pengukuran 
dengan menggunakan lembar observasi yang 
sudah disusun sesuai indikator. Dalam 
penelitian ini dibagi 6 kelompok. Setiap 
kelompok terdiri dari 5 – 6 siswa. Pengamatan 
dilakukan oleh 6 observer, masing-masing 
observer mengamati 1 kelompok. 

Wawancara dilakukan pada siswa dan 
guru setelah kegiatan analisis data lembar 
observasi keterampilan inkuiri pada siswa 
sudah dilaksanakan. Guru yang mengampu 
mata pelajaran kimia menggunakan pedoman 
wawancara untuk mendeskripsikan kegiatan 
praktikum yang telah dilakukan. Untuk 
mengetahui keterampilan inkuiri, analisis 
datanya menggunakan analisis deskriptif, 
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dengan memberikan tanda ceklis (√) kedalam 
lembar observasi sesuai dengan kriteria yang 
ada pada setiap aspek indikator keterampilan 
inkuiri siswa yang muncul. Selanjutnya  
menjumlahkan banyaknya ceklist pada setiap 
kolom yang terdapat pada lembar observasi 
tiap kelompok, membuat skala pengukuran 
menurut Sugiyono (2011) dengan kriteria 
“sangat baik”, “baik”, “kurang baik”, dan 
“sangat kurang baik”,  kemudian untuk 
mencari presentase masing masing kriteria 

dicari berdasarkan rumus menurut Anas 
Sudijono ( 2008) yaitu  p = f/N x 100 %, 
selanjutnya mengintepretasikan secara 
deskriptif data persentase tiap-tiap aspek 
indikator keterampilan inkuiri siswa pada 
materi zat aditif makanan menurut kriteria 
seperti ditunjukkan pada Tabel 3.  

 
 
 
  

                                        Tabel 3. Klasifikasi Keterampilan Inkuiri 
Skor Kategori 

80 -100 Baik sekali 
66 – 79 Baik 
56 – 65 Cukup 
40 – 55 Kurang 
0   - 39 Gagal 

                                                                                          (Sudijono, 2008) 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pertama dikonsentrasikan pada 
kegiatan studi pendahuluan, didalamnya terdiri 
dari persiapan, survei dan need assessment.  
Hasil kegiatan studi pendahuluan ditemukan 
sebagai berikut: 1) belum tercukupinya  
sumber belajar yang dimiliki guru  dalam 
membelajarkan IPA.  Sumber belajar yang 
tidak lengkap dapat menyulitkan guru dalam 
meningkatkan efektivitas pembelajarannya, 
sehingga dapat mempengaruhi kompetensi 
yang dimiliki  siswa; 2) Keterampilan proses 
dan  keterampilan berpikir belum dikembang-
kan guru dalam pembelajaran. Hasil pengum-
pulan data tentang keterampilan inkuiri dan 
berpikir kritis peserta didik siswa SMPN di 
kota Pontianak  kategori rendah; 3) Konsep 
cenderung hanya diinformasikan oleh guru.  
Ceramah lebih banyak dilakukan oleh guru; 4) 
Guru belum membuat asesmen otentik karena 
beranggapan rumit dan memerlukan waktu 
yang banyak untuk melaksanakannya. 
Asesmen yang dibuat guru cenderung 
berbentuk pilihan ganda dan esai. 

Hasil kegiatan studi pendahuluan 
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan 
draft produk. Produk modul berbasis inkuiri 

terbimbing yang dikembangkan memiliki 
karakteristik tertentu. Karakteristik yang 
membedakan modul beredar di pasaran dengan 
modul yang dikembangkan dalam penelitian  
antara lain modul ini selain dapat digunakan 
untuk pembelajaran mandiri modul ini juga 
dirancang untuk pembelajaran kelompok. 
Modul ini dilengkapi juga dengan asesmen 
otentik. Karakteristik lain modul berbasis 
inkuiri terbimbing ini adalah modul ini 
diperuntukan untuk peserta didik yang belum 
berpengalaman belajar dengan pendekatan 
inkuiri dan guru yang belum terampil dalam 
membimbing siswa menggunakan pembel-
ajaran inkuiri, karena di dalamnya memuat 
sintak inkuiri terbimbing. Penemuan konsep 
hampir diperoleh melalui kerja kelompok 
mulai dari identifikasi masalah sampai 
kegiatan menyimpulkan hasil kegiatan 
sehingga dalam modul ini melatihkan sikap-
sikap ilmiah. Modul yang dikembangkan ini 
juga dapat gunakan untuk meningkatkan 
kemampuan Keterampilan inkuiri dan berpikir 
kritis siswa. 
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1. Validasi Produk Awal  
Berdasarkan validasi secara kuantitatif oleh 
satu ahli media (modul), dua ahli materi IPA 
(kimia), satu ahli evaluasi, dan satu ahli 
bahasa, secara keseluruhan modul disertai 
asesmen otentik layak digunakan. Kualitas 
modul dilihat dari aspek tampilan modul 

memperoleh rata-rata persentase 96,20%,  
aspek isi/materi memperoleh rata-rata 94%, 
dan aspek bahasa memperoleh rata-rata 91%. 
Dengan demikian modul layak digunakan 
dengan kriteria sangat memenuhi. Hasil 
validasi oleh ahli disajikan pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Hasil Validasi Ahli 

Hasil validasi ahli digunakan untuk 
merevisi modul, selanjutnya dilaksanakan  
kegiatan FGD (Focus Group Discussion) 
Dalam FGD dilakukan penilaian panelis oleh 
guru IPA SMP kota Pontianak. Panelis 
mendiskusikan ketiga aspek pada modul IPA, 
yaitu kesesuaian isi modul dengan tingkatan 
berpikir peserta didik SMP,  kesesuaian materi 
modul dengan Kompetensi Dasar, dan 
kesesuaian modul dengan langkah-langkah 
inkuiri). Hasil FGD diperoleh nilai CVR 
berturut-turut sebagai berikut:  0,94; 0,92;  dan 
0,95. Dengan demikian produk pengembangan 
berupa modul disertai asesmen otentik secara 
teoritik layak digunakan dalam pembelajaran 
IPA. 

Berdasarkan hasil validasi ahli dan FGD di 
atas maka disimpulkan bahwa modul disertai 
asesmen otentik layak digunakan dalam 
pembelajaran IPA di SMP.  Setelah dilakukan 
validasi pada produk, selanjutnya dilaksanakan  
revisi ini dilakukan  berdasarkan saran dan 
masukan dari para reviewer, kelemahan yang 
ditemukan di dalam desain modul kemudian 
diperbaiki dan dicoba untuk dikurangi. Jadi 
modul yang sudah dikembangkan ini sudah 
memperhatikan kemudahan,  dan  kejelasan 

bagi siswa dalam mempelajari suatu materi 
secara mandiri.  Sesuai dengan tujuan  
pembuatan modul menurut Prastowo (2012) 
adalah melatih kemandirian peserta didik, 
mengurangi peran guru dalam kegiatan 
pembelajaran, melatih kejujuran peserta didik, 
membantu peserta didik mengukur tingkat 
penguasaan materi yang telah dipelajari, dan 
yang terakhir adalah mengakomodasi berbagai 
tingkat dan kecepatan belajar peserta didik. 
Penyusunan modul ini juga telah 
memperhatikan tujuan dari penyusunan modul 
itu sendiri, namun terdapat satu tujuan yang 
belum dapat dicapai dengan penyusunan 
modul ini. Untuk menentukan apakah modul 
ini dapat dikatakan sebagai bahan ajar yang 
mampu mengakomodasi berbagai tingkat dan 
kecepatan peserta didik, maka perlu dilakukan 
uji coba terhadap penggunaan modul ini di 
kelas yang sebenarnya.   

Modul ini juga disusun dengan basis 
pendekatan inkuiri khususnya inkuiri IPA-
Kimia. Menurut National Research Council 
(1996) kegiatan penyelidikan (inkuiri) 
merupakan suatu kegiatan yang melibatkan 
siswa melakukan pengamatan, mengajukan 
pertanyaan, memeriksa buku-buku dan sumber 
informasi lain, merencanakan penyelidikan, 
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meninjau hasil eksperimen, menganalisis atau 
menafsirkan data, mengusulkan jawaban 
terhadap data, memberikan penjelasan 
terhadap prediksi dan mengkomunikasikan 
hasil. Modul yang disusun ini berisi penjelasan 
dari setiap tahap kegiatan inkuiri, sehingga 
siswa dengan mudah melakukan berbagai 

kegiatan seperti halnya para ahli dalam 
melakukan penelitian.  

2. Uji  Coba Terbatas 
Berdasarkan data hasil angket uji 

keterbacaan yang diberikan pada 27 siswa dan 
6 guru SMP  kota  Pontianak  diperoleh hasil 
sebagaimana Gambar 2. 

 
   Gambar 2. Hasil Angket Keterbacaan Uji Terbatas 

 
Gambar 2  di atas menunjukkan bahwa 

siswa dan guru memberikan tanggapan yang 
positif terhadap modul IPA berbasis inkuiri 
disertai asesmen otentik. Persentase rata-rata 
tanggapan siswa sebesar 94,59%  kategori 
sangat layak dan tanggapan guru sebesar 98%  
kategori sangat layak. Dengan demikian modul 
tersebut sangat layak digunakan oleh guru dan 
siswa  sebagai bahan ajar dalam pembelajaran 
IPA di SMP.  

3.  Uji Coba Meluas 
 Uji lapangan meluas dilaksanakan pada 

32 siswa dan 12 guru yang berasal dari enam 
SMP kota Pontianak. Pada uji coba lapangan 
terbatas dilakukan kegiatan pembelajaran 
menggunakan modul IPA berbasis inkuiri 
disertai asesmen otentik, pengukuran terhadap 
keterampilan inkuiri dan berpikir kritis, serta 
pengukuran terhadap keterbacaan (siswa dan 
guru). Sekaligus dalam uji lapangan meluas ini 

akan dilakukan uji efektifitas modul terhadap 
keterampilan inkuiri dan berpikir kritis. Dalam 
hal ini dilakukan pengukuran awal (pretest) 
dan pengukuran akhir (posttest.Selanjutnya 
dilakukan pengujian menggunakan uji statistik 
yang sesuai.  Hasil uji coba meluas produk 
secara lengap dapat dilihat pada Gambar 3.  

Hasil uji meluas angket keterbacaan 
seperti pada Gambar 3 menunjukkan bahwa 
siswa dan guru memberikan tanggapan yang 
positif terhadap modul IPA berbasis inkuiri 
disertai asesmen otentik. Persentase rata-rata 
tanggapan siswa sebesar 95,94%  kategori 
sangat layak dan tanggapan guru sebesar 
99,06%  kategori sangat layak. Dengan 
demikian modul tersebut terbukti sangat layak 
digunakan oleh guru dan siswa  sebagai bahan 
ajar dalam pembelajaran IPA di SMP.  

 

Keterangan: 
 1. Saya tertarik dengan tampilan cover modul 
 2. Saya tertarik dengan desain modul 
 3. Saya tertarik dengan penampilan fisik modul 
 4. Saya tertarik dengan kasus-kasus yang ditampil 

5. Saya tertarik dengan  gambar-gambar pada modul 
6. Saya tertarik dengan bacaan “info penting”  
7. Saya dapat belajar IPA menggunakan modul mandiri     
8. Petunjuk penggunaan modul  mudah dipahami 

   9. Penjelasan pengertian tahapan inkuiri  mudah 
dipahami  

10.Tabel pengamatan mudah dipahami 
   11.Gambar yang digunakan dalam setiap kegiatan 

pembelajaran mudah dipahami 
12.Penjelasan  kegiatan setiap tahapan inkuiri mudah 

dipahami 
   13.Pertanyaan membimbing  pd tahapan inkuiri mudah  

dipahami   
14.Langkah-langkah percobaanmudah dipahami 
15.Latihan soal (asesmen otentik) mudah dipahami 
16.Kunci jawaban mudah dipahami. 
17.Glosarium  mudah dipahami 
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   Gambar 3  Hasil Angket Keterbacaan Uji Meluas 
  

Hasil uji terbatas dan uji meluas angket 
keterbacaan, menunjukkan ada kenaikan rata-
rata persentase tanggapan siswa dan guru 
terhadap modul.  Rata-rata tanggapan siswa 
dan guru sebesar 100% sebanyak enam 
indikator pada uji terbatas, sedangkan pada uji 
meluas meningkat menjadi sebanyak tujuh 
indikator.  Selain itu, pada uji terbatas masih 
ada rata-rata persentase tanggapan siswa di 
bawah 90%, namun pada uji meluas 
meningkat menjadi di atas 90%. Hal ini terjadi 
karena setelah uji coba terbatas, dilakukan 
diskusi sekaligus penjelasan kembali dengan 
siswa dan guru yang mengisi angket. Dalam 
diskusi tersebut terungkap bahwa masih ada 
siswa yang masih belum jelas kegiatan pada 

tahap inkuiri dan kunci jawaban yang berupa 
rubrik. Guru juga masih ada yang belum jelas 
tentang asesmen otentik. Untuk itu, sebelum 
dilakukan uji coba meluas, responden (siswa 
dan guru) diberi penjelasan tentang 
pembelajaran inkuiri dan asesmen otentik 
terlebih dahulu sebelum mengisi angket.  

Dalam uji meluas dilakukan  sekaligus uji 
efektivitas produk yang dihasilkan. Hasil uji 
hipotesis menggunakan paired t test diperoleh 
harga sig. (0,00) kurang dari 0,05, maka Ho 
ditolak, artinya terdapat perbedaan keterampil-
an inkuiri antara siswa yang diterapkan 
pembelajaran menggunakan modul IPA 
berbasis inkuiri disertai asesmen otentik 
dengan pembelajaran konvensional. Dengan 

demikian  penggunaan modul zat aditif 
berbasis inkuiri disertai asesmen otentik 
mempengaruhi keterampilan  inkuiri  siswa. 
Demikian juga hasil uji hipotesis pada data 
keterampilan berpikir kritis,  diperoleh harga 
sig. (0,00) kurang dari 0,05, artinya ada 
perbedaan keterampilan berpikir kritis  antara 
siswa yang diterapkan pembelajaran 
menggunakan modul IPA berbasis inkuiri 
disertai asesmen otentik dengan pembelajaran 
konvensional. Berdasarkan hasil perhitungan 
N-gain score diperoleh rata-rata  N-gain Score 
untuk  keterampilan inkuiri di kelas kontrol 
sebesar 0,25 kategori rendah dan di kelas 

eksperimen sebesar 0,70 kategori sedangkan 
rata-rata N-gain Score berpikir kritis di kelas 
kontrol sebesar 0,14 kategori rendah dan di 
kelas eksperimen sebesar 0,57 kategori sedang 
untuk kemampuan berpikir kritis. Disimpulkan 
bahwa pembelajaran IPA menggunakan  
modul berbasis inkuiri disertai asesmen otentik 
adalah efektif dengan kategori sedang untuk 
meningkatkan keterampilan inkuiri dan 
berpikir kritis siswa SMP. Hasil penelitian ini 
mendukung hasil penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Balim (2009) bahwa belajar 
menggunakan pembelajaran inkuiri 

Keterangan: 
 1. Saya tertarik dengan tampilan cover modul 
 2. Saya tertarik dengan desain modul 
 3. Saya tertarik dengan penampilan fisik modul 
 4. Saya tertarik dengan kasus-kasus yang ditampil 

5. Saya tertarik dengan  gambar-gambar pada modul 
6. Saya tertarik dengan bacaan “info penting”  
7. Saya dapat belajar IPA menggunakan modul mandiri     
8. Petunjuk penggunaan modul  mudah dipahami 

   9. Penjelasan pengertian tahapan inkuiri  mudah 
dipahami  

10.Tabel pengamatan mudah dipahami 
   11.Gambar yang digunakan dalam setiap kegiatan 

pembelajaran mudah dipahami 
12.Penjelasan  kegiatan setiap tahapan inkuiri mudah 

dipahami 
   13.Pertanyaan membimbing  pd tahapan inkuiri mudah  

dipahami   
14.Langkah-langkah percobaanmudah dipahami 
15.Latihan soal (asesmen otentik) mudah dipahami 
16.Kunci jawaban mudah dipahami. 
17.Glosarium  mudah dipahami 
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memberikan nilai yang lebih baik pada aspek 
kognitif dan afektif siswa. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan disimpulkan: 
1.  Modul IPA  berbasis  inkuiri disertai 

asesmen otentik  secara teoritik  dan 
empirik layak digunakan dalam 
pembelajaran IPA SMP di kota 
Pontianak. 

2.     Pembelajaran dengan menggunakan mo-
dul IPA materi zat aditif makanan 
berbasis inkuiri disertai asesmen otentik 
terbukti efektif untuk meningkatkan 
keterampilan inkuiri dan berpikir kritis 
siswa SMP.    

B.  Saran 
Modul IPA berbasis inkuiri disertai 

asesmen otentik pada materi zat aditif 
makanan diharapkan dapat memberikan 
manfaat bagi pembelajaran IPA khususnya 
kajian  kimia di SMP kota Pontianak sebagai 
alternatif bahan ajar IPA untuk  SMP. Untuk 
itu ada beberapa saran yang perlu diperhatikan 
oleh guru, yaitu: 
1.  Bimbingan guru tetap diperlukan meskipun 

modul IPA berbasis inkuiri  disertai 
asesmen otentik  sudah sangat layak 
digunakan dalam pembelajaran IPA. 
Penguatan terhadap konsep yang dipelajari 
di akhir pelajaran masih diperlukan peserta 
didik.  

2. Guru dapat mengembangkan modul  IPA 
untuk materi lainnya, mengingat sumber 
belajar guru IPA SMP di kota Pontianak 
masih kurang.  
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan konsep siswa setelah implementasi 
strategi REACT pada materi pokok larutan penyangga. Perangkat pembelajaran dikembangkan 
menggunakan model 4D  pada siswa kelas XI MIA 3 SMA Unggulan Amanatul Ummah. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penguasaan konsep siswa mencapai ketuntasan dengan skor peningkatan yang 
tinggi. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi REACT pada 
materi pokok larutan penyangga efektif untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa.  
 
Kata kunci: Strategi pembelajaran REACT, larutan penyangga, penguasaan konsep siswa. 
 
Abstract. This study aims to know the student’s concept mastery after the implementation of REACT 
strategy on the buffer solutions topic. Learning materials are developed by the 4D model on XI grade 
MIA 3 at SMA Unggulan Amanatul Ummah. The result showed that achieved learning completeness in 
mastery the concept of student. Based on these results could be concluded that the implementation of 
REACT strategy on the buffer solutions topic are effective to improve students concepts mastery.  
 
Keywords: REACT learning strategy, buffer solutions, the student’s mastery of concept. 
 
PENDAHULUAN 

Pemerintah Indonesia telah melakukan 
upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia (SDM), melalui peningkatan kualitas 
pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar 
dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta 
didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
Negara [3]. Salah satu kurikulum yang dapat 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
(SDM) di Indonesia adalah Kurikulum 2013. 
Tujuan pendidikan Kurikulum 2013 adalah 
untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar 
memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan 

mailto:fauzichemistry@gmail.com
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warga negara yang beriman, produktif, kreatif, 
inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi 
pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan peradaban dunia. Tujuan 
pendidikan tersebut harus dapat 
diimplementasikan oleh sekolah sebagaimana 
yang sudah diatur di dalam Standar Nasional 
Pendidikan. Realita yang terjadi di dunia 
pendidikan Indonesia saat ini, terdapat beberapa 
sekolah berbasis pesantren yang masih belum 
maksimal dalam menerapkan delapan kriteria 
standar nasional pendidikan, salah satunya 
adalah SMA Unggulan Amanatul Ummah. 

Sekolah ini berada di ruang lingkup pondok 
pesantren sehingga beban belajar siswa tidak 
hanya disiplin ilmu yang diatur dalam 
Kurikulum 2013, tetapi mereka juga diwajibkan 
menghafal Al-Qur’an dan mengkaji kitab-kitab 
Agama Islam. Kegiatan pesantren dimulai sejak 
pukul 03.00 WIB dan berakhir pukul 21.00 
WIB, kondisi ini membuat fisik dan psikis santri 
lelah serta kurang fokus ketika belajar di 
sekolah. Sekolah ini memiliki alokasi jam tatap 
muka 40 menit tiap jam pelajarannya, dengan 
jam belajar selama satu hari hanya enam jam 
pelajaran. Sekolah ini belum dilengkapi 
perpustakaan dan laboratorium, serta buku 
pegangan siswa juga terbatas. Siswa pada 
sekolah ini tidak diperbolehkan membawa 
gadget (komputer, laptop, tablet, dan 
handphone), sumber belajar siswa hanya dari 
buku pegangan siswa dan penjelasan guru. 

Salah satu mata pelajaran kelompok 
peminatan Matematika dan Ilmu Alam adalah 
Kimia. Mata pelajaran kimia di SMA terdiri dari 
38 kompetensi dasar untuk kompetensi inti 
aspek pengetahuan yang dipelajari selama enam 
semester. Terdapat beberapa kompetensi dasar 
yang dianggap sulit oleh siswa, salah satunya 
adalah larutan penyangga (buffer), dikarenakan 
materi ini banyak mengandung konsep yang 
abstrak, namun sebetulnya dekat dengan 
kehidupan nyata siswa. Hal itu didukung oleh 
hasil ulangan harian materi larutan peyangga 

(buffer) tahun pelajaran 2014/2015 di SMA 
Unggulan Amanatul Ummah yang mencapai 
ketuntasan klasikal 40% dan merupakan 
ketuntasan klasikal paling rendah dibandingkan 
materi lain pada pembelajaran semester empat. 
Hasil wawancara dengan guru kimia 
menunjukkan bahwa siswa di sekolah tersebut 
belum mampu menerapkan pemahaman mereka 
pada soal yang bersifat abstrak, misalkan pada 
materi larutan peyangga (buffer). Observasi 
terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru 
menunjukkan bahwa guru belum secara 
maksimal menerapkan pendekatan saintifik, 
cenderung menggunakan metode ceramah dan 
tidak memberikan nuansa kontekstual pada 
materi yang dipelajari. Pembelajaran dengan 
metode tersebut dapat membuat siswa bosan, 
pasif, tertekan, dan cenderung hanya mengikuti 
apa yang diperintahkan guru. Seharusnya belajar 
merupakan suatu proses perubahan perilaku atau 
pribadi atau perubahan struktur kognitif 
seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman 
tertentu, hasil interaksi aktifnya dengan 
lingkungan atau sumber-sumber pembelajaran 
yang ada di sekitarnya [5].  

Berdasarkan pengamatan peneliti, padatnya 
aktivitas santri di pesantren membuat fisik 
mereka mudah lelah saat belajar di kelas 
sehingga membuat kebanyakan santri 
mengantuk saat proses pembelajaran 
berlangsung. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi hasil belajar siswa adalah faktor 
sekolah, yang terdiri dari pembelajaran yang 
dilakukan guru, sarana, dan buku ajar. Guru 
pada sekolah ini seharusnya melakukan 
pembelajaran yang menarik dan membuat materi 
pelajaran dekat dengan kehidupan sehari-hari 
siswa, agar keterbatasan sumber belajar tidak 
menjadi masalah bagi siswa dan membuat 
mereka mudah memahami konsep-konsep 
abstrak yang dipelajari [4]. 

Strategi Relating, Experiencing, Applying, 
Cooperating, Transferring (REACT) merupakan 
salah satu strategi pengajaran yang dapat 
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dilakukan oleh guru, utamanya pada materi yang 
dekat dengan kehidupan nyata siswa. Strategi 
REACT memiliki lima tahapan yang harus 
tampak yaitu Relating, Experiencing, Applying, 
Cooperating, Transferring [1]. Relating 
(mengaitkan) adalah pembelajaran dengan 
mengaitkan materi yang sedang dipelajari 
dengan konteks pengalaman kehidupan nyata 
atau pengetahuan yang sebelumnya. 
Experiencing (mengalami) merupakan 
pembelajaran yang membuat siswa belajar 
dengan melakukan kegiatan (learning by doing) 
melalui eksplorasi, penemuan, pencarian, 
aktivitas pemecahan masalah, dan laboratorium. 
Applying (menerapkan) adalah belajar dengan 
menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari 
untuk digunakan, dengan memberikan latihan-
latihan yang realistik dan relevan. Cooperating 
(bekerjasama) adalah pembelajaran dengan 
mengkondisikan siswa agar bekerja sama, 
sharing, merespons, dan berkomunikasi dengan 
teman lainnya. Transferring (mentransfer) 
adalah pembelajaran yang mendorong siswa 
belajar menggunakan pengetahuan yang telah 
dipelajarinya ke dalam konteks atau situasi baru 
yang belum dipelajari di kelas berdasarkan 
pemahaman. 

Strategi REACT selaras dengan pendekatan 
saintifik. Tahap relating dapat dilakukan melalui 
mengamati gambar atau fenomena yang dekat 
dengan kehidupan nyata siswa dan telah mereka 
ketahui sebelumnya, kemudian siswa diminta 
membuat pertanyaan. Tahap experiencing dapat 
dilakukan melalui percobaan atau praktikum 
untuk mengumpulkan data yang mendukung 
pembelajaran. Tahap applying, cooperating, dan 
transferring dapat dilakukan melalui 
mengkomunikasikan hasil percobaan dan 
mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. 
Strategi REACT ini tepat digunakan pada materi 
larutan penyangga (buffer) karena materi ini 
banyak melibatkan fenomena dan zat-zat yang 
dekat dengan kehidupan nyata siswa. 

Keterlaksanaan pembelajaran dengan 
strategi REACT pada penelitian ini perlu 
diperhatikan oleh karenanya dilakukan 
pengamatan terhadap kemampuan guru dalam 
menerapkan pembelajaran menggunakan strategi 
REACT. Penerapan strategi REACT diharapkan 
dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa 
terhadap materi larutan penyangga (buffer). 
Siswa diharapkan mampu mengaitkan konsep 
larutan penyangga (buffer) yang dimilikinya 
dalam kehidupan nyata. Siswa juga diajak untuk 
menerapkan dan melakukan percobaan-
percobaan yang berkaitan dengan materi larutan 
penyangga (buffer), dengan demikian proses 
pembelajaran menjadi lebih menarik sebab siswa 
memperoleh pengalaman langsung dan siswa 
dapat mengkonstruksi pengetahuan dan ide-ide 
kreatif yang didapatnya dari hasil pengamatan 
dan diskusi, sehingga di akhir pembelajaran 
mendapatkan respons positif dari siswa. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut 
maka dalam proses pembelajaran materi pokok 
larutan penyangga diperlukan strategi 
pembelajaran yang dapat mengatasi 
permasalahan tersebut, salah satunya adalah 
strategi REACT. 
 
METODE 

Penelitian ini menggunakan rancangan 
penelitian one group pretest and posttest design. 
Subjek penelitian ini adalah sepuluh orang siswa 
kelas XI MIA 3 SMA Unggulan Amanatul 
Ummah semester genap tahun ajaran 2015/2016. 
Metode pengumpulan data pada penelitian ini 
melalui Tes Hasil Belajar. Tes ini digunakan 
untuk mengetahui pengaruh pembelajaran 
terhadap peningkatan penguasaan konsep siswa. 
Siswa diberikan pretest dan posttest sesuai 
dengan tujuan pembelajaran dan indikator yang 
tercantum pada RPP. 

Hasil pretest dan posttest yang telah 
terkumpul kemudian dilakukan analisis secara 
deskriptif kuantitatif. Data hasil belajar siswa 
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dianalisis sesuai Panduan Penilaian untuk 
Sekolah Menengah Atas. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pretest dan posttest untuk mengukur 
penguasaan konsep yang dilakukan pada sepuluh 
orang siswa ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1 Nilai Pretest dan Posttest 
Siswa 
No. 

Pretest Postest 
N-Gain 

Nilai Ket. Nilai Ket. 
1 25 TT 80 T 0,87 
2 25 TT 85 T 0,80 
3 20 TT 85 T 0,81 
4 15 TT 65 TT 0,59 
5 30 TT 90 T 0,86 
6 20 TT 90 T 0,88 
7 30 TT 80 T 0,71 
8 25 TT 85 T 0,93 
9 20 TT 90 T 0,88 

10 20 TT 85 T 0,81 
Rata-Rata 23,00 TT 83,50 T 0,81 
 
Keterangan: 
Ket. = Ketuntasan Individual 
TT = Tidak Tuntas 
T = Tuntas 

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada saat 
dilakukan pretest sepuluh orang siswa 
dinyatakan tidak tuntas, dengan rata-rata nilai 
mereka adalah 23,00. Saat dilakukan posttest 
terdapat sembilan siswa yang mencapai 
ketuntasan dan satu siswa yang tidak tuntas, 
dengan rata-rata nilai mereka adalah 83,5. Nilai 
rata-rata n-gain di kelas tersebut adalah 0,81 
termasuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan 
hasil tersebut maka bisa dikatakan pembelajaran 
dengan strategi REACT efektif untuk 
meningkatkan penguasaan konsep siswa pada 
materi larutan penyangga. 

Penerapan pembelajaran dengan strategi 
REACT mendapat respon positif dari siswa 
sehingga didapatkan hasil belajar yang baik 
setelah pembelajaran. Hasil angket respons 
menunjukkan bahwa siswa termotivasi saat 

belajar dengan strategi REACT. Hal tersebut 
sesuai dengan teori Piaget bahwa faktor utama 
yang mendorong perkembangan kognitif 
seseorang adalah motivasi atau daya diri si 
individu sendiri untuk mau belajar dan 
berinteraksi dengan lingkungannya [2]. 

Tahap-tahap pada strategi REACT 
membantu siswa memahami dan mengingat 
konsep-konsep yang mereka pelajari. Tahap 
relating merupakan tahap yang penting untuk 
menarik dan memusatkan perhatian siswa, pada 
tahap ini disajikan fenomena dan informasi yang 
dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. 
Pembelajaran yang mengkaitkan materi 
pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari 
siswa akan lebih bermakna, sesuai dengan teori 
belajar bermakna David Ausubel. Piaget 
berpendapat bahwa pembelajaran yang 
menghubungkan informasi baru yang akan 
dipelajari dengan informasi yang sudah dimiliki 
siswa sebelumnya akan memudahkan siswa 
melakukan proses asimilasi dan selanjutnya 
dengan bimbingan guru siswa tersebut akan 
melakukan akomodasi terhadap konsep-konsep 
baru yang dipelajari sehingga dapat membangun 
sendiri pemahamannya. 

Tahap experiencing disebut juga learning 
by doing, dapat dilakukan melalui kegiatan 
exploration (penggalian), discovery (penemuan), 
dan invention (penciptaan). Siswa membangun 
dan menemukan konsep yang mereka pelajari 
melalui kegiatan praktikum dan membaca buku 
juga sumber belajar lainnya. Kegiatan praktikum 
dan membaca buku berisi informasi yang berada 
dalam jangkauan perkembangan kognitif siswa 
di kelas tersebut, hal  ini sesuai dengan teori 
Vygotsky bahwa proses pembelajaran akan 
terjadi jika anak bekerja atau menangani tugas-
tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas 
tersebut masih berada dalam jangkauan 
perkembangan kognitif mereka, biasa disebut 
dengan zone of proximal development, yakni 
daerah tingkat perkembangan sedikit di atas 
daerah perkembangan seseorang saat ini [2]. 
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Tahap ini memungkinkan guru untuk 
memberikan scaffolding yaitu pemberian 
bantuan kepada siswa selama tahap-tahap awal 
perkembangannya kemudian mengurangi 
bantuan tersebut dan memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk mengambil alih 
tanggungjawab sepenuhnya. Tahap ini akan 
menciptakan kondisi belajar bermakna bagi 
siswa karena siswa menemukan konsep-konsep 
yang mereka pelajari melalui kegiatan praktikum 
atau menggali informasi dari sumber belajar 
dengan pemberian scaffolding seperlunya dari 
guru, sebab menurut Ausubel pembelajaran 
bermakna akan membantu siswa menyelesaikan 
problem-problem kehidupannya [5]. 

Tahap applying merupakan tahap dimana 
siswa belajar untuk menerapkan konsep-konsep 
yang mereka dapatkan dari aktivitas pemecahan 
masalah berupa latihan-latihan soal. Guru harus 
mampu memotivasi siswa untuk memahami 
konsep-konsep yang diberikan dengan latihan-
latihan yang lebih realistis dan relevan dengan 
kehidupan nyata, agar siswa tidak belajar dengan 
menghafal, melainkan memahami apa yang 
mereka alami saat pembelajaran. Hal itu sesuai 
dengan teori belajar bermakna Ausubel bahwa 
pembelajaran berdasarkan hafalan (rote 
learning) tidak banyak membantu siswa di 
dalam memperoleh pengetahuan, akan tetapi 
pembelajaran haruslah bermakna (meaningful 
learning) bagi siswa untuk menyelesaikan 
problem-problem kehidupannya [5]. Latihan-
latihan soal yang diberikan guru bertujuan untuk 
menguatkan pemahaman konsep pada diri siswa, 
melalui latihan-latihan soal tersebut mereka akan 
sering mengingat konsep-konsep yang mereka 
pelajari sehingga konsep-konsep tersebut dapat 
tersimpan pada memori jangka panjang yaitu 
tempat di mana pengetahuan disimpan secara 
permanen untuk dipanggil lagi kemudian, 
apabila ingin digunakan [2]. 

Tahap cooperating atau berkelompok 
merupakan tahap penting pada suatu proses 
pembelajaran, karena siswa yang melakukan 

aktivitas belajar secara individual kadang-
kadang tidak mampu menunjukkan 
perkembangan yang signifikan dalam 
menyelesaikan masalah [1]. Pembelajaran 
berkelompok dilakukan saat siswa melakukan 
kegiatan praktikum dan saat memecahkan 
masalah yang diberikan oleh guru, hal tersebut 
akan memberikan pengalaman belajar yang 
bermakna bagi siswa, karena dengan belajar dari 
pengalaman dalam menyelesaikan masalah 
siswa akan memperoleh kepercayaan diri serta 
motivasi untuk menyelesaikan masalah yang 
lebih kompleks lagi [5]. Kerjasama yang 
dilakukan siswa dengan kelompoknya melalui 
bimbingan dari teman yang lebih kompeten serta 
bimbingan dari guru dapat membantu siswa 
memaksimalkan pengetahuannya. Hal tersebut 
sesuai dengan teori belajar sosial Vygotsky, 
bahwa melalui bimbingan guru dan teman 
sebaya yang lebih kompeten dapat 
mengantarkan siswa mencapai tingkat 
perkembangan potensial [6]. 

Tahap transferring  merupakan tahap 
dimana siswa diharapkan dapat menggunakan 
pengetahuan yang dimiliki ke dalam konteks 
yang baru atau situasi yang baru. Pembelajaran 
diarahkan untuk menganalisis dan memecahkan 
suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari 
dengan menerapkan pengetahuan yang sudah 
dimilikinya, karena pembelajaran yang 
melibatkan hal-hal yang dekat dengan kehidupan 
sehari-hari akan lebih bermakna bagi siswa. 
Guru dituntut untuk merancang tugas-tugas yang 
dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan dan 
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 
Siswa akan termotivasi untuk belajar pada 
tahapan ini apabila tugas yang diberikan masih 
berada pada zone of proximal development  
mereka. Tahap transferring  merupakan tahap 
akhir dari strategi REACT, dengan menerapkan 
pengetahuan yang dimiliki maka akan terjadi 
pengulangan-pengulangan dan mengingat 
kembali konsep-konsep yang telah mereka 
pahami sehingga konsep-konsep tersebut dapat 
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masuk pada memori jangka panjang mereka. 
Tahapan pada strategi REACT tersebut 
memudahkan siswa memahami dan mengingat 
materi yang diajarkan sehingga memberikan 
hasil belajar yang baik dan meningkatkan 
penguasaan konsep mereka pada materi pokok 
larutan penyangga. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis, diskusi, dan 
temuan dalam penelitian, maka dapat 
disimpulkan bahwa strategi REACT efektif 
untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa 
pada materi pokok larutan penyangga. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan penguasaan konsep siswa setelah 
penerapan pembelajaran kimia berbasis analogi menggunakan metode FAR. Perangkat pembelajaran 
dikembangkan menggunakan model 4-D dan diterapkan pada 29 orang siswa kelas X MIA SMA Negeri 
18 Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) keterlaksanaan pembelajaran (RPP) berkategori 
baik; (2) aktivitas siswa menunjukkan bahwa pembelajaran berpusat pada siswa; (3) hasil belajar siswa 
mencapai ketuntasan dengan skor peningkatan yang tinggi; (4) siswa memberikan respon positif 
terhadap proses pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran kimia berbasis analogi menggunakan metode FAR sudah efektif untuk meningkatkan 
penguasaan konsep siswa. 
 
Kata kunci: Analogi, metode FAR, struktur atom, penguasaan konsep siswa 
 
Abstract. This study aims to know student’s concept mastery after the implementatin chemistry teaching 
based on analogy using FAR’s method. Learning material are developed by used 4-D model and tested on 
29 students of X graduate senior high school. The results showed that: (1) learning performance were 
good category; (2 the students activities refered to  student-centered learning; (3) achieved learning 
completeness in learning outcomes; (4) students gave positive response to learning process. Based on the 
above results it could be concluded that the chemistry teaching based on analogy using FAR’s method 
were effective to improve student’s concept mastery.  
 
Keywords: Analogy, FAR’s method, atomic structure, student’s concept mastery 
 

PENDAHULUAN 
Tantangan yang masih dihadapi oleh guru, 

khususnya dalam pelajaran kimia adalah 
perolehan hasil belajar siswa yang kurang 
memuaskan [1]. Hasil belajar kimia yang 

rendah, disebabkan oleh siswa yang sulit 
memahami konsep kimia dan minat siswa 
terhadap kimia yang rendah [2]. Pemahaman 
terhadap pengetahuan kimia (fakta, konsep, 
prinsip, hukum, teori, dan  prosedur) merupakan 
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dasar untuk memahami gejala alam dan 
mempelajari pengetahuan kimia. Salah satu 
persoalan besar yang menyebabkan kimia sulit 
dipelajari adalah karakter pengetahuannya yang 
“abstrak” karena membicarakan entitas yang 
submikroskopis, seperti atom, molekul, ikatan, 
dan struktur [1]. 

Materi struktur atom merupakan materi kimia 
yang diajarkan di SMA kelas X semester ganjil. 
Materi ini masih dianggap sulit oleh sebagian 
besar siswa karena hampir seluruh konsep pada 
materi struktur atom itu berhubungan dengan 
konsep yang abstrak [3]. Hal ini didukung juga 
dari hasil prapenelitian terhadap 50 siswa kelas 
XII MIA SMAN 18 Surabaya yang dipilih 
secara acak untuk memberikan pendapatnya 
mengenai materi pelajaran tersulit yang pernah 
dipelajari. Hasilnya materi struktur atom 
merupakan salah satu dari empat mata pelajaran 
yang tersulit yang mereka pilih dengan 
presentase sebagai berikut: peran kimia dalam 
kehidupan (18%), struktur atom dan tabel 
periodik (78%), ikatan kimia (88%), larutan 
elektrolit dan non elektrolit (36%), reaksi redoks 
(90%) dan hukum dasar perhitungan kimia 
(96%). 

Salah satu upaya memahamkan konsep-
konsep abstrak pada pembelajaran kimia, guru 
dapat menggunakan analogi dalam menjelaskan 
konsep-konsep abstrak yang sulit untuk 
memudahkan siswa dalam memahami konsep 
tersebut  [4]. Analogi dapat menghubungkan 
konsep sains yang asing dan abstrak dengan 
analog-analog yang nyata, yang dapat membantu 
siswa memahami objek dan proses sains. 

Guru dalam pengajaran menggunakan 
analogi, diharapkan dapat merancang tahap-
tahap menyajikan analogi dalam proses 
pembelajaran. Hal ini mengarah pada sebuah 
metode pengajaran dengan analogi yang 
menekankan pada aspek fokus, aksi, dan refleksi 
yang disebut dengan metode FAR (Fokus-Aksi-
Refleksi) [5]. Tujuan dari penerapan metode ini 
adalah membantu guru memaksimalkan manfaat 

dan meminimalkan permasalahan dalam 
menggunakan analogi saat pembelajaran. 
Metode FAR telah memberikan strategi 
pedagogik sederhana dalam mengefektifkan 
pembelajaran dengan analogi, yang bertujuan 
untuk mengajarkan konsep target yang kompleks 
dan abstrak yang tidak dapat ditemukan di 
laboratorium [6]. 

Salah satu prinsip pembelajaran dalam 
kurikulum 2013 adalah mengarahkan siswa 
untuk mencari tahu bukan diberi tahu [7]. Siswa 
tentunya diharapkan dapat membangun sendiri 
pengetahuannya melalui berbagai sumber. Hal 
ini tentunya sesuai dengan pembelajaran 
berbasis analogi menggunakan metode FAR 
yang dikembangkan peneliti, yang mengarahkan 
siswa untuk mengkonstruksi sendiri 
pengetahuannya berdasarkan pengalamannya 
sehari-hari. 

Metode FAR terdiri atas tiga fase yaitu fase 
fokus, fase aksi, dan fase refleksi. Fase fokus, 
dirancang untuk mengarahkan pada perencanaan 
sebelum pembelajaran dengan memfokuskan 
pada masalah konsep yang kompleks dan 
memeriksa pengetahuan awal siswa [6]. Fase 
berikutnya yaitu fase aksi, dalam fase ini guru 
hendaknya untuk memperhatikan tingkat 
keakraban siswa dengan analog. Siswa dalam 
fase aksi akan memetakan kemiripan dan 
ketidakmiripan ciri-ciri analog dengan konsep 
target [5]. Fase terakhir adalah fase refleksi, 
guru dan siswa dalam fase ini akan 
mendiskusikan kembali kejelasan dan kegunaan 
dari analog yang telah digunakan untuk 
memahami konsep target. 

Penerapan pembelajaran kimia berbasis 
analogi menggunakan metode FAR dilaporkan 
dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa 
terhadap materi kimia yang abstrak [6]. Metode 
FAR juga dapat mengefektifkan penyajian 
analogi dalam pembelajaran sehingga dapat 
meningkatkan penguasaan konsep yang abstrak 
[5]. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
yang bertajuk penerapan pembelajaran kimia 
berbasis analogi menggunakan metode FAR 
(Fokus-Aksi-Refleksi) pada materi pokok 
struktur atom untuk meningkatkan penguasaan 
konsep siswa. 

 
METODE 
Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian 
praeksperimen dengan rancangan One-Group 
Pretest-Postest Design. Rancangan penelitian ini 
melibatkan satu kelompok yang diobservasi 
pada tahap pretest (O1) yang kemudian 
dilanjutkan dengan perlakuan tertentu (X) dan 
posttest (O2) [11]. 

O1 X O2 
Dengan: 
O1 adalah Uji awal (pre-test), untuk mengetahui 

pengetahuan awal siswa terhadap 
pengetahuan tentang materi sebelum 
diberikan perlakuan. 

X adalah Memberikan perlakuan pada siswa, 
yaitu dengan menggunakan LKS dan bahan 
ajar berbasis analogi menggunakan metode 
FAR untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
pada pokok bahasan struktur atom di kelas X 
SMA. 

O2 adalah Uji akhir (post-test), untuk 
mengetahui hasil belajar dan tingkat 
penguasaan materi pembelajaran setelah 
diberi perlakuan. 

Subyek Penelitian 
Subyek dari penelitian ini adalah siswa kelas 

X MIA SMAN 18 Surabaya tahun pelajaran 
2015/2015 sebanyak 29 siswa. 
Teknik Pengumpulan Data 
• Validasi. Teknik ini digunakan untuk 

menentukan kesahihan (kevalidan) dari 
perangkat pembelajaran yang meliputi 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 
Buku Ajar Siswa (BAS), Lembar Kegiatan 
Siswa (LKS), Tes Hasil Belajar. 

• Angket. Teknik ini digunakan untuk 
mengukur pendapat atau tanggapan siswa 
terhadap perangkat pembelajaran. Angket ini 
meliputi keterbacaan BAS dan LKS dan 
respon siswa terhadap pembelajaran.  

• Pengamatan. Teknik ini bertujuan untuk 
mengumpulkan data penelitian mengenai 
keterlaksanaan RPP, aktivitas siswa, 
pengamatan sikap, dan kendala yang 
dihadapi selama proses pembelajaran. 

• Pemberian tes hasil belajar. Teknik ini 
digunakan untuk mengetahui pengaruh 
pembelajaran terhadap peningkatan 
penguasaan konsep siswa. Pada tes 
penguasaan konsep diberikan pretest dan 
posttest sesuai dengan tujuan pembelajaran 
dan indikator yang tercantum pada RPP. 

Teknik Analisis Data 
Data-data yang telah terkumpul kemudian 

dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif dan 
kuantitatif. Data validitas perangkat 
pembelajaran dihitung melalui rata-rata, 
sedangkan data keterlaksanaan pembelajaran, 
keterbacaan perangkat pembelajaran, aktivitas 
siswa, dan respon siswa dihitung melalui 
persentase. Data hasil belajar siswa dianalisis 
sesuai Permendikbud No.104 tentang Pedoman 
Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik [12]. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis hasil penelitian 
perangkat pembelajaran dan analisis hasil 
implementasi perangkat pembelajaran pada uji 
coba yang telah dilakukan, dikemukakan 
pembahasan sebagai berikut: 
Validasi Perangkat Pembelajaran 

Berdasarkan hasil validasi diperoleh data 
bahwa keempat perangkat tersebut dinyatakan 
valid dengan skor hasil validasi masing-masing 
yaitu untuk RPP diperoleh validasi sebesar 3.83, 
BAS diperoleh validasi sebesar 3.73, LKS 
diperoleh validasi sebesar 3.73, tes aspek 
pengetahuan diperoleh validasi sebesar 3.86 dan 
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untuk tes aspek keterampilan berpikir diproleh 
validasi sebesar 3.83. 
Keterlaksanaan Pembelajaran 

Keterlaksanaan penggunaan perangkat 
pembelajaran diamati oleh dua orang pengamat 
yang diamati selama tiga kali pertemuan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 1 Diagram Keterlaksanaan Pembelajaran 
Keterlaksanaan RPP 1, RPP 2, dari RPP 3 

dari semua tahap dalam pembelajaran pada kelas 
X MIA SMAN 18 Surabaya secara rata-rata 
keseluruhan skor keterlaksanaannya adalah 3.36 
berkategori baik. 
Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan aktivitas siswa pada uji 
coba II diketahui bahwa pada aktivitas siswa 
seperti mengamati, membaca bahan ajar, 
mencatat, memetakan analogi, bekerjasama 
antar kelompok, mempresentasikan hasil kerja 
kelompok, bertanya, dan menyampaikan 
pendapat lebih mendominasi sebesar 83.33%. 
Hasil ini diperoleh dari jumlah aktivitas seluruh 
siswa dikurangi dengan jumlah aktivitas guru 
dan perilaku tidak relevan. Persentase rata-rata 
aktivitas siswa selama proses pembelajaran 
dapat diamati pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 2 Persentase Aktivitas Siswa 

 
 
Keterangan:  
Aktivitas 1 : Mengamati  
Aktivitas  2 : Membaca bahan ajar 
Aktivitas  3 : Mencatat 
Aktivitas  4 : Memetakan analogi 
Aktivitas  5 : Bekerjasama antar kelompok 
Aktivitas  6 : Mempresentasikan hasil kerja 

kelompok  
Aktivitas  7 : Bertanya 
Aktivitas  8 : Menyampaikan pendapat 
Aktivitas  9 : Perilaku tidak relevan 
Respon Siswa 

Hasil respon siswa terhadap pembelajaran 
kimia berbasis analogi menggunakan metode 
FAR secara visual ditampilkan dalam bentuk 
diagram berikut ini. 

 
Gambar 3 Persentase Respon Siswa 

Hasil Belajar 
Rata-rata hasil belajar siswa aspek 

pengetahuan yaitu 3.35, dengan rata-rata 
peningkatan sebesar 0.75. Perhitungan skor 
peningkatan (N-Gain score) hasil belajar siswa 
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pada aspek pengetahuan dapat dilihat pada Tabel 
1. 

Tabel 1 Peningkatan Hasil Belajar Aspek 
Pengetahuan 

Siswa 
No. 

Ketuntasan Siswa 
Pretest 

Ketuntasan Siswa 
Posttest 

 

N-
Gain 

Nilai Pr KET Nilai Pr KET 

1 1,33 D+ TT 3,47 A- T 0,80 
2 1,47 D+ TT 3,07 B T 0,63 
3 1,47 D+ TT 3,20 B+ T 0,68 
4 1,20 D+ TT 3,07 B T 0,67 
5 1,47 D+ TT 3,20 B+ T 0,68 
6 1,33 D+ TT 3,33 B+ T 0,75 
7 1,60 C- TT 3,33 B+ T 0,72 
8 1,47 D+ TT 3,47 B+ T 0,79 
9 1,33 D+ TT 3,33 B+ T 0,75 
10 1,47 D+ TT 3,47 B+ T 0,79 
11 1,47 D+ TT 3,20 B+ T 0,68 
12 1,20 D+ TT 3,20 B+ T 0,71 
13 1,33 D+ TT 3,33 B+ T 0,75 
14 1,47 D+ TT 3,20 B+ T 0,68 
15 1,60 C- TT 3,33 B+ T 0,72 
16 1,33 D+ TT 3,47 B+ T 0,80 
17 1,20 D+ TT 3,47 B+ T 0,81 
18 1,47 D+ TT 3,33 B+ T 0,74 
19 1,33 D+ TT 3,47 B+ T 0,80 
20 1,33 D+ TT 3,47 B+ T 0,80 
21 1,33 D+ TT 3,60 A- T 0,85 
22 1,33 D+ TT 3,47 B+ T 0,80 
23 1,07 D TT 3,47 B+ T 0,82 
24 1,33 D+ TT 3,47 B+ T 0,80 
25 1,20 D+ TT 3,47 B+ T 0,81 
26 1,33 D+ TT 3,20 B+ T 0,70 
27 1,20 D+ TT 3,33 B+ T 0,76 
28 1,47 D+ TT 3,33 B+ T 0,74 
29 1,07 D TT 3,47 B+ T 0,82 

Rata-
Rata 1,35 D+ TT 3,35 B+ T 0,75 

 
Penerapan pembelajaran kimia berbasis 

analogi menggunakan metode FAR ini juga 
dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa 
terhadap materi yang disampaikan oleh guru. 
Hal tersebut ditunjukkan oleh peningkatan skor 
(gain-score) pada keseluruhan siswa yang 
mengikuti proses pembelajaran. 

Fase fokus pada metode FAR, memberikan 
kesempatan pada siswa untuk meningkatkan 
pemahamannya terhadap konsep target yang 
dipelajari dan analog-analog yang digunakan. 
Pada fase ini, eksplorasi pengetahuan awal siswa 
dapat digunakan untuk memudahkan siswa 
mempelajari konsep target. Pengetahuan awal 
tersebut merupakan jembatan penghubung 

dalam memahamkan pengetahuan baru yang 
abstrak [13]. Hal tersebut dapat memberikan 
stimulus-stimulus bagi siswa untuk belajar. 

Fase aksi dalam metode FAR, mengarahkan 
siswa untuk mengaitkan pengetahuan awal 
mereka (analog) dengan konsep-konsep yang 
dipelajari (konsep target). Pemetaan kemiripan 
dan ketidakmiripan antara analog dengan konsep 
target pada pembelajaran analogi dapat 
membantu siswa untuk meningkatkan 
pemahamannya terhadap materi yang dipelajari. 
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Vygotsky 
[13] bahwa, intelektual seseorang akan 
berkembang saat menghadapi ide-ide baru dan 
sulit serta mengaitkan ide-ide tersebut dengan 
apa yang telah mereka ketahui. 

Fase refleksi pada metode FAR, membantu 
siswa untuk merefleksi kembali analogi yang 
digunakan. Kejelasan dan manfaat analogi yang 
digunakan akan menjadikan siswa dan guru bisa 
sama-sama memperbaiki analogi yang 
digunakan. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran kimia berbasis analogi 
menggunakan metode FAR pada materi pokok 
struktur atom sudah valid, praktis, dan efektif 
sehingga layak untuk meningkatkan penguasaan 
konsep siswa SMA. 
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PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN PONDOK PESANTREN DALAM 

PERKULIAHAN KIMIA ORGANIK MATERI MEKANISME REAKSI SN1 DAN SN2 

APPLICATION METHODS LEARNING  
ISLAMIC BOARDING SCHOOL IN MATERIALS ORGANIC CHEMICAL REACTION 

MECHANISM SN1 AND SN2 
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Abstrak. Metode sebagai dasar pengembangan suatu model pembelajaran yang memfasilitasi 
perkembangan individu  ditemukan di Pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional 
Indonesia menerapkan metode Sorogan dalam berbagai strategi pembelajaran. Dalam penelitian ini 
diimplementasikan metode Sorogan dan Bandongan pada matakuliah Kimia Organik.materi mekanisme 
reaksi SN1 dan SN2. Sampel penelitian yakni mahasiswa jurusan kimia berjumlah 31 mahasiswa. Hasil 
penelitian didapatkan bahwa setelah penerapan metode Sorogan dan Bandongan dalam perkuliahan 
Kimia Organik didapatkan peningkatan hasil belajar sebesar 11,07.  Penelitian menggunakan motode 
Sorogan dan Bandongan dalam pembelajaran Kimia Organik merekomendasikan bahwa metode Sorogan 
dan Bandongan efektif dipergunakan dalam pengembangan model pembelajaran. 

Kata kunci: Metode Pembelajaran Pondok Pesantren, Perkuliahan Kimia Organik. 
 
Abstract. Method as the basis for the development of a learning model that facilitates the development of 
individuals were found in the boarding school. Pesantren Indonesia as a traditional educational 
institution applying the method sorogan in various learning strategies. In this study, the method is 
implemented in the course sorogan and Bandongan Organic Chemical material reaction mechanisms SN1 
and SN2 . The research sample that students majoring in chemistry numbered 31 students. The results 
showed that after application of the method sorogan and Bandongan in the lecture Organic Chemistry 
learning outcomes associated with an increase of 11.07. Research using motode Sorogan and Bandongan 
in teaching Organic Chemistry recommend that sorogan and Bandongan effective methods used in the 
development of learning models . 
 
Keywords: Learning Method boarding school, Class of Organic Chemistry . 
 
 

PENDAHULUAN 

Tercapainya  efektifitas  dalam  menjalankan  
fungsi  penyalur  dan pengembang  ilmu  
pengetahuan,  peran  dosen  memiliki  fungsi  
yang  sangat  sentral. Kepiawaian  dosen  dalam  
menumbuhkan minat  peserta  didik  untuk  
menggali  ilmu  secara  mandiri   sangat  penting  
dibanding transfer ilmu yang diperoleh 

mahasiswa dari dosen  secara langsung. Karena 
itu, bentuk-bentuk pendidikan partisipatif 
dengan menerapkan metode belajar individual 
dan belajar bersama/kelompok sangat 
diperlukan. Rumusan  kurikulum  pengajaran 
maupun arah penelitian dan kegiatan sosial 
(pengabdian masyarakat) yang dicanangkan di 
kampus, harus terkait langsung dengan upaya  
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nation building secara terus-menerus, yakni 
mendorong tumbuhnya integrasi  nasional dan 
integrasi sosial yang kuat. Rancangan kegiatan 
pendidikan (BSNP, 2010) dapat difokuskan pada 
tema-tema berikut:  
1. Membangun pemahaman/kesadaran tentang 

cita-cita pembangunan Indonesia sebagai  
bangsa  yang  didasarkan  pada  
nasionalisme  kewargaan  (civic 
nationalism)  yang bertumpu pada rasa 
kemanusiaan.  

2. Membangun  pemahaman / kesadaran  
pentingnya  toleransi  dalam  menjalankan 
kehidupan  bersama  dalam  rangka  
membentuk  “kewargaan multikultural” 
(multicultural citizenship) menuju 
masyarakat kreatif dan responsif.  

3.  Merancang  perangkat  ajar  dan  tema-tema  
penelitian  dan  kegiatan  sosial  yang 
mendorong tumbuhnya  pemahaman  dan  
sikap  saling  menghormati  pada  kelompok 
adat, etnis, agama, ras, perbedaan gender, 
asal-usul, dan identitas lainnya.  

4.  Melatih ketrampilan mediasi dan  negosiasi  
dalam  rangka  membangun  perdamaian 
melalui upaya-upaya resolusi konflik dan 
transformasi konflik.  

Mengapa Harus Membidik Metode 
Pesantren? 

Pembelajaran di Pesantren dilakukan 
secara individual dan kelompok, yang terwadahi 
dalam model Sorogan-Bandongan, dimana  
merupakan model pembelajaran gabungan dari 
metode Sorogan dan metode Bandongan yang 
diterapkan di Pondok pesantren yang 
menjadikan santri mandiri dimasyarakat. Metode 
Sorogan adalah metode pembelajaran individual 
dimana santri harus menyerahkan hasil (sorog) 
materi konsep yang telah dipahaminya kepada 
Kyai (guru) (Tan, 2014; Muflih, 2014; 
Zuchairiny, 2013; Sulistyo, 2014; Kuswandono, 
2011). Kyai (guru) sebagai penerima hasil 
perkembangan belajar individual santrinya harus 

memberikan suatu umpan balik baik penguatan 
ataupun pembenaran apabila terjadi kesalahan 
dari santri, dalam hal ini Kyai (guru) adalah 
sumber ilmu (Rifa’i, 2013; Astuti, 2014). 
Metode Bandongan adalah suatu metode 
pembelajaran dimana siswa mendapat 
pembelajaran secara kelompok dan diberikan 
kesempatan untuk berdiskusi tentang materi 
yang diajarkan (Kuswandono, 2011; Al 
hamdani, 2013). Kedua metode tersebut sangat 
bermanfaat untuk melatihkan kemandirian 
santri. 
 Indikator keberhasilan implementasi 
metode Sorogan dan metode Bandongan di 
Pesantren adalah seberapa besar penerimaan 
masyarakat terhadap keberadaan pesantren. 
Semakin Termasyur suatu pesantren Kyai 
semakin karismatik, wibawa dan terampil dalam 
menerapkan Sorogan-Bandongan ( Rifa’i, 2013; 
Fadhil, 2011). Semakin mahir Kyai dalam 
menerapkan Sorogan-Bandongan semakin 
banyak muncul teknik, gaya serta strategi yang 
muncul dalam menyampaikan konsep (materi) 
pelajarannya (Astuti, 2014; Kuswandono, 2011). 
 Implementasi Sorogan-Bandongan di 
Pondok Pesantren mutlak dilakukan baik di 
pesantren tradisional, modern maupun 
komprehensif, karena ruh metode tersebut sudah 
ada pada para pengajar baik Kyai maupun ustadz 
(asisten Kyai). Salah satu syarat yang tidak 
tertulis dalam dunia pesantren untuk jadi 
seorang kyai atau ustadz apabila sudah pernah 
menyelesaikan (katam) kitab Ta’lim Muta’alim. 
(Syukur, 2012; Azhari, 2014). Kitab inilah yang 
mendasari kepribadian santri yang tercermin 
dalam budaya Indonesia. Berpijak pada 
rancangan kegiatan pembelajaran menurut 
BSNP dan mengkaji keberhasilan pembelajaran 
di pondok pesantren maka dilakukanlah 
penerapan pembelajaran metode pondok 
pesantren pada materi kimia organik mekanisme 
reaksi SN1 dan SN2. 
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METODE  
Sampel yang digunakan dalam 

penelitihan mahasiswa Jurusan Kimia UNESA 
yang mengambil mata kuliah kimia Organik I  
sebanyak 31 mahasiswa. Instrumen yang 
digunakan yaitu tes pengetahuan awal 
mahasiswa (pre test) dan tes hasil belajar 
mahasiswa (post test). Setelah dilakukan pre test 
kemudian dilakukan pembelajaran secara 
individual sesuai dengan pengetahuan awal 
mahasiswa. Untuk membantu pembelajaran 
individual terlebih dahulu dikembangkan LKM 
yang sesuai dengan tahapan belajar masing-
masing mahasiswa. 

Analisis data dilakukan dengan 
pendekatan deskriptif kualitatif untuk 
mendeskripsikan pengetahuan awal mahasiswa 
dan nilai tes akhir setelah implementasi metode 
maupun strategi Sorogan Bandongan.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang dibahas meliputi 
proses perkembangan hasil belajar mahasiswa, 
sebagaimana tertera pada gambar 1 di bawah ini: 

Gambar 1.Perkembangan Hasil Belajar 
Mahasiswa 

Dalam menentukan efektifitas model 
sorogan – bandongan pada penelitian dapat 
dilakukan dengan  melihat perkembangan hasil 
belajar mahasiswa. Potensi perkembangan 
individu dilakukan dengan membandingan 
antara pengetahuan awal siswa dan hasil 
belajarnya. membandingkan antara hasil 
diagnostik kesulitan belajar awal merupakan pre 
test dengan kesulitan materi pada tes akhir 

menunjukkan bahwa terjadi penurunan kesulitan 
yang sangat drastis dari 32% pada pre test 
menjadi 3% pada tes akhir untuk pengertian 
reaksi substitusi. Begitu juga pada kesulitan 
dalam mempelajari SN1 pada pre test sebesar 
83% pada tes akhir hanya 4,5%. dan SN2 pada 
pre test sebesar 48% sedang pada tes akhir 
sebesar 20% (soal nomor 4, item 1 dan 3). 
Konsep prasyarat pada pre test terbaca untuk 
asam basa Lewis sebesar 90%, konfigurasi 
elektron sebesar 23%, pengisian orbital 13%, 
hibridisasi 23%. Struktur Lewis 55%, 
elektronegatifitas 65%. Bila dirata – rata konsep 
prasyarat pada pre test sebesar 44% hasil 
tersebut hampir setara pada tes akhir sebesar 
46%. Kesetaraan menunjukkan bahwa konsep 
prasyarat memerlukan waktu tersendiri dalam 
perkuliahan karena keterbatasan waktu dalam 
tatap muka pada perkuliahan.  

Sejalan dengan pemikiran Cui (2012) 
Pre test sebagai alat pengukur pengetahuan awal 
mahasiswa sebagai diagnosa terhadap tahapan 
belajar siswa, menentukan langkah pembelajaran 
individual bagi masing-masing mahasiswa. 
Langkah pembelajaran dari hasil diagnostik 
tersebut merupakan kunci dari pembelajaran 
individual. Pembelajaran individual yang 
dilakukan dibantu oleh LKM yang telah 
dikembangkan berdasarkan langkah-langkah 
pembelajaran sesuai dengan ketentuan peta 
diagnostik. 

Hasil rata-rata pre test sebesar 47,90 
sedangkan post test senesar 58,97 ada 
peningkatan sebesar 11,07 yang menunjukkan 
strategi dan metode Sorogan dan Bandongan 
yang diimplementasikan efektif dipergunakan 
dalam perkuliahan Kimia Organik. 

 
Gambar 2. Tes diagnostik pada konsep-konsep 

yang prasyarat SN1 dan SN2 
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 Pada gambar 2 terlihat bahwa konsep 
prasyarat yang dikuasai mahasiswa yaitu asam 
basa Lewis. Kemampuan mahasiswa pada 
konsep asam basa Lewis belum cukup 
dipergunakan dalam membangun konsep 
mekanisme reaksi SN1 dan SN2, sehingga perlu 
konsep prasyarat lain nukleofilisitas, konfigurasi 
electron, pengisian orbital, hibridisasi, 
penentuan struktur, elektronegatifitas serta 
pemahaman terhadap reaksi substitusi. 

 

 
Gambar 3. Profil Pekerjaan Rumah Mahasiswa 

 
 Pada gambar 3 di atas merupakan profil 
mahasiswa dalam mengerjakan handout. 
Terdapat grafik berwarna merah pada 
mahasiswa ke 8 yang mana mahasiswa tersebut 
mendapatkan nilai tugas rumah sebesar 30, pada 
grafik tampak bahwa mahasiswa tersebut tidak 
mendapatkan nilai terendah, yang sebenarnya 
mahasiswa tersebut terlihat tidak sungguh-
sungguh dalam mengerjakan tugas. Sebenarnya, 
nilai tugas mahasiswa tersebut bias mencapai 
100 seperti mahasiswa 1. Handout pada 
penelitian ini merupakan adopsi dari dari kitab 
kuning yang harus ada dalam implementasi 
model Sorogan-Bandongan. Pengerjaan handout 
sebagai tugas rumah merupakan bagian dari 
kegiatan pembelajaran dalam metode Sorogan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa: metode dalam pembelajaran 
pesantren efektif dipergunakan dalam kurikulum 
perkuliahan kimia organik materi mekanisme 
reaksi SN1 dan SN2. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan konsep siswa setelah implementasi model 
pembelajaran ARIAS pada materi pokok reaksi oksidasi reduksi. Perangkat pembelajaran dikembangkan 
menggunakan model Dick and Carey pada siswa kelas X IPA MA Syaikh Zainuddin NW Anjani Lombok Timur NTB. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) keterlaksanaan pembelajaran (RPP) berkategori sangat baik; (2) aktivitas 
siswa menunjukkan bahwa pembelajaran berpusat pada siswa; (3) penguasaan konsep siswa mencapai ketuntasan 
dengan skor peningkatan yang tinggi; (4) siswa memberikan respons positif terhadap proses pembelajaran. 
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa model ARIAS pada materi pokok reaksi oksidasi 
reduksi sudah efektif untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa. 

Kata kunci: Model pembelajaran ARIAS, reaksi oksidasi reduksi, penguasaan konsep 
 
Abstract. This study aims to know student’s the mastery of concept after the implementation of ARIAS learning 
model on the topic of oxidation reduction reactions. Learning materials are developed by used Dick and Carey 
model on grade X of science Islamic Senior High School Shaikh Zainuddin Anjani East Lombok. The results showed 
that: (1) learning performance were good category; (2) the students activities refered to  student-centered learning; 
(3) achieved learning completeness in mastery the concept of student; (4) students gave positive response to 
learning process. Based on these results could be concluded that the teaching materials based on ARIAS learning 
model were effective to improve students mastery of concepts. 

Keywords: ARIAS learning model, oxidation reduction reactions, the student’s concept mastery 

PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang semakin pesat pada era global saat ini 
menyebabkan berkembangnya tuntutan masyarakat 
dalam berbagai kehidupan, termasuk dalam bidang 
pendidikan. Pendidikan merupakan bagian integral 
dalam pembangunan. Untuk meningkatkan mutu 
pendidikan, negara Indonesia melakukan berbagai 
macam cara, salah satunya dengan penyempurnaan 

kurikulum disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan 
masyarakat. Kurikulum 2013 sebagai penyempurnaan 
kurikulum KTSP 2006, lebih menitikberatkan 
pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Seorang 
guru harus mampu menguasai materi dan strategi-
strategi penyampaian materi tersebut, sehingga 
mampu menciptakan suasana belajar yang 
menyenangkan dan memotivasi siswa untuk aktif 
hasil belajarnya meningkat.  

mailto:puspaerlian@gmail.com
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Kurikulum 2013 juga menganut pandangan 
kontruktivisme, bahwa pengetahuan tidak dapat 
dipindahkan begutu saja dari guru kepada siswa. 
Siswa adalah subjek yang memiliki kemampuan 
untuk secara aktif mencari, mengolah, 
mengkontruksi, dan menggunakan pengetahuan. 
Pembelajaran harus memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk mengkontruksi pengetahuan dalam 
proses kognitifnya. Pengetahuan dapat benar-benar 
dipahami jika siswa didorong untuk bekerja 
memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu 
untuk dirinya, dan berupaya keras mewujudkan ide-
idenya [1]. 

Menurut teori konstruktivisme, pembelajaran 
merupakan proses yang memfasilitasi siswa dalam 
menemukan, mengkonstruksi, dan 
mentransformasikan pengetahuan secara mandiri. 
Siswa dalam hal ini menjadi pusat kegiatan, bukan 
guru. Konstruktivisme memandang bahwa “strategi 
memperoleh” lebih diutamakan dibandingkan 
seberapa banyak siswa memperoleh dan mengingat 
pengetahuan. Tugas guru adalah memfasilitasi proses 
tersebut dengan: (1) menjadikan pengetahuan 
bermakna dan relevan bagi siswa, (2) memberi 
kesempatan siswa menemukan dan menerapkan 
idenya sendiri, dan (3) menyadarkan siswa agar 
menerapkan strategi mereka sendiri dalam belajar. 
Diawali pemilihan model pembelajaran yang sesuai 
dengan karakteristik materi yang diajarkan, 
pengemasan rancangan pembelajaran, dan memilih 
strategi yang tepat dengan karakteristik siswa dalam 
pembelajaran kimia di dalam kelas [2]. 

Permasalahan utama yang dihadapi oleh dunia 
pendidikan dalam mengembangkan potensi peserta 
didik adalah permasalahan proses pembelajaran. 
Sejauh ini, proses pembelajaran yang terjadi di dalam 
kelas lebih diutamakan pada prolehan kogntif. Siswa 
lebih dituntut menghafal pelajaran tanpa diminta 
memahami dan menghubngkan pelajaran yang 
diperolehnya untuk diterapkan dalam kehidupan 
sehari-hari, sehingga ketika siswa lulus dari sekolah, 
siswa pandai secara teori, tetapi tidak mampu 
mengaplikasikannya.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata 
pelajaran kimia di MA Syaikh Zainuddin NW Anjani 
Lombok Timur NTB, diperoleh  informasi bahwa 
pembelajaran yang pernah dilakukan guru meliputi 
ceramah dan tanya jawab. Selain itu guru tidak 
pernah melakukan praktikum, sehingga pembelajaran 

menjadi kurang menyenangkan bagi siswa. Pada 
materi reaksi oksidasi reduksi, siswa dituntut untuk 
memahami atau mengetahui konsep, sifat dan 
perubahan reaksi oksidasi dan reduksi dalam 
kehidupan sehari-hari, pasti sangat sulit dipahami jika 
siswa hanya diajarkan dengan menggunakan model 
pembelajaran ceramah tanpa memberikan 
pengalaman langsung melalui peraktikum.  

Model pembelajaran sangat penting bagi siswa, 
karena minat dan perhatian dapat meningkatkan 
interaksi siswa dan guru. Siswa merasa tertarik untuk 
mengikuti kegiatan pembelajaran. Materi yang 
diajarkan harus disesuaikan dengan masalah-masalah 
yang dihadapi oleh siswa agar mudah memahami dan 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Proses 
belajar mengajar yang berlangsung dalam kelas akan 
berjalan dengan baik jika guru dan siswa sudah 
mempunyai cukup persiapan-persiapan dalam belajar 
mengajar. Persiapan-persiapan tersebut dimulai dari 
persiapan mental baik guru maupun siswa, persiapan 
pengenalan terhadap tujuan pembelajaran, dan 
persiapan waktu belajar yang disesuaikan dengan 
tahap perkembangan siswa hingga persiapan materi 
yang kesemuanya terangkum dalam perangkat 
pembelajaran. Guru merancang dan membuat 
perangkat pembelajaran sesuai urutan semua kegiatan 
yang akan dilakukan, strategi, atau metode 
pembelajaran  yang akan digunakan, media 
pembelajaran apa yang akan dipakai,  perlengkapan 
apa yang dibutuhkan, dan bagaimana cara penilaian 
akan dilaksanakan. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat 
digunakan untuk memecahkan permasalahan di atas 
adalah model pembelajaran ARIAS yang merupakan 
model pembelajaran motivasi yang berhubungan 
dengan sikap percaya diri, berhubungan dengan 
kehidupan/pengalaman mahasiswa yang aktual, 
berhubungan dengan minat/perhatian siswa, 
berhubungan dengan evaluasi terhadap siswa, dan 
berhubungan dengan rasa bangga dengan apa yang 
dicapai oleh siswa [3].  Adanya hubungan timbal 
balik dalam proses belajar mengajar dikelas baik 
antara guru dengan siswa atau antar siswa sendiri, 
sehingga proses belajar mengajar akan lebih 
menyenangkan yang dapat mempengaruhi 
meningkatnya hasil belajar siswa. Penggunaan model 
pembelajaran motivasi tidak hanya berfokus kepada 
guru tetapi dapat membuat siswa untuk turut lebih 
aktif dalam proses belajar mengajar.  
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Model pembelajaran ARIAS diawali dengan 
kegiatan guru yang  memberikan motivasi kepada 
siswa dengan membangkitkan percaya diri siswa 
terlebih dahulu dengan menampilkan potret salah 
satu tokoh terkenal atau menyampaikan materi 
prasyarat yang dapat memotivasi siswa agar berhasil 
mengikuti semua kegiatan pembelajaran dengan 
menggunakan suatu standar yang memungkinkan 
siswa untuk mencapainya, mengembangkan sikap 
mental dan emosi, serta percaya diri  siswa.  

Guru selanjutnya menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan manfaat materi atau relevansi 
pembelajaran terhadap kehidupan siswa baik 
sekarang maupun  akan datang. Guru akan 
melanjutkan dengan menumbuhkan minat siswa 
untuk selalu aktif dalam proses pembelajaran dengan 
menggunakan variasi dengan cara membagikan siswa 
dalam beberapa kelompok dan guru akan mengajar 
dengan memberikan beberapa contoh yang dapat 
membuat siswa menjadi mudah mengerti terhadap 
materi tersebut dan siswa selalu tertarik dalam 
mengikuti pelajaran. 

Hubungan antara minat dan pembelajaran dalam 
literatur minat telah difokuskan pada tiga jenis minat 
yakni individu, situasional, dan topik. Minat individu 
yang dianggap sebagai kecenderungan individu untuk 
menghadiri terhadap rangsangan tertentu, peristiwa, 
dan benda. Minat situasional yang ditimbulkan oleh 
aspek-aspek tertentu dari lingkungan hidup. Ini 
termasuk fitur konten seperti aktivitas manusia atau 
tema kehidupan, dan fitur struktural seperti cara di 
mana tugas diatur dan disajikan. Minat topik, tingkat 
minat dipicu ketika topik tertentu disajikan, 
tampaknya memiliki kedua aspek individu dan 
situasional [4]. Guru selanjutnya mengadakan 
evaluasi yaitu memberikan tugas kepada siswa dan 
siswa mengerjakan secara kelompok. Hasil dari tugas 
kelompok tersebut dapat dipersentasikan atau 
diperiksa oleh guru. Penilaian dan pemberian 
penguatan atas keberhasilan siswa merupakan 
langkah selanjutnya dalam proses pembelajaran 
dengan model ARIAS.   

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka 
dalam proses pembelajaran materi pokok reaksi 
reduksi oksidasi diperlukan model pembelajaran yang 
dapat mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya 
adalah menggunakan model pembelajaran ARIAS. 

 
METODE 

Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian 

praeksperimen dengan rancangan one group pretest-
posttest design. 
 
Subyek Penelitian 

Siswa kelas X IPA MA Syaikh Zainuddin NW 
Anjani Lombok Timur NTB pada semester genap 
tahun ajaran 2015/2016 sebanyak 29 siswa.  

Teknik Pengumpulan Data  

• Validasi. Teknik ini digunakan untuk 
menentukan kesahihan (kevalidan) dari perangkat 
pembelajaran yang meliputi Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Buku Ajar 
Siswa (BAS), Lembar Kegiatan Siswa (LKS), 
Tes Pengetahuan. 

• Angket. Teknik ini digunakan untuk mengukur 
pendapat atau tanggapan siswa terhadap 
perangkat pembelajaran. Angket ini meliputi 
keterbacaan BAS dan LKS dan respon siswa 
terhadap pembelajaran.  

• Pengamatan. Teknik ini bertujuan untuk 
mengumpulkan data penelitian mengenai 
keterlaksanaan RPP, aktivitas siswa, pengamatan 
sikap, keterampilan, kendala yang dihadapi 
selama proses pembelajaran. 

• Pemberian tes penguasaan konsep. Teknik ini 
digunakan untuk mengetahui pengaruh 
pembelajaran terhadap peningkatan penguasaan 
konsep siswa. Pada tes penguasaan konsep 
diberikan pretest dan posttest sesuai dengan 
tujuan pembelajaran dan indikator yang 
tercantum pada RPP.  

Teknik Analisis Data 
Data-data yang telah terkumpul kemudian 

dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif dan 
kuantitatif. Data validitas perangkat pembelajaran 
dihitung melalui rata-rata, sedangkan data 
keterlaksanaan pembelajaran, keterbacaan perangkat 
pembelajaran, aktivitas siswa, dan respon siswa 
dihitung melalui persentase. Data hasil belajar siswa 
dianalisis sesuai Permendikbud No.104 tentang 
Pedoman Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik [5]. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Validasi Perangkat Pembelajaran 



Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya, ISBN : 978-602-0951-12-6 
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 17 September 2016  

 
B-112 

Dalam penelitian ini sebelum proses pembelajaran 
dilakukan pengembangan perangkat pembelajaran 
berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 
buku ajar siswa (BAS), lembar kegiatan siswa (LKS), 
dan tes penguasaan konsep (THB) dengan 
menggunakan model Dick and Cery.  

Berdasarkan hasil validasi diproleh data bahwa 
keempat perangkat tersebut dinyatakan valid dengan 
skor hasil validasi masing-masing yaitu untuk RPP 
diproleh validasi sebesar 3,74, BAS diproleh validasi 
sebesar 3,73, LKS diproleh validasi sebesar 3,79, dan 
untuk tes penguasaan konsep diproleh validasi 
sebesar 3,83. Dengan demikian perangkat tersebut 
layak digunakan dalam proses pembelajaran dalam 
materi reaksi oksidasi reduksi. 

Keterlaksanaan Pembelajaran  
Untuk menguji keberhasilan penerapan model 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran diamati 
menggunakan lembar pengamatan keterlaksanaan 
RPP yang diamati oleh dua orang pengamat selama 
empat kali pertemuan. Hasil pengamatan 
keterlaksanaan RPP pada proses pembelajaran dapat 
dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Keterlaksanaan RPP  
Pertemuan 

ke- 
Jumlah Aspek Keterlaksanaan 

RPP (%) RPP Teramati 
1 23 23 100 
2 23 23 100 
3 21 24 100 

 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua 

langkah-langkah yang tertera pada sintak 
pembelajaran yang telah dikembangkan dapat 
terlaksana dengan sangat baik oleh guru dan siswa 
berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Aktivitas Siswa 
Hasil pengamatan aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran pada uji lapangan dapat dilihat pada 
Gambar 1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Gambar 1. Aktivitas Siswa pada Uji Lapangan 
 
Keterangan:  
Aktivitas 1 : Mendengarkan /memperhatikan 

penjelasan guru/mengamati media  
Aktivitas  2 : Membaca BAS dan LKS atau mencari 

informasi sesuai materi 
Aktivitas  3   : Menyiapkan alat dan bahan sesuai 

rancangan percobaan 
Aktivitas  4   : Melakukan percobaan sesuai LKS 
Aktivitas  5 : Mendiskusikan pertanyaan dalam LKS 
Aktivitas  6 : Mempresentasikana/menyampaiakan 

pendapat  
Aktivitas  7 : Tanya jawab/Menanggapi pertanyaan 

teman atau guru 
Aktivitas  8   : Menyimpulkan pelajaran 
Aktivitas  9   : Berperilaku tidak relevan siswa  
 

Aktivitas dominan siswa yang terjadi di kelas 
pada pertemuan pertama adalah aktivitas yang 
dilakukan oleh siswa, yakni sebesar 75,56% dan terus 
mengalami peningkatan pada setiap pertemuan. 
Aktivitas siswa ini meliputi aktivitas kerjasama antar 
kelompok/mendiskusikan pertanyaan dalam LKS, 
membaca BAS/LKS, melakukan percobaan sesuai 
LKS, menganalisis data percobaan, mencatat  data 
hasil pengamatan dan hasil diskusi sesuai LKS, 
mempresentasikan atau menyampaikan pendapat, 
menanggapi pertanyaan teman atau guru, tanya jawab 
dengan guru/siswa, menyimpulkan pelajaran.  

Aktivitas yang tidak relevan dalam proses 
pembelajaran terjadi karena siswa tidak terbiasa 
dengan metode saintifik dan melakukan percobaan 
dilaboratorium, oleh karena itu solusi yang 
diterapkan guru dengan segera memberikan 
bimbingan kepada siswa dalam proses pembelajaran 
dengan ini aktivitas siswa berjalan normal kembali 
dan perilaku siswa yang tidak relevan mengalami 
penurunan untuk setiap pertemuan, bahkan pada 
pertemuan ke 3 perilaku siswa yang tidak relevan 
tersebut tidak muncul lagi, ini dikarenakan siswa 
sudah dapat secara terus menerus terlibat aktif dalam 
proses pembelajaran.  

Adanya dominasi dari aktivitas siswa yang 
meliputi aktivitas fisik maupun mental di setiap 
pertemuan dan keterlibatan siswa secara aktif selama 
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proses pembelajaran berlangsung, menunjukkan 
bahwa pelaksanaan model pembelajaran ARIAS lebih 
berpusat pada siswa. 

Respon Siswa 
Penyebaran angket respon dilakukan setelah 

proses pembelajaran bertujuan untuk mengetahui 
respon siswa terhadap pembelajaran yang telah 
dilaksanakan. Hasil analisis persentase respon siswa 
disajikan dalam Gambar 2.  

 
Gambar 2. Respon Siswa terhadap Pembelajaran 

 
Keterangan:  
Pendapat 1  : Katertarikan siswa terhadap komponen 

pembelajaran  
Pendapat 2  : Keterbaruan komponen pembelajaran 
Pendapat 3  : Kemudahan siswa dalam memahami 

komponen pembelajaran 
Pendapat 4  : Kejelasan cara mengajar guru dalam 

membimbing siswa selama KBM 
Pendapat 5  : Cara guru menggunakan pembelajaran 

model ARIAS 
Pendapat 6  : Kesetujuan siswa bila pelajaran lain 

menerapkan model pembelajaran 
ARIAS 

Pendapat 7  : Kemudahan siswa dalam menjawab 
butir soal 

 
Hasil keseluruhan respon siswa terhadap model 

pembelajaran ARIAS memberikan nilai rata-rata 
sebesar 90,28% sehingga dikategorikan respon siswa 
adalah positif karena ≥ 81% (sangat kuat) [6]. Respon 
positif tersebut menunjukkan bahwa siswa dapat 
menerima dengan baik semua komponen 
pembelajaran yang menyebabkan harapan untuk 
mencapai keberhasilan dalam pengajaran menjadi 
lebih tinggi. 

Penguasaan Konsep Siswa 
Analisis ketuntasan individu setelah implementasi 

model pembelajaran ARIAS secara singkat 
ditunjukkan pada Tabel 4. 

Tabel 2. Nilai Tes Penguasaan Konsep Siswa 

Siswa 
No. 

Ketuntasan Siswa 
Pretest 

Ketuntasan Siswa 
Posttest 

 
N-Gain 

Nilai Pr KET Nilai Pr KET 
1 1.4 D+ TT 3.4 B+ T 0,77 
2 0.7 D- TT 3.5 A- T 0,86 
3 0.9 D- TT 3.3 B+ T 0,77 
4 1.2 D TT 3.5 A- T 0,83 
5 2.0 C TT 3.8 A- T 0,88 
6 0.9 D- TT 3.9 A T 0,96 
7 1.3 D+ TT 2.9 B T 0,61 
8 1.3 D+ TT 3.6 A- T 0,87 
9 0.8 D- TT 3.2 B+ T 0,74 
10 1.6 C- TT 3.6 A- T 0,85 
11 1.4 D+ TT 3.3 B+ T 0,73 
12 1.3 D+ TT 2.8 B- T 0,57 
13 1.2 D TT 3.6 A- T 0,88 
14 1.1 D TT 3.5 A- T 0,84 
15 0.8 D- TT 3.9 A T 0,96 
16 1.4 D+ TT 3.1 B T 0,64 
17 1.3 D+ TT 3.5 A- T 0,83 
18 0.6 D- TT 3.4 B+ T 0,83 
19 1.4 D+ TT 3.5 A- T 0,82 
20 1.1 D TT 3.5 A- T 0,84 
21 1.4 D+ TT 3.1 B T 0,64 
22 1.2 D TT 3.6 A- T 0,88 
23 1.1 D TT 3.5 A- T 0,84 
24 0.7 D- TT 2.7 B- T 0,61 
25 2.1 C TT 3.6 A- T 0,81 
26 0.8 D- TT 3.4 B+ T 0,81 
27 1.1 D TT 3.3 B+ T 0,76 
28 1.8 C- TT 3.5 A- T 0,79 
29 1.4 D+ TT 3.3 B+ T 0,73 

Rata-
Rata 1,22 D TT 3,61 A- T  

    0,79 
 
Keterangan: 
KET : Ketuntasan Individual  
T : Tuntas   
TT : Tidak Tuntas  
  
 Pada saat pretest, semua siswa dinyatakan tidak 
tuntas tetapi pada saat posttest semua siswa 
dinyatakan tuntas. Rata-rata ketuntasan individual 
siswa pada pretest sebesar 1,22 dan pada posttest 
menunjukkan peningkatan dengan rata-rata 
ketuntasan sebesar 3,61.  

Berdasarkan hasil pretest dan posttest dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran 
ARIAS dapat meningkatkan penguasaan konsep 
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siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru,  
hal tersebut ditunjukkan oleh peningkatan skor (gain-
score) pada semua siswa yang mengikuti proses 
pembelajaran dengan rata-rata 0,79 atau berkategori 
tinggi.  

Penggunaan lima tahap dalam model 
pembelajaran ARIAS yakni  Assurance, Relevance, 
Interest, Assessment, dan Satisfaction dapat 
meningkatkan baik kemampuan pengajaran 
kontruktivistik maupun lima domain dalam 
taksonomi untuk pendidikan sains, sehingga 
diharapkan akan meningkatkan kemampuan minimal 
anak-anak yang tercermin dalam lima ranah tersebut, 
yaitu pengetahuan, keterampilan, kreativitas, sikap, 
dan penerapan sains yang dikaitkan dalam kehidupan 
nyata [7]. 

Proses pembelajaran materi reaksi oksidasi 
reduksi yang menggunakan model pembelajaran 
ARIAS terbukti efektif mampu meningkatkan 
penguasaan konsep siswa, hal tersebut dapat terjadi 
karena pembelajaran menggunakan model ini 
dianggap menarik oleh siswa sesuai dengan teori 
Piaget bahwa faktor utama yang mendorong 
perkembangan kognitif seseorang adalah motivasi 
atau daya diri si individu sendiri untuk mau belajar 
dan berinteraksi dengan lingkungannya [8]. Agar 
dalam diri siswa dapat termotivasi untuk belajar, guru 
berperan untuk menciptakan pembelajaran yang 
menarik, salah satunya adalah seperti yang telah 
disebutkan di atas yaitu dengan menerapkan model 
pembelajaran motivasi yaitu model pembelajaran 
ARIAS dalam pembelajaran kimia.  

Fase Assurance pada tahapan ARIAS, membantu 
siswa mengingat kembali pengetahuan prasyarat dan 
memberikan motivasi kepada siswa secara 
kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar 
dalam kehidupan sehari-hari seperti memberikan 
demontrasi, menyajikan fenomena-fenomena, fakta-
fakta yang berkaitan atau berhubungan dengan materi 
reaksi oksidasi reduksi serta mengajukan pertayaan 
agar siswa memiliki rasa ingin tahu dan diharapkan 
lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. 
Penyampaian materi prasyarat dan motivasi yang 
diberikan kepada siswa ditunjukkan agar 
memunculkan sikap positip siswa terhadap dirinya 
sendiri sehingga mereka sadar akan kekuatan diri 

dalam mengikuti pembelajaran. Salah satu cara yang 
digunakan untuk mempengaruhi sikap percaya diri 
adalah membantu siswa menyadari kekuatan dan 
kelemahan diri serta menanamkan pada siswa 
gambaran diri positif terhadap diri sendiri. Pendapat 
ini sesuai dengan teori Gagne menyatakan bahwa 
siswa harus diberi motivasi untuk belajar dengan 
harapan, bahwa belajar dengan harapan akan dapat 
memenuhi keingintahuan mereka tentang suatu 
pokok bahasan, akan berguna bagi mereka atau dapat 
menolong mereka untuk memproleh angka yang 
lebih baik. Menurut Gagne bagian yang paling kritis 
dalam proses belajar adalah pemberian kode pada 
informasi yang berasal dari memori jangka pendek 
yang disimpan dalam memori jangka panjang. Guru 
dapat berusaha menolong siswa-siswa dalam 
mengingat atau mengeluarkan pengetahuan yang 
disimpan dala memori jangka panjang itu. Cara 
menolong ini dapat dilakukan dengan mengajukan 
pertayaan-pertayaan pada siswa, yang merupakan 
suatu cara pengulangan. 

Fase relevance (relevansi) dalam pembelajaran 
kimia pada umumnya hendaknya pendidik memakai 
contoh-contoh yang relevan supaya proses 
pembelajaran lebih bermakna, sehingga siswa akan 
terdorong atau termotivasi dan lebih percaya diri 
dalam mempelajari sesuatu yang akan dipelajari jika 
ada hubungannya dengan kehidupan mereka sehari-
hari dan memiliki tujuan yang jelas. Pendapat ini 
sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ausubel 
bahwa pembelajaran bermakna merupakan suatu 
proses pembelajaran dimana infomasi baru 
dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah 
dimiliki seseorang yang sedang dalam proses 
pembelajaran. Pembelajaran bermakna terjadi bila 
siswa mencoba menghubungkan fenomena baru 
kedalam struktur pengetahuan mereka.  

Tahap interst (minat) guru membangkitkan minat 
dan keingintahuan siswa dengan cara membagi siswa 
menjadi beberapa kelompok. Guru memberikan 
kesempatan pada siswa belajar dengan melakukan 
percobaan pada tahap ini. Fase ketiga dari sintak 
ARIAS ini sesuai dengan teori belajar penemuan 
yang dikemukakan oleh Bruner. Bruner menyarankan 
agar siswa hendaknya belajar melalui partisipasi 
secara aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-
prinsip agar mereka memperoleh pengalaman dan 
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melakukan eksperiemen-eksperimen yang 
mengijinkan mereka untuk menemukan prinsip-
prinsip itu sendiri. Salah satu cara menumbuhkan 
intelektual anak menurut Bruner adalah 
meningkatkan kemampuan untuk menyampaikan 
pengalaman yang telah dilakukan dan yang akan 
dilakukan.  

Peningkatan aspek pengetahuan tersebut juga 
berkaitan erat dengan aktivitas siswa dan respon yang 
ditunjukkan siswa. Adanya respon positif dari siswa 
selama kegiatan pembelajaran berlangsung juga dapat 
mempertinggi harapan untuk mencapai keberhasilan. 
Respon positif tersebut merupakan salah satu bukti 
bahwa proses pembelajaran yang terjadi di dalam 
kelas menyenangkan dan menarik. Adanya suasana 
dan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, 
akan memotivasi dan merangsang siswa untuk ingin 
belajar sehingga pada akhirnya akan meningkatkan 
hasil belajar mereka. 

PENUTUP 
Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis, diskusi, dan temuan dalam 
penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa model 
pembelajaran ARIAS efektif untuk meningkatkan 
penguasaan konsep siswa pada materi pokok reaksi 
oksidasi reduksi. 
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BELAJAR TIGA FASE PADA MATERI TERMOKIMIA UNTUK MATAKULIAH KIMIA 
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DEVELOPING AND APLICATION OF CHEMISTRY INSTRUCTIONAL MODULE BASED 
ON THREE PHASE LEARNING CYCLE FOR THERMOCHEMISTRY IN CHEMICAL 
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Abstrak : Mahasiswa pendidikan teknik mesin yang mengikuti matakuliah kimia teknik merupakan 
lulusan dari SMA dan SMK. Mahasiswa lulusan SMA dan SMK memiliki perbedaan gaya belajar yang 
dapat dibuktikan melalui hasil belajar. Penelitian yang telah dilakukan oleh Munir (2015) diperoleh data 
hasil belajar mahasiswa pendidikan teknik mesin sebagai berikut: (1) Hasil belajar mahasiswa lulusan 
SMA pada matakuliah teori kurang memuaskan yaitu terletak pada rentang rerata 2,78 – 2,96 dari skala 4, 
(2) Hasil belajar mahasiswa lulusan SMA pada matakuliah praktikum sangat memuaskan dengan rentang 
rerata 3,38 – 3,54 dari skala 4, (3) Hasil belajar mahasiswa lulusan SMK pada matakuliah teori kurang 
memuaskan dengan rentang rerata 2,59 – 2,81 dari skala 4, (4) Hasil belajar mahasiswa lulusan SMK 
pada matakuliah praktikum sangat memuasakan dengan rentang rerata 3,39 – 3,50 dari skala 4, (5) Hasil 
uji t-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan mahasiswa lulusan SMA 
dan SMK pada matakuliah teori, (6) Hasil uji Mann-Whitney U menunjukkan bahwa tidak terdapat 
perbedaan hasil belajar yang signifikan mahasiswa lulusan SMA dan SMK pada matakuliah praktikum. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang berasal dari lulusan SMA atau SMK memiliki 
persamaan yaitu pemahaman terhadap matakuliah teori yang kurang. Untuk itu dilakukan penelitian 
tentang pengembangan dan penerapan modul pembelajaran kimia berbasis daur belajar tiga fase pada 
materi termokimia untuk matakuliah kimia teknik. 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan modul berbasis model daur belajar tiga fase untuk 
matakuliah kimia teknik pada materi termokimia,  mengetahui kelayakan modul hasil pengembangan 
melalui uji keterbacaan dan validasi ahli., dan mengetahui keefektifan modul hasil pengembangan untuk 
meningkatkan pemahaman mahasiswa pendidikan teknik mesin terhadap materi termokimia. Hasil 
pengembangan berupa buku petunjuk dosen, modul termokimia berbasis daur belajar tiga fase, silabus, 
Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan 30 butir soal uji pemahaman konsep termokimia. 
Modul yang telah dikembangkan, berisi materi termokimia yang dapat dipelajari melalui tiga representasi 
yaitu makroskopik, mikroskopik, dan simbolik serta menampilkan aplikasi konsep termokimia di bidang 
mesin dan otomotif. Modul berbasis daur belajar tiga fase, yang mana fase eksplorasi paralel dengan 
tahap asimilasi dan ketidaksetimbangan kognitif, fase pengenalan konsep sesuai dengan tahap akomodasi, 
dan fase penerapan konsep merupakan tahap organisasi dalam teori Piaget, sehingga modul tidak hanya 
mampu meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa namun juga dapat mencegah kesalahan konsep 
pada materi termokimia.   

mailto:Ayoenierz@gmail.com
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Modul yang dikembangkan mengadaptasi metodologi penelitian dan pengembangan 4D yang 
dikemukakan oleh Thiagarajan yang terdiri dari empat tahap pengembangan yaitu define, design, develop 
dan desiminate. Produk yang dihasilkan telah dilakukan uji coba produk untuk mengetahui kelayakannya. 
Uji coba produk yang dilakukan peneliti meliputi validasi produk oleh dosen pendidikan kimia dan dosen 
pendidikan teknik mesin dan uji coba terbatas oleh mahasiswa pendidikan teknik mesin melalui instrumen 
penelitian yang berupa lembar validasi perorangan dan kelompok. Soal uji coba divalidasi melalui 
instrumen penelitian yang berupa lembar validasi isi.  Jenis data yang  diperoleh peneliti adalah data 
kualitatif  dan kuantitatif.  
Kata kunci: Pengembangan modul, Daur belajar tiga fase, Soal uji pemahaman, Termokimia, Kimia 
Teknik. 
 
Abstract. Student of mechanical engineering education who learned chemical engineering graduated 
from high school and vocational school. Students of vocational and high school graduates have different 
learning styles can be proved through learning outcomes. Research has been conducted by Munir (2015) 
obtained data result about learning outcomes student of mechanical engineering education as follows: (1) 
The cognitive results a graduate of high school in theory subjects less than satisfactory, in which range 
from 2.78 to 2.96 on a scale of 4 (2) the cognitive results a graduate of high school in practical subjects 
very satisfactory with an average range of 3.38 to 3.54 on a scale of 4, (3) the cognitive results a 
graduate of vocational school in theory subjects less satisfactory in which an average range of 2.59 to 
2.81 scale of 4, (4) the cognitive results a graduate of vocational school in practical subjects very 
satisfactory with an average range of 3.39 to 3.50 on a scale of 4 (5) results of t-test showed that there 
are significant differences in learning outcomes of students graduate from high school and vocational 
school in the theory subjects, (6) the results of the Mann-Whitney U test showed that there is no 
significant difference in learning outcomes of students graduate from high school and vocational school 
in practical subject. The results showed that students who graduate from high school or vocational school 
have in common was the understanding of the theory subject is lacking. Research developing and 
application of chemistry intructional module based on the three phase learning cycle in thermochemistry 
materials for chemical engineering. 

The purpose of this study to produce module based on three phases learning cycle model for 
thermochemistry at chemical engineering course, determine the feasibility of module development results 
through the test of legibility and validation expert, and assess the effectiveness module development 
results to improve conceptual understanding student of mechanical engineering education about 
thermochemistry. The result of this study was thermochemistry modul based on three phase of learning 
cycle model, syllabus, lesson plan, and 30 items of thermochemistry comprehension test. Module has been 
developed, contain of thermochemistry concept that can be learned through the three multiple 
representations are macroscopic, microscopic, and symbolic as well as displaying application of 
thermochemistry concepts in the machinery and automotive field. Module based on three phase learning 
cycle, in which phase of exploration was parallel with the stages of assimilation and nonequilibrium 
cognitive, the concept introduction according to the stage of accommodation, and concept 
implementation was parallel with the organization stage in Piaget's theory, so that the module can 
increase concept understanding and prevent misconceptions in thermochemistry. 

Module was developed to adapt the methodology of research and development by Thiagarajan 
that 4D consists of four stages of development that define, design, develop and desiminate . Product has 
conducted product trials to determine its feasibility. Product trials conducted by researchers include 
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product validation by professor of chemistry education and mechanical engineering education and 
limited testing by student of mechanical engineering education through research instruments form of 
individual and group validation sheet . Comprehension test trials validated through research instruments 
form of content validation sheet . The type of data obtained by researchers is the qualitative and 
quantitative data. 
Keywords: Doveloping module, Three phase leraning cycle, Comprehensiaon test, Thermochemistry, 
Chemical engineering. 
 

PENDAHULUAN 

Matakuliah teori untuk kimia teknik 
meliputi materi lingkup pengukuran dan 
perhitungan dasar kimia, teori kinetika dan 
pengukuran gas, termokimia, elektrolisis, sifat 
dan prinsip konversi energi, teknik 
elektroplating dan penanggulangan korosi. 
Sreenivasulu dan Subramaniam (2013) 
menjelaskan bahwa termokimia merupakan 
salah satu topik dalam ilmu kimia yang terkait 
ilmu fisika dengan beberapa prinsip yang ditulis 
dalam terminologi matematika yang melibatkan 
penalaran abstrak dan pemahaman yang tidak 
sederhana, sehingga menuntut mahasiswa 
memiliki pemahaman konseptual dan algoritmik. 
Konsep termokimia yang membutuhkan 
pemahaman konseptual diantaranya: reaksi 
eksotermik dan endotermik, jenis entalpi reaksi, 
persamaan termokimia dan aliran kalor dari 
sistem ke lingkungan atau sebaliknya. 
Pemahaman algoritmik dibutuhkan dalam 
mempelajari konsep perubahan entalpi yang 
dapat diperoleh melalui data standar entalpi 
pembentukan, siklus Hess, data energi ikatan, 
data hasil percobaan kalorimeter, dan hukum 
pertama Termodinamika.  

Chiu (2000) menjelaskan bahwa 
pemahaman konseptual merupakan kemampuan 
untuk mengungkapkan materi yang disajikan 
dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, 
memberikan interpretasi, dan mengaplikasikan 
materi, sedangkan pemahaman algoritmik lebih 
mengutamakan pemahaman tentang prosedur 
atau rumus matematik untuk menghitung atau 
memecahkan masalah (Zoller, et al. 1995). 

Pemahaman konseptual mahasiswa dapat diukur 
menggunakan tes pilihan ganda. Pemilihan tes 
pilihan ganda memiliki kelebihan karena lebih 
mudah diterapkan, lebih cepat, dan objektif. 
Selain itu, tes pilihan ganda dapat diterapkan 
dalam kelas dengan jumlah mahasiswa banyak, 
namun tes pilihan ganda memiliki keterbatasan 
dalam penerapannya. Kekurangan dalam 
penerapan tes pilihan ganda adalah kesulitan 
dalam menentukan apakah mahasiswa 
menjawab benar karena telah memahami konsep 
atau hanya sekedar menebak, serta tingkat 
pemahaman mahasiswa pada tes pilihan ganda 
hanya berdasarkan pada jumlah jawaban yang 
benar (Nabilah, Andayani & Laksmiwati, tanpa 
tahun). Beberapa peneliti telah mengembangkan 
tes two tier dengan dua tingkat (Chandrasegaran 
et al., 2007; Chou, C.C & Chiu M.H, 2014; Tan, 
K.C.D et a.l, 2002; Tuysuz, C. 2009; Treagust 
D.F, 2006)  yaitu : tingkat pertama terdiri dari 
lima pilihan jawaban dan tingkat kedua terdiri 
dari pilihan alasan yang mengacu pada tingkat 
pertama. Tes two tier dapat digunakan sebagai 
alat uji pemahaman konsep termokimia pada 
matakuliah teori untuk kimia teknik. 

Pemahaman konsep kimia dapat 
ditingkatkan melalui tiga representasi, yaitu 
makroskopik, mikroskopik, dan simbolik. 
Representasi makroskopik dapat dipelajari 
melalui observasi perubahan materi seperti 
perubahan warna, pH larutan, pembentukan gas 
dan pengendapan dalam reaksi kimia 
(Chandrasegaran et al., 2007: 294). Level sub-
mikroskopik merupakan level partikel yang 
dapat digunakan untuk mendeskripsikan gerakan 
elektron, molekul, partikel atau atom 
(Chittleborough dan Treagust. 2007:274). 
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Devetak et al. (2007:2) menjelaskan bahwa pada 
level simbolik dari konsep kimia seperti simbol 
unsur, persamaan dan formula kimia, persamaan 
matematis, grafik, dan skema digunakan untuk 
mempermudah menjelaskan fenomena kimia 
yang abstrak. 

Konsep kimia dapat dipahami berdasarkan 
representasi makroskopik, mikroskopik, 
simbolik melalui media belajar, animasi 
komputer (Tuysuz, 2010), buku teks 
(Nyachawya & Wood, 2014), multimedia modul 
(Tien & Osman, 2013) dan pemahaman 
algoritmik melalui modul Java (Teller et al., 
1998). Pemahaman konsep termokimia 
mahasiswa teknik dapat ditingkatkan melalui 
berbagai cara, salah satunya adalah penggunaan 
bahan ajar dan penerapan model pembelajaran 
yang tepat. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat 
diterapkan dalam pembelajaran termokimia pada 
matakuliah kimia teknik adalah model daur 
belajar. Dasna dan Sutrisno (2006:69) 
mengungkapkan model daur belajar akan 
melibatkan mahasiswa secara langsung pada 
kegiatan penelitian secara aktif agar terjadi 
proses asimilasi, akomodasi, dan organisasi 
dalam struktur kognitif mahasiswa. Pemilihan 
model daur belajar tiga fase sebagai dasar 
pengembangan modul karena tahapannya 
sederhana, mudah dalam penerapan dan 
memenuhi kriteria pembelajaran 
konstruktivistik. Model daur belajar dapat 
menjadi dasar dalam pengembangan bahan ajar.  

Bahan ajar dapat berupa buku cetak atau 
media elektronik. Bahan ajar cetak dapat berupa 
buku teks, lembar kerja mahasiswa (LKM), 
handout, dan modul, sedangkan bahan ajar 
elektronik dapat berupa media flash, power 
point, virtual lab atau melalui aplikasi 
handphone. Pengembangan bahan ajar harus 
tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan 
pembelajaran, artinya bahan ajar harus sesuai 
dengan karakter mahasiswa teknik. Penerapan 
bahan ajar berupa modul dapat menjadi 

alternatif dalam meningkatkan pemahaman 
mahasiswa teknik. 

Dasna dan Sutrisno (2004) menjelaskan 
pengembangan modul berdasarkan daur belajar 
tiga fase sebagai berikut: (1) Pada fase 
eksplorasi, terdapat serangkaian kegiatan belajar 
yang dapat dilakukan mahasiswa yaitu: 
melakukan pengamatan, membaca uraian dan 
tabel, menganalisa artikel, dan berdiskusi.       
(2) Pada fase pengenalan konsep, mahasiswa 
mendapatkan penjelasan tentang konsep yang 
ditemukan dan memperoleh informasi yang 
berhubungan dengan konsep yang dipelajari 
dengan kehidupan sehari-hari, (3) Fase 
penerapan konsep berisi serangkaian kegiatan 
belajar yang harus dilakukan mahasiswa untuk 
menerapkan konsep yang dipelajari dalam 
situasi baru yaitu: memecahkan dan 
menganalisis masalah yang terdapat di dalam 
artikel, atau melakukan percobaan baru. 
Pemilihan model daur belajar tiga fase sebagai 
dasar pengembangan modul karena tahapannya 
sederhana, mudah dalam penerapan dan 
memenuhi kriteria pembelajaran 
konstruktivistik. 

 
METODE 

Penelitian menggunakan model 
pengembangan yang dikembangkan oleh 
Thiagarajan, et al. (1974), yaitu model 4D 
meliputi tahap pendefinisian (Define), 
perancangan (Design), pengembangan 
(Develop), dan penyebaran (Disseminate). 
Pengembangan soal uji pemahaman pada 
materi termokimia 
a. Mempelajari konsep termokimia 
b. Menyusun peta konsep termokimia 

berdasarkan hirarkinya  
c. Menyusun indikator soal. Indikator 

disusun untuk mengetahui tingkat 
pencapaian kompetensi. Indikator 
dikembangkan dari kompetensi dasar 
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dengan menggunakan kata kerja 
operasional. 

d. Menyusun butir soal sesuai dengan 
indikator. 

Pengembangan modul  pada materi termokimia 
melalui tahapan berikut : 
Tahap Define 
 Tahap pendefinisian bertujuan untuk 
menetapkan dan mendefinisikan kebutuhan 
dalam pengembangan modul. Enam langkah 
dalam tahapan pendefinisian yang harus 
dilakukan sebagai berikut: 

a. Analisis awal akhir digunakan untuk 
mengidentifikasi masalah mendasar 
yang dihadapi oleh dosen matakuliah 
kimia teknik dalam menyampaikan 
materi.  

b. Analisis pebelajar digunakan untuk 
mengidentifikasi karakteristik belajar 
mahasiswa yang sesuai dengan 
rancangan dan pengembangan bahan 
ajar.  

c. Analisis materi termokimia pada 
kompetensi isi matakuliah kimia 
teknik.  

d. Analisis konsep digunakan untuk 
mengidentifikasikan konsep utama 
yang akan diajarkan, menyusun secara 
hierarki, dan merinci konsep menurut 
tingkatan paling penting dan relevan 

e. Analisis tugas digunakan untuk 
mengetahui pengetahuan mahasiswa 
tentang materi termokimia 

f. Spesifikasi tujuan pengembangan 
bahan ajar digunakan untuk 
mengkonversikan hasil yang telah 
diperoleh pada langkah analisis konsep 
dan analisis tugas menjadi tujuan dari 
pengembangan bahan ajar. 

Tahap Design 
Tahap perancangan bertujuan untuk 

mengembangkan perangkat pembelajaran yang 
digunakan. Tahap perancangan memiliki enam 
tahapan yaitu:  

a. Penyusunan kriteria bahan ajar 
b. Penyeleksian jenis bahan ajar yang 

dikembangkan yaitu modul.  
c. Penyusunan RPP sebagai pedoman 

dalam penyusunan modul 
d. Penentuan format modul. Modul 

dikembangkan berbasis model daur 
belajar tiga fase yang terdiri fase 
eksplorasi, pengenalan konsep, dan 
penerapan konsep 

e. Pembuatan prototipe modul. 
f. Penyusunan instrumen validasi 

penelitian seperti tes tertulis, angket, 
pedoman wawancara, dan lembar 
observasi. 

Tahap Develop 
Tahap pengembangan bertujuan untuk 

menghasilkan modul yang telah direvisi 
berdasarkan saran dari para ahli. Tahap 
pengembangan memiliki dua langkah sebagai 
berikut: 

a. Prototipe modul berbasis daur belajar 
tiga fase divalidasi oleh para ahli 
yang berkompeten, yaitu dosen kimia 
ahli materi termokimia sekaligus ahli 
desain modul.  

b. Validasi lanjutan dapat dilaksanakan 
jika modul yang dikembangkan telah 
layak. Apabila modul dinyatakan 
belum layak, maka wajib direvisi. 
Modul yang telah dinyatakan layak 
oleh dosen ahli, dapat diterapkan 
dalam kelas penelitian.  

Hasil validasi kemudian dianalisis. Jika 
modul dinyatakan tidak layak maka peneliti 
melakukan revisi sesuai dengan komentar dan 
saran yang diberikan. Setelah dinyatakan layak 
oleh dosen ahli dan dosen kimia teknik, 
selanjutnya dilakukan uji coba terbatas. Uji 
coba terbatas dilakukan hanya pada kelompok 
kecil mahasiswa yang bertujuan untuk 
menyempurnakan modul. Modul hasil revisi 
dari dosen ahli, dosen kimia teknik dan telah 
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diuji coba terbatas merupakan produk akhir 
dari pengembangan dan diujicoba di lapangan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang dibahas meliputi hasil 
validasi butir soal. Soal uji pemahaman yang 
dihasilkan sebanyak 30 butir. Soal uji 
pemahaman menggunakan model two tier, yaitu 
tingkatan pertama berupa soal obyektif dengan 5 
pilihan jawaban yang bertujuan untuk 
mengetahui tingkat pemahaman konsep 
termokimia yang dimiliki mahasiswa, dan 
tingkatan kedua yaitu diberikan alasan untuk 
mengetahui kesalahan konsep mahasiswa.  

Soal telah divalidasi oleh tiga dosen jurusan 
teknik mesin. Setiap butir soal yang divalidasi 
memiliki kriteria penilaian tersendiri, contohnya 
butir soal nomor 1.  

 

 

Gambar 1. Validasi butir soal no 1 

Kriteria penskoran butir soal meliputi:  
1. Kesesuaian soal dengan indikator konsep 
2. Kesesuaian soal dengan jenjang kognitif 
3. Kesesuaian artikel dengan soal 
4. Kesesuaian pilihan jawaban dengan soal 
5. Kesesuaian alasan dengan pilihan jawaban 
6. Kesesuaian alasan dengan indikator konsep 
7. Tingkat kesesuaian distractor dengan soal 
8. Alasan dapat menunjukkan kesalahan 

konsep 

9. Kebenaran konsep dalam soal 
10. Rumusan kalimat soal komunikatif 
11. Kalimat menggunakan bahasa yang baik dan 

benar. 
12. Rumusan kalimat tidak menimbulkan 

penafsiran ganda/salah pengertian 
Secara keseluruhan hasil validasi 30 butir soal 
sebagai berikut: 

 

Gambar 2 Validasi 30 butir soal 

Tabel 1. Kriteria validitas butir soal 
Koefisien validitas Kriteria validitas 
0,00-0,20 Sangat kurang 
0,21-0,40 Kurang 
0,41-0,60 Cukup 
0,61-0,80 Tinggi 
0,81-1,00 Sangat tinggi 
(Modifikasi dari Landis & koch, 1977:165) 

Berdasarkan Tabel 1, dapat disimpulkan 
bahwa 10 soal yaitu soal nomor 
4,5,16,17,19,20,22,28,29, dan 30 memenuhi 
kriteria validitas tinggi. 20 butir soal yaitu soal 
nomor 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
18, 21, 23, 24, 25, 26, dan 27 memenuhi kriteria 
validitas sangat tinggi. 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa : 
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1. Hasil pengembangan berupa modul 
pembelajaran kimia, buku petunjuk 
dosen, soal uji pemahaman, silabus, dan 
Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP). 

2. Berdasarkan validasi ahli oleh 3 dosen 
teknik, menghasilkan 10 soal yaitu soal 
nomor 4,5,16,17,19,20,22,28,29, dan 30 
memenuhi kriteria validitas tinggi. 20 
butir soal yaitu soal nomor 1, 2, 3, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 23, 
24, 25, 26, dan 27 memenuhi kriteria 
validitas sangat tinggi. 
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Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kelayakan permainan kartu Quarchem sebagai media 
pembelajaran materi Ikatan Kimia. Jenis penelitian ini adalah pengembangan dengan rancangan 
pengembangan Research and Development (R&D) sampai tahap uji coba produk terbatas. Instrumen 
yang digunakan adalah lembar telaah, lembar validasi, lembar angket respon, dan lembar tes 
keterampilan berpikir analitis. Permainan ini diujicobakan kepada 12 siswa kelas X SMAN 1 Taman 
Sidoarjo tahun ajaran 2015/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permainan kartu Quarchem 
layak digunakan sebagai media pembelajaran Ikatan Kimia. Kriteria validitas diketahui bahwa 
pengembangan permainan telah disesuaikan dengan metode pengembangan yang digunakan dan 
memperhatikan karakteristik media pembelajaran dan ditunjukkan oleh rata-rata validasi isi sebesar 
82,67% (sangat valid) dan validasi konstruk sebesar 82,96% (sangat valid). Kriteria kepraktisan 
diketahui dari hasil respon siswa sebesar 96,30% (sangat praktis) yang merupakan respon positif 
terhadap permainan yang dikembangkan. Kriteria keefektivan diketahui dari peningkatan berpikir 
analitis siswa pada kategori sedang yang ditunjukkan melalui perhitungan skor gain sebesar 0,6 dan  
ketuntasan belajar siswa sebesar 83,33% (sangat efektif). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa permainan kartu Quarchem layak digunakan sebagai media pembelajaran untuk  
melatihkan keterampilan berpikir analitis siswa pada materi Ikatan Kimia di kelas X SMA. 
 
Kata kunci: Kartu Quarchem, Keterampilan Berpikir Analitis, Ikatan Kimia 
 

Abstract. The aim of this research is to analize the eligibility of Quarchem card media in Chemical 
Bonding topic. The kind of research is development including the Research and Development (R&D) on 
limited testing. Instrument of this research are analized sheet, validation sheet, student questionaire 
response, and analytical thinking skill test. The media tested on 12 student of class X SMAN 1 Taman 
Sidoarjo year 2015/2016. The results showed that Quarchem card worthy to use learning media on 
Chemical Bonding. Criterium validity is known that the development of the game has been adapted to the 
model used and the development of learning and pay attention to the characteristics shown by an average 
82,67% content validity (very valid) and construct validity of 82,96% (very valid). Practicality criteria 
known from the results of students responses at 96,30% (very practice) which is a positive response to the 
game which is developed. While the effectiveness of the criteria indicated by an increase of analytical 
thinking skill of students by the calculation of the gain score of 0,6 and the mastery learning outcome get 
percentage 83,33% (very effective). Based on these results, we can conclude that the Quarchem card 
developed suitable to be used as a learning media on Chemical Bonding in class X Senior High School. 
 
Keywords: Quarchem card, Analytical thinking skills, Chemical bonding 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang semakin cepat mempunyai 
dampak luas dalam bidang pendidikan. Dampak-
dampak tersebut mendorong adanya 
pembaharuan dalam bidang pendidikan. 
Diantaranya dengan pembaharuan kurikulum 
secara berkesinambungan. Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan 
Peraturan Pemerintah (PP) nomor 32 tahun 2013 
tentang perubahan atas PP nomor 19 tahun 2005 
tentang Standar Proses Nasional Pendidikan 
yang menyatakan tentang kriteria mengenai 
pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan 
pendidikan untuk mencapai standar kompetensi 
lulusan yang kemudian dipertegas melalui 
peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan 
(Permendikbud) nomor 103 tahun 2014 tentang 
pembelajaran pada satuan pendidikan 
dilaksanakan berbasis aktivitas dengan 
karakteristik secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 
didik untuk berpartisipasi aktif, serta 
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 
bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 
psikologis peserta didik. 

Proses belajar mengajar pada hakikatnya 
adalah proses komunikasi, yaitu proses 
penyampaian pesan dari sumber pesan melalui 
saluran atau media tertentu ke penerima pesan 
[1]. Sarana pendidikan dapat berupa bangunan 
fisik ataupun fasilitas lain yang dapat menunjang 
belajar siswa. Penyediaan media pembelajaran 
merupakan salah satu contoh penting dari 
penyediaan sarana pendidikan. Media 
pembelajaran dapat diartikan sebagai segala 
sesuatu yang dapat digunakan untuk 
menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima 
sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 
perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa 
sehingga proses belajar terjadi [1]. 

Kimia merupakan mata pelajaran di sekolah 
menengah atas yang dianggap sulit oleh 
sebagian siswa, ini dikarenakan materi yang 
terdapat dalam mata pelajaran Kimia mencakup 
hafalan dan hitungan sehingga sulit dimengerti 
oleh peserta didik. Kebanyakan peserta didik 
merasa kesulitan dalam memahami serta 
menerapkan rumus yang cukup selama 
pembelajaran Kimia berlangsung [2]. Salah satu 
contoh materi dalam Kimia adalah Ikatan Kimia. 
Ikatan Kimia merupakan salah satu pokok 
bahasan Kimia dikelas X SMA dan juga 
merupakan pokok bahasan yang luas dengan 
konsep dan uraian, sehingga pada pokok 
bahasan ini diperlukan pemahaman yang serius. 

Berdasarkan wawancara kepada salah 
seorang guru Kimia SMA Negeri 1 Taman 
Sidoarjo yang dilakukan pada Selasa, 28 Juli 
2015 pada umumnya 97% siswa kelas X SMA 
menyatakan mengalami kesulitan dalam belajar 
materi Ikatan Kimia dengan batas ketuntasan 
minimal yang ditetapkan yaitu 78. SMA Negeri 
1 Taman Sidoarjo merupakan sekolah yang 
dipilih sebagai tempat penelitian karena 
pembelajaran masih dilakukan secara 
konvensional, antara lain: (1) guru menjelaskan 
secara garis besar dengan metode ceramah dan 
penugasan soal; (2) siswa hanya disuruh untuk 
mencatat dan menghafalkan materi; (3) 
pembelajaran tidak disertai dengan penggunaan 
media yang menarik. Pembelajaran yang 
demikian cenderung menimbulkan kejenuhan 
untuk siswa dalam mengikuti pembelajaran. Hal 
ini berdampak pada menurunnya hasil belajar 
pada materi Ikatan Kimia tersebut. Tentunya 
diperlukan media pembelajaran yang 
meningkatkan keaktivan siswa dalam 
mempelajari materi Ikatan Kimia. 

Media adalah saluran informasi yang 
menghubungkan antara sumber informasi dan 
penerima. Dalam pengertian ini media diartikan 
sebagai fasilitas komunikasi yang dapat 
memperjelas makna komunikator dan 
komunikan [3]. Jadi, media pembelajaran secara 
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umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. 
Salah satu  media yang menyenangkan adalah 
media permainan. Media pendidikan berupa 
permainan mempunyai kelebihan, yaitu 
permainan memungkinkan adanya partisipasi 
aktif dari siswa untuk belajar [1]. Belajar yang 
baik adalah belajar yang aktif. Permainan dalam 
pembelajaran akan membuat siswa merasa 
senang dan lebih termotivasi untuk belajar lebih 
giat. Motivasi menentukan banyaknya aktivitas 
atau informasi yang dapat dipelajari. Siswa yang 
termotivasi menunjukkan proses kognitif yang 
tinggi dalam belajar, menyerap, dan mengingat 
apa yang telah dipelajari. Dalam hal ini 
permainan dapat menghubungkan pengalaman-
pengalaman menyenangkan dan mengasyikkan, 
bahkan ketika siswa terlibat dalam permainan 
secara serius dan menegangkan sifat sukarela 
dan motivasi datang dari dalam diri siswa sendiri 
secara spontan. 

Berbagai penelitian tentang penggunaan 
media dalam pembelajaran menyakini bahwa 
media mampu menarik perhatian siswa untuk 
memperhatikan pelajaran dan lebih berperan 
aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa 
akan lebih mudah mengerti dan memahami 
materi Kimia yang nantinya akan berdampak 
positif terhadap hasil belajar. Model 
pembelajaran konvensional identik dengan 
pembelajaran berpusat pada guru, selain itu 
pengelolaan kelas menggunakan media yang 
tidak inovatif menyebabkan siswa menjadi cepat 
lelah karena tidak terciptanya suasana yang 
menyenangkan [4]. Berdasarkan penelitian 
menyatakan permainan Truth and Dare yang 
dikembangkan layak digunakan sebagai media 
pembelajaran Hidrokarbon [5]. Kelayakan 
permainan kartu Truth and Dare sebagai media 
pembelajaran Hidrokarbon dapat ditunjukkan 
oleh rata-rata validasi isi sebesar 77,33% (valid) 
dan validasi konstruk sebesar 78,52% (valid). 
Kriteria kepraktisan diketahui dari hasil respon 
siswa sebesar 94,44% dengan peningkatan 
ketuntasan belajar siswa sebesar 46,66% dan 

observasi aktivitas siswa selama menggunakan 
permainan sebesar 97,92%. Penelitian yang telah 
dilakukan tersebut menyarankan bahwa dalam 
penggunaan media permainan kartu Truth and 
Dare membutuhkan waktu yang lama sekitar 90 
menit, sehingga diperlukan persiapan di luar jam 
pelajaran dan terdapat pembatasan waktu 
permainan. Selain itu, permainan ini perlu 
dikembangkan dalam materi Kimia lainnya. 
Selain penelitian tersebut, penelitian tentang 
penggunaan media kartu juga telah dilakukan 
yang menunjukkan bahwa kelas yang diberikan 
suatu media akan meningkatkan hasil belajar 
dan penggunaan media kartu efektif untuk 
belajar konsep-konsep Kimia [6].  

Media permainan kartu Quarchem ini 
diadopsi dari permainan kartu Kuartet pada 
umumnya. Bedanya dalam permainan Quarchem 
ini terletak pada jenis kartu dan aturan 
permainannya. Kartu Quarchem terdiri dari 13 
kategori yang berisi kata kunci dalam materi 
Ikatan Kimia. 

Analisis meliputi kategori mengenali, 
mengira-ngira, menghitung, mengategorikan dan 
masih banyak lagi. Dalam permainan Quarchem, 
siswa juga diajak untuk mengategorikan kartu, 
kemudian juga menganalisis kartu-kartu tersebut 
yang termasuk dalam satu kategori dengan 
memberikan penjelasan secara lengkap dan 
benar [7].  

 
METODE  

Jenis penelitian ini adalah pengembangan, 
dengan rancangan pengembangan Research and 
Development (R&D) sampai tahap uji coba 
produk terbatas. Instrumen yang digunakan 
adalah lembar telaah, lembar validasi, lembar 
angket respon, lembar tes keterampilan berpikir 
analitis, dan lembar observasi aktivitas siswa. 
Permainan ini diujicobakan kepada 12 siswa 
kelas X SMAN 1 Taman Sidoarjo tahun ajaran 
2015/2016. Sasaran penelitian ini adalah sebuah 
media berupa permainan kartu Quarchem yang 



Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya, ISBN : 978-602-0951-12-6 
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 17 September 2016  

 
B-127 

akan dijadikan sebagai media pembelajaran 
Kimia untuk melatihkan keterampilan berpikir 
analitis siswa dan layak untuk materi Ikatan 
Kimia. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian pengembangan permainan 
Quarchem pada materi pokok Ikatan Kimia 
untuk SMA kelas X menggunakan rancangan 
pengembangan yang diadaptasi dan mengacu 
pada metode Penelitian dan Pengembangan atau 
Research and Development (R&D) [8]. 
Berdasarkan hasil telaah yang diberikan oleh 
dosen Kimia, diperoleh beberapa saran baik 
terhadap media maupun instrumen 
pendukungnya seperti soal pretest dan posttest, 
kartu soal permainan, pedoman permainan untuk 
guru, dan peraturan permainan untuk siswa. 
Saran dari segi isi oleh dosen Kimia agar konten 
yang terdapat pada media kartu Quarchem 
disesuaikan materinya dengan sumber buku 
Kurikulum 2013. Selain itu, soal yang ada pada 
kartu Quarchem disesuaikan dengan tujuan 
pembelajaran pada materi Ikatan Kimia, serta 
soal pretest dan posttest untuk ranah kognitif 
juga lebih diperhatikan. Saran dari segi konstruk 
yaitu agar diperjelas lagi penjelasan permainan 
yang ada pada buku pedoman bagi guru. Selain 
itu, perlu diberikan wadah untuk mengemas 
kartu, sehingga tampilan menjadi lebih menarik. 

Setelah melewati tahap telaah, maka media 
kartu Quarchem divalidasi. Media ini divalidasi 
oleh dua dosen Kimia FMIPA Unesa dan satu 
guru Kimia SMA Negeri 1 Taman Sidoarjo. 
Validator akan mengisi lembar penilaian yang 
telah disediakan yang terdiri dari lembar validasi 
isi dan lembar validasi konstruk. Perolehan nilai 
validasi isi dari 2 dosen Kimia FMIPA Unesa 
dan 1 guru Kimia SMA Negeri 1 Taman 
Sidoarjo memperoleh persentase sebesar 82,67% 
dan dapat dikatakan sangat baik/ sangat layak. 
Sedangkan nilai validasi konstruk memperoleh 
persentase sebesar 82,96% dan dapat dikatakan 
sangat baik/ sangat layak.  

Tabel 1.  Hasil Perhitungan Penilaian Validasi 
Permainan 

No. Aspek P (%) Kategori 
1. Validasi Isi 82,67 Sangat Layak 
2. Validasi 

Konstruk 
82,96 Sangat Layak 

 
Persentase tersebut termasuk dalam 

kategori sangat layak [9]. Hal ini menunjukkan 
bahwa permainan kartu Quarchem yang 
dikembangkan sangat layak dikatakan sebagai 
permainan pendidikan. Hasil analisis validasi isi 
yang meliputi materi dalam permainan benar 
berdasarkan kisi-kisi soal prestest, posttest, dan 
kartu soal permainan telah memenuhi kelayakan 
kriteria materi dengan persentase rata-rata 
sebesar 80,00%. Materi yang ada dalam 
permainan sesuai dengan tujuan permainan yang 
akan dicapai memperoleh persentase 86,67%. 
Persentase untuk kualitas soal sesuai dengan 
tingkatan kelas siswa sebesar 80,00% dan dapat 
dikatakan baik/ layak.  

Selain itu, media permainan kartu 
Quarchem juga memenuhi syarat sebagai media 
pembelajaran dan kualitas tampilan. Salah satu 
syarat dari sebuah permainan adalah dengan 
adanya aturan permainan [1]. Sedangkan pada 
aspek tampilan adanya pemilihan warna dan 
gambar yang selaras. Hal tersebut sesuai dengan 
pernyataan bahwa pemilihan gambar, animasi 
dan video yang mendukung materi dapat 
menarik minat belajar siswa [10]. Ketertarikan 
siswa untuk mempelajari materi dapat 
berdampak positif pada peningkatan hasil belajar 
siswa. Setelah diujicobakan, untuk mengetahui 
tanggapan siswa setelah menggunakan media 
permainan kartu Quarchem diberikan lembar 
angket respon siswa. 
 

Tabel 2.  Persentase Respon Siswa terhadap Media 
No. Tujuan P (%) Kategori 
1. Kemenarikan 

Permainan 
100 Sangat Baik 

2. Kejelasan 
Cara Bermain 

91,67 Sangat Baik 
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No. Tujuan P (%) Kategori 
3. Kemudahan 

Cara Bermain 
91,67 Sangat Baik 

4. Motivasi 
Belajar Siswa 

100 Sangat Baik 
 

 Respon Siswa 
Keseluruhan 

96,30 Sangat Baik 

 
Persentase tersebut jika diinterpretasikan 

akan memperoleh kategori sangat baik/ sangat 
layak [9]. Hal ini membuktikan bahwa 
permainan kartu Quarchem menarik untuk 
digunakan sebagai media pembelajaran pada 
materi Ikatan Kimia. Mengenai kejelasan bahasa 
dalam permainan baik dari segi petunjuk 
permainan, bahasa yang digunakan mudah 
dipahami, dan materi dalam permainan mudah 
dimengerti. Hal ini didukung bahwa ciri media 
pembelajaran antara lain adalah untuk 
memudahkan komunikasi antara guru dengan 
siswa dalam pembelajaran [11]. Permainan kartu 
Quarchem  pada materi Ikatan Kimia yang 
dikembangkan mendapat respon sangat baik 
pada tujuan untuk mengetahui motivasi belajar 
siswa dengan menggunakan permainan dengan 
diperoleh persentase sebesar 100%.  Hal ini 
menunjukkan bahwa permainan yang 
dikembangkan mampu membuat siswa 
termotivasi untuk belajar. Hal ini sesuai dengan 
teori motivasi bahwa perilaku yang memperoleh 
penguatan di masa lalu lebih memiliki 
kemungkinan diulang, dibandingkan dengan 
perilaku yang terkena hukuman  [12]. 

Observasi untuk mengetahui apakah 
melatihkan berpikir analitis siswa telah berjalan 
dengan baik sesuai tujuan, dilakukan dengan 
metode eksperimen yaitu one group pretest – 
posttest design. 

 
Tabel 3. Nilai Pretest dan Posttest Siswa 

Berdasarkan hasil tersebut diperoleh 2 
siswa dari 12 siswa yang tidak tuntas. 
Ketuntasan pretest yang diperoleh adalah 
16,67% dan ketuntasan posttest yang diperoleh 
adalah 83,33%, sehingga peningkatan 
ketuntasan belajar siswa sebesar 66,66%.  

Peningkatan keterampilan berpikir analitis 
siswa dapat diukur dari nilai pretest dan posttest. 
Dapat dikatakan meningkat jika memiliki nilai 
gain ≥0,3 yang diperoleh dengan cara berikut: 

gain= (% 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝−% 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝)
(% 100−% 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝)

 

Tabel 4. Nilai Gain pada Hasil Pretest dan Posttest  

 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa 100% siswa 
mengalami peningkatan dalam berpikir analitis. 

Hasil pretest yang dilakukan pada siswa 
kelas X MIA-1 SMA Negeri 1 Taman Sidoarjo 
mencapai ketuntasan 16,67%. Hasil tersebut 
dapat dilihat pada Tabel 3 bahwa terdapat hanya 
2 siswa dari 12 siswa yang tuntas. Hal tersebut 
dapat terjadi akibat siswa banyak yang lupa 
mengenai materi Ikatan Kimia, sehingga siswa 

Siswa  Nilai  Pretest Nilai Posttest 

Nilai Predikat Nilai Predikat 
1. 3,2 B+ 4,0 A 
2. 2,0 C 2,8 B- 
3. 1,2 D+ 2,0 C 
4. 2,4 C+ 2,8 B- 

Siswa  Nilai  Pretest Nilai Posttest 

Nilai Predikat Nilai Predikat 
5. 1,6 C- 3,6 A- 
6. 2,8 B- 4,0 A 
7. 2,0 C 2,8 B- 
8. 1,6 C- 2,4 C+ 
9. 2,4 C+ 3,2 B+ 
10. 2,0 C 2,8 B- 
11. 1,2 D+ 3,6 A- 
12. 1,2 D+ 2,8 B- 

Nama 
Siswa  

Pretest Posttest Nilai Gain  Kategori 

1. 0,8 1,0 1,0 Tinggi 
2. 0,5 0,7 0,4 Sedang 
3. 0,3 0,5 0,3 Sedang 
4. 0,6 0,7 0,3 Sedang 
5. 0,4 0,9 0,8 Tinggi 
6. 0,7 1,0 1,0 Tinggi 
7. 0,5 0,7 0,4 Sedang 
8. 0,4 0,6 0,3 Sedang 
9. 0,6 0,8 0,5 Sedang 

10. 0,5 0,7 0,4 Sedang  
11. 0,3 0,9 0,9 Tinggi 
12. 0,3 0,7 0,6 Sedang 
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mengerjakannya berdasarkan ingatan yang 
dimiliki. 

Hasil dari pretest yang dilakukan setelah 
siswa melakukan permainan kartu Quarchem 
meningkat. Pada posttest terdapat 10 siswa dari 
12 siswa yang tuntas, yang berarti masih 
terdapat 2 siswa yang tidak tuntas. Hal itu 
tercermin pada  hasil angket lembar respon 
siswa yang menyatakan bahwa siswa ada yang 
belum paham mengenai petunjuk permainan 
masih mengalami kesulitan dalam bermain. 
Selain itu, subjek pada penelitian ini siswa 
dipilih secara heterogen, sehingga kemampuan 
analitisnya berbeda antara siswa satu dengan 
yang lainnya. Perbandingan jumlah siswa yang 
tuntas dengan yang tidak tuntas dapat dilihat 
berdasarkan diagram berikut ini, 

 
 

 
 

 

 
 

Gambar 1. Persentase Ketuntasan 
 

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa 
16,67% siswa mengalami ketidaktuntasan atau 2 
dari 12 siswa yang mengikuti pembelajaran dan  
83,33% atau 10 dari 12 siswa yang mengikuti 
pembelajaran dinyatakan tuntas. 

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui daftar 
nilai gain yang diperoleh 12 siswa. Data 
menunjukkan bahwa 100% siswa mengalami 
peningkatan dalam berpikir analitis karena nilai 
gain dari 12 siswa 100% ≥0,3. Hasil tersebut 
dapat dilihat dari gambar berikut ini, 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Peningkatan Keterampilan Berpikir 

Analitis 
 
Keterampilan berpikir analitis dilatihkan 

dengan kartu Quarchem tercermin pada saat 
siswa bermain. Pada saat siswa memperoleh 4 
kartu dengan kategori kartu yang sama, untuk 
dapat menjawab dan mendapatkan poin, maka 
siswa harus menganalisis terlebih dahulu 
mengapa 4 kartu tersebut termasuk dalam satu 
kategori. Menganalisis diantaranya mengenali 
kartu, mengira-ngira, mengkategorikan, 
membedakan, sehingga pada saat siswa 
mengenali kartu yang diperolehnya, maka 
setelah itu siswa bermain dengan cara mengira-
ngira, mengkategorikan, dan membedakan untuk 
menemukan kartu dengan kategori yang sama 
[7]. Apabila sudah menemukan 4 kartu dengan 
kategori yang sama, baru siswa menganalisis 
kartu tersebut. Jika siswa mampu menganalisis 
secara lengkap dan benar berdasarkan kunci 
maka siswa akan mendapatkan poin. Hal ini juga 
didukung bahwa tujuan dari pemanfaatan media 
adalah siswa akan lebih banyak melakukan 
kegiatan belajar [13]. 

 
 

KESIMPULAN 
Berdasarkan pada data penelitian ini, maka dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Kevalidan permainan kartu Quarchem 

sebagai media pembelajaran pada materi 
Ikatan Kimia untuk siswa SMA kelas X 
dikatakan sangat baik, karena memperoleh 
nilai validasi isi dari dosen Kimia FMIPA 
Unesa dan guru Kimia SMA Negeri 1 Taman 
Sidoarjo dengan persentase 82,67% dan 
dikatakan sangat baik/ sangat layak. 

; 0 Tidak 
Tuntas; 
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Tuntas; 
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; 0 Persentase Ketuntasan Siswa 
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Perolehan nilai validasi konstruk dengan 
persentase 82,96% dan dikatakan sangat 
baik/ sangat layak. Persentase tersebut 
termasuk dalam kategori sangat layak/ sangat 
valid. 

2. Kepraktisan permainan kartu Quarchem 
sebagai media pembelajaran pada materi 
Ikatan Kimia untuk siswa SMA kelas X 
dapat dilihat dari hasil respon siswa terhadap 
media. Hal ini ditunjukkan dengan persentase 
rata-rata respon siswa sebesar 96,30% dan 
dikatakan sangat baik/ sangat praktis. 

3. Keefektivan permainan kartu Quarchem 
sebagai media pembelajaran pada materi 
Ikatan Kimia untuk siswa SMA kelas X 
dapat dilihat dari hasil nilai pretest dan 
posttest. Diperoleh persentase sebesar dan  
83,33% atau 10 dari 12 siswa yang mengikuti 
pembelajaran dinyatakan tuntas. Hal tersebut 
juga menunjukkan bahwa 100% siswa 
mengalami peningkatan dalam berpikir 
analitis karena nilai gain dari 12 siswa 100% 
≥0,3 dan dikatakan sangat baik/ sangat 
efektif.  
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Abstrak: Penelitian ini  yang bertujuan untuk  Mendeskripsikan Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur 
(KMTT) berbasis media sosial, mendeskripsikan motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran kimia 
dan mendeskripsikan peran Kegiatan mandiri tak terstruktur berbasis media sosial dalam meningkatkan 
motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran kimia. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan mandiri tak terstruktur 
dapat meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran kimia. Peningkatan motivasi belajar 
di lihat dari adanya peningkatan tingkat kehadiran siswa, peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan 
pembelajaran dan peningkatan kemandirian siswa dalam menyelesaikan tugas.  
 
Kata Kunci: kegiatan mandiri, media sosial, motivasi belajar 

 
 
 

PENDAHULUAN 

SMK adalah lembaga pendidikan menengah 
yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja 
pada bidang tertentu (Depdiknas: 2008). 
Kurikulum di SMK mengacu pada 
penguatan kompetensi kejuruan. Hal ini 
dituangkan dalam Standar kompetensi 
lulusan pada satuan pendidikan menengah 
kejuruan yang bertujuan untuk 
meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, 
kepribadian, ahklak mulia, serta 
keterampilan untuk hidup mandiri dan 
mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai 
dengan kejuruannya.  

Dalam struktur kurikulum SMK, Mata 
pelajaran produktif  mendapat porsi lebih 
besar dari pada mata pelajaran Adaptif dan 
Normatif. Penekanan pada mata pelajaran 
produktif  di satu sisi berdampak pada 
peningkatan kompetensi kejuruan siswa, 

tetapi di sisi lain menumbuhkan persepsi 
pada siswa SMK bahwa mata pelajaran 
produktif  lebih penting dari pada mata 
pelajaran adaptif dan normatif. Hal ini 
menyebabkan motivasi belajar siswa 
terhadap mata pelajaran adaptif dan normatif 
rendah. Oleh sebab itu diperlukan usaha 
yang sungguh-sungguh untuk mendesain 
kegiatan pembelajaran yang dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa.  

Motivasi belajar adalah suatu dorongan 
atau kehendak yang menyebabkan seseorang 
melakukan suatu perbuatan untuk mencapai 
tujuan tertentu (Hakin : 31). Motivasi belajar 
harus dimiliki oleh siswa agar siswa 
mendapatkan pengalaman belajar yang 
berkualitas. Motivasi belajar  digali dari diri 
sendiri (internal) dan dari lingkungan sekitar 
(eksternal). Motivasi internal digali oleh 
siswa sendiri melalui penumbuhan 

mailto:ndahsie@gmail.com
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kesadaran akan pentingnya belajar. Motivasi 
eksternal digali dari lingkungan  sekitar 
seperti lingkungan sosial dan teknologi.  

Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah 
kegiatan pembelajaran yang berupa 
pendalaman materi pembelajaran oleh 
peserta didik yang didesain oleh pendidik 
untuk menunjang pencapaian tingkat 
kompetensi mata pelajaran atau lintas mata 
pelajaran atau kemampuan lainnya yang 
waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh 
peserta didik (Permendiknas No 22 Tahun 
2006). Kegiatan mandiri tak terstruktur 
dapat merangsang partisipasi siswa, melatih  
kreatifitas dan menumbuhkan kemandirian 
siswa.  

Sedangkan media Sosial (Social Media) 
adalah media daring yang mendukung 
interaksi sosial.  Hal ini sejalan dengan apa 
yang dikatakan Hasta Indriyana dan Sri 
Handayaningsih (halaman 331) bahwa 
media sosial adalah wadah untuk 
berekspresi dan mengembangkan ke-
pribadian.  

Kegiatan mandiri tak terstruktur berbasis 
media social adalah kegiatan yang didesain 
sedemikian rupa yang melibatkan aktifitas 
siswa secara mandiri yang dikomunikasikan 
melalui media sosial. Siswa dan guru 
membentuk jaringan sehingga saling 
terhubung antara siswa- siswa dan siswa-
guru. Koneksitas yang terbentuk melalui 
media social memungkinkan siswa saling 
berinteraksi, saling berbagi, saling me-
motivasi dan saling mengoreksi.  

Dewasa ini dunia remaja identik dengan 
sosial media. Sebagian besar remaja adalah 
pengguna aktif media sosial. Fenomena ini 
menunjukkan betapa besar antusias remaja 
menggunakan sosial media hingga me-

ngabaikan kegiatan belajar mereka. Perlu 
dilakukan usaha yang sangat serius untuk 
membangkitkan antusiasme siswa  dalam 
kegiatan pembelajaran. Munif (2012: hal 
154) mengatakan bahwa siswa dapat 
menampilkan keinginan dan antusiasme 
belajar pada saat-saat khusus. Saat khusus 
tersebut dapat diartikan sebagai saat yang 
sesuai dengan usia dan minatnya.   

Fase remaja mempunyai tugas 
perkembangan yang sangat penting. Desmita 
(2012) mengatakan bahwa dalam masa 
perkembangan, remaja lebih introspektif. 
Mereka lebih menyadari siapa dirinya dan 
bagaimana kemampuannya. Oleh karena itu 
dalam kegiatan pembelajaran mereka perlu 
diberi kesempatan untuk menumbuhkan rasa 
percaya diri sehingga kepribadiannya 
berkembang dengan baik. 

Kegiatan mandiri tak terstruktur  berbasis 
media sosial memungkinkan siswa 
melakukan kegiatan yang menyenangkan 
sehingga dapat meningkatkan motivasi 
belajar,  merangsang siswa agar giat belajar 
dan menunjukkan ketrampilan yang 
dimilikinya (Jhonson: 2002). 
 

METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif deskriptif. Kegiatan penelitian 
diawali dengan melakukan pengamatan 
terhadap motivasi belajar siswa.  
Pengamatan ditekankan pada beberapa hal 
yang diasumsikan sebagai indikator motivasi 
belajar siswa. Beberapa hal tersebut adalah : 
angka kehadiran siswa dalam kegiatan 
pembelajaran kimia, tingkat partisipasi 
siswa pada kegiatan pembelajaran  dan 
kemandirian siswa dalam belajar.  
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Pengamatan juga dilakukan terhadap 
aktifitas siswa dalam memanfaatkan media 
sosial. Permasalahan diidentifikasi dan 
ditarik benang merah antara motivasi belajar 
dan aktifitas siswa di media sosial. 
Kemudian dirancang kegiatan pembelajaran 
yang mengintegrasikan aktifitas daring 
siswa. Selanjutnya dibuat chatting group dan 
siswa diundang untuk menjadi anggota.  

Kegiatan mandiri tak terstruktur 
diberikan melalui Hand out yang memuat 
tagihan yang harus dikerjakan siswa. Hand 
out tersebut diunggah dalam bentuk file 
yang dapat diunduh siswa secara mandiri. 
Untuk memantau kegiatan siswa,  disiapkan 
daftar nilai yang dilengkapi. Daftar nilai 
tersebut diunggah  di chatting box secara 
periodik sehingga siswa dapat mengetahui 
skor yang mereka peroleh.   

  Pelaksanaan penelitian dilakukan baik 
didalam kelas mauun di luar kelas. Kegiatan 
di dalam kelas  meliputi sosialisasi kegiatan 
mandiri tak terstruktur kepada siswa. Dalam 
sosialisasi ini disampaikan batas akhir 
penyelesaian kegiatan mandiri tak 
terstruktur, aturan pengumpulan tagihan, 
pemantauan dan penskoran.    

Selama pelaksanaan dilakukan 
pengamatan dan pengumpulan data hasil 
penelitian. Pemantauan kegiatan mandiri tak 
terstruktur dilakukan tiga periode. Insrumen 
yang digunakan sebagai pengumpul data 
adalah daftar hadir siswa, lembar 
pengamatan partisipasi siswa,  daftar nilai 
tagihan dan daftar nilai ulangan harian.  

Analisis data dilakukan setelah data 
terkumpul. Analisis dilakukan terhadap data 
kehadiran siswa, data partisipasi siswa, data 
skor tagihan dan data nilai ulangan harian. 

Pengambilan kesimpulan dilakukan setelah 
data dianalisis.  
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil analisis data pada penelitian ini 
menunjukkan bahwa tingkat kehadiran siswa 
meningkat. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan 
prosentase kehadiran yaitu 90,6% pada 
pertemuan I, 96,9% pada pertemuan II dan 
100% pada pertemuan III.  

Peningkatan partisipasi siswa ditunjukkan 
dari hasil analisis terhadap data partisipasi 
dimana siswa yang mengajukan pertanyaan pada 
pertemuan I:  4 orang, pada pertemuan II: 8 
orang dan pada pertemuan III: 11 orang. Siswa 
yang menjawab pertanyaan pada pertemuan I: 
16 orang, pada pertemuan II: 26 orang dan pada 
pertemuan III: 30 orang. Siswa yang 
menyampaikan pendapat pada pertemuan I: 1 
orang, pada pertemuan II: 5 orang dan pada 
pertemuan III: 8 orang.   

Peningkatan kemandirian siswa dalam 
menyelesaikan kegiatan mandiri tak terstruktur 
diketahui dari hasil analisis daftar nilai tagihan. 
Pada periode pertama, siswa yang berinisiatif  
mengumpulkan tagihan lebih awal (pada 
hari kedua sampai dengan hari ketiga setelah 
pertemuan pertama dilakukan) ada 5 siswa. 
Siswa yang mulai mengumpulkan tagihan 
pada hari keempat sampai dengan hari 
kelima ada 1 siswa  Siswa yang mulai 
mengumpulkan tagihan pada hari keenam  
ada 26 siswa.  

Pada  periode kedua, ada 5 orang yang 
mengumpulkan tagihan  5 dan 6 sedangkan 
27 yang lain belum menambah tagihan, dan  
ada satu siswa yang melakukan perbaikan.  

Pada  periode tiga, ada 6 siswa yang 
belum menyelesaikan seluruh tagihan dan 
26 siswa sudah menyelesaikan seluruh 
tagihan. Pada penilaian periode ketiga juga 
menunjukkan ada 6 siswa yang melakukan 
perbaikan tagihan.   
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KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa : 
1. Kegiatan mandiri tak terstruktur berbasis 

media social dapat meningkatkan 
kehadiran siswa kelas XII TKJ 2 SMKN 
1 Nglegok pada kegiatan pembelajaran 
mata pelajaran kimia. 

2. Kegiatan mandiri tak berstruktur berbasis 
media social meningkatkan partisipasi 
siswa kelas XII TKJ 2 SMKN 1 Nglegok 
dalam kegiatan pembelajaran mata 
pelajaran kimia. 

3. Kegiatan mandiri tak berstruktur berbasis 
media social menumbuhkan kemandirian 
siswa kelas XII TKJ 2 SMKN 1 Nglegok 
dalam belajar. 
 

UCAPAN TERIMA KASIH 
Ucapan terimakasih disampaikan kepada 

Kepala SMKN 1 Nglegok yang sudah memberi 
kesempatan kepada peneliti untuk melakukan 
kegiatan penelitian ini dari awal hingga akhir.  
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Abstrak. Penelitian jenis pengembangan ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan 
permainan berbasis Android Catch the Erlenmeyer yang dikembangkan sebagai media 
pembelajaran pada materi Tatanama Senyawa Kimia kelas X SMA. Penelitian ini 
menggunakan model pengembangan yang diadaptasi dari Plomp yang dilakukan sampai uji 
coba terbatas. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Sidoarjo dan diuji cobakan 
terbatas kepada 12 siswa di kelas X MIA-6. Kelayakan dari permainan berbasis Android 
Catch the Erlenmeyer ini dilihat dari 2 aspek yaitu efektivitas dan kepraktisan. Efektivitas 
didapatkan dari hasil belajar siswa. Sedangkan kepraktisan diperoleh dari hasil angket 
respon siswa. Kepraktisan permainan Catch the Erlenmeyer berdasarkan angket respon 
siswa memperoleh persentase sebesar 94 %, dan efektivitas yang diperoleh dari hasil belajar  
memperoleh rata-rata 0,7 berdasarkan skor gain yang termasuk ke dalam  kategori tinggi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, media Catch the Erlenmeyer dapat dikatakan 
layak dikarenakan sudah memenuhi kriteria efektivitas dan kepraktisan. 
Kata Kunci: Permainan berbasis Android Catch the Erlenmeyer, Tatanama Senyawa Kimia 
 
  
Abstract: The purpose of this development research are to know about the feasibility of game 
based Android Catch the erlenmeyer which developed as instructional media in Chemical 
Nomenclature for X grade Senior High School. This study uses a development method Plomp 
which limited to the activities of product trials. This study have been done in SMAN 2  
Sidoarjo and be tested is limited to 12 students in class X MIA-6. Feasibility of Catch the 
erlenmeyer game based on Android  is obtain by the aspect of effectiveness and practically. 
Practically of  game Catch the erlenmeyer is based on questionnare responses of students 
get percentage 94% and the effectivenes that based from student learning outcome get 
average score of gain o,7 with high category. From the results of this research shows that 
Catch the Erlenmeyer media is feasible. 
Keywords: Catch the Erlenmeyer game based on Android , Chemical Nomenclature 
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PENDAHULUAN  
Salah satu cara yang dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan adalah 
dengan pembaharuan sistem pendidikan. 
Pemerintah berulang kali mengubah kurikulum 
pendidikan di Indonesia mulai dari kurikulum 
1994 diubah menjadi kurikulum 2004 lalu pada 
tahun 2007 berubah menjadi kurikulum 
berbasis kompetensi (KBK). Kemudian diganti 
lagi menjadi Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) dan kemudian menjadi 
kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 merupakan 
pengembangan dari Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) tahun 2006. Pengembangan 
kurikulum tersebut meliputi adanya perubahan 
terhadap struktur kurikulum ataupun 
penambahan pada beberapa aspek pendidikan 
yang belum sempurna. Berdasarkan Lampiran 
Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 tentang 
Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 
SMA/MA menyatakan bahwa kurikulum 2013 
mulai diberlakukan mulai tahun ajaran 
2013/2014. Kurikulum 2013 dikembangkan 
dengan penyempurnaan pola pikir, diantaranya 
adalah penguatan pola pembelajaran yang 
berpusat pada peserta didik, penguatan pola 
pembelajaran interaktif, dan penguatan 
pembelajaran aktif-mencari [1]. 

Kimia merupakan mata pelajaran di 
Sekolah Menengah Atas yang dianggap sulit 
oleh sebagian siswa, dikarenakan materi yang 
terdapat dalam mata pelajaran Kimia mencakup 
hal-hal abstrak, hafalan, dan hitungan, sehingga 
sulit dimengerti oleh peserta didik. materi 
kimia dianggap sulit dalam hal konsep, 
sedangkan presentasi materi sulit dalam hal 
cara mengajarkannya menurut pendapat guru 
secara keseluruhan. Materi kimia yang sulit 
dalam cara mengajarkannya pada umumnya 
adalah yang bersifat abstrak dan hafalan oleh 
siswa [2]. Hal ini akan berdampak terhadap 
rendahnya hasil belajar Kimia. Rendahnya hasil 
belajar Kimia dapat diatasi dengan 
memperbanyak pemberian latihan soal pada 

siswa. Salah satu contoh materi dalam Kimia 
adalah Tatanama Senyawa. Tatanama Senyawa 
merupakan salah satu pokok bahasan Kimia di 
kelas X SMA dan juga merupakan pokok 
bahasan yang menuntut siswa untuk mampu 
mencermati, memahami, membutuhkan 
ketelitian dan memerlukan banyak hafalan.. 

Berdasarkan penyebaran angket yang 
dilakukan di SMA Negeri 2 Sidoarjo, sebanyak 
92% siswa menyatakan bahwa pelajaran kimia 
sulit. Salah satu mata pelajaran kimia yang 
dianggap sulit hal ini dibuktikan dengan hasil 
belajar siswa sebanyak 58% siswa belum 
mencapai kriteria ketuntasan minimal yakni 
2,67 pada materi Tatanama Senyawa. 
Ketidaksenangan siswa terhadap materi kimia 
ini juga menyebabkan siswa malas untuk 
mempelajari kimia lebih lanjut. Selain itu, 
sebanyak 90 % siswa menyatakan bahwa 
ceramah merupakan metode yang lebih sering 
digunakan guru ketika mengajar di kelas. Guru 
berdasarkan hasil angket, juga tidak 
menggunakan media pembelajaran dalam 
mengajar. Minimnya media yang digunakan 
menyebabkan ketertarikan siswa terhadap 
pelajaran kimia semakin rendah. Sebanyak 88 
% siswa menginginkan proses pembelajaran 
diselingi dengan permainan serta 96 % siswa 
menyatakan tertarik jika pelajaran kimia 
diajarkan dengan media permainan.  

Proses belajar mengajar pada hakikatnya 
adalah proses komunikasi, yaitu proses 
penyampaian pesan dari sumber pesan melalui 
saluran atau media tertentu ke penerima pesan. 
Sarana pendidikan dapat berupa bangunan fisik 
ataupun fasilitas lain yang dapat menunjang 
belajar siswa. Penyediaan media pembelajaran 
merupakan salah satu contoh penting dari 
penyediaan sarana pendidikan. Media 
pembelajaran dapat diartikan sebagai segala 
sesuatu yang dapat digunakan untuk 
menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, 
sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 
perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa 
sehingga proses belajar terjadi [3]. Media 



 
Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya, ISBN : 978-602-0951-12-6 

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 17 September 2016  
  
  

B-137 
 

pendidikan, berupa permainan mempunyai 
kelebihan yaitu permainan memungkinkan 
adanya partisipasi aktif dari siswa untuk 
belajar. Belajar yang baik adalah belajar yang 
aktif. Permainan mempunyai kemampuan 
untuk melibatkan siswa dalam proses belajar 
secara aktif [4]. Permainan dalam pembelajaran 
akan membuat siswa merasa senang dan lebih 
termotivasi untuk belajar lebih giat. 

Berbagai penelitian tentang penggunaan 
media dalam pembelajaran menyakini bahwa 
media mampu menarik perhatian siswa untuk 
memperhatikan pelajaran dan lebih berperan 
aktif dalam proses pembelajaran, sehingga 
siswa akan lebih mudah mengerti dan 
memahami materi Kimia yang nantinya akan 
berdampak positif terhadap hasil belajar. 
Penelitian yang dilakukan oleh Widhiarta pada 
tahun 2010 yang berjudul Rancang Bangun 
Mobile Edugame sebagai Salah satu Inovasi 
Pembelajaran Mata Pelajaran Kimia untuk 
Siswa Sekolah Menengah Atas dihasilkan game 
yang bersifat mendidik pada perangkat 
bergerak (mobile phone), game yang dibuat 
dalam penelitian ini, ditujukan untuk membantu 
memahami ikatan Kimia atom-atom dalam 
membentuk suatu unsur atau senyawa [5]. 
Selain itu penelitian yang dilakukan oleh M. 
Antunes pada tahun 2012 dengan judul “Design 
and Implementation of an Educational Game 
for Teaching Chemistry in Higher Education”. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
permainan sangat efektif dalam membangun 
pengetahuan siswa, mendemostrasikan 
permainan dapat menyampaikan pedagogik 
pada pendidikan yang tinggi [6] 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti 
merancang adanya pengembangan media 
permainan Catch the Erlenmeyer sebagai salah 
satu alternatif pilihan media dalam 
pembelajaran materi Tatanama Senyawa. 
Media permainan Catch the Erlenmeyer ini 
diadopsi dari permainan Cut the rope yang 
umumnya sering dimainkan oleh anak-anak 
dengan menggunakan mobile phone berbasis 

Android. Bedanya dalam Catch the Erlenmeyer 
pemain tidak hanya sekedar menjalankan misi 
permainan tetapi juga terdapat pertanyaan atau 
soal serta materi mengenai Tatanama Senyawa. 

Catch the Erlenmeyer terdiri dari 10 level 
permainan. Pada masing-masing level pemain 
harus menyelesaikan misi melepaskan 
Erlenmeyer yang terikat pada suatu tali dengan 
pola tertentu. Semakin tinggi level permainan, 
maka pola tali yang mengikat akan semakin 
rumit. Selanjutnya pemain yang telah berhasil 
menyelesaikan misi permainan harus menjawab 
soal atau pertanyaan mengenai Tatanama 
senyawa kimia. Jika jawaban benar, maka dapat 
melanjutkan ke level berikutnya. Akan tetapi 
jika jawaban salah pemain diberikan bantuan 
berupa sekilas materi untuk membantu 
mnejawab pertanyaan.  Sesuai dengan teori 
piaget, adanya media pembelajaran dalam 
bentuk permainan akan akan dapat mendorong 
siswa untuk lebih aktif dalam membangun 
sendiri pemahamannya tentang suatu informasi. 

METODE 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan dengan model pengembangan 
yang diadaptasi dari Plomp yang terdiri dari 
tiga fase yaitu preliminer, prototipe, dan 
asesmen. Uji coba dilakukan secara terbatas 
yaitu pada 12 siswa kelas X MIA-6 SMAN 2 
Sidoarjo dengan metode eksperimen one group 
pretest-posttest design. Data yang diperlukan 
diperoleh dari angket respon siswa dan lembar 
observasi aktivitas siswa untuk meninjau aspek 
kelayakan yaitu kepraktisan dan tes hasil 
belajar untuk meninjau aspek kelayakan yaitu 
efektivitas. 

Analisis data kepraktisan media permainan 
Catch the Erlenmeyer diperoleh dari hasil 
angket respon siswa selama menggunakan 
permainan Catch the Erlenmeyer. Selain data 
dari hasil angket respon siswa, analisis data 
kepraktisan media juga di dukung dengan 
lembar observasi aktivitas siswa. Hasil angket 
respon siswa dianalisis dengan menggunakan
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Skala Guttman. Skala Guttman ditunjukkan 
pada Tabel 1 : 

Tabel 1. Skala Guttman 
Jawaban Nilai 

Ya 1 
Tidak 0 

[7] 

Kemudian dihitung dengan menggunakan 
rumus persentase: 

 

P(%) =
jumlah siswa menjawab "Ya"

skor kriterium
 x 100% 

 

Hasil analisis persentase yang diperoleh 
kemudian diinterpretasikan ke dalam skor yang 
ditunjukkan pada Tabel 2.   

Tabel 2. Interpretasi Skala Guttman 
Nilai Skala Kriteria 

0 - 20  Sangat kurang   
21 - 40   kurang  
41 - 60  Cukup  
61 - 80   Baik 

81 - 100 Sangat baik 
 

Media dikatakan layak jika hasil penelitiaan 
berada pada kriteria baik atau sangat baik. 

 Analisis data keefektifan media 
permainan Catch the Erlenmeyer diperoleh dari 
hasil belajar siswa yang dilakukan dengan 
mengananlisis hasil pretest dan posttest siswa 
pada materi Tatanama Senyawa. Pencapaian 
kompetensi pengetahuan dinilai menggunakan 
skala 1-4 yang selanjutnya dikonversi ke dalam 
predikat A sampai D. Hasil belajar siswa 
dikatakan tuntas jika siswa memperoleh nilai 
rata-rata 2,67 atau mencapai predikat minimal 
B-. Nilai hasil belajar siswa dihitung dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

Nilai yang diperoleh =
Σ jawaban yang benar

Σ jumlah soal
 x 4 

 

Selanjutnya peningkatan hasil belajar 
siswa dihitung dengan menggunakan skor gain. 

g = 
𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 
𝑆𝑚𝑚𝑚 − 𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

 

 

Berdasarkan skor gain yang didapatkan , 
kemudian diinterpretasikan ke dalam Tabel 3. 

Tabel 3. Interpretasi n-gain score 
Skor Gain Kategori 

g > 0,7 Tinggi 
0,7 > g > 0,3 Sedang 

g < 0,3 Rendah 
[8] 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian pengembangan ini 
meliputi kepraktisan dan efektivitas media yang 
dikembangkan.  

Aspek kepraktisan media permainan Catch 
the Erlenmeyer ditinjau dari hasil angket respon 
siswa dan observasi aktivitas siswa selama 
pembelajaran dengan menggunakan permainan 
Catch the Erlenmeyer. Hasil angket respon 
siswa dapat diketahu dalam Tabel 4. 

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Respon Siswa 

No Pertanyaan 
Jawaban “YA” 

(%) Kategori 
1.  Apakah media 

tersebut merupkan 
media pembelajaran 
yang menyenangkan? 

100 Sangat Baik 

2.  Apakah media 
tersebut membuat 
Anda  tidak merasa 
mengeluh atau 
bosan selama 
menggunakan 
media? 

100 Sangat Baik 

3.  Apakah Anda lebih 
menyukai belajar 
dengan media 
pembelajaran 
berupa permainan?  

100 Sangat Baik 

4.  Apakah belajar 
dengan media 
pembelajaran 
tersebut membantu 
Anda dalam 
memahami konsep 
pada materi 
Tatanama senyawa? 

92 Sangat Baik 
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5.  Apakah Anda  
masih ingin bermain 
kembali ketika 
permainan telah 
selesai? 

92 Sangat Baik 

6.  Apakah siswa 
memiliki semangat 
yang besar untuk 
memenangkan 
permainan? 

100 Sangat Baik 

7.  Apakah Anda 
merasa tertantang 
saat menggunakan 
permainan? 

100 Sangat Baik 

  
Rata – rata aspek 
kemenarikan  
 

 
97,71 

 
Sangat Baik 

8.  Apakah bahasa 
yang digunakan 
dalam permainan 
mudah dipahami? 

100 Baik 

9.  Apakah tulisan atau 
jenis teks yang 
digunakan dalam 
media pembelajaran 
tersebut mudah 
dibaca? 

100 Sangat Baik 

10.  Apakah tombol 
navigasi (menu, 
kembali, oke, dst) 
mudah digunakan? 

100 Sangat Baik 

11.  Apakah petunjuk 
cara bermain dalam 
media pembelajaran 
ini mudah 
dipahami? 

83 Sangat Baik 
 
 

  
Rata- rata aspek 
kejelasan bahasa  
 

 
95,75 

 
Sangat Baik 

12.  Apakah cara 
bermain dalam 
permainan sangat 
mudah? 
 

100 Sangat Baik 

Respon secara keseluruhan  95 Sangat Baik 
 

Berdasarkan hasil respon siswa pada Tabel 
4, didapatkan secara keseluruhan respon siswa 
terhadap permainan Catch the Erlenmeyer 
menunjukkan hasil yang sangat baik. Siswa 
tertarik saat memainkan permainan Catch the 
Erlenmeyer pada materi tatanama senyawa 
dengan perolehan persentase sebesar 95% dan 
dapat dikategorikan sangat baik. Grafik data 
hasil respon siswa tersebut dapat disajikan 
dalam Gambar 1. 

 

 

 

 

 
 

Keterangan: 1= Kemenarikan permainan; 2= Kejelasan cara 
bermain; 3= Kemudahan cara bermain;  

Gambar 1. Grafik Hasil Angket Respon 
Siswa terhadap Permaianan Catch the 

Erlenmeyer 
 
Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat 

bahwa hampir seluruh siswa memberikan 
respon positif pada media yang dikembangkan. 
Angket respon yang diisi oleh siswa memiliki 
tujuan untuk mengetahui ketertarikan dan 
kemenarikan siswa pada media, kejelasan 
media bagi siswa dan kemudahan 
menggunakan media. Aspek pertama yaitu 
kemenarikan permainan memperoleh 
persentase sebesar 97,71% dan dapat 
dikategorikan sangat baik. Hal ini  
menunjukkan bahwa permainan Catch the 
Erlenmeyer merupakan media pembelajaran 
yang menarik pada materi tatanama senyawa. 
Pembelajaran yang menyenangkan biasanya 
dilakukan dengan, humor, permainan, bermain 
peran, dan demonstrasi [9].  Pernyataan tersebut 
juga sesuai dengan penelitian Susanti (2013) 
yang menyatakan bahwa penilaian terhadap 
aspek ketertarikan media diperlukan untuk 
mengetahui siswa menyukai media 
pembelajaran menggunakan media permainan 
atau tidak [10]. Selain itu, permainan memiliki 
kelebihan yaitu sesuatu yang menyenangkan 
dan menghibur, sehingga dapat menarik minat 
siswa untuk belajar [11]. 

Aspek yang kedua yaitu kejelasan cara 
bermain mendapatkan persentase sebesar 95,75 
% yang dikategorikan sangat baik. Hal ini 
menunjukkan bahwa kejelasan bahasa dalam 
permainan baik dari segi petunjuk permainan, 
bahasa yang digunakan mudah dipahami, dan 

50

100

1 2 3

97 95 
83 

%P 

Tujuan 

Hasil Angket Respon Siswa  
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materi dalam permainan mudah dimengerti. Hal 
ini didukung Musfiqon (2012) bahwa ciri 
media pembelajaran antara lain adalah untuk 
memudahkan komunikasi antara guru dengan 
siswa dalam pembelajaran[12]. 

Aspek yang ketiga yaitu kemudahan 
cara bermain memperoleh persentase sebesar 
83% dan dapat dikategorikan baik. Musfiqon 
(2012) menyatakan bahwa media pembelajaran 
merupakan alat bantu yang mempermudah anak 
didik dan guru dalam mengenali informasi atau 
menguasai materi, sehingga media harus 
memiliki kemudahan dalam menggunakannya 
agar tercapai tujuan pembelajaran yang telah 
disusun. 

Berdasarkan data hasil angket respon 
siswa, siswa menyatakan bahwa media 
permainan Catch the Erlenmeyer merupakan 
media pembelajaran yang menyenangkan dan 
mendapatkan persentase sebesar 100% dimana 
sebanyak 12 siswa menjawab “ya” mengenai 
pertanyaan apakah media permainan Catch the 
Erlenmeyer merupakan media yang 
menyenangkan. Hal ini juga didukung dengan 
data hasil observasi aktivitas siswa dimana 
semua siswa menyelesaikan 10 level yang ada 
dalam permainan, meskipun dengan jangka 
waktu yang berbeda-beda. Grafik dari hasil 
observasi aktivitas  siswa selama memainkan 
permainan Catch the Erlenmeyer tiap level 
disajikan dalam Gambar 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil Observasi aktivitas siswa 
dalam memainkan permainan tiap level  

   Berdasarkan grafik tersebut dapat kita 
lihat bahwa semakin tinggi level permainan, 
waktu yang dibutuhkan siswa untuk 
menyelesaikan level semakin banyak. Hal ini 
dikarenakan dalam setiap kenaikan level 
terdapat peningkatan misi permainan dan soal 
yang harus dijawab. Meskipun demikian 
seluruh siswa mampu menyelesaikan seluruh 
level. 

 Aspek Efektivitas permainan Catch the 
Erlenmeyer ditinjau berdasarkan data hasil 
belajar siswa. Pada tahap uji coba terbatas 12 
siswa yang berasal dari kelas X MIA 6 SMA 
Negeri 2 Sidoarjo dilakukan pengukuran hasil 
belajar siswa yang dilakukan dengan cara 
mengukur hasil pretest yang dilaksanakan 
sebelum penggunaan media dan hasil posttest 
yang dilaksanakan setelah penggunaan media 
permainan Catch the Erlenmeyer. Siswa 
dikatakan tuntas jika siswa mempertoleh nilai 
≥2,67 atau dengan predikat nilai minimal B. 
Secara klasikal apabila 70% dari siswa tuntas 
secara individual. Berdasarkan data hasil tes 
diperoleh 11 siswa termasuk dalam kriteria 
tidak tuntas saat Pretest ditunjukkan dalam 
Gambar 3.  

 

 

 

 

 

Gambar 3. Ketuntasan Hasil pretest 

Diagram tersebut menunjukkan bahwa 
nilai Pretest masih rendah, dengan persentase 
sebesar 92% siswa dikatakan tidak tuntas dalam 
Pretest. Hal tersebut dikarenakan siswa merasa 
bahwa  materi tatanama senyawa masih sulit 
dan pembelajaran kurang berkesan, sehingga 
siswa kurang menyerap pembelajaran yang 
didapatkan dan mudah lupa. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan guru kimia SMA Negeri 2 
Sidoarjo sebesar 93,10% masih menggunakan 

0

2

4

6

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,5 3,5 3,75 4,25 4,5 4,75 5,25 
6,25 

7,75 8 

t 

Level permainan 

Aktivitas siswa 

Tuntas 
sebesar 

8 % Tidak 
tuntas 

sebesar 
92 % 



Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya,  
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 17 September 2016  

  
     

B-141 
 

media papan tulis saat mengajarkan materi 
Tatanama Senyawa. 

Tahap selanjutnya yaitu siswa 
diberikan media permainan Catch the 
Erlenmeyer dan kemudian dilakukan Posttest. 
Didapatkan hasil nilai posttest sebanyak 12 
siswa dari 12 siswa dikatakan tuntas, sehingga 
dapat dikatakan sebanyak 100% siswa kelas X 
MIA 6 SMA Negeri 2 Sidoarjo telah tuntas, 
ditunjukkan dalam Gambar 4. 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Ketuntasan hasil Posttest 

Widhiarta (2010) yang berpendapat 
bahwa media pembelajaran atau game yang 
bersifat mendididik pada perangkat bergerak 
(mobile phone) efektif sebagai media 
pembelajaran yang dapat membantu 
pemahaman siswa sehingga dapat 
meningkatkan hasil belajar. Diperkuat oleh 
pendapat Syamsu (2011) bahwa bermain 
sambil belajar memiliki beberapa manfaat 
antara lain menyingkirkan keseriusan yang 
menghambat, menghilangkan stres saat belajar, 
mengajak siswa terlihat penuh dalam 
pembelajaran, meningkatkan hasil belajar, 
membangun kreativitas diri, mencapai tujuan, 
meraih makna belajar melalui pengalaman dan 
memfokuskan siswa sebagai subjek belajar[13]. 
Menurut Antunes (2012) permainan secara luas 
merupakan suatu hiburan tetapi permainan 
dapat juga bersifat pedagogik ketika tujuan 
utamanya adalah merangsang siswa dalam 
pembelajaran [14]. 

Selain itu, menurut teori pemrosesan 
informasi, rangsangan dari luar yang menarik 
akan diproses oleh indera dan terjadi 
pemrosesan awal informasi. Pengulangan 
terhadap informasi yang diperoleh, dapat 

membuat informasi masuk ke dalam memori 
jangka panjang. Oleh karena itu, dalam proses 
pembelajaran perlu dipergunakan media yang 
menarik agar informasi mengenai pelajaran 
yang diperoleh dapat masuk ke memori jangka 
panjang, seperti media permainan Catch the 
Erlenmeyer. Tampilan media yang menarik 
membantu siswa untuk melakukan register 
penginderaan dan selanjutnya dilakukan 
pemrosesan awal. Selain itu, latihan soal yang 
ada pada media permainan (10 level) 
membantu siswa untuk mengulang-ulang 
informasi yang ada agar masuk ke dalam 
memori jangka panjang. Dengan 
menyelesaikan 10 level, siswa telah melakukan 
pengulangan dan pengkodean informasi 
sehingga apabila dilakukan pemanggilan 
kembali saat Posttest siswa dapat menjawab 
soal dengan benar. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan analisis data penelitian 
dapat disimpulkan bahwa permainan Catch the 
Erlenmeyer yang dikembangkan layak 
digunakan sebagai media pembelajaran pada 
materi Tatanama Senyawa kelas X dengan 
rincian sebagai berikut : 

1. Permainan Catch the Erlenmeyer berbasis 
Android yang dikembangkan dapat 
dikatakan praktis sebagai media 
pembelajaran pada materi Tatanama 
Senyawa yang ditunjukkan dari hasil 
respon siswa terhadap permainan 
memperoleh persentase rata-rata respon 
siswa sebesar 95 % dengan kategori sangat 
baik. Dengan demikian, media permainan 
Catch the Erlenmeyer dikatakan layak 
ditinjau dari aspek kepraktisan. 

2. Permainan Catch the Erlenmeyer berbasis 
Android yang dikembangkan dapat 
dikatakan efektif sebagai media 
pembelajaran pada materi Tatanama 
Senyawa ditunjukkan dari hasil belajar 

Tuntas 
100% 
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siswa tuntas memperoleh ketuntasan 100% 
dalam posttest. 
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ABSTRAK 
 

Abstrak. Penelitian tentang rancangan pembelajaran karakter sains berwawasan green chemistry 
dilakukan untuk mengatasi kendala implementasi nilai karakter sains berwawasan green chemistry pada 
pembelajaran. Pada makalah ini disajikan hasil penelitian yang bertujuan untuk; 1) menganalisis materi 
green chemistry yang dapat dijadikan bahan pembelajaran karakter sains berwawasan green chemistry, 2) 
merancang pembelajaran karakter sains berwawasan green chemistry pada perkuliahan Kimia Dasar bagi 
mahasiswa Jurusan Kimia Universitas Negeri Surabaya. Penelitian dilakukan dua tahap dengan metode 
review sistematik terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu terkait dengan green chemistry, pendidikan 
karakter, dan green education, ditambahkan dengan analisis dokumen perkuliahan Kimia Dasar.  
Penelitian dilakukan untuk  mahasiswa Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya.  Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa; 1) materi green chemistry merupakan bagian dari bahan kajian Kimia 
Lingkungan pada perkuliahan Kimia Dasar yang terdapat pada Garis Besar Rencana Perkuliahan (GBRP) 
Mata Kuliah Kimia Dasar yang berlaku sebelum tahun ajaran 2015/2016; 2) karakter sains berwawasan 
green chemistry yang dapat dimunculkan dalam pembelajaran antara lain: cermat, teliti, hati-hati, berpikir 
analitis, kritis, kreatif, dan peduli lingkungan berdasarkan beberapa  prinsip green chemistry yaitu waste 
prevention, atom economy, energy efficiency, use renewable feedstock, design for degradation, real-time 
analysis for pollution prevention dan  inherently safer chemistry for accident prevention; 3) materi green 
chemistry dapat dirancang sebagai bahan kajian dalam perkuliahan kimia Dasar II yang dicantumkan pada 
Rencana Pembelajaran Semester (RPS); 4) pembelajaran karakter sains berwawasan green chemistry 
dapat disajikan pada bahan kajian khusus Green chemistry dengan pembelajaran berbasis pembiasaan 
dengan tugas proyek pada bagian awal perkuliahan Kimia Dasar pertemuan 1 dan 2 disambung dengan 
pertemuan 16. Dengan rancangan yang demikian pembelajaran karakter sain berwawasan green chemistry 
dapat diterapkan dan dapat mengurangi kendala yang ada. 
 
Kata kunci: rancangan pembelajaran, green chemistry, green education, Kimia Dasar. 
 
Abstract. The research about lesson design of science character with green chemistry insight is to 
overcome the constraints of the implementation of the Science character values with green chemistry 
insight  on learning. This paper presented the results of research that aims to; 1) analyze the materials 
which can be used as green chemistry materials science insightful character study green chemistry, 2) 
design science insightful character study green chemistry in lecture Basic Chemistry for students of 
Chemistry Department, Universitas Negeri Surabaya. The study was conducted two-stage method of 
systematic review of the results of previous studies related to green chemistry, character education, and 
green education, is added to the document analysis lecture Basic Chemistry. The study was conducted for 
the students of Chemistry Department, Universitas Negeri Surabaya. The results showed that; 1) The 
green chemistry materials are part of the study material Environmental Chemistry at the Chemistry 
lectures contained in the Plan Outline Class (GBRP) Basic Chemistry Course in force prior to the 
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academic year 2015/2016; 2) the science character with  green chemistry insight that could appear in the 
lesson, including: a careful, meticulous, careful, analytical thinking, critical, creative, and caring 
environment based on some principles of green chemistry is waste prevention, atom economy, energy 
efficiency, use of renewable feedstock, design for degradation, real-time analysis for pollution prevention 
and inherently safer chemistry for accident prevention; 3) The green chemistry materials can be designed 
as study materials in Basic Chemistry II listed in Semester Lesson Plan (RPS); 4) teaching green 
chemistry with science characters can be presented in a special study materials Green chemistry with 
habituation to task-based learning project at the beginning of the lecture Basic Chemistry 1 and 2 
meetings connected with the meeting 16. With such a design science insightful character study green 
chemistry can be applied and can reduce the constraints that exist. 
Keywords: learning design, green chemistry, green education, Basic Chemistry. 

 
PENDAHULUAN 

 Pendidikan karakter semakin aktual 
diperbincangkan dalam dunia pendidikan dan 
masyarakat. Masing-masing elemen mengemban 
tanggungjawab untuk mendukung 
terselenggaranya pendidikan karakter. 
Pendidikan karakter seringkali dihubungkan 
dengan perilaku atau sikap terkait dengan moral, 
etika, tata krama, akhlak mulia  dan sejenisnya, 
namun sebenarnya dapat lebih dari itu. Hal ini 
dilatarbelakangi oleh kondisi yang 
dikhawatirkan  terjadi seperti munculnya 
kenakalan remaja, tawuran, seks bebas, 
lunturnya sikap sopan santun dan sebagainya. 
Lebih dari itu fenomena tentang penurunan 
kualitas lingkungan juga tidak terlepas dari 
perilaku dan karakter manusia. Oleh karena itu 
diperlukan juga sebuah kajian dan upaya 
pendidikan karakter terkait dengan karakter 
sains. Sains dalam hal ini dimaknai sebagai Ilmu 
Pengetahuan Alam (IPA), sarat dengan materi-
materi kehidupan manusia baik sebagai makhluk 
individu maupun sosial, dan interaksinya dengan 
lingkungan. Permasalahan lingkungan juga 
menjadi salah satu hal yang perlu  diperhatikan. 
Kata “hijau” atau “green” telah menjadi sebuah 
trend baru dalam setiap aspek kehidupan 
manusia sehari-hari.  

 Terkait dengan karakter seperti 
dikemukakan oleh Zubaedi (2015), menyatakan 
bahwa karakter (character) mengacu pada 
serangkaian sikap (attitudes), perilaku 

(behaviors), motivasi (motivations), dan 
keterampilan (skills). Karakter meliputi sikap 
seperti keinginan untuk melakukan hal yang 
terbaik, kapasitas intelektual seperti kritis dan 
alasan moral, perilaku seperti jujur dan 
bertanggung jawab, mempertahankan prinsip-
prinsip moral dalam situasi penuh ketidakadilan, 
kecakapan interpersonal dan emosional yang 
memungkinkan seseorang berinteraksi secara 
efektif dalam berbagai keadaan, dan komitmen 
untuk berkontribusi dengan komunitas dan 
masyarakatnya. Karakter merupakan nilai-nilai 
perilaku manusia yang berhubungan dengan 
Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama 
manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang 
terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, 
perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-
norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan 
adat istiadat. Karakteristik adalah realisasi 
perkembangan positif sebagai individu 
(intelektual, sosial, emosional, dan etika). 
Individu yang berkarakter baik adalah seseorang 
yang berusaha melakukan hal yang terbaik. 
Demikian pula dengan karakter terkait dengan 
sains khususnya karakter sains berwawasan 
green chemistry.  

 Green Chemistry adalah suatu falsafah 
atau konsep yang mendorong desain dari sebuah 
produk ataupun proses yang mengurangi 
ataupun mengeliminir penggunaan dan 
penghasilan zat-zat (substansi) berbahaya. 
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Seperti yang dikemukakan oleh Manahan 
(2006). 

“Green chemistry is the practice of chemistry in 
a manner that maximizes its benefits while 
eliminating or at least greatly reducing its 
adverse impacts. Green chemistry is the 
sustainable practice of chemical science and 
manufacturing within a framework of industrial 
ecology in a manner that is sustainable, safe, 
and non-polluting, consuming minimum 
amounts of energy and material resources while 
producing virtually no wastes”. 

Green chemistry mempunyai 12 azas atau 
prinsip yang dapat diadaptasi untuk 
diaplikasikan dalam sikap dan tindakan manusia 
dalam upaya penyelamatan lingkungan. Prinsip-
prinsip green Chemistry dapat diadaptasi untuk 
diaplikasikan dalam sikap dan tindakan manusia 
dalam upaya penyelamatan lingkungan yang 
dapat terwujud melalui green education. Hasil 
penelitian (Mitarlis, 2015) dari 12 prinsip green 
chemistry dapat teridentifikasi 7 prinsip yang 
dapat diaplikasikan dalam perilaku yang 
mendasari karakter sains dalam rangka 
mewujudkan green education. Prinsip tersebut 
adalah; waste prevention, atom economy, energy 
efficiency, use renewable feedstock, design for 
degradation, real-time analysis for pollution 
prevention dan  inherently safer chemistry for 
accident prevention. Prinsip-prinsip ini dapat 
diterapkan dalam perilaku yang diharapkan 
dapat menjadi kebiasaan yang membentuk 
karakter seperti; tidak banyak menghasilkan 
sampah, perilaku atau karakter hemat energy, 
dan sebagainya yang dapat diimplementasikan 
dalam green education.  

Pendidikan karakter sains berwawasan 
green chemistry dilakukan dengan diajarkan dan 
dilatihkan yang diintegrasikan dalam mata 
kuliah khususnya Kimia Dasar dengan harapan 
akan menjadi pembiasaan perilaku yang akan 
membentuk karakter. Seperti yang dikemukakan 
Triatmanto (2010), pendidikan karakter secara 

terintegrasi (terpadu) di dalam pembelajaran 
dilakukan dengan pengenalan nilai-nilai, 
memfasilitasi diperolehnya kesadaran akan 
pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian 
nilai-nilai ke dalam tingkahlaku peserta didik 
sehari-hari melalui proses pembelajaran, baik 
yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas 
pada semua mata pelajaran. Pada dasarnya 
kegiatan pembelajaran, selain untuk menjadikan 
peserta didik menguasai kompetensi (materi) 
yang ditargetkan, juga dirancang untuk 
menjadikan peserta didik mengenal, 
menyadari/peduli, dan menginternalisasi nilai-
nilai dan menjadikannya perilaku.  

Makalah ini menyajikan hasil penelitian 
tentang rancangan pembelajaran karakter sains 
berwawasan green chemistry yang terintegrasi 
pada mata kuliah Kimia Dasar. Tujuan 
penelitian antara adalah 1) menganalisis materi 
green chemistry yang dapat dijadikan bahan 
pembelajaran karakter sains berwawasan green 
chemistry, 2) menganalisis karakter sains 
berwawasan green chemistry yang dapat 
dimunculkan dalam pembelajaran; 3) 
mendiskripsikan bagaimana materi green 
chemistry dirancang sebagai bahan kajian dalam 
perkuliahan Kimia Dasar; 4) merancang 
penyajian pembelajaran karakter sains 
berwawasan green chemistry pada perkuliahan 
Kimia Dasar bagi mahasiswa Jurusan Kimia 
Universitas Negeri Surabaya. 

Kontribusi hasil penelitian ini diarapkan 
dapat digunakan sebagai rujukan implementasi 
pendidikan karakter khususnya karakter sains 
berwawasan green chemistry pada mata kuliah 
Kimia Dasar. Selain pada mata kuliah Kimia 
Dasar, data hasil penelitin ini dapat diadopsi 
untuk diimplementasikan pada mata kuliah atau 
bidang studi lain secara terintegrasi. 
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METODOLOGY 

 Penelitian dilakukan dua tahap dengan 
metode review sistematik terhadap hasil-hasil 
penelitian terdahulu terkait dengan green 
chemistry, pendidikan karakter, dan green 
education, ditambahkan dengan analisis 
dokumen perkuliahan  

Kimia Dasar. Tahap berikutnya adalah 
menganalisis pembelajaran karakter pada 
perkuliahan Kimia Dasar.  Penelitian dilakukan 
pada  mahasiswa Jurusan Kimia FMIPA 

Universitas Negeri Surabaya yang sedang 
memprogram mata kuliah Kimia Dasar. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis materi green chemistry  
 Berdasarkan GBRP yeng berlaku pada 
perkuliahan tahun ajaran 2015/2016 materi 
green chemistry termasuk salah satu topik dalam 
materi kimia lingkungan yang diringkas seperti 
pada Tabel 1. 
 

 
Tabel 1. Analisis Kurikulum Mata Kuliah Kimia Dasar II Materi Kimia Lingkungan 

  
No. Komponen Uraian 
1 Pertemuan ke- 14-15 
2 Kompetensi Dasar Memahami  jenis, penyebab dan penanganan limbah, pemanasan 

global, kaidah green chemistry, dan konsep amdal. 
3 Indikator Kompetensi 1. Menjelaskan tentang penyebab pencemaran lingkungan dan 

cara menanganinya 
2. Membedakan jenis-jenis limbah dan cara menangani limbah 
3. Menjelaskan tentang pemanasan global dan penyebabnya 
4. Menyebutkan kaidah green chemistry 
5. Menjelaskan mengenai analisis dampak lingkungan 

4 Materi Kimia Lingkungan 
5 Kegiatan Pembelajaran Mencari ide pokok dan mendiskusikan permasalahan lingkungan 
6 Sumber Rujukan Buku 1: Tim Kimia Dasar. 2014. Kimia Dasar . Surabaya: Jurusan 

Kimia FMIPA Unesa. 
 

 
Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa 

materi green chemistry terdapat dalam bab 
Kimia lingkungan dan merupakan bagian kecil 
dari sub bab green chemistry. Indikator 
kompetensi yang dicapai “menyebutkan kaidah 
green chemistry” hanya pada level C1 dalam 
taksonomi Bloom yaitu menghafal. Indikator 
kompetensi atau sekarang lebih dikenal dengan 
capaian pembelajaran tersebut dapat 
ditingkatkan menuju level yang lebih tinggi C2 
pemahaman, bahkan C3 aplikasi. Oleh karena 
itu dirancang pembelajaran yang dapat 
menyajikan pengalaman belajar mahasiswa 

dengan level yang lebih tinggi yaitu pemahaman 
dan aplikasi. 
1. Materi Green Chemistry dalam Kurikulum 
Mata Kuliah Kimia Dasar 

Kurikulum mata kuliah Kimia Dasar II 
yang berlaku pada Tahun ajaran 2015/2016 
merupakan transisi  dari bentuk GBRP menjadi 
RPS dengan komponen bahan kajian yang sama 
dengan materi yang ada pada GBRP yang 
berlaku tahun 2014 dan sebelumnya. 
Berdasarkan hasil pemetaan nilai karakter sains 
berwawasan green chemistry pada hasil 
penelitian Tahun I, untuk materi green chemistry 
dilaksanakan secara terintegrasi pada 
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perkuliahan Kimia Dasar dengan Tugas proyek. 
Dengan demikian dilakukan modifikasi pada 
bagian kegiatan pembelajaran menggunakan 
tugas proyek khusus pada materi green 

chemistry. Ringkasan RPS Perkuliahan Kimia 
Dasar materi Kimia Lingkungan Topik Green 
Chemistry disajikan pada Tabel 2.  
 

Tabel 2. Analisis Kurikulum Mata Kuliah Kimia Dasar II Termodifikasi 

No. Komponen Uraian 
1 Pertemuan ke- 14-15 
2 Kompetensi Dasar Memahami  jenis, penyebab dan penanganan limbah, pemanasan 

global, kaidah green chemistry, dan konsep amdal. 
3 Indikator Kompetensi 5. Menjelaskan tentang penyebab pencemaran lingkungan dan 

cara menanganinya 
6. Membedakan jenis-jenis limbah dan cara menangani limbah 
7. Menjelaskan tentang pemanasan global dan penyebabnya 
8. Menyebutkan kaidah green chemistry 
5. Menjelaskan mengenai analisis dampak lingkungan 

4 Materi Kimia Lingkungan 
5 Kegiatan Pembelajaran 1. Tanya jawab 

2. Diskusi 
3. Presentasi 
4. Tugas Proyek 

6 Sumber Rujukan / Sumber 
Belajar 

1) Buku 1: Tim Kimia Dasar. 2014. Kimia Dasar . Surabaya: 
Jurusan Kimia FMIPA Unesa. 

2) Lembar Kerja Mahasiswa (LKM1):  
Mitarlis, Bertha Y., & Rusly., H., 2015. Lembar Kegiatan 
Mahasiswa berorientasi Green Chemistry 

 
  

Berdasarkan Tabel 2 modifikasi yang 
dilakukan pada RPS untuk materi Kimia 
Lingkungan dalam Perkuliahan Kimia Dasar II, 
khususnya pada topik Green Chemistry adalah 
pada kegiatan pembelajaran yang berupa 
kegiatan tanya jawab, diskusi, presentasi, dan 
tugas proyek mahasiswa.  
 
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

Materi Green Chemistry Tahun 2015/2016 
RPS yang digunakan pada penelitian ini 

juga merupakan modifikasi dari dari draft 
rumusan RPS yang ada di Jurusan Kimia Unesa  
dan mulai diberlakukan pada Tahun akademik 
205/2016. Berdasarkan deskripsi mata kuliah 
yang ada dalam Buku Pedoman Universitas 
Negeri Surabaya FMIPA (untuk Kurikulum 
Jurusan Kimia). Berdasarkan Buku Pedoman 

(2015/2016) tersebut deskripsi mata kuliah 
Kimia Dasar II adalah: 

 “mengkaji tentang konsep-konsep dasar 
larutan, kesetimbangan, kimia listrik, 
kimia unsur, kimia organik dan 
biokimia. Serta mengenal konsep kimia 
inti dan radio kimia. Mata kuliah ini 
disajikan melalui pembelajaran metode 
ceramah, diskusi, penugasan, serta 
kegiatan laboratorium yang sesuai”. 

 
Berdasarkan rumusan tersebut, 

menunjukkan bahwa  tidak tercantum kajian 
tentang kimia lingkungan yang memuat materi 
green chemistry. Hal ini berbeda dengan 
deskripsi mata kuliah sebelumnya yaitu: 

“Kajian tentang konsep-konsep: laju 
reaksi, kesetimbangan kimia, redoks dan 
elektrokimia, kimia unsur, kimia 
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lingkungan, kimia inti dan radiokimia, 
serta kegiatan laboratorium yang 
sesuai”. (GBRP, 2014). 

 
Materi green chemistry tercantum sebagai sub 
bab dalam kajian tentang kimia lingkungan. 
Dalam penelitian ini dilakukan modifikasi RPS 
yang berlaku dan tetap menambahkan materi 
green chemistry. Ringkasan RPS hasil 
modifikasi disajikan pada Tabel 3. 
a.  Komponen Identitas 

Program Studi  : Pendidikan Kimia 
Nama Mata Kuliah : Kimia Dasar II 
Kode Mata Kuliah       : 
Semester   : Genap 
SKS                            : 3 
Prasyarat  : Telah menempuh Kimia 

Dasar I 
Nama Dosen Pengampu  :  Tim Kimia Dasar 

b. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : 
1)  Memanfaatkan sumber belajar dan TIK 

untuk mendukung penguasaan konsep dan 
teori Kimia Dasar II. 

2) Memiliki pengetahuan tentang tentang: 
larutan, kesetimbangan, kimia listrik, kimia 
lingkungan (green chemistry), kimia unsur, 
kimia organik dan biokimia, serta mengenal 
konsep kimia inti dan radiokimia  

3) Membuat keputusan tentang  keterkaitan 
konsep dasar kimia dengan kegiatan 
laboratorium dan keberadaan ilmu kimia 
dalam kehidupan sehari-hari 

4) Memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab 
dalam melaksanakan praktikum.  

Deskripsi    : 
Kajian tentang konsep-konsep dasar: larutan, 
kesetimbangan, kimia listrik, kimia unsur, kimia 
organik dan biokimia, serta mengenal konsep 
kimia inti dan radiokimia, kimia lingkungan 
(green chemistry), serta kegiatan laboratorium 
yang sesuai. 

Referensi : 
1. Tim Kimia Dasar. 2007. Kimia Dasar I . 

Surabaya: Jurusan Kimia FMIPA Unesa. 
2. Brady and Humiston. 1986. General 

Chemistry, Principles and Structures. New 
York: John Willey and Sons. 

3. Chang, Raymond. 2005. General Chemistry 
The Essential Concepts Third Edition. USA: 
McGraw Hill. 

 
2. Ringkasan RPS Materi Green 

Chemistry 
 Ringkasan RPS Mata Kuliah Kimia 
Dasar yang menyajikan materi Green 
Chemistry disajikan pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Ringkasan RPS Kimia Dasar  Materi Green Chemistry Tahun 2016 

No. Komponen Uraian 
1 Pertemuan ke- 15 – 16 
2 Kompetensi Dasar Memahami  jenis, penyebab dan penanganan limbah, pemanasan 

global,  green chemistry, dan konsep amdal. 
3 Indikator Kompetensi 1. Menjelaskan tentang penyebab pencemaran lingkungan dan 

cara menanganinya 
2. Membedakan jenis-jenis limbah dan cara menangani limbah 
3. Menjelaskan tentang pemanasan global dan penyebabnya 
4. Menyebutkan kaidah green chemistry 
5. Menjelaskan mengenai analisis dampak lingkungan 

4 Materi Kimia Lingkungan (Green Chemistry) 
5 Kegiatan Pembelajaran 1. Tanya jawab 

2. Diskusi 
3. Presentasi 
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No. Komponen Uraian 
4. Tugas Proyek 
 

6 Sumber Rujukan 1. Buku 1: Tim Kimia Dasar. 2014. Kimia Dasar . Surabaya: 
Jurusan Kimia FMIPA Unesa. 

2. Lembar Kerja Mahasiswa (LKM):  
Mitarlis, Bertha Y., & Rusly., H., 2015. Lembar Kegiatan 
Mahasiswa berorientasi Green Chemistry 

3. Lembar Kerja Mahasiswa  (LKM) Green Chemistry 2 
4. Materi / Artikel tentang Green Chemistry (Webb) 

 
Berdasarkan Tabel 3 RPS yang telah 

dimodifikasi  dijabarkan menjadi Rancangan 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  Hasil 
modifikasi tersebut jika diperlukan dapat 
digunakan sebagai revisi dan dapat diterima 
untuk rumusan RPS pada kurikulum Mata kuliah 
Kimia Dasar II yang akan datang. 
B. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP)  
 Tahap awal pengembangan RPP 
dijabarkan dari RPS yang telah terlebih dahulu 
dilakukan pada tahap define dengan melakukan 
analisis ujung depan yaitu analisis kurikulum 
dan analisis karakteristik peserta didik, dalam 
hal ini mahasiswa, serta analisis tugas. 

Mahasiswa yang memprogram Kimia Dasar di 
Jurusan Kimia FMIPA Unesa adalah mahasiswa 
dari kedua program studi, baik program studi 
Kimia maupun pendidikan Kimia. Pada 
penelitian Fundamental Tahun I kelas tempat 
implementasi adalah Kelas Pendidikan Kimia 
Unggulan tahun akademik 2014/2015 pada 
semester genap. Penelitian Fundamental Tahun 
II target penelitian adalah mahasiswa yang 
berbeda dari yang pertama yaitu Kelas Kimia A 
tahun akademik 2015/2016 semester genap yang 
sedang memprogram mata kuliah Kimia Dasar. 
Berikut hasil analisis karakteristik mahasiswa 
yang terlibat dalam penelitian. 

Tabel 4. Hasil analisis ujung depan (analisis mahasiswa dan analisis tugas) 

Komponen Mahasiswa Prodi Pendidikan 
Kimia 

Mahasiswa Prodi Kimia 

Kelas  Kelas Pendidikan Kimia Unggulan 
2014/2015 

Kelas Kimia A 2015/2016 

Jumlah mahasiswa  23 mahasiswa  
Laki-laki    : 4 orang 
Perempuan: 19 orang 

23 mahasiswa  
Laki-laki    : 6 orang 
Perempuan: 17 orang 

Tujuan  Mahasiswa calon guru yang 
nantinya diharapkan akan menjadi 
guru kimia. Sebagai mahasiswa 
calon guru, pembekalan 
pengetahuan akan menjadi sangat 
penting untuk menjalankan 
tugasnya kelak ketika menjadi 
guru. Termasuk karakter sain 
berwawasan green chemistry 

Mahasiswa prodi kimia nantinya 
diharapkan dapat bekerja di bidang 
kimia dimanapun berada. Karakter 
sains berwawasan green chemistry 
juga diperlukan dalam menjalankan 
tugas dan perannya sebagai kimiawan. 

Implementasi 
karakter sains 
berwawasan green 

Karakter sain berwawasan green 
chemistry yang dapat diterapkan 
pada saat mereka menjadi 

Mahasiswa kimia dapat menerapkan 
karakter sains berwawasan green 
chemistry pada saat mereka menjadi 
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Komponen Mahasiswa Prodi Pendidikan 
Kimia 

Mahasiswa Prodi Kimia 

chemistry mahasiswa, dalam kehidupan 
sehari-hari, dan dapat digunakan 
sebagai bekal untuk mendukung 
terwujudnya  green education 
ketika nanti mereka menjadi guru. 

mahasiswa, menjalankan kehidupan 
sehari-hari, bekerja di laboratorium 
pada saat praktikum atau mengerjakan 
penelitian. 

Waktu 
Implementasi 

Penelitian Tahun I (semester genap 
2014/2015) 

Penelitian Tahun II (semester genap 
2015/2016) 

Pembelajaran 
Kimia Dasar 

Model Pembelajaran Berbasis 
proyek (Pertemuan I, II, dan III) 

Pembelajaran Berbasis proyek 
(Pertemuan I)  dan Pembelajaran 
Berbasis Pembiasaan (Pertemuan II) 

Analisis Tugas Diskusi (Pertemuan I) 
Presentasi (Pertemuan II) 
 
Tugas Proyek (Take home) 
Presentasi Laporan (Pertemuan III) 
 

Diskusi (Pertemuan I) 
Presentasi (Pertemuan I) 
Presentasi Tugas Proyek  
(Pertemuan II) 
Pembiasaan: (pemilihan karakter sains 
berwawasan green chemistry, 
pembiasaan, observasi, evaluasi, 
laporan) (Out class) 

 
Dari segi usia dan perkembangkan 

kognitif tidak berbeda, kedua kelas mahasiswa 
tersebut telah mencapai tingkat operasional 
formal, demikian pula aspek yang lain 
diasumsikan sama. Perbedaannya  adalah 
mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia adalah 
mahasiswa calon guru yang nantinya diharapkan 
akan menjadi guru kimia. Sebagai mahasiswa 
calon guru, pembekalan pengetahuan akan 
menjadi sangat penting untuk menjalankan 
tugasnya kelak ketika menjadi guru. Termasuk 
karakter sain berwawasan green chemistry yang 
dapat diterapkan pada saat mereka menjadi 
mahasiswa, dalam kehidupan sehari-hari, dan 
dapat digunakan sebagai bekal untuk 
mendukung terwujudnya  green education ketika 
nanti mereka menjadi guru untuk turut 
berkontribusi dalam melestarikan bumi tercinta. 
Mahasiswa kimia dapat menerapkan karakter 
sains berwawasan green chemistry pada saat 
mereka menjadi mahasiswa, bekerja di 
laboratorium pada saat praktikum atau 
mengerjakan penelitian di kampus dan ketika 
bekerja nantinya,  maupun dalam menjalankan 
kehidupan sehari-hari sebagai individu dan 

anggota masyarakat.  Dengan demikian karakter 
sains berwawasan green chemistry sangat 
diperlukan oleh kedua kelompok mahasiswa 
yang saat ini sebagai sasaran dalam penelitian 
ini.  

Karakter sains berwawasan green 
chemistry juga sangat bermanfaat bagi 
mahasiswa lain, bidang studi lain, bahkan  
masyarakat luas dalam rangka turut serta 
menjaga kelestarian bumi tercinta. Sebagai 
pembanding dalam penelitian ini juga 
melibatkan mahasiswa dari kelas lain yang 
sedang memprogram mata kuliah Kimia Dasar II 
namun bukan sebagai subyek uji coba (untuk 
selanjutnya disebut kelompok kontrol atau 
pembanding). Kelompok pembanding ini 
ditentukan secara acak dari kelas yang bukan 
tempat uji coba. Sebagai pembanding kelompok 
kontrol ini akan diberikan post tes tentang 
pemahaman prinsip green chemistry. 

Berdasarkan hasil analisis karakteristik 
mahasiswa Tabel 4.4  beserta hasil analisis 
tugas, maka  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Karakter sains berwawasan green chemistry 
dirancang dalam  dua pertemuan seperti berikut. 
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a. Pertemuan I 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KARAKTER SAINS  
BERWAWASAN GREEN CHEMISTRY 

 (Pertemuan 1) 
 
Fakultas : FMIPA       
Program Studi   : Pendidikan Kimia 
Nama Mata Kuliah/Bobot   : Kimia Dasar II/3 SKS 
Kode Mata Kuliah   :  
Materi             : Kimia Lingkunga  (Green chemistry)  
Nama Dosen Pengampu    : Tim Kimia Dasar 
Standar Kompetensi : Memahami dan membuktikan konsep-konsep: laju reaksi, redoks 

dan elektrokimia, kimia unsur,  mengenal konsep kimia inti dan 
radiokimia, serta  kimia lingkungan (green chemistry),. 

Deskripsi Mata Kuliah : Kajian tentang konsep-konsep: laju reaksi, kesetimbangan kimia, 
redoks dan elektrokimia, kimia unsur, kimia inti dan radiokimia, 
kimia lingkungan (green chemistry),serta kegiatan laboratorium 
yang sesuai. 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : 
1. Memanfaatkan sumber belajar dan TIK untuk mendukung penguasaan konsep dan teori Kimia Dasar II. 
2. Memiliki pengetahuan tentang tentang: larutan, kesetimbangan, kimia listrik, kimia unsur, kimia organik dan 

biokimia, serta mengenal konsep kimia inti dan radiokimia, serta kimia lingkungan (green chemistry), 
3. Membuat keputusan tentang  keterkaitan konsep dasar kimia dengan kegiatan laboratorium dan 

keberadaan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari (aplikasi karakter sains berwawasan green chemistry) 
4. Memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan praktikum dan aplikasi konsep dalam 

kehidupan sehari-hari.  
 

Referensi : 
1. Tim Kimia Dasar. 2007. Kimia Dasar I . Surabaya: Jurusan Kimia FMIPA Unesa. 
2. Brady and Humiston. 1986. General Chemistry, Principles and Structures. New York: John Willey and Sons. 
3. Chang, Raymond. 2005. General Chemistry The Essential Concepts Third Edition. USA: McGraw Hill. 

 

Kegiatan Pembelajaran           

No.  Langkah-langkah Pembelajaran 
Tahapan Kegiatan 

Pembelajaran 
Bebasis Proyek 

Alokasi 
waktu 

          A. Kegiatan Pendahuluan :   
1. Mahasiswa merespon salam dan pertanyaan dari dosen  

berhubungan dengan kondisi pembelajaran sebelumnya. 
2.   Mahasiswa menerima informasi tetang keterkaitan 

pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang 
akan dilaksanakan, dosen memberikan pertanyaan  
terkait  dengan materi kimia lingkungan khususnya 
green chemistry   

3. Mahasiswa  menerima informasi kompetensi materi, 

 

Motivasi 

Apersepsi 

 

Penyampaian 
Kompetensi yang 

 

15 menit 
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No.  Langkah-langkah Pembelajaran 
Tahapan Kegiatan 

Pembelajaran 
Bebasis Proyek 

Alokasi 
waktu 

tujuan, manfaat dan langkah-langkah pembelajaran 
berbasis proyek yang akan dilaksanakan 

B.     Kegiatan Inti     : 

1.  Mahasiswa berdiskusi dan berinteraksi antar dosen-
mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa dalam penyajian 
materi kimia lingkungan 

2. Mahasiswa menjawab pertanyaan dosen tentang perilaku 
/ sikap atau karakter terkait dengan karakter sains dan 
prinsip green chemistry  dengan contoh perilaku tentang 
kepedulian dan tanggung jawab terhadap contoh sikap 
hemat listrik di lingkungan kelas. 

3.  Mahasiswa membentuk kelompok seperti yang telah 
dirancang oleh dosen sesuai dengan jumlah tema tugas 
proyek  

 
4. Mahasiswa membaca dan mempelajari Lembar Kerja 

Mahasiswa (LKM) tentang Green Chemistry dan 
mempesiapkan tema tugas  
proyek.  

5. Mahasiswa mengerjakan LKM dan mengisi secara 
berkelompok 

 
C. Kegiatan Penutup: 

1. Mahasiswa  bersama dosen menyimpulkan pembelajaran 
2. Mahasiswa  melakukan refleksi terhadap kegiatan yang 

sudah dilakukan 
3. Mahasiswa  menyimak informasi mengenai rencana 

tindak lanjut pembelajaran berikutnya. 
 

akan dicapai 

 

Membangun 
Konteks 

 

Menentukan tema 
tugas proyek  

Menentukan 
Pertanyaan 
Mendasar 

Menyusun Jadwal 
Perencanaan Proyek 

Mengumpulkan Data 

 

 

 

Kesimpulan 

Refleksi 

Tindak Lanjut 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 menit 

 

 

 

 

 

15 menit 

 
Model Pembelajaran: Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning / PjBL) 
Sumber Belajar :   

1. Tim Kimia Dasar. 2007. Kimia Dasar I . Surabaya: Jurusan Kimia FMIPA Unesa. 
2. Brady and Humiston. 1986. General Chemistry, Principles and Structures. New York: 

John Willey and Sons. 
3. Chang, Raymond. 2005. General Chemistry The Essential Concepts Third Edition. 

USA: McGraw Hill. 
4. Lembar Kerja Mahasiswa (LKM):  

Mitarlis, Bertha Y., & Rusly., H., 2015. Lembar Kegiatan Mahasiswa berorientasi Green Chemistry 
5.  Artikel tentang Green Chemsitry. 

 
Surabaya, 25 April 2016 
Tim Kimia Dasar 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RPP pada pertemuan I topik green 
chemistry termasuk dalam materi Kimia 
Lingkungan, sehingga dalam RPP ini diawali 
dengan penyajian materi kimia lingkungan. Jika 
dilakukan analisis materi yang ada pada buku 
ajar Kimia Dasar yang tersedia, karakteristik 
materinya tersebut bersifat informatif deklaratif. 
Dengan rumusan kegiatan pembelajaran awal 
yang terdapat pada GBRP semula adalah 
mencari ide pokok dan mendiskusikan 
permasalahan lingkungan.  

Namun jika dianalisis lebih lanjut materi 
kimi lingkungan khususnya green chemistry 
dapat diselenggarakan dengan lebih 
mengaktifkan mahasiswa dengan tugas proyek. 
Pembelajaran karakter khususnya dalam hal ini 
karakter sains berwawasan green chemistry 
dengan makna pembelajaran yang lebih luas,  
dan didukung temuan dalam penelitian 
sebelumnya, maka disusunlah RPP pada 
pertemuan II dengan pembelajaran berbasis 
pembiasaan. 
 

b. Pertemuan II 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KARAKTER SAINS  
BERWAWASAN GREEN CHEMISTRY 

 (Pertemuan 2) 
 
Fakultas : FMIPA       
Program Studi   : Pendidikan Kimia 
Nama Mata Kuliah/Bobot   : Kimia Dasar II/3 
Kode Mata Kuliah   :  
Materi             : Green chemistry  
Nama Dosen Pengampu   : Tim Kimia Dasar 
Standar Kompetensi : Memahami dan membuktikan konsep-konsep: laju reaksi, redoks dan 

elektrokimia, kimia unsur,  mengenal konsep kimia inti dan radiokimia, 
serta  kimia lingkungan (green chemistry),. 

Deskripsi Mata Kuliah : Kajian tentang konsep-konsep: laju reaksi, kesetimbangan kimia, redoks 
dan elektrokimia, kimia unsur, kimia inti dan radiokimia, kimia lingkungan 
(green chemistry),serta kegiatan laboratorium yang sesuai. 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : 
1. Memanfaatkan sumber belajar dan TIK untuk mendukung penguasaan konsep dan teori Kimia Dasar II. 
2. Memiliki pengetahuan tentang tentang: larutan, kesetimbangan, kimia listrik, kimia unsur, kimia organik dan 

biokimia, serta mengenal konsep kimia inti dan radiokimia, serta kimia lingkungan (green chemistry), 
3. Membuat keputusan tentang  keterkaitan konsep dasar kimia dengan kegiatan laboratorium dan keberadaan 

ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari (aplikasi karakter sains berwawasan green chemistry) 
4. Memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan praktikum dan aplikasi konsep dalam 

kehidupan sehari-hari.  
Referensi : 

1. Tim Kimia Dasar. 2007. Kimia Dasar I . Surabaya: Jurusan Kimia FMIPA Unesa. 
2. Brady and Humiston. 1986. General Chemistry, Principles and Structures. New York: John Willey and Sons. 
3. Chang, Raymond. 2005. General Chemistry The Essential Concepts Third Edition. USA: McGraw Hill. 
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Kegiatan Pembelajaran           

No.  Langkah-langkah Pembelajaran Tahapan Kegiatan 
Pembelajaran  

Alokasi 
waktu 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III 

     Kegiatan Pendahuluan :   
1. Mahasiswa merespon salam dan pertanyaan dari dosen  

berhubungan dengan kondisi pembelajaran sebelumnya. 
2.   Mahasiswa menerima informasi tetang keterkaitan pembelajaran 

sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan, dosen 
memberikan pertanyaan  terkait  tugas proyek  green chemistry 
 pada pertemuan sebelumnya 

3. Mahasiswa  menerima informasi kegiatan pembelajaran pada 
pertemuan ini,  tujuan, manfaat dan langkah-langkah 
pembelajaran berbasis pembiasaan yang akan dilaksanakan 
(presentasi tugas proyek dan rencana pelaksanaannya) 

 
Kegiatan Inti     : 
1.  Mahasiswa menjawab pertanyaan dosen tentang perilaku / sikap 

atau karakter terkait dengan karakter sains dan prinsip green 
chemistry  dengan contoh perilaku tentang kepedulian dan 
tanggung jawab terhadap contoh sikap hemat listrik di lingkungan 
kelas. 

2.  Mahasiswa mempresentasikan rancangan tugas proyek 
3. Mahasiswa berdiskusi dan Tanya jawab tentang rancangan tugas 

proyek 
4. Mahasiswa merefleksi dan merevisi rancangan tugas proyek 

(refleksi kebiasaan mahasiswa sebagai baseline) 
5. Melaksanakan dan membiasakan pelaksanaan ide proyek melalui 

pembiasaan) 
Kegiatan Penutup: 
1. Mahasiswa  bersama dosen  menyimpulkan pembelajaran 
2. Mahasiswa  melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilakukan 
3. Mahasiswa  menyimak informasi mengenai rencana tindak lanjut 

rencana kegiatan  berikutnya (implementasi dalam pembiasaan) 

 

Motivasi 

 

Apersepsi 

Penyampaian 
Kompetensi yang 
akan dicapai 

 

Presentasi hasil 
rancangan tugas 
proyek dan 
pemantapan 
dalam hal: 
Menentukan tema 
tugas proyek  
Menentukan 
Pertanyaan 
Mendasar 
Menyusun Jadwal 
Perencanaan 
Proyek 

Mengumpulkan 
Data 

Kesimpulan 
Refleksi 
Tindak Lanjut 
 

 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

120 
menit 

 

 

 

 

 

 

15 menit 

 
C. Karakteristik pembelajaran karakter 

sains berwawasan green chemistry berbasis 
pembiasaan terintegrasi pada perkuliahan 
Kimia Dasar 

 
Untuk mendapatkan data berdasarkah 

hasil penelitian yang telah dilakukan 
karakteristik pembelajaran karakter sains 
berwawasan green chemistry berbasis 
pembiasaan yang terintegrasikan  pada 
perkuliahan Kimia Dasar antara lain didapatkan: 

Temuan:  
1. Pembelajaran karakter: diajarkan (untuk nilai 

karakter yang belum dipahami dalam ranah 
C1 dan C2) contoh: 1) apakah green 
chemistry itu, bagaimana karakter sain 
berwawasan green chemistry, 3) perilaku 
apa saja yang termasuk berwawasan green 
chemistry. 

2. Pembelajaran/pendidikan karakter: diberikan 
dengan melatihkan dan  pemberian contoh, 
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serta  pembiasaan (untuk aplikasi ranah C3 
dan seterusnya) 

  
Kendala:  

Integrasi dalam mata kuliah  Kimia 
Dasar dengan alokasi waktu hanya 2 pertemuan 
belum dapat mengaplikasikan tahap pembiasaan 
yang membutuhkan waktu agak lama sehingga  
hasilnya belum diketahui.  
Solusi:  
1. Implementasi pendidikan karakter berbasis 

pembiasaan sebagai action  di wilayah yang 
lebih luas, di luar kelas, (dalam hal ini 
lingkup jurusan kimia). Pembelajaran dengan 
pembiasaan membutuhkan waktu yang relatif 
lama, sehingga dapat dijadikan program di 
tingkat jurusan, tidak cukup di tingkat kelas. 
Sasaran mahasiswa juga di tingkat jurusan. 
Program-progam pembelajaran dengan 
pembiasaan akan dirancang dan disesuaikan 
dengan program-program jurusan.  

2. Jika diintegrasikan ke dalam mata kuliah 
diberikan di awal pertemuan khususnya pada 
Kuliah Kimia Dasar II. Pembelajaran dapat 
diberikan lebih awal pada pertemuan 
pertama, atau ke-dua, selanjutknya dilakukan 
implementasi pembiasaan selama satu 
semester (12 tatap muka). Pembiasaan dapat 
diimplementasikan pada kelas sasaran dengan 

memonitor pemahaman dan perilaku 
mahasiswa di awal, selama proses 
pembelajaran di kelas ataupun praktikum di 
laboratorium, dan setelah proses 
pembelajaran. Dengan diintegrasikan pada 
mata kuliah, mahasiswa lebih termotivasi 
karena terkait dengan tagihan tugas kuliah. 
Diharapkan selanjutnya akan menjadi 
karakter yang sudah terbiasa. Mahasiswa 
dapat menerapkan karakter sains berwawasan 
green chemistry dan menjadi 
erbiasa,meskipun tidak ada lagi tagihan mata 
kuliah. 

 

D.  Rencana Pembelajaran Karakter Sains 
berwawasan Green Chemistry dalam 
Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 
Kimia Dasar. 

 Sebagai solusi kendala waktu untuk 
implementasi pembelajaran Karakter Sains 
berwawasan Green Chemistry Berbasis 
pembiasaan sesuai dengan RPS awal, maka 
dilakukan perncanaaan kembali untuk mengatahi 
kendala tersebut. Hasil RPS seperti pada Tabel 
5. 

 

 

Tabel 5. Ringkasan RPS Kimia Dasar  Materi Green Chemistry sebagai solusi alternatif 

No. Komponen Uraian 
1 Pertemuan ke- 1-2 
2 Kompetensi Dasar Memahami  jenis, penyebab dan penanganan limbah, pemanasan global,  

green chemistry, dan konsep amdal. 
3 Indikator Kompetensi 1. Menjelaskan tentang penyebab pencemaran lingkungan dan cara 

menanganinya 
2. Membedakan jenis-jenis limbah dan cara menangani limbah 
3. Menjelaskan tentang pemanasan global dan penyebabnya 
4. Menjelaskan perbedaan Kimia Lingkungan dan Green chemistry. 
5. Menyebutkan kaidah green chemistry 
6. Mejelaskan karakter sain berwawasan green chemistry 
7. Memberikan contoh perilaku berdasarkan karakter sain berwawasan 
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No. Komponen Uraian 
green chemistry 

8. Menerapkan perilaku karakter sain berwawasan green chemistry 
4 Materi Kimia Lingkungan (Green Chemistry) 
5 Kegiatan Pembelajaran 1. Tanya jawab 

2. Diskusi 
3. Presentasi 
4. Tugas Proyek 

6 Sumber Rujukan 1. Buku 1: Tim Kimia Dasar. 2014. Kimia Dasar . Surabaya: Jurusan Kimia 
FMIPA Unesa. 

2. Lembar Kerja Mahasiswa (LKM):  
Mitarlis, Bertha Y., & Rusly., H., 2015. Lembar Kegiatan Mahasiswa 
berorientasi Green Chemistry 

3. Lembar Kerja Mahasiswa  (LKM) Green Chemistry 2 
4. Materi / Artikel tentang Green Chemistry (Webb) 

 

Dengan rancangan pembelajaran yang 
ditempatkan pada pertemuan awal dalam RPS 
perkuliahan Kimia Dasar diharapkan kendala 

implementasi pembelajaran karakter sains 
berwawasan green chemistry dapat berkurang.. 

 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KARAKTER SAINS  

BERWAWASAN GREEN CHEMISTRY 
 (Pertemuan 2: SOLUSI Alternatif) 

 
a.  Komponen Identitas 

Program Studi  : Pendidikan Kimia 
Nama Mata Kuliah : Kimia Dasar II 
Kode Mata Kuliah       : 
Semester   : Genap 
SKS                            : 3 
Prasyarat  : Telah menempuh Kimia Dasar I 
Nama Dosen Pengampu  :  Tim Kimia Dasar 
Pertemuan ke  : 1-2 (dan pertemuan 16 sebagai evaluasi dan tagihan) 
 
b. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : 

1)  Memanfaatkan sumber belajar dan TIK untuk mendukung penguasaan konsep dan teori Kimia Dasar II. 
2) Memiliki pengetahuan tentang tentang: larutan, kesetimbangan, kimia listrik, kimia lingkungan (green 

chemistry), kimia unsur, kimia organik dan biokimia, serta mengenal konsep kimia inti dan radiokimia  
3) Membuat keputusan tentang  keterkaitan konsep dasar kimia dengan kegiatan laboratorium dan keberadaan 

ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari 
4) Memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan praktikum.  

Deskripsi    : 

Kajian tentang konsep-konsep dasar: larutan, kesetimbangan, kimia listrik, kimia unsur, kimia organik dan 
biokimia, serta mengenal konsep kimia inti dan radiokimia, kimia lingkungan (green chemistry), serta 
kegiatan laboratorium yang sesuai. 
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Referensi : 
1. Tim Kimia Dasar. 2007. Kimia Dasar I . Surabaya: Jurusan Kimia FMIPA Unesa. 
2. Brady and Humiston. 1986. General Chemistry, Principles and Structures. New York: John Willey and Sons. 
3. Chang, Raymond. 2005. General Chemistry The Essential Concepts Third Edition. USA: McGraw Hill. 

 
Kegiatan Pembelajaran           

No.  Langkah-langkah Pembelajaran Tahapan Kegiatan 
Pembelajaran  

Alokasi 
waktu 

I 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

     Kegiatan Pendahuluan :   
1. Mahasiswa merespon salam dan pertanyaan dari dosen  

berhubungan dengan kondisi pembelajaran sebelumnya. 
2.   Mahasiswa menerima informasi tetang keterkaitan pembelajaran 

sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan, 
dosen memberikan pertanyaan  terkait  tugas proyek  green 
chemistry  pada pertemuan sebelumnya 

3. Mahasiswa  menerima informasi kegiatan pembelajaran pada 
pertemuan ini,  tujuan, manfaat dan langkah-langkah 
pembelajaran berbasis pembiasaan yang akan dilaksanakan 
(presentasi tugas proyek dan rencana pelaksanaannya) 

 
Kegiatan Inti     : 

1.  Mahasiswa menjawab pertanyaan dosen tentang perilaku / sikap 
atau karakter terkait dengan karakter sains dan prinsip green 
chemistry  dengan contoh perilaku tentang kepedulian dan 
tanggung jawab terhadap contoh sikap hemat listrik di lingkungan 
kelas. 

2.  Mahasiswa mempresentasikan rancangan tugas proyek 
3. Mahasiswa berdiskusi dan Tanya jawab tentang rancangan tugas 

proyek 
4. Mahasiswa merefleksi dan merevisi rancangan tugas proyek 

(refleksi kebiasaan mahasiswa sebagai baseline) 
5. Melaksanakan dan membiasakan pelaksanaan ide proyek melalui 

pembiasaan) 
Kegiatan Penutup: 
1. Mahasiswa  bersama dosen  menyimpulkan pembelajaran 
2. Mahasiswa  melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilakukan 
3. Mahasiswa  menyimak informasi mengenai rencana tindak lanjut 

rencana kegiatan  berikutnya (implementasi dalam pembiasaan) 

 

Motivasi 

 

Apersepsi 

 

Penyampaian 
Kompetensi yang akan 
dicapai 

 

 

Presentasi hasil 
rancangan tugas 
proyek dan 
pemantapan dalam 
hal: 

 

Kesimpulan 
Refleksi 
Tindak Lanjut 
(Evaluasi dan tagihan 
dilaksanakn pada 
pertemuan 16 secara 
terintegrasi) 

 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

120 menit 

 

 

 

 

 

 

 

15 menit 

 
Evaluasi dan monitoring hasil 

pembelajaran karakter sains berwawasan green 
chemistry dapat dilihat dengan melakukan 

observasi perilaku mahasiswa yag mendukung 
karakter sains berwawasan green chemistry. 
Selain itu dapat diberikan tes evaluasi 
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pemahaman karakter sains berwawasan green 
chemistry, serta pendapat atau respon mahasiswa 
tentang pembelajaran karakter sains berwawasan 
green chemistry berbasis pembiasaan. 
 
SIMPULAN 
 Berdasarkan hasil kajian dan analisis 
data dalam penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa: 
1) Materi green chemistry merupakan bagian 

dari bahan kajian Kimia Lingkungan pada 
perkuliahan Kimia Dasar yang terdapat pada 
Garis Besar Rencana Perkuliahan (GBRP) 
Mata Kuliah Kimia Dasar yang berlaku 
sebelum tahun ajaran 2015/2016;  

2) Karakter sains berwawasan green chemistry 
yang dapat dimunculkan dalam pembelajaran 
antara lain: cermat, teliti, hati-hati, berpikir 
analitis, kritis, kreatif, dan peduli lingkungan 
berdasarkan beberapa  prinsip green 
chemistry yaitu waste prevention, atom 
economy, energy efficiency, use renewable 
feedstock, design for degradation, real-time 
analysis for pollution prevention dan  
inherently safer chemistry for accident 
prevention;  

3) Materi green chemistry dapat dirancang 
sebagai bahan kajian dalam perkuliahan 
kimia Dasar II yang dicantumkan pada 
Rencana Pembelajaran Semester (RPS);  

4) Pembelajaran karakter sains berwawasan 
green chemistry dapat disajikan pada bahan 
kajian khusus Green chemistry dengan 
pembelajaran berbasis pembiasaan dengan 
tugas proyek di  bagian awal perkuliahan 
Kimia Dasar pada pertemuan 1 dan 2 
disambung dengan pertemuan 16. 
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PENERAPAN MODEL  SIKLUS BELAJAR 5E  DALAM 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA  

KELAS IX SMAN 2 PONTIANAK PADA MATERI KOLOID  
 

IMPLEMENTATION OF  5E LEARNING CYCLE MODEL IN IMPROVING STUDENT 
CRITICAL THINKING SKILL OF IX GRADE OF SMAN 2 PONTIANAK ON 

COLLOIDAL MATERIAL 
 

Rody Putra Sartika, Ira Lestari 

Prodi Pendidikan Kimia Universitas Tanjungpura Pontianak 
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak Telp. (0561) 740144 

 
Email : rodyputrasartika@gmail.com 

Abstrak. Tujuan pada penelitian ini adalah 1) menentukan perbedaan keterampilan berpikir kritis 
siswa SMAN 2 Pontianak sebelum dan setelah diajarkan menggunakan model siklus belajar 5E 
pada materi koloid, 2) Mendeskripsikan keterampilan berpikir kritis siswa SMAN 2 Pontianak 
sebelum dan setelah diajarkan menggunakan model siklus belajar 5E pada materi koloid.  Desain 
penelitian yang digunakan adalah One group pretest–posttest design. Variabel bebas di dalam 
penelitian ini adalah pembelajaran sebelum dan setelah menggunakan model siklus belajar 5E 
dan variabel terikat adalah keterampilan berpikir kritis siswa. Instrumen yang digunakan adalah 
tes berpikir kritis dan analisis data dilakukan menggunakan statistic inferensial. Hasil uji 
Wilcoxon diperoleh P-value = 0,000 < α = 0.05, artinya terdapat perbedaan keterampilan 
berpikir kritis siswa sebelum dan setelah diajarkan menggunakan model siklus belajar 5E. Rata-
rata peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa sebesar 0,16 dengan kategori rendah. 

Kata kunci: Keterampilan berpikir kritis, siklus belajar 5E. 
 
Abstract. The purposes of this study are 1) to determine difference of critical thinking of SMA 2 
Pontianak students before and after being taught through 5E learning cycle model on colloid 
material, and 2) to describe critical thinking of SMAN 2 Pontianak Student before and after 
being taught through 5E learning cycle model on colloid material. This study was conducted in 
form of pre experimental design. One group pretest–posttest design was applied as research 
design. Independent variables were lesson before and after being taught through 5E learning 
cycle model. Dependent variable was student critical thinking. To collect data, assessment 
technique was applied and achievement test was used to get data. Data were analyzed by means 
of inferential and descriptive statistic. Result of statistic showed P-value = 0,000 < α = 0.05 
which means that there was a difference of student critical thinking skills before and after being 
taught through 5E learning cycle model on colloid material. Improvement of student critical 
thinking skill was 0.16 which means on poor level. 
 
Keywords: critical thinking skills, 5E learning cycle model. 
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PENDAHULUAN 

Pembelajaran kimia diharapkan 
dapat melatih keterampilan berpikir 
siswa, sehingga dapat tercapai tujuan 
pendidikan nasional Indonesia. 
Berdasarkan hasil penelitian PISA pada 
bidang sains tahun 2007 dan 2011 yang 
dirilis dalam paparan Mendikbud 
tentang pengembangan kurikulum 2013 
pada tangal 22 Juni 2013 di Surabaya, 
diperoleh lebih dari 95% siswa 
Indonesia memiliki kemampuan 
menyelesaikan soal hanya sampai level 
menengah. Level menengah yang 
dimaksud adalah siswa Indonesia hanya 
memiliki kemampuan untuk memilih 
dan menerapkan strategi memecahkan 
masalah yang sederhana, 
menginterpretasikan dan menggunakan 
representasi berdasarkan pada sumber 
informasi yang berbeda serta 
mengemukakan alasannya secara 
langsung dari yang didapat. Hasil 
penelitian PISA pada tahun 2012 juga 
belum menunjukkan peningkatan yang 
signifikan, karena kemampuan siswa 
Indonesia pada bidang sains masih 
berada pada peringkat 64 dari 65 negara 
yang ikut terlibat. 

Siswa Indonesia seharusnya 
memiliki keterampilan berpikir 
kompleks atau berpikir tingkat tinggi 
dalam memecahkan masalah yang 
bersifat kompleks sesuai dengan 
tuntutan abad 21, hal ini sejalan dengan 
pendapat Moeloek & dkk (2010) bawah 
masalah yang dihadapi manusia pada 
abad 21 semakin kompleks, saling kait 
mengkait, cepat berubah dan penuh 
paradoks.  Menurut Rosana, (2012) 
kerangka kompetensi abad 21 
menunjukkan bahwa pengetahuan saja 

tidak cukup, harus dilengkapi dengan; 
1) keterampilan kreatif-kritis, 2) 
berkarakter kuat, 3) didukung dengan 
keterampilan memanfaatkan teknologi 
informasi dan 
komunikasi. Keterampilan berpikir 
tingkat tinggi siswa dapat 
ditumbuhkembangkan melalui 
pembelajaran yang berpusat pada 
siswa, hal ini sejalan dengan 
pendapat Hastuti (2013) bahwa di era 
21st Century Skills, pembelajaran IPA 
sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri 
ilmiah ( scientific inquiry) dengan 
pendekatan berpusat pada siswa 
(student centered learning) untuk 
menumbuhkan keterampilan berpikir 
kreatif (creative thinking)  dan berpikir 
kritis (critical thinking), mampu 
memecahkan masalah, melatih 
kemampuan inovasi dan menekankan 
pentingnya kolaborasi dan komunikasi.  

Diantara beberapa pola berpikir 
tingkat tinggi, berpikir kritis mendasari 
pola berpikir yang lain. Menurut 
Liliasari (2010) berpikir kritis perlu 
dikuasai lebih dahulu sebelum 
mencapai ketiga pola berpikir tingkat 
tinggi yang lain. Menurut Facione 
(1998) inti berpikir kritis adalah 
deskripsi yang rinci dari sejumlah 
karakeristik yang berhubungan, yang 
meliputi analisis, inferensi, eksplanasi, 
evaluasi, pengaturan diri dan 
interpretasi. Menurut Permendiknas 
81A tahun 2013, untuk membudayakan 
berpikir secara kritis pada siswa, guru 
sebagai fasilitator haruslah memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk 
mengembangkan potensi siswa menjadi 
kemampuan yang semakin lama 
semakin meningkat dalam sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan yang 
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diperlukan dirinya untuk hidup dan 
untuk bermasyarakat, berbangsa, serta 
berkontribusi pada kesejahteraan hidup 
umat manusia.  

Pembelajaran yang masih 
berpusat pada guru belum dapat melatih 
keterampilan berpikir kritis siswa, oleh 
sebab itu diperlukan pembelajaran yang 
berpusat pada siswa melalui pendekatan 
kontruktivis. Menurut Prawiradilaga 
(2009) konstruktivisme menyiapkan 
siswa untuk membentuk pemahaman 
dan pola pikir tersendiri.  Salah satu 
model pembelajaran dengan 
pendekatan konstruktivis yang dapat 
digunakan pada pembelajaran kimia 
untuk memberikan pemahaman konsep 
yang utuh dan melatih keterampilan 
berpikir kritis siswa adalah model 
siklus belajar (learning cycle/LC). 
Menurut Tuna & Kacar (2013) didasari 
oleh pendekatan konstruktivis, model 
siklus belajar 
5E melibatkan keterampilan 
berpikir yang lebih tinggi. 

Model siklus belajar terdiri atas 
lima fase pembelajaran yang meliputi: 
Engagement, Exploration, Explanation, 
Elaboration, dan Evaluation (Lorsbach, 
2002). Fase engagement dilakukan 
dengan membuat koneksi ke 
pengalaman masa lalu dan mengekspos 
miskonsepsi siswa dan mereka harus 
mengurangi ketidakseimbangan 
kognitif yang terjadi. Fase exploration 
dilakukan dengan membangun 
pengalaman guru dan siswa yang dapat 
digunakan kemudian untuk 
memperkenalkan dan mendiskusikan 
konsep, proses, atau keterampilan. Fase 
explanation dilakukan dengan meminta 
siswa menjelaskan pengalaman 
eksplorasi dan pengalaman engagement 

mereka dengan menggunakan istilah 
umum. Fase elaboration dilakukan 
dengan melibatkan siswa dalam situasi 
baru dan masalah yang memerlukan 
transfer penjelasan yang indentik atau 
mirip. Fase evaluation dilakukan 
dengan memberikan penilaian terhadap 
pengetahuan, pemahaman konsep, atau 
kompetensi siswa dalam konteks baru 
yang kadang-kadang mendorong siswa 
belajar melakukan investigasi lebih 
lanjut, dengan cara refleksi pelaksanaan 
pembelajaran. 

Pada model siklus belajar, siswa 
dapat mengidentifikasi suatu pola 
keteraturan pada fenomena yang 
diselidiki, memperkenalkan konsep-
konsep yang ada hubungannya dengan 
fenomena yang diselidiki dan 
mendiskusikannya dalam konteks apa 
yang telah diamati, kemudian 
menggunakan konsep-konsep tersebut 
pada situasi baru. Menurut Duran, 
Duran, Haney, & Scheuermann (2011) 
siklus belajar merupakan model 
pembelajaran berbasis penelitian yang 
dapat membantu siswa mengeksplorasi 
konsep dalam sains dan membantu guru  
merencanakan pembelajaran yang 
bermakna dan pemahaman konsep yang 
mendalam. Tujuan utama 
dari interaksi guru-siswa 
selama siklus belajar adalah untuk 
meningkatkan berpikir kritis (Ajaja & 
Urhievwejire, 2012). Menurut Ergin 
(2006) dalam Tuna & Kacar (2013) 
model siklus belajar 5E 
dapat mentransmisikan keterampilan be
rpikir kritis siswa. Penelitian yang 
dilakukan oleh Balci, Cakiroglu, & 
Tekkaya, (2006) menunjukkan bahwa 
penggunaan siklus belajar dapat 
memperjelas proses berpikir dan 
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memperbaiki miskonsepsi siswa. 
Berdasarkan penjelasan di atas, perlu 
dilakukan penelitian tentang penerapan 
model siklus belajar 5E dalam 
meningkatkan keterampilan berpikir 
kritis siswa kelas XI SMAN 2 
Pontianak pada materi koloid. 

 
METODE  

Bentuk   penelitian ini  adalah 
praexperiment design. Rancangan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
One Group Pretest-Postest Design 
(Sugiono, 2008) dengan pola sebagai 
berikut: 
U1 L U2    
(Prabowo, 2011) 
Keterangan:  
U1  =   Pretest. 
L    = Perlakuan penerapan model  

siklus belajar 5E. 
U2  =   Posttest. 

Populasi pada penelitian ini 
adalah siswa SMAN 2 Pontianak kelas 
XI IPA yang berjumlah 4 kelas. 
Teknik pemilihan sampel dilakukan 
dengan cara  purposive sampling. 
Sampel pada penelitian ini adalah 
kelas MIA 1, dengan pertimbangan 
kelas tersebut memiliki ketuntasan 
hasil belajar yang rendah pada materi 
sebelumnya. Variabel bebas pada 
penelitian ini adalah pembelajaran 
sebelum dan setelah menggunakan 
model siklus belajar 5E. Variabel 
terikat pada penelitian ini adalah 
keterampilan berpikir kritis siswa. 
Teknik pengumpulan  data  yang 
digunakan pada penelitian ini adalah 
pengukuran. Instrumen yang 
digunakan pada penelitian ini adalah 
tes berpikir kritis siswa pada materi 

koloid. Indikator keterampilan berpikir 
kritis, meliputi: 

1. Memberikan argumen yang jelas 
dan logis. 

2. Melakukan pertimbangan hasil 
observasi dengan memberikan 
alasan yang sesuai dengan 
informasi yang diberikan. 

3. Membuat kesimpulan 
berdasarkan uraian dan informasi 
yang diberikan. 

4. Mengidentifikasi asumsi-asumsi 
untuk mengkonstruksi argumen. 

5. Memutuskan suatu tindakan 
dengan menetapkan kriteria-
kriteria tertentu. 

Teknik analisis data dilakukan 
analisis statistik inferensial dengan 
menggunakan SPSS 17 sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan 

pada data pretes dan postest. Bentuk 
hipotesis untuk uji normalitas adalah 
sebagai  berikut: 
H0: Data berasal dari populasi yang 

terdistribusi normal. 
H1: Data  berasal dari populasi yang  

terdistribusi tidak normal. 
Pada pengujian hipotesis, 

kriteria untuk menolak  atau tidak 
menolak H0 berdasarkan P-value 
(dalam program SPSS digunakan 
istilah Signifinance atau “Sig”) 
adalah sebagai berikut (Stanislaus S 
U : 2009): 
Jika P-value < α, maka H0 ditolak. 
Jika P-value ≥ α, maka H0 tidak 
dapat ditolak.  
2. Uji perbedaan pretest dan posttest 

Peningkatan pemahaman 
konsep siswa secara signifikan 
ditentukan mengunakan uji 
Wilcoxon matched pairs pada data 
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pretest dan posttest dengan hipotesis 
sebagai berikut: 
H0:  Tidak terdapat peningkatan 

pemahaman konsep siswa 
pada materi koloid.   

H1: Terdapat peningkatan 
pemahaman konsep siswa 
pada materi koloid.   

Kriteria untuk menolak atau tidak 
menolak H0 berdasarkan P-value 
adalah sebagai berikut  (Stanislaus, 
2009): 
Jika P-value < α, maka H0 ditolak 
Jika P- value ≥ α, maka H0 tidak 
dapat ditolak  
3. Peningkatan Keterampilan 

Berpikir Kritis 

Kriteria peningkatan 
keterampilan berpikir kritis siswa 
pada materi koloid  ditentukan 
menggunakan rumus skor gain 
ternormalisasi (Hake, 1999) sebagai 
berikut: 
 <g> = %<G> / %<G>max = 
(%<Sf> - %<Si>)/(100 - %<Si>) 
Keterangan: 
<g> = Rata-rata gain 

ternormalisasi. 
<G> = Rata-rata gain. 
<Sf> = Rata-rata posttest 

kelas. 
<Si> = Rata-rata pretest kelas. 
Kriteria perolehan skor gain  
ternormalisasi diklasifikasikan ke 
dalam  tiga tingkatan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1 Klasifikasi normalisasi gain (Hake, 1999). 
Koefisien Normalisasi gain Klasifikasi 

g < 0,3 Rendah 
0,3 ≤ g < 0,7 Sedang 

g ≥ 0,7 Tinggi 
 
 

Prosedur penelitian meliputi 
tiga tahap antara lain: 

1. Tahap Persiapan 
a. Melakukan  prariset  ke  

sekolah  untuk 
memperoleh informasi 
melalui wawancara 
terhadap guru, observasi 
guru mengajar  dan  
pengambilan  data  nilai  
raport  kimia  semester  
ganjil kelas XI IPA.  

b. Perumusan masalah 
penelitian yang didapat 
dari hasil pra-riset. 

c. Penyusunan  perangkat  

pembelajaran, meliputi:  
rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP), dan 
lembar kerja siswa (LKS). 

d. Penyusunan  instrumen  
penelitian, meliputi: tes 
keterampilan berpikir kritis 
siswa. 

e. Validasi perangkat 
pembelajaran dan 
instrumen penelitian. 

f. Uji coba (reliabilitas) 
instrumen penelitian. 

g. Analisis data hasil uji 
coba untuk mengetahui 
tingkat reliabilitas 
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instrumen penelitian. 
 

2. Tahap Pelaksanaan 
a. Memberikan soal pretest 

(tes keterampilan berpikir 
kritis siswa). 

b. Memberikan perlakuan 
pembelajaran pada kelas 
eksperimen menggunakan 
model siklus belajar 5E. 

c. Memberikan  posttest (tes 
hasil belajar dan 
keterampilan berpikir kritis 
siswa). 

3. Tahap Akhir 
a. Melakukan analisis dan 

pengolahan data hasil 
penelitian. 

b. Membuat pembahasan dan 
kesimpulan dari hasil 
penelitian. 

c. Menyusun laporan 
penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Rata-rata keterampilan 

berpikir kritis siswa pada saat pretest 
dan posttest dapat dilihat pada Tabel 
2. 

 
Tabel 2 Hasil belajar siswa. 

 Pretest Posttest 
Rata-rata 7.46 10.97 
Varians 17.37 3.86 
Standart 
Deviasi 4.18 1.96 

 
Hasil uji normalitas pretest pada 
kelas eksperimen dan kelas kontrol 
dapat dilihat pada Tabel 3. 

Hasil uji normalitas pretest 
dan posttest terlihat bahwa P-value 

pretest = 0,007 < α = 0,05, 
sedangkan P-value posttest = 0,200 
> α = 0,05. Hasil uji normalitas ini 
dapat disimpulkan data pretest 
berasal dari populasi yang 
terdistribusi tidak normal, sedangkan 
posttest berasal dari populasi yang 
terdistribusi normal.  

 
Tabel 3 Hasil uji normalitas 

pretest dan posttest. 

 
Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 
Pretest  .913 37 .007 
Posttest  .960 37 .200 

 
Perbedaan pemahaman 

konsep siswa sebelum dan setelah 
pembelajaran menggunakan model 
siklus belajar 5E pada materi koloid 
dapat diketahui dengan melakukan 
uji wilcoxon karena salah satu data 
terdistribusi tidak normal. Hasil uji 
wilcoxon dengan P-value = 0,000 < 
α = 0,05, artinya Ho dapat ditolak, 
artinya terdapat perbedaan 
pemahaman konsep siswa sebelum 
dan setelah pembelajaran 
mengunakan model siklus belajar 
pada materi koloid. 

Keterampilan berpikir siswa 
yang diperoleh dari tes berpikir kritis 
siswa yang diberikan sebelum dan 
setelah diajarkan menggunakan 
pembelajaran model siklus belajar 
5E pada materi koloid. Peningkatan 
keterampilan berpikir kritis  siswa 
ditentukan menggunakan rumus N-
Gain yang dapat dilihat pada Tabel 
4. 

 



Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya, ISBN : 978-602-0951-12-6 
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 17 September 2016  

 
B-172 

 
Tabel 4 Peningkatan pemahaman konsep siswa. 

No. Kode 
siswa N-Gain 

Peningkatan 
pemahaman 

konsep 
No. Kode 

siswa N-Gain 
Peningkatan 
pemahaman 

konsep 
1 E1 -0.07 Rendah 20 E20 0.24 Rendah 
2 E2 0.22 Rendah 21 E21 0.43 Sedang 
3 E3 0.07 Rendah 22 E22 0.33 Sedang 
4 E4 0.30 Rendah 23 E23 0.14 Rendah 
5 E5 -0.22 Rendah 24 E24 0.27 Rendah 
6 E6 0.27 Rendah 25 E25 0.15 Rendah 
7 E7 0.27 Rendah 26 E26 0.06 Rendah 
8 E8 0.22 Rendah 27 E27 0.07 Rendah 
9 E9 0.22 Rendah 28 E28 -0.15 Rendah 
10 E10 0.27 Rendah 29 E29 0.07 Rendah 
11 E11 0.11 Rendah 30 E30 0.12 Rendah 
12 E12 0.33 Sedang 31 E31 0.36 Sedang 
13 E13 -0.07 Rendah 32 E32 -0.07 Rendah 
14 E14 0.33 Sedang 33 E33 0.29 Rendah 
15 E15 0.20 Rendah 34 E34 0.39 Sedang 
16 E16 0.16 Rendah 35 E35 0.22 Rendah 
17 E17 0.32 Sedang 36 E36 0.14 Rendah 
18 E18 -0.06 Rendah 37 E37 -0.24 Rendah 
19 E19 0.06 Rendah     

 
Berdasarkan Tabel 4 diperoleh peningkatan 
keterampilan berpikir kritis siswa secara 
klasikal sebesar 18.92% berada pada 
kategori sedang dan 62.16% berada pada 
kategori rendah, sedangkan   18.92%   
mengalami  penurunan keterampilan 
berpikir kritis siswa. Rata-rata  peningkatan  
keterampilan berpikir kritis  siswa secara 
klasikal sebesar 0.16 berada pada kategori 
rendah.  

Terjadinya peningkatan keterampilan 
berpikir kritis siswa secara signifikan setelah 
diberikan perlakuan menggunakan model 
siklus belajar 5E pada materi koloid karena 
model ini dapat membuat siswa menjadi 
aktif dan memberikan pengalaman langsung 
dalam mempelajari kompetensi-kompetensi 
yang ingin dicapai. Model ini terdiri atas 
lima fase pembelajaran  yang meliputi: fase 
engagement, fase exploration, fase 

explanation, fase elaboration dan fase 
evaluation.    Fase    engagement    membuat  
 
hubungan antara pengalaman belajar siswa 
pada masa lalu dan saat ini, dengan terlebih 
dahulu mengungkap konsepsi siswa melalui 
pertanyaan-pertanyaan dari fenomena yang 
ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari 
sesuai dengan konsep yang akan dipelajari. 
Pada fase ini terjadi proses asimilasi dimana 
siswa menggunakan struktur kognitif yang 
sudah ada untuk merespon informasi baru 
yang diterimanya, sehingga dapat 
mengurangi ketidakseimbangan kognitif 
yang terjadi dan secara aktif termotivasi 
dalam pembelajaran.  

Setelah melakukan fase engagement, 
selanjutnya siswa mengeksplorasi ide-ide 
melalui fase exploration. Siswa dapat 
melakukan pertimbangan hasil observasi 
dengan memberikan alasan yang sesuai 
dengan informasi yang diberikan, 
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mengidentifikasi asumsi-asumsi untuk 
mengkonstruksi argumen dan membuat 
kesimpulan berdasarkan uraian dan 
informasi yang diberikan. Fase ini 
membangun pengalaman siswa untuk 
memperkenalkan dan mendiskusikan konsep 
dengan bantuan lembar kerja siswa (LKS). 
Siswa difasilitasi dengan LKS untuk 
menyelesaikan kegiatan praktikum yang 
membantu mereka menggunakan 
pengetahuan sebelumnya untuk 
menghasilkan ide-ide baru dan 
mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan yang 
muncul, sehingga memulai proses 
keseimbangan. Konsep baru dapat 
diasimilasi ke dalam skema yang telah 
dimiliki siswa yang pada akhirnya terjadi 
proses akomodasi. Proses keseimbangan 
diperlukan untuk mengatur keseimbangan 
antara proses asimilasi dan akomodasi. 
Siswa  dapat menyatukan konsep baru yang 
diterimanya dengan struktur kognitif yang 
telah ada (skema). Menurut Piaget 
pengetahuan tidak statis, tetapi terus 
berkembang dan berubah secara konstan 
selama siswa mengkonstruksi pengalaman-
pengalaman baru yang memaksa mereka 
untuk membangun dan memodifikasi 
pengetahuan sebelumnya (Arends, 2008).  

Pada fase exploration siswa dibentuk 
ke dalam kelompok heterogen yang dapat 
membantu siswa secara aktif membangun 
konsep-konsepnya sendiri dengan cara 
berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, 
baik dengan bimbingan dari guru maupun 
kerjasama dengan teman sebayanya dalam 
satu kelompok dalam melaksanakan 
praktikum sesuai dengan LKS yang 
diberikan.  Pemikiran Vygotsky percaya 
bahwa interaksi sosial dengan orang lain 
memacu pengkonstruksian ide-ide baru dan 
meningkatkan perkembangan intelektual 
siswa dan Bruner juga menekankan 
pentingnya membantu siswa untuk 
memahami struktur atau ide-ide kunci suatu 
disiplin ilmu, kebutuhan akan keterlibatan 

aktif siswa dalam proses belajar, dan 
keyakinan bahwa pembelajaran sejati terjadi 
melalui personal discovery (penemuan 
pribadi) (Arends, 2008).   

Fase explanation mendorong siswa 
untuk menjelaskan pemahaman konsep yang 
telah diperoleh pada fase engagement dan 
fase explaration dengan kalimat mereka, 
meminta bukti dan klarifikasi dari 
penjelasan mereka dan mengarahkan pada 
kegiatan diskusi. Pada fase ini siswa dapat 
memberikan argumen yang jelas dan logis. 
Selain itu, siswa dapat menemukan istilah-
istilah dari konsep yang telah dipelajari pada 
fase explanation. Guru memberikan 
penjelasan singkat kepada siswa terhadap 
fenomena-fenomena yang mereka amati 
pada fase exploration untuk membimbing 
siswa ke arah pemahaman konsep yang lebih 
mendalam.  Menurut Byber, Taylor, 
Gardner, Pamela Van Scotter, & Landes 
(2006) penjelasan dari guru atau kurikulum 
dapat membimbing mereka menuju 
pemahaman yang lebih dalam, yang 
merupakan bagian penting dari fase ini. 
Penjelasan tersebut diharapkan dapat 
mereduksi kesalahan-kesalahan konsep  
yang terjadi dan siswa dapat memperoleh 
pemahaman konsep yang utuh.  

Fase elaboration memfasilitas transfer 
konsep untuk situasi yang sama tetapi baru 
dengan bantuan LKS lanjutan. Siswa 
melakukan praktikum lanjutan sesuai 
dengan LKS lanjutan yang diberikan untuk 
mengembangkan pemahaman konsep yang 
lebih dalam dan luas. Diskusi kelompok dan 
situasi pembelajaran yang kooperatif dapat 
memberikan kesempatan pada siswa untuk 
mengekspresikan pemahaman mereka 
tentang materi yang dipelajari. Siswa 
memutuskan suatu tindakan dengan 
menetapkan kriteria-kriteria tertentu pada 
fase ini. Fase elaboration memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk terlibat 
dalam situasi dan masalah baru yang 
memerlukan transfer penjelasan yang 
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indentik, sehingga pembelajaran menjadi 
lebih bermakna karena siswa diharapkan 
mampu mengaitkan situasi dan masalah baru 
dengan struktur kognitif yang telah ada. 
Menurut pemikiran Ausabel makna dapat 
muncul dari materi baru hanya bila materi 
itu terkait dengan struktur kognitif dari 
pembelajaran sebelumnya (Arends, 2008). 

Fase terakhir pada model siklus 
belajar adalah evaluation yang merupakan 
kesempatan bagi guru untuk menilai 
pemahaman konsep siswa. Siswa diminta 
untuk mengerjakan latihan soal untuk 
mengetahui pemahaman konsep untuk 
materi koloid. Pada penelitian ini terdapat 
tujuh  siswa yang mengalami penurunan 
keterampilan berpikir kritis. Penurunan 
keterampilan berpikir kritis terdapat pada 
indikator melakukan pertimbangan hasil 
observasi dengan memberikan alasan yang 
sesuai dengan informasi yang diberikan 
sebanyak 1 siswa. Membuat kesimpulan 
berdasarkan uraian dan informasi yang 
diberikan sebanyak 7 siswa. 
Mengidentifikasi asumsi-asumsi untuk 
mengkonstruksi argumen sebanyak 1 siswa 
dan memutuskan suatu tindakan dengan 
menetapkan kriteria-kriteria tertentu 
sebanyak 2 siswa. Memberdayakan 
keterampilan berpikir kritis siswa 
khususnya pada siswa tidak cukup hanya 
dalam beberapa kali pertemuan, melainkan 
membutuhkan waktu untuk membiasakan, 
hal ini didukung oleh hasil penelitian yang 
dilakukan Robb Wass (2011) yang 
menyatakan bahwa dibutuhkan waktu 
panjang sekitar dua sampai tiga tahun 
untuk merubah set mental siswa yang telah 
lama terbentuk sehingga siswa mampu 
mengintegrasikan ide-ide mereka dan 
menerapkan berpikir kritis untuk hal-hal 
yang baru. 
 
KESIMPULAN 

Kesimpulan pada penelitian ini adalah: 
1. Terdapat perbedaan keterampilan 

berpikir kritis siswa sebelum dan 

setelah diajarkan menggunakan model 
siklus belajar 5E.  

2. Rata-rata peningkatan keterampilan 
berpikir kritis siswa sebesar 0,16 
dengan kategori rendah. 
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Abstrak. Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa pada perkuliahan Kimia Dasar 
di FMIPA Unesa, maka perlu dikembangkan perangkat perkuliahan berbasis metakognitif. Untuk 
mengetahui validitas perangkat perkuliahan yang dikembangkan dilakukan penelitian pengembangan 
mengacu pada R & D yang dikemukakan oleh Borg & Gall (2003). Data hasil penelitian di analisis 
menggunakan statistik deskriptif. Dari hasil analisis diperoleh beberapa temuan sebagai berikut: (1) 
perangkat perkuliahan yang dikembangkan terdiri dari rencana pembelajaran semester (RPS), lembar 
kegiatan mahasiswa (LKM), dan tes keterampilan metakognitif (TKM); (2) perangkat perkuliahan yang 
dikembangkan telah valid/layak ditinjau dari validitas konstruk, validitas isi, dan sesuai dengan 
keterampilan metakogitif  yaitu planning skills, monitoring skills, dan evaluation skills.  
 
Kata kunci: keterampilan berpikir, pengembangan, perangkat perkuliahan, metakognitif 
 
 
Abstract. To increase the quality of learning basic chemistry in FMIPA Unesa, instructional materials 
based metacognitive was developed.Design of development instructional materials was R & D by Borg & 
Gall (2003). Data of the study was analyzed by descriptive statistic. The result of the study were: (1) The 
instructional materials were developed consist of  learning plans, worksheets, and metacognitive 
assessment; (2) The instructional materials in developing are good in construct validity, content validity, 
and appropriate with metacognitive skill consist of planning skills, monitoring skills, and evaluation 
skills.     
 
Keywords: thinking skills, the development, instructional materials, metacognitive  
 

PENDAHULUAN 

Keterampilan berpikir merupakan isu 
penting dalam dunia pendidikan di berbagai 
negara dan dijadikan outcome pendidikan. Hal 
tersebut sesuai dengan pendapat Piaget yang 
menyatakan bahwa perkembangan kemampuan 
penalaran (keterampilan berpikir) sangat 
penting bagi penguasaan konsep [7]. Senada 
dengan pernyataan tersebut, standard proses 

pembelajaran pada Perguruan Tinggi memiliki 
beberapa karakteristik, diantaranya bahwa 
capaian pembelajaran lulusan diraih melalui 
proses pembelajaran yang disesuaikan dengan 
tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah 
dalam ranah keahliannya, mementingkan 
internalisasi materi secara baik dan benar, serta  
mengutamakan pengembangan kemandirian 
dalam mencari dan menemukan pengetahuan 

mailto:utiyaazizah@unesa.ac.id
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[9]. Dari uraian tersebut, menunjukkan 
pentingnya keterampilan berpikir mahasiswa 
dalam menyelesaikan masalah untuk 
internalisasi konsep-konsep materi secara baik 
dan benar. 

Mata kuliah kimia dasar diselenggarakan 
untuk seluruh mahasiswa jurusan Kimia, 
Biologi, Fisika, dan Matematika di FMIPA 
UNESA. Untuk memenuhi standar proses 
pembelajaran, maka sangat diperlukan 
pengembangan perangkat perkuliahan yang 
sesuai dengan karakteristik permendikbud 
nomor 49 tahun 2014 tersebut, sehingga dapat 
memberikan kemudahan dosen untuk 
menyajikan perkuliahan. Hal tersebut juga 
didasarkan pada pendapat bahwa tersedianya 
perangkat perkuliahan dapat mengarahkan 
mahasiswa untuk memahami suatu konsep dan 
dapat meningkatkan retensi hasil belajar [14]. 
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Azizah, 
dkk [2] bahwa perangkat pembelajaran IPA 
Bilingual SMP dapat meningkatkan kualitas 
pembelajaran. Hasil penelitian tersebut diperkuat 
oleh hasil penelitian Azizah, dkk [3] bahwa 
perangkat pembelajaan yang diimplementasikan 
dalam model Group Investigation Cooperative 
dapat memberdayakan kecakapan beripikir 
dalam penguasaan konsep siswa.   

Perangkat perkuliahan berbasis metakognitif 
sangat diperlukan. Hal tersebut berdasarkan 
suatu pendapat bahwa pengembangan 
keterampilan metakognitif diperlukan 
mahasiswa dalam memecahkan masalah-
masalah pembelajaran kimia [11; 13]. 
Pembelajaran yang memberdayakan 
keterampilan metakognitif adalah pembelajaran 
yang menitikberatkan pada bagaimana 
mahasiswa termotivasi dan berpartisipasi dalam 
merancang apa yang hendak dipelajari, 
memantau kemajuan hasil belajarnya, dan 
menilai apa yang telah dipelajari. Melalui 
keterampilan metakognitif yang dimiliki, 
mahasiswa dapat mengkonstruksi pengetahuan, 
mengaplikasikan konsep-konsep kimia, dan 

memperdalam  konsep-konsep kimia  sehingga  
melahirkan jawaban ilmiah yang 
merepresentasi-kan penguasaan konsep. Hal 
tersebut sesuai dengan beberapa hasil penelitian 
bahwa mahasiswa dengan prestasi rendah 
kurang memiliki keterampilan metakognitif [6; 
15].  

 
METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian 
pengembangan menggunakan kerangka berpikir 
Research and Development (R & D) yang 
dikemukakan Borg dan Gall [4] dengan 
beberapa adaptasi yang sesuai. Secara lengkap 
diagram alur penelitian pengembangan 
perangkat perkuliahan dapat dilihat pada 
Gambar 1. Namun, dalam penelitian ini hanya 
sampai tahap validasi teoritis perangkat 
perkuliahan oleh para pakar. 

 

 
Gambar 1 Diagram Alur Pengembangan Perangkat 

                   Perkuliahan 
 
Tahap studi pendahuluan dilaksanakan 

dengan melakukan studi pustaka yang bertujuan 
untuk melakukan analisis konsep dan teori yang 
berkaitan dengan perangkat perkuliahan yang 
dikembangkan, dan karakteristik mahasiswa, 
serta survey lapangan yang bertujuan untuk 
mengidentifikasi profil metakognitif dan pola 
penguasaan konsep awal mahasiswa, yang 
masing-masing diselidiki melalui tes. 
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Pengidentifikasian tersebut berdasarkan analisis 
konten, perumusan kompetensi dan indikator, 
profil keterampilan metakognitif, serta tes 
penguasaan konsep.  

Berdasarkan hasil studi pustaka dan survey 
lapangan disusun draf awal (prototipe) perangkat 
perkuliahan (draf I) yang terdiri dari Rencana 
Pembelajaran Semester (RPS), Lembar Kegiatan 
Mahasiswa (LKM) berbasis metakognitif, Tes 
Keterampilan Metakognitif (TKM), dan media 
power point. Pemilihan format dan model 
prototipe, pemilihan media, dan perancangan 
awal perangkat perkuliahan merupakan kegiatan 
utama tahap ini. 

Prototipe perangkat perkuliahan yang 
berhasil dikembangkan selanjutnya divalidasi 
secara teoritis (konstruk dan isi) oleh para ahli. 
Penilaian ahli terhadap perangkat perkuliahan, 
dilakukan oleh tiga orang ahli dalam bidang 
kimia/ pendidikan kimia. Berdasarkan masukan-
masukan dari para ahli, peneliti mengadakan 
revisi draf I perangkat perkuliahan tersebut dan 
menjadi draf II perangkat perkuliahan. 

Perangkat perkuliahan yang telah tervalidasi 
dari sisi konstruk dan isi di ujicobakan secara 
terbatas untuk dinilai feasibilitas perangkat 
perkuliahan (validasi empiris). Uji feasibilitas 
perangkat perkuliahan merupakan sarana untuk 
mengujicobakan prototipe perangkat perkuliahan 
dalam hal langkah-langkah yang ditempuh 
mahasiswa selama proses dan tingkat 
pemanfaatan perangkat perkuliahan saat 
mengkonstruksi dan merekonstruksi pola 
penguasaannya tersebut dijadikan acuan dalam 
menyempurnakan prototipe perangkat 
perkuliahan.  

Berdasarkan hasil uji coba terbatas, peneliti 
mengadakan revisi draf II perangkat perkuliahan 
tersebut dan menjadi draf III perangkat 
perkuliahan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang dibahas meliputi hasil 
validitas konstruk dan validitas isi Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS), Lembar Kegiatan 
Mahasiswa (LKM) berbasis metakognitif, dan 
Tes Keterampilan Metakognitif (TKM). 

 

 

Validitas Konstruk dan Validitas Isi RPS 

Hasil rata-rata penilaian yang diberikan oleh 
validator terhadap RPS mata kuliah Kimia Dasar 
terkait validitas konstruk dan validitas isi 
disajikan dalam Gambar 2.  

 

Gambar 2 Hasil Validitas Konstruk dan Isi RPS 

Berdasarkan Gambar 1, didapatkan hasil 
bahwa RPS yang dinilai kesemuanya 
memperoleh kategori sangat valid (SV) menurut 
Riduwan [12], artinya RPS telah dinyatakan 
memenuhi syarat validitas konstruk dan validitas 
isi oleh para validator dan layak digunakan pada 
proses pembelajaran.  

Validitas konstruk mengindikasikan bahwa 
komponen-komponen rancangan pembelajaran 
yang diuraikan dalam RPS telah sesuai dengan 
perangkat perkuliahan yang dikembangkan. 
Demikian pula, RPS juga telah dinyatakan 
memenuhi syarat validitas isi artinya kriteria 
atau isi rancangan pembelajaran yang diuraikan 
dalam RPS telah sesuai dengan perangkat 
perkuliahan yang dikembangkan, terkait tujuan, 
materi yang dipelajari, bahan dan alokasi waktu, 
serta metode penyajian. Validitas konstruk dan 
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validitas isi ini diperkuat oleh pernyataan akhir 
dari tiga validator yang menuliskan layak 
digunakan dengan perbaikan kecil (LDP).  

Pemberdayaan keterampilan berpikir dan 
kesesuaian RPS dengan keterampilan 
metakognitif diindikasikan dengan adanya 
metode penyajian pembelajaran yang 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa 
untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan 
menerapkan keterampilan metakognitif yang 
meliputi planning skills, monitoring skills, dan 
evaluation skills [13; 8]. 

 
Validitas Konstruk dan Validitas Isi LKM 

Hasil penilaian yang diberikan oleh validator 
terhadap 6 (enam) LKM dan Panduan LKM 
mata kuliah Kimia Dasar terkait validitas 
konstruk dan validtas isi disajikan dalam 
Gambar 3. 

 

 
Gambar 3 Hasil Validitas Konstruk dan Validitas  

         Isi LKM dan Panduan LKM 

Gambar 3 mengkomunikasikan bahwa semua 
LKM dan Panduan LKM yang dinilai 
memperoleh kategori sangat valid (SV). Hal ini 
berarti, LKM dan Panduan LKM telah 
dinyatakan memenuhi syarat validitas konstruk 
dan validitas isi oleh para validator dan layak 
digunakan pada proses pembelajaran. Justifikasi 
ini diperkuat oleh pernyataan akhir dari tiga 
validator yang menuliskan layak digunakan 
dengan perbaikan kecil (LDP). Validitas 

konstruk tersebut juga mengindikasikan bahwa 
komponen-komponen kegiatan pembelajaran 
yang diuraikan dalam LKM dan Panduan LKM 
telah sesuai untuk melatihkan keterampilan 
metakognitif, sehingga dapat digunakan untuk 
mendukung perangkat perkuliahan yang 
dikembangkan.  

Demikian juga, validitas isi mengindikasikan 
bahwa LKM yang dikembangkan telah sesuai 
dengan indikator pembelajaran dalam RPS, 
melatihkan pengalaman belajar yang sesuai 
dengan indikator pembelajaran, melatihkan 
keterampilan metakognitif yang meliputi 
planning skill, monitoring skills dan evaluation 
skills, dan tepat digunakan dalam perkuliahan.  

Pemberdayaan keterampilan berpikir dan 
kesesuaian LKM dengan keterampilan 
metakognitif dalam penelitian ini meliputi 
adanya kegiatan-kegiatan dalam planning skills 
yaitu mengidentifikasi pengetahuan yang telah 
diketahui, menetapkan tujuan belajar, dan 
menentukan strategi belajar [1; 10]. Dalam 
monitoring skills terdapat kegiatan-kegiatan 
memantau relevansi pengetahuan awal, tujuan 
belajar, dan strategi belajar dalam memecahkan 
masalah [10]. Demikian pula, dalam evaluation 
skills terdapat kegiatan mengevaluasi relevansi 
pengetahuan awal, tujuan belajar, dan strategi 
belajar yang telah digunakan dalam 
memecahkan masalah serta refleksi judgment 
terhadap proses dan hasil berpikir [5]. 
 
Validitas Konstruk dan Validitas Isi Tes 
Keterampilan Metakognitif 

Hasil penilaian yang diberikan oleh validator 
terhadap soal tes keterampilan metakognitif 
terkait validitas konstruk dan validitas isi 
disajikan dalam Gambar 4.  
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Gambar 4 Hasil Validitas Konstruk dan Validitas  

         Isi Tes Keterampilan Metakognitif 

Gambar 4 mengkomunikasikan bahwa 
seluruh soal tes keterampilan metakognitif 
berbentuk essay yang dinilai kesemuanya 
memperoleh kategori sangat valid (SV). Hal ini 
berarti, secara konstruk soal tes keterampilan 
metakognitif telah dinyatakan memenuhi syarat 
validitas konstruk oleh para validator artinya 
stem dirumuskan dengan lugas, dan 
gambar/tabel/ilustrasi memperjelas maksud 
pertanyaan. Justifikasi diperkuat oleh pernyataan 
akhir dari validator yang menuliskan layak 
digunakan dengan perbaikan kecil (LDP). 

Berdasarkan validitas isi, soal tes 
keterampilan metakognitif telah dinyatakan 
memenuhi syarat validitas isi oleh para validator 
artinya soal tes keterampilan metakognitif telah 
memiliki kesesuaian dengan tujuan, kesesuaian 
dengan indikator keterampilan metakognitif dan 
kebenaran konsep. Justifikasi ini diperkuat oleh 
pernyataan akhir dari validator yang menuliskan 
layak digunakan dengan perbaikan kecil (LDP). 

Pemberdayaan keterampilan berpikir 
menggunakan keterampilan metakognitif dalam 
tes diindikasikan dengan kesesuaian Tes 
Keterampilan Metakognitif (TKM) dengan 
indikator keterampilan metakognitif.  

 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa: 

1. Perangkat perkuliahan yang dikembangkan 
terdiri dari rencana pembelajaran semester 
(RPS), lembar kegiatan mahasiswa (LKM), 
dan tes keterampilan metakognitif (TKM). 

2. Perangkat perkuliahan yang dikembangkan 
telah valid/layak ditinjau dari validitas 
konstruk, validitas isi, dan sesuai dengan 
keterampilan metakogitif yaitu planning 
skills, monitoring skills, dan evaluation skills. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti bahwa dengan 
adanya permainan persarana komputer sebagai media pembelajaran 
dapat menjadikan siswa aktif selama belajar IPA (Atom dan Ion) dan 
dapat mencapai ketuntasan hasil belajar. Penelitian dilakukan di SMP 
Muhammadiyah 6 Surabaya dengan dua kali pertemuan. Sebelum 
pembelajaran siswa diberi tes awal, selama pembelajaran siswa 
menggunakan permainan bersarana komputer yang dirancang sebagai 
media pembelajaran Atom dan Ion,  dilakukan pengamatan terhadap 
aktivitas siswa dan setelah pembelajaran selesai dilakukan tes akhir dan 
wawancara. Hasil yang diperoleh menunjukkan  bahwa aktivitas siswa 
selama pembelajaran masuk ketegori sering dengan hasil belajar telah 
mencapai ketuntasan klasikal. Hasil wawancara yang dilakukan juga 
memperkuat hasil pengamatan aktivitas siswa dan hasil belajar dengan 
menggunakan permainan sebagai media pembelajaran Atom dan Ion. 
Maka dapat disimpulkan pembelajaran IPA (Atom dan Ion) dengan 
menggunakan permainan bersarana komputer sebagai media 
pembelajaran dapat menjadikan siswa aktif selama pembelajaran dan   
hasil belajar  siswa mencapai ketuntasan. 

Kata kunci: mengaktifkan, permainan, komputer, IPA 
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PENDAHALUAN 

Pembelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam (IPA) 
memerlukan upaya agar siswa 
selama pebelajaran terlibat aktif 
belajar. Dikeluhkan guru selama 
pembelajaran IPA siswa  tidak aktif 
sehingga  pembelajaran didominasi 
guru terutama pada materi IPA pada 
tingkatan sub-mikro dan simbolik. 
Mengajar merupakan upaya yang 
dilakukan oleh guru untuk membantu 
siswa belajar. Dalam proses 
pembelajaran, siswalah yang menjadi 
subyek, dialah pelaku kegiatan 
belajar. Agar siswa berperan sebagai 
pelaku kegiatan belajar, maka guru 
hendaknya merencanakan 
pembelajaran yang menuntut siswa 
banyak melakukan aktivitas belajar 
sendiri atau mandiri. Hal ini bukan 
berarti membebani siswa dengan 
banyak tugas, aktivitas atau  paksaan 
paksaan. Tetapi siswa belajar 
mandiri dengan materi materi yang 
telah diberikan agar siswa lebih 
berminat dalam belajar dan 
berkembang pikiranya dengan tujuan 
ilmu yang didapat secara mandiri 
bermanfaat bagi masa depanya. 
Dalam pelaksanaanya kegiatan 
pembelajaran yang mengaktifkan 
siswa bukan berarti guru tidak begitu 
banyak melakukan aktivitas, tetapi 
guru selalu memberi petunjuk 
tentang apa yang harus dilakukan 
siswa, mengarahkan, menguasai, dan 
mengadakan evaluasi serta 
menyediakan menyediakan media 
pembelajaran yang sesuai. 

Dengan demikian dalam 
suatu proses pembelajaran siswa 
yang harus aktif,  fungsi guru hanya 
sebatas membantu, sehingga proses 
kemandirian belajar dapat tercapai. 
Aktivitas merupakan prinsip atau 
asas yang sangat penting dalam 

interaksi pembelajaran sebab pada 
prinsipnya belajar adalah berbuat 
untuk mengubah tingkah laku. Tidak 
ada belajar kalau tidak ada aktivitas. 
Dalam kegiatan belajar, subyek didik 
atau siswa harus aktif berbuat. 
Dengan kata lain, bahwa dalam 
belajar sangat diperlukan adanya 
aktivitas [1]. 
 Salah satu yang dapat 
dilakukan oleh guru adalah memilih 
media pembelajaran yang sesuai. Ini 
artinya pembelajaran IPA perlu 
menyediakan media pembelajaran 
yang sesuai dengan karakter bahan 
ajar dan diupayakan menjadikan 
pembelajaran siswa dapat aktf. 
Kehadiran media tidak saja 
membantu guru dalam proses 
pembelajaran, tetapi juga 
memberikan nilai tambah pada 
kegiatan pembelajaran. Termasuk 
pada pembelajaran IPA ada kalanya 
proses komunikasi informasi yang 
disampaikan oleh guru ditafsirkan 
berbeda oleh siswa, sehingga terjadi 
kegagalan/ketidak berhasilan dalam 
memahami apa yang didengar, 
dibaca, dilihat atau diamati. Semakin 
banyak verbalisme saat guru 
menyampaikan informasi, maka 
semakin abstrak pula pemahaman 
yang diterima oleh siswa. Oleh sebab 
itu diperlukan suatu media yang 
dapat memperjelas pesan agar tidak 
terlalu verbalis, sehingga siswa akan 
lebih memahami materi yang 
disampaikan oleh guru. Adanya 
media pembelajaran  siswa dapat 
belajar dengan mudah dan merasa 
senang  dalam mengikuti 
pembelajaran [2]. 

Salah satu jenis media yang 
dapat digunakan adalah permainan,  
permainan  mempunyai beberapa 
keunggulan. Permainan dapat 
menantang dan menyenangkan, 
permainan sangat dekat dengan 
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siswa [3].  Diharapkan permainan 
bersarana komputer sebagai media 
pembelajaran IPA dapat menciptakan 
pembelajaran siswa menjadi aktif. 
Permainan yang digunakan dalam 
penelitian ini siswa  membuat model 
atom dengan menyusun proton, 
netron, dan elektron serta mengecek 
kebenaran model atom yang dibuat, 
jenis ion yang terjadi, bila salah atau 
benar akan mendapat respon dan 
mendapat kesempatan untuk belajar, 
setelah itu masuk ke area bermaian 
yang lain dengan nama Hero. Hero 
yang menceritakan seorang pahlawan 
yang membantu Profesor Nogge. 
Profesor tersebut mendapatkan 
kesulitan dalam menghentikan ulah 
para monster dan menyelesaikan 
tantangan dengan pengetahuan 
tentang Atom dan Ion. Moster hanya 
dapat dihentikan dengan ramuan 
ajaib yang didapatkan oleh ahli atom. 
Pada permainan ini, pemain 
memerankan sebagai seorang 
pahlawan yang dihadapkan dengan 
berbagai tantangan dan situasi 
berupa belajar Atom dan Ion dan 
menjawab pertanyaan.  

 Maka penelitian ini 
mempertanyakan, apakah penerapan 
permainan bersarana komputer 
sebagai media pembelajaran Atom 

dan Ion dapat mengaktifkan siswa 
selama pembelajaran dan mencapai 
ketuntasan hasil belakar? 

 
METODE 

Pelaksanaan Pembelajaran 
dilakukan dua kali  tatap muka 
dengan perangkat pembelajaran yang  
direncanakan untuk 3 jam pelajaran 
dan 2 jam pelajaran kepada siswa 
SMP Muhammadiyah 6 Surabaya. 
Setiap siswa dirancang menggunakan 
komputer/laptop, sebelum 
pembelajaran dilakukan tes awal dan 
selama pembelajaran dilakukan 
pengamatan aktivitas siswa oleh dua 
pengamat dengan menggunakan 
lembar pengamatan dengan rublik 
yang disediakan. Setelah 
pembelajaran dilakukan tes dan 
pemberian angket ke siswa serta 
dilakukan wawancara terhadap 6 
siswa untuk triagulasi atas observasi 
yang telah diberikan. Selama 
pembelajaran siswa dibantu dengan 
menggunakan LKS. 

Hasil pengamatan aktivitas 
siswa yang berupa frekwensi hasil 
pengamatan dikategorikan angka 0 
sampai 4.  Untuk menentukan nilai 
dari frekwensi munculnya aktivitas 
siswa dalam pembelajaran ditetapkan 
kriteria kategori berikut. 

Tabel 1 Skala Penilaian Frekwensi  Aktivitas Siswa [4] 

Frekwensi Kategori  Nilai 

 f < 1 Tidak pernah muncul 0 

1≤ f < 3 Jarang muncul 1 

3 ≤ f < 5 Agak sering muncul 2 

5 ≤ f < 8 Sering muncul 3 

f ≥ 8 Sangat sering muncul  4 

 

Rata-rata hasil penilaian dikonvirmasi pada kriteria berikut. 
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                  Bila rerata > 3,20 maka aktivitas kategori sangat sering. 
                  Bila  2,40 < rerata ≤ 3,20 maka aktivitas kategori sering. 
                  Bila 1,60 < rerata ≤ 2,40 maka aktivitas kategori agak sering. 
                  Bila 0,80 < rerata ≤ 1,60 maka aktivitas kategori jarang. 
                  Bila  rerata ≤ 0,80 maka aktivitas dikategorikan tidak pernah. 
 
Hasil belajar siswa dianalisis dengan 
menghitung ketuntasan klasikal, bila 
skor telah mencapai ketuntasan yaitu 
80% maka penerapan permainan 
bersarana komputer sebagai media 
pembelajaran IPA telah berhasil. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN                
    Data yang diperlukan dalam 
penelitian ini berupa aktivitas siswa, 
tes hasil belajar siswa, dan 
wawancara siswa siswa.  
Pelaksanaan pembelajaran IPA 
dengan menggunakan permainan 
bersarana komputer  dilakukan pada 
siswa SMP Muhammadiyah 6 
Surabaya dengan topik Atom dan 
Ion.       Pelaksanaan pembelajaran 
dilakukan dua kali  dengan perangkat 
pembelajaran yang  direncanakan 

untuk 3 jam pelajaran dan 2 jam 
pelajaran dengan model  
pembelajaran kooperatif tipe STAD 
pada siswa SMP Muhammadiyah 6 
Surabaya.  
 
Aktivitas Siswa 
Pembelajaran/Tatap Muka  1 
        Pengamatan aktivitas siswa 
selama pembelajaran dengan 
menggunakan permainan bersarana 
komputer sebagai media 
pembelajaran Atom dan Ion 
dilakukan oleh 2 pengamat dengan 
menggunakan rublik yang telah 
ditentukan. Hasil pengamatan 
aktivitas siswa yang sudah diolah 
dalam kategori disajikan dalam 
Tabel 2. 

  
Tabel 2 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Pertemuan 1 

Aspek yang Diamati Pertemuan 1 Rata-
rata P 1 P 2 

MP    - Mengajukan pertanyaan 4 4 4 

MM  - Memberikan masukan terhadap masalah yang sedang 
disajikan 

3 3 3 

MB   - Menemukan hal yang baru (berbeda) 1 2 1,5 

MTM - mencoba tugas yang menantang 2 2 2 

MJ     - Menerangkan jawaban yang ditemukan kepada teman 
lain. 

3 3 3 

KT     - Kemauan tampil ke depan kelas 2 2 2 

MHB - Mempertanyakan  hasil pekerjaan guru atau siswa atau 
membandingkannya dengan jawaban sendiri. 

1 2 1,5 

Jumlah 16 18  
 
 Berdasar Tabel 2 
memperlihatkan aktivitas siswa  

selama pembelajaran tertinggi 
(kategori sangat sering) mengajukan 
pertanyaan, disusul aktivitas 
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menerangkan jawaban yang 
ditemukan kepada siswa lain dan 
memberikan masukan terhadap 
masalah yang sedang disajikan 
dengan rata-rata 3 (kategori sering,  
2,40 < rata-rata ≤ 3,20).  Kemudian 
disusul mencoba tugas yang 
menantang dan kemauan tampil di 
depan kelas dengan rata-rata 2 
(kategori agak sering, 1,60 < rata-rata 
≤ 2,40), dan yang paling rendah 
aktivitas menemukan hal yang baru 
(berbeda) dan mempertanyakan hasil 
pekerjaan siswa atau 
membandingkan dengan jawaban 
sendiri dengan rata-rata 1,5 (kategori 
jarang, 0,80 < rata-rata ≤ 1,60). 
Secara keseluruhan terdapat 2 aspek 

(28,5%) masuk kategori jarang dan 
tidak ada aspek yang diamati masuk 
kategori tidak pernah (rata-rata ≤ 
0,80) sehingga secara umum hasil 
pengamatan tersebut memperlihatkan 
siswa aktif (kategori sering) selama 
pembelajaran, artinya  selama 
pembelajaran dengan menggunakan 
permainan bersarana komputer dapat 
menjadikan siswa aktif selama 
pembelajaran IPA.    
 

Pembelajaran/Tatap Muka  2 
Hasil  pengamatan aktivitas 

siswa pada pembelajaran kedua 
disajikan dalam Tabel 3.  

Tabel 3 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Pertemuan 2 

Aspek yang Diamati Pertemuan 2 Rata-
rata P 1 P 2 

MP    - Mengajukan pertanyaan 4 4 4 

MM - Memberikan masukan terhadap masalah yang sedang 
disajikan 

3 3 3 

MB   - Menemukan hal yang baru (berbeda) 2 2 2 

MTM - mencoba tugas yang menantang 2 3 2,5 

MJ  - Menerangkan jawaban yang ditemukan kepada teman 
lain. 

2 2 2 

KT     - Kemauan tampil ke depan kelas 2 2 2 

MHB - Mempertanyakan  hasil pekerjaan guru atau siswa atau 
membandingkannya dengan jawaban sendiri. 

2 2 2 

Jumlah 17 18  
 

Hasil di atas memperlihatkan 
aktivitas siswa mencapai 2 hingga 4  
dan memperlihatkan aktivitas siswa 
hampir merata pada aspek yang 
diamati. Aspek mengajukan 
pertanyaan masih tertinggi (kategori 
sangat sering, > 3,20), sedangkan 
aspek memberikan masukan terhadap 
masalah dan mencoba tugas yang 
menantang masuk katerori sering 
(2,40 < rata-rata ≤ 3,20). Aktivitas 

yang lainnya:  menemukan hal yang 
baru (berbeda), me-nerangkan 
jawaban yang ditemukan kepada 
teman lain, kemauan tampil ke depan 
kelas, dan Mempertanyakan  hasil 
pekerjaan guru atau siswa atau 
membandingkannya dengan jawaban 
sendiri masuk kategori agak sering 
(1,60 < rata-rata ≤ 2,40). Bila 
diperhatikan secara keseluruhan 
masuk kategori sering yaitu  rata-rata 
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lebih dari 2, artinya  selama 
pembelajaran dengan menggunakan 
permainan bersarana komputer dapat 
menjadikan siswa aktif. 

Hasil tersebut sesuai dengan 
hasil penelitian Rastegarpour & 
Marashi   [5] bahwa permainan 
dalam kelas dapat membuat siswa 
lebih terlibat dalam pembelajaran 
dan mendukung aktivitas siswa 
dalam pembelajaran. Permainan 
yang dikembangkan  sebagai media 
pembelajaran akan menambah 
potensi belajar dan hiburan, dapat 
juga mendorong interaksi antar 
teman [6]. Permainan bersarana 
komputer diintegrasikan dengan 
pengalaman belajar siswa dapat 

memberikan dampak positif terhadap 
motivasi belajar, memberikan 
pengalaman belajar yang lebih kaya, 
dan mempertahan motivasi belajar 
[7], bahkan kesalahan dalam 
permainan juga memungkinkan 
siswa merefleksikan dan 
menggunakan kembali strategi 
bermain untuk memperbaiki 
pengetahuan serta termotivasi untuk 
mencoba kembali.  

 

Tes Hasil Belajar Siswa 
Tes hasil belajar dilakukan 

sebelum dan setelah pembelajaran,  
hasil yang diperoleh disajikan pada 
Tabel4. 

 
Tabel 4 Hasil Belajar Siswa Pertemuan 1dan 2 

Pertemuan 
ke .. 

Kondisi Juml. 
Siswa 

Tidak Tuntas Tuntas 

1 Tes Awal 30 30 100% 0 0% 
Tes Akhir 30 5 17% 25 83% 

2 Tes Awal 30 30 100% 0 0% 
Tes Akhir 30 4 13,3 26 86,7 

 
     Ketuntasan belajar siswa 

individu  yang digunakan 75% dan 
ketuntasan klasikal 80%.  Hasil 
tersebut memperlihatkan setelah 
pembelajaran dengan menggunakan 
permainan bersarana komputer 
mencapai ketuntasan klasikal 83% 
dan 86,7% berarti telah memenuhi 
kriteria keefektifan. Artinya hasil 
yang diperoleh menunjukkan 
permainan efektif digunakan sebagai 
media pembelajaran Atom, Ion. 

Hasil tersebut sesuai dengan 
hasil penelitian lain pada 
pembelajaran kimia dengan 
menggunakan permainan bersarana 
komputer, siswa memperoleh hasil 
rata-rata 4,1 atau 82% [6]. Dan hasil 
ini sesuai hasil beberapa peneliti 
yang menyatakan permainan baik 

bagi pembelajaran  [8,9]. Peneliti 
lain juga menyatakan permainan 
secara signifikan dapat 
meningkatkan hasil belajar [10]. 
Permainan juga memiliki efek positif 
pada pemecahan masalah, prestasi 
dalam belajar [11]. Permainan bila 
digunakan dengan tepat dapat 
menjadi alat yang berguna dalam 
pembelajaran konsep kimia/IPA  
[12,13]. Kegiatan dalam permainan 
memberikan lebih banyak melatih 
kecerdasan, seperti suara, gambar, 
linguistik, kinestetika, antar pribadi, 
dan kecerdasan intrapersonal  [14].  

 
Hasil Wawancara 
 Wawancara yang dilakukan 
setelah pembelajaran untuk 
mendukung hasil pengamatan 
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aktivitas selama pembelajaran 
kepada 6 siswa yang mewakili 
kelompok. 

Hasil wawancara disajikan 
dalam Tabel 5. 

 
Table 5 Hasil Wawancara 

 
Pertanyaan wawancara Jawaban siswa 

1. Apakah kamu tertarik untuk bertanya 
saat belajar tadi? Mengapa? 

Ya, pak.. karena asik.., nggak jenuh, 
menarik, sering-sering gini, dengan 
wajah terkesan gembira. 
 

2. Apakah saat belajar tadi membuat 
kamu berkeinginan untuk 
memberikan saran ketika 
berdiskusi…? 

Iya… agar yang lain juga dapat terus 
bermain, sama-sama dapat skor tinggi, 
wong dia tanya… 

3.  Apakah kamu selama belajar merasa 
ada tantangan? 

Jelas pak karena… buat penasaran, .. 
ingin terus main dan  jawabannya 
benar. Nggak bosan…sambil 
menggerak-geraknya tangan seolah-
olah sedang bermain. 

4. Apakah kamu ingin menyampikan 
ide ke teman-teman Anda bila 
ditawari/diberi kesempatan oleh  
guru? 

Kalo boleh dibawa pulang, nanti  main 
lagi di rumah, untuk teman juga, untuk 
adik yang ada di rumah, buat teman 
tetangga, boleh ya…., dengan wajah 
gembira dan penuh harap. 

 
Hasil wawancara tersebut 

membuktikan bahwa siswa merasa 
tertarik untuk bermain walaupun 
harus belajar untuk menyelesaikan 
permainan. Siswa juga merasa ingin 
menyampaikan pendapat atau saran 
agar dapat terus bermain dan 
menyelesaikan permainan. Selain itu 
siswa ingin terus bermain walaupun 
waktu yang disediakan sudah habis 
dan ingin menyebarkan pengalaman 
bermain ke teman atau keluarganya. 
Hasil tersebut selaras dengan 
pendapat Norman  [15] dan Lutfi  
[16] permainan persarana komputer 
telah memenuhi syarat sebagai media 
pembelajaran yang dapat 
menciptakan lingkungan belajar yang 
efektif, dan hasil di atas juga 
memperlihatkan permainan yang 
digunakan telah berhasil 
menciptakan siswa aktif dan 

memotivasi siswa untuk terus 
belajar. 

 
SIMPULAN 
Penggunaan permainan bersarana 
komputer sebagai media 
pembelajaran Atom dan Ion dapat 
menjadikan selama pembelajaran 
siswa aktif dengan hasil belajar yang 
dapat mencapai tuntas klasikal.  
 
SARAN 
Bila  telah tersedia  permainan 
bersarana komputer  yang dapat 
digunakan sebagai media 
pembelajaan IPA hendaknya guru 
memanfaatkan permainan tersebut 
sebagai media pembelajaran agar 
siswa dapat belajar IPA dengan 
aktivitas belajar yang baik dan 
menyenangkan. 
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PENGEMBANGAN  PERANGKAT PEMBELAJARAN  BERBASIS PETA 
KONSEP DALAM MELATIHKAN  KETERAMPILAN BERPIKIR 
TINGKAT TINGGI MAHASISWA PENDIDIKAN  KIMIA PADA 

MATERI POKOK ISOMER 
 

Ismono, Suyatno, Tukiran 
Jurusan kimia Fmipa Unesa, 

ismono.sains@gmail.com 
 
Abstrak 
 

Belajar dan mengajar kimia organik memerlukan kemampuan pemahaman 
konsep dan kemampuan berpikir tingkat tinggi, karena pada materi ajar kimia 
organic kaya akan konsep-konsep yang bersifat abstrak dan seringkali terjadi 
hubungan yang erat antara satu konsep dengan konsep yang lainnya. Untuk itu 
diperlukan lingkungan belajar yang memadai yang menantang peserta didik dan 
memantau kemajuan tingkat pemahaman tiap individu  tentang pemahaman 
konsep-konsep penting. Berkaitan dengan hal tersebut maka pembelajaran  
berbasis peta konsep merupakan pembelajaran yang mampu melatihkan 
kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa sehingga dapat mencapai 
pemahaman yang optimal. 

Sampel dari penelitian ini yaitu mahasiswa pendidikan kimia (calon guru 
kimia) Fmipa Unesa angkatan tahun 2015 sebanyak 24 mahasiswa yang 
mengambil matakuliah kimia organik 1 pada materi pokok isomer. Hasil 
penelitian menunjukkan; (1) perangkat pembelajaran berbasis peta konsep 
memiliki kevalidan dengan rata-rata skor 3,5 – 3,7 ( rentang skor 1 – 4); (2) dapat 
digunakan  dalam pembelajaran; dan (3) efektifi dalam  peningkatan kemampuan 
keterampilan berpikir tinggi para peserta didik dengan kenaikan skor gain dalam 
katagori cukup hingga  tinggi. Data angket dan wawancara menunjukkan bahwa 
mahasiswa merasa terbantu dalam : (a)  memahami konsep-konsep dalam kimia 
organik; (b) terbantu dalam menganalisis dan mengkaitkan keterkaitan antar 
konsep-konsep; dan (c)   akan memudahkan dalam merencanakan dan 
menyampaikan materi kimia organik pada peserta didik. 
 
Kata Kunci; Pembelajaran berbasis peta konsep, keterampilan berpikir tingkat 
tinggi 
 
Pendahuluan 

Pendidikan di Indonesia saat ini 
dihadapkan dengan beberapa isu 
yang sangat strategis antara lain: (a) 
pembelajaran harus melibatkan 
peserta didik secara aktif dalam 
menemukan dan membangun 
pengetahuan melalui inkuiri, 
penemuan, pemecahan masalah dan 
bekerja dan belajar secara kolaboratif 

(collaborative learning); (b) peserta 
didik harus memiliki kemampuan 
berpikir tingkat tinggi, menalar, 
menerapkan pengetahuan konseptual 
dan prosedural untuk memecahkan 
masalah, dan menyajikan keterkaitan 
konsep materi pembelajar an yang 
dipelajari secara efektif dan kreatif 
(OECD,2013; Henuk, 2014),  (c) 
hasil evaluasi PISA, kemampuan 
keterampilan berpikir tingkat tinggi 
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(higher order thinking skills, HOTS) 
siswa Indonesia yang relative rendah, 
seperti literasi membaca buku teks,  
literasi  sains (scientific  literacy), 
dan (d) Sebagian besar guru SMA 
dalam menyusun butir soal 
cenderung hanya mengukur 
kemampuan berpikir tingkat rendah 
(Low Order Thinking Skills) yaitu 
mengukur keterampilan mengingat 
(recall) (Harris, 2015). 

Pemerintah Republik Indonesia 
dalam menghadapi isu-isu tersebut 
menyusun beberapa langkah strategi 
dalam pendidikan dan pembelajaran,  
seperti   (a) melakukan perubahan 
dan penyempurnaan kurikulum, 
mulai dari pendidikan dasar dan 
menengah dikenal dengan 
Kurikulum 2013 hingga di tingkat 
pendidikan tinggi dikenal dengan  
Kerangka Kurikulum Nasional 
Indonesia (KKNI), dan (b) bahkan  
Direktorat Pembinaan SMA 
Kemendikbud pada tahun 2015 
mener bitkan buku panduan 
penyusunan soal higher order 
thinking SMA. 

Elemen-elemen penting dari 
perubahan kurikulum tersebut yaitu: 
(1) pada proses pembelajaran, 
pendidik dan peserta didik harus 
memiliki kemampuan inkuiri dan 
keterampilan berpikir tingkat tinggi 
serta  mampu menerapkannya dalam 
kehidupan sehari-hari;  (2) evaluasi 
pembelajaran harus berbasis 
konstektual dan mampu mengukur 
keterampilan berpikir tingkat tinggi 
peserta didik; dan (3) pembelajaran 
harus menggunakan pendekatan 
sains melalui kegiatan mengamati, 
menanya, mengumpulkan informasi,  
mencoba, menalar/meng asosiasi, 
mengomunikasikan, dan mencipta 
(create).  

Perubahan kurikulum di tingkat 
pendidikan menengah mengharapkan 

peranan  pendidik atau calon 
pendidik sains (kimia) tidak hanya 
aktif menstransfer pengetahuan saja 
ke peserta didik tetapi  juga harus; 
(a)  mampu melibatkan siswa secara 
aktif  untuk mengkonstruksi 
pengetahuannya sendiri melalui 
kegiatan bekerja dan belajar secara 
kolaboratif,  berdiskusi, curah 
pendapat (brainstroming), dan 
mampu menumbuhkan budaya inkuri 
dan (b)  memiliki pengetahuan yang 
luas dan dalam serta   keterampilan  
berpikir tingkat tinggi.   (NSTA, 
2003; NRC, 2000; Galileo, 2007; 
Wagner, 2008; Anderson 2010;  
Johnson,  2010; Hammann,  2012; 
Sudrajat, 2013). 

Berdasarkan harapan tersebut, 
dalam mempelajari sains (kimia)  
pendidik atau calon pendidik kimia 
harus memiliki kemampuan inkuri 
dan  keterampilan berpikir tingkat 
tinggi, dan   dapat melatihkan/ 
membelajarkan kepada peserta didik. 

Salah satu materi yang dapat 
melatihkan peserta didik dalam 
berpikir tingkat tinggi dan inkuiri 
yaitu materi kimia organic, karena 
untuk mempelajari materi dalam 
kimia organik dibutuhkan 
kemampuan pemahaman konsep dan 
kemampuan berpikir tingkat tinggi.   
Mengingat materi ajar kimia organik 
(khususnya isomer) merupakan 
materi yang  kaya akan konsep-
konsep yang bersifat abstrak, 
teroganisir, dan seringkali terjadi 
hubungan yang erat antara satu 
konsep dengan konsep yang lainnya. 
Pembelajaran kimia organik memer 
lukan lingkungan belajar yang me 
nyenangkan, menantang, berorientasi 
pada berpikir tingkat tinggi yang 
bertumpu pada suasana inkuiri. 
Berkaitan dengan hal tersebut maka 
diperlukan perangkat pembelajaran 
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yang mampu melatihkan kemampuan 
berpikir tingkat tinggi peserta didik. 

Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di 

atas dirumuskan masalah sebagai 
berikut. 
1. Bagaimana validas perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan 
dengan model pembelajaran 
PAKSI? 

2. Bagaimana kepraktisan perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan 
dengan model pembelajaran 
PAKSI? 

3. Bagaimana keefektifan perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan 
dengan model pembelajaran 
PAKSI?  
 

Landasan Teori  
Menurut beberapa ahli konsep 

merupakan suatu keteraturan atau 
hubungan dalam sekelompok objek 
atau kejadian yang  ditunjukkan 
dengan kata atau beberapa kata, 
tanda atau simbol. Konsep  
merupakan suatu proses dan fungsi 
mental yang digunakan sebagai alat 
untuk mengekspresikan ide-ide atau 
unit-unit pengetahuan, mengembang 
kan pikiran, konstruksi simbolik 
paling dasar yang bertujuan untuk 
memperlancar komunikasi. Konsep 
memiliki lima elemen penting yaitu: 
(a)  nama konsep, (b) definisi 
konsep, (c) atribut-atribut penentu 
seperti atribut kritis dan atribut 
variabel, (d) nilai, dan (e) contoh 
(Novak & Gowin, 2000; Solso ,2008; 
Wolfoolk, 2009l dan  Safdar, 2012). 

Proses penemuan konsep sering 
disebut asimilasi konsep atau 
pemerolehan konsep (Gagne,  1984;  
Kardi, 1997;   Herron,  1997). 
Thomas Alice dan Glenda Thorne 
(2009), secara detail berpendapat 
bahwa pembelajaran yang berbasis 

pemerolehan dan  pemahaman 
konsep merupakan  proses yang  
multi-langkah di antaranya:  (a) 
menentukan nama kritis (utama) fitur 
konsep; (b) menyebutkan beberapa 
fitur tambahan dari konsep (atribut 
kritis dan atribut variabel); (c) jenis  
konsep, (d) memberikan contoh atau 
non-contoh atau prototype atau non-
prototipe konsep (e) mengidentifikasi 
dan mengelompokkan  konsep 
(utama, superordinat, ordinat, 
subordinat, sub-subordinat). 
mendasari peta konsep yaitu  teori 
asimilasi belajar bermakna dari 
Ausubel yaitu upaya sadar manusia 
ketika pengetahuan baru akan  
dikaitkan  dengan kerangka kerja 
yang ada pengetahuan sebelumnya. 
Dalam belajar hafalan (atau 
menghafal), konsep-konsep baru 
ditambahkan ke kerangka kerja 
pelajar dengan cara sewenang-
wenang dan dihafal  apa adanya 
(verbatim), sehingga menghasil kan 
struktur pengetahuan yang lemah dan 
tidak stabil yang cepat terlupakan  
(Ausubel, 1987).   

Novak dan Gowin (1984); 
Novak (2000);  Canas  (2003),  
mendefinisi kan peta konsep (PK) 
yaitu  visualisasi  hubungan antar 
konsep-konsep dalam bentuk 
representasi grafis dua dimensi dan 
konsep-konsep direpresentasikan 
dalam bentuk kotak  atau lingkaran. 
Keterkaitan antara dua konsep atau 
lebih  akan dihubungkan dengan  
dengan  garis anak panah berlabel 
( kata penghubung)  yang disebut 
dengan proposisi agar hubungan 
antar konsep memiliki makna.    

Ausubel (1968), juga 
berpendapat pengajaran bermakna 
pada konsep-konsep yang bersifat  
“sulit atau abstrak”  memiliki tiga 
prinsip yaitu: (1) ketika peserta didik 
dapat memvisualisasikan konsep-
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konsep tersebut  dan menggolong 
kannya dalam struktur kognitif 
peserta didik; (2) penggolongan 
konsep dimulai dari konsep yang 
paling umum ke yang paling 
spesifik; (3 ) kesiapan peserta didik 
yang meliputi pengetahuan yang 
peserta didik miliki saat ini dan 
menerima pengetahuan/konsep yang 
baru dan mengkaitkannya dengan 
pengetahuan yang dimiliki 
sebelumnya (Sfadar,  2012).    

Ausubel juga berpendapat 
bahwa belajar bermakna (meaningful 
learning)  memiliki perbedaan 
dengan belajar hafalan (rote 
learning). Belajar hafalan (rote 
learning)  sedikit berkons tribusi  
dalam membangun struktur 
pengetahuan  dan karena itu tidak 
dapat mempromosikan pengkonstruk 
sian pengetahuan, berpikir tingkat 
tinggi, berpikir reflektif atau 
pemecahan masalah. Pembelajaran 
hafalan, konsep-konsep baru akan 
ditambahkan ke kerangka pikiran 
peserta didik dengan cara sewenang-
wenang sehingga menghasilkan 
struktur konsep yang lemah yang 
tidak stabil (tidak terorganisir) dan 
tidak dapat bertahan lama dalam 
memori peserta didik.  

Teori belajar pemrosesan 
informasi (information processing)  
merupakan pengembangan dari teori 
belajar kognitif, pada hakekatnya 
teori ini menjelaskan  bahwa belajar 
merupakan suatu aktivitas yang 
berkaitan pemrosesan informasi di 
mana di dalam  proses internal otak 
manusia terjadi penataan informasi 
dan  mengorganisasikan dan 
mempertahan kan  
pengetahuan/konsep-konsep untuk 
digunakan kembali (Arends, 2009). 
Gregory dan Matthew (2013),  model 
pemrosesan infomasi (MPI)  terdiri 
dari tiga komponen utama yaitu  

memori sensorik, memori kerja, dan 
memori jangka panjang. 

Seorang peserta didik selama 
membangun/mengkonstruksi pengeta 
huan baru berdasarkan  pengalaman 
mereka melalui proses asimilasi dan 
akomodasi (Piaget, 1967; 1994). 
Asimilasi  merupakan proses 
masuknya  pengetahuan dari luar ke 
dalam kognitif (pengetahuan 
internal) peserta didik, di mana 
rangsangan informasi   objek 
kompleks yang familiar  atau 
pengalaman baru akan disederhana 
kan sesuai kategori yang sudah ada 
di struktur kognitif peserta didik dan 
diletakan ke dalam ke dalam skema 
yang sudah ada. Asimilasi tanpa 
mengubah struktur pengetahuan yang 
dimiliki sebelumnya, tetapi 
berpotensi pada  kemampuan 
melakukan persepsi  yang sesuai 
dengan pengetahuan eksternal. 

Piaget (1994) berpendapat  
peserta didik  apabila berhadapan 
dengan pengalaman baru, peserta 
didik mencoba  mengasimilasinya 
dengan skema yang telah dimiliki 
ada, tetapi apabila peserta didik tidak 
mampu  karena tidak ada skema 
yang sesuai,maka akan melakukan 
dua  pilihan yaitu: (a) mengubah 
(modification) skema yang ada  
untuk menerima pengalaman baru;  
(b) membentuk atau mewujudkan 
skema baru ketika menerima 
pengalaman baru. Kedua  proses ini 
disebut  akomodasi dan 
menghasilkan perubahan kualitatif 
dan perkembangan skema 
(development of schema) (Atherton, 
2013).    

Proses membingkai konsep-
konsep/reframing representasi 
mental seseorang dari pengalaman/ 
pengetahuan dari luar  agar sesuai 
dengan pengalaman baru disebut 
akomodasi. Mengakomodasi  
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pengalam an baru dapat juga 
dilakukan dengan   belajar dari 
pengalaman  keberhasilan atau 
kegagalan orang lain. Peserta didik 
pada proses akomodasi memodifikasi 
skema-skema yang dimiliki untuk 
pengetahuan  baru atau memban 
dingkan skema-skema  kognitif yang 
dimiliki dengan pengetahuan yang 
baru.  Peserta didik  pada proses ini 
harus secara aktif mengembangkan 
dan mengkonstruktian pengetahu 
annya atau informasi baru baik 
melalui diskusi maupun bergaul 
(berkolaborasi) dengan orang dewasa  
atau yang memiliki pengetahuan. 

Keterkaitan teori pembelajaran 
konstruktivis dengan pembelajaran 
berbasis peta konsep,  Vygotsky 
(1978) menyatakan ada lima prinsip 
teori pembelajaran konstruktivis 
sebagai salah satu teori yang 
mendasari pemetaan konsep yaitu: 
(1) peserta didik secara aktif 
mengkonstruksi  pengetahuan 
melalui hubungan antara konsep-
konsep/ide-ide dan pengalaman 
/pengetahuan yang dimiliki 
sebelumnya; (2) peserta didik secara 
pribadi akan menciptakan makna 
dalam pandangan konstruktivis 
melalui kegiatan menganalisis dan 
mensintesis pengalaman sehingga 
pemahaman baru dapat dikonstruksi; 
(3) konstruktivis percaya bahwa 
kegiatan belajar harus menumbuhkan 
integrasi pemikiran, perasaan dan 
aktivitas (aksi) yang membantu 
peserta didik dalam proses 
pengembangan makna; (4)  Belajar 
merupakan kegiatan sosial yang 
dapat ditingkatkan melalui belajar 
dan penyelidikan bersama. Salah satu 
tujuan pembelajaran konstruktivis 
adalah untuk mendorong pengem 
bangan makna kebersamaan 
(kolaboratif) antara fasilitator dan 
peserta didik atau antara peserta 

didik dengan peserta didik lainnya 
sebagai sebuah kelompok; ((Liu & 
Matthews, 2005). 

Wandersee dan  Clary (2009), 
menyatakan bahwa  pembelajaran 
berbasis peta konsep sesuai untuk 
digunakan pada pengetahuan yang 
memiliki karakteristik deklaratif 
(konseptual) dan prosedural. 
Pengetahuan deklaratif  yaitu penge 
tahuan yang memerlukan  
penjelasan,  sedangkan prosedural  
merupakan pengetahuan yang 
terorganisir secara prosedur seperti  
langkah-langkah menata konsep 
secara hirarki. Langkah-langkah 
dalam menyusun peta konsep 
memerlukan kemampuan penyelidik 
an (inkuri),  penemuan konsep yang 
terdapat dalam bahan ajar dan, 
berpikir tingkat tinggi. Menurut  
Krathwohl, (2001), yaitu  meliputi 
keterampilan menganalisis (C4), 
mengevaluasi (C5), dan mensintesis/ 
mencipta (C6).   
 Pembelajaran peta konsep dengan 
strategi inkuri secara garis besar   
dapat dilakukan dengan berbagai 
tingkatan antara lain (Strautmane, 
2012): (a) Tingkat 1: isian peta 
konsep (Fill-in-the-Cmap). Tingkat 
ini sangat cocok diberikan pada 
peserta didik dalam katagori “sangat 
pemula”  seperti siswa SD dan SMP.  
Pendidik   memberikan sejumlah 
daftar konsep tertentu dan peta 
konsep yang sebagian kosong, 
peserta didik diminta untuk 
mengisinya dengan sejumlah daftar 
konsep ke dalam peta konsep yang 
masih kosong (fill in concept map); 
(b) Tingkat 2 terdapat dua 
subtingkat, yaitu: (1) subtingkat 1: 
peserta didik disediakan sejumlah 
daftar konsep terbatas (Restricting 
list of concepts) sekitar 10-15 konsep 
kemudian diminta menyusun peta 
konsep. Tingkatan ini cocok untuk 
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diberikan kepada peserta didik dalam 
katagori “pemula” yaitu peserta didik 
SMA; (2)  subtingkat 2:  peserta 
didik disediakan sejumlah daftar 
konsep yang lebih banyak (List of 
concepts) sekitar 16-20 konsep, 
kemudian  diminta untuk menyusun 
peta konsep. Tingkatan ini cocok 
untuk diberikan kepada  mahasiswa 
baru (tahun pertama kuliah) yang 
memiliki kemampuan di atas pemula 
namun masih di bawah pengalaman 
(“semi pengalaman”). Evaluasi hasil 
peta konsep pada tingkat ini berdasar 
kan pedoman dari Novak dan Gowin 
(1984). 
Tabel 1. Penskoran PK (Novak, 1984) 

Komponen  Skor Komponen  Skor 
Preposisi 1 level 5 
linked 1 contoh 1 
crosslinked 10   

 
Sejumlah konsep tidak diberi 

skor karena sejumlah daftar konsep 
sudah disediakan oleh pendidik; 
(3)Tingkat 3: konsep-konsep kunci 
harus ditemukan sendiri oleh peserta 
didik (No condition)  dalam bahan 
ajar atau topik. Tingkat ini cocok 
untuk diberikan peserta didik yang 
“berpengalaman” atau mahasiswa di 
tahun ke dua ke atas. 

Pada tingkat 3 (No Conditions) 
peserta didik diberikan bahan ajar, 
kemudian merela   diminta untuk 
mengidentifika si konsep-konsep 
kunci, mengelompok kan konsep-
konsep kunci dalam kolom matrik 
konsep, dan menyusun (create) peta 
konsep.  Evaluasi pada tingkat ini 
digunakan cara  Markham, Mintzes, 
dan Jones (1994) sebagai hasil dari 
pengembangan rubrik yang 
digunakan oleh Novak dan Gowin 
(1984).    
Tabel 2. Penskoran PK (Markham, 
Mintzes, 1984) 

Komponen  Skor Komponen  Skor 
Konsep 1 Preposisi 1 

Linked 1 level 5 
crosslinked 10 contoh 1 

Catatan: konsep diberi skor 1 karena konsep 
kunci ditemukan oleh peserta didik. 
 
Tingkatan model pemetaan konsep 
dapat digambar pada gambar 2. 

Gambar 2  Jenjang pemetaan konsep 
berdasarkan kemampuan peserta didik 
(adopsi, adaptasi dan modifikasi dari 
Strautmane, 2012). 
 
Metodologi penelitian 

Desain penelitian ini merupakan 
penelitian dan pengembangan 
dengan melalui dua tahap yaitu  
penelitian dan pengembangan (Borg, 
W dan Gall,M.R., 1989); dan uji 
peningkatan skor gains (Hake, 1998) 
dan retensi pemahaman konsep 
untuk mengetahui kefektifan model. 

Penelitian dan   pengembangan 
ini mengabdopsi dan mengadap 
tasikan model penelitian yang 
dikembangan oleh Borg, W & 
Gall,M.R. (1989) dan  Andi (2011). 
Langkah-langkah yang yang 
digunakan meliputi tiga langkah 
besar yaitu kajian awal, desain 
model, dan pengembangan, namun 
dalam penelitian pendahuluan ini 
hanya meliputi empat langkah saja 
yaitu: (1) studi pendahuluan, (2) 
penyusunan model, (3) validasi 
internal (validasi isi dan konstruksi), 
dan (4) validasi eksternal (validasi 
epiris). 
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Validasi internal dilakukan oleh 
pakar untuk menguji kevalidan 
perangkat  pembelajaran secara 
teoritik yang meliputi kevalidan 
konsep, tata bahasa dan format.  
Sedangkan validasi eksternal 
dilakukan ujicoba kepada mahasiswa 
pendidikan kimia FMIPA Unesa  
data yang diperoleh digunakan untuk 
menguji kepraktisan dan keefektifan  
perangkat diamati keterlaksanaan 
pembelajaran, aktivitas mahasiswa, 
dan respon.  Keefektifan perangkat 
belajar mahasiswa yang meliputi 
kenaikan gains (Hake, 1998). 

Uji kenaikan skor gains 
menggunakan kriteria sebagai 
berikut. 
 Tabel 3. Kriteria skor gain 

  
 
Hasil dan Pembahasan 
Hasil 

Studi pendahuluan dilakukan 
dengan melakukan kajian teori yang 
mendukung model pembelajaran 
PAKSI seperti  teori belajar 
bermakna (Ausubel), teori konstruk 
tivis (Piaget dan Vygosky), teori 
pemrosesan informasi, teori peta  
konsep (Novak dan Gowin), dan 
teori perkembangan kognitif anak 
(Piaget). Berdasarkan teori 
perkembangan kognitif bahwa 
mahasiswa pendidikan kimia yang 
memiliki rata-rata usia di atas 17 
tahun telah memiliki kemampuan 
untuk berfikir formal atau abstrak.  

Hasil studi pendahuluan 
digunakan sebagai dasar untuk 
mendesain  perangkat pembelajaran 
Implementasi yang meliputi silabus, 
rencana pembelajaran, bahan bacaan, 
LMK, kisi-kisi lembar evaluasi, 

lembar pengamatan aktivitas 
pembelajaran, angket, dan media 
pembelajaran. 

Perangkat pembelajaran divalida 
si internal oleh tiga orang pakar yang 
berkompeten dan berpengalaman di 
bidangnya. Validasi ini digunakan 
untuk mengevaluasi kelayakan 
perangkat pembelajaran secara 
teoritik meliputi kevalidan konsep, 
kerunutan konsep, tata bahasa/ 
kalimat, dan format (layout) 
perangkat. 

Berdasarkan hasil validasi 
ternyata masih perlu ada perbaikan 
beberapa konsep, kesalahan 
tatakalimat, salah ketik dan format. 
Para validator memberi skor rata-rata 
3,5-5,7 dengan katagori baik. 
Rekomendasi dari ketiga validator 
yaitu perangkat pembelajaran dapat 
digunakan dengan sedikit perbaikan. 
Berdasarkan hasil masukan dari 
validator internal, kemudian 
dilakukan revisi dan kemudian 
dilakukan validasi eksternal dengan 
mengujicobakan ke 24 mahasiswa 
pendidikan kimia 2015 FMIPA 
Unesa. 

Langkah ujicoba perangkat 
pembelajaran, diawali dengan uji 
kemampuan awal peserta didik. Uji 
ini digunakan untuk mengetahui 
kemampuan awal peserta didik, 
karena diasumsikan peserta didik 
sudah pernah menerima materi 
isomer baik di SMA maupun 
matakuliah kimia dasar.  Kemudian 
dilakukan proses pembelajaran 
dengan menggunakan perangkat 
pembelajaran berbasis peta konsep. 
Proses pembelajaran dilakukan tiga 
kali tatap muka dan tiap tatap muka 
dilakukan pengamatan keterlaksana 
an pembela jaran dan aktivitas 
mahasiswa. Data yang diperoleh 
keterlaksanaan pembelajaran adalah 
sebagai berikut. 
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Tabel 4. Keterlaksanaan pembelajaran 
Keterlk P1(%) P2(%) P3(%) (%) 
TM 1  92,00 92,25 92,50 92,25 
TM 2 93,25 93,50 93,00 93,25 
TM 3 92,50 93.20 92,50 93,40 

Sedangkan data aktivitas mahasiswa 
selama proses pembelajaran adalah 
sebagai berikut. 
Tabel 5.  Aktivitas Mahasiswa 
Aktivitas P1 P2 P3 
a. Mendengarkan penjelasan 

dosen 
 
3 

 
4 

 
3 

b. Membaca buku ajar 4 4 4 
c. Menanyakan 3 3 3 
d. mengidentifikasi konsep-

konsep dari bahan ajar 
4 4 4 

e. Berdiskusi dengan teman 
didekatnya 

4 4 4 

f. Meminta penjelasan dari dosen 3 3 4 
g. Berdiskusi dengan tim 3 4 4 
h. Berbagi pengetahuan dengan 

teman satu tim 
4 4 4 

i. Menerima pendapat teman 3 4 4 
j. Bekerjasama mengevaluasi 

konsep dan menyusun peta 
konsep 

4 4 4 

k. Menyampaikan hasil kinerja di 
depan kelompoknya untuk 
persiapan implementasi 
(presentasi di depan tim lain) 

 
3 

 
4 

 
4 

l. Saling memberikan saran 
untuk perbaikan peta konsep 
maupun untuk perbaikan 
presentasi di depan tim lain 

4 4 4 

m. Menyampaikan hasil kinerja 
tim di depan tim lain 

 
4 

 
3 

 
4 

n. Menggunakan bahasa yang 
santun 

4 4 4 

o. Terbuka menerima perta 
nyaan, saran dan kritik 
perbaikan dari tim lain 

 
4 

 
4 

 
3 
 

 
Selesai pembelajaran dilakukan 

posttes perbedaan skor tes awal 
dengan posttes digunakan untuk 
mengetahui tingkat kenaikan skor 
gain..Hasil tes awal dan posttes 
diperoleh data sebagai berikut. 
Tabel 6.  Kenaikan skor gain 

Analisis (C4) Evaluasi (C5) Mencipta (C6) 

Ga
in 

Kata
gori 

Ga
in 

Kata
gori 

Ga
in 

Kata
gori 

0.22 Rendah 0.66 sedang 0.76 tinggi 
0.56 Sedang 0.67 sedang 0.76 Tinggi 
0.50 Sedang 0.51 sedang 0.69 Sedang 
0.76 Tinggi 0.66 sedang 0.76 Tinggi 
0.78 Tinggi 0.66 sedang 0.76 Tinggi 
0.56 Sedang 0.51 sedang 0.76 Tinggi 
0.29 Rendah 0.51 sedang 0.67 Sedang 
0.40 Sedang 0.57 sedang 0.76 Tinggi 
0.56 Sedang 0.86 tinggi 0.54 Sedang 

Analisis (C4) Evaluasi (C5) Mencipta (C6) 
1,00 Sedang 0.86 tinggi 0.86 Tinggi 
0.10 Rendah 0.66 sedang 0.45 Sedang 
1,00 Tinggi 0.86 tinggi 0.80 Tinggi 
1,00 Tinggi 0.85 tinggi 0.80 Tinggi 
0.20 Rendah 0.50 sedang 0.61 Sedang 
1,00 Tinggi 0.72 tinggi 0.86 Tinggi 
0.67 Sedang 0.60 sedang 0.86 Tinggi 
0.75 Tinggi 0.66 sedang 0.76 Tinggi 
1,00 Tinggi 0.86 tinggi 0.80 Tinggi 
1,00 Tinggi 0.86 tinggi 0.80 Tinggi 
0.50 Sedang 0.66 sedang 0.77 Tinggi 
0.90 Tinggi 0.57 sedang 0.67 Sedang 
1,00 Tinggi 0.57 sedang 0.85 Tinggi 
0.50 Sedang 0.73 tinggi 0.76 Tinggi 
0.56 Sedang 0.47 sedang 0.73 Tinggi 

 
Pembahasan 

Kelayakan model dan  
perangkat, model pembelajaran 
PAKSI memiliki sintak Pelibatan, 
Asosiasi-akomodasi, Kolaborasi, 
Simulasi, dan Implemen tasi.  Fase-
fase tersebut dirumuskan 
berdasarkan kajian teoritis dan 
empiris. Fase-fase tersebut 
didasarkan pada teori belajar 
bermakna Ausubel, teori belajar 
Piaget, Vygosky, pemrosesan 
informasi dan Novak-Gowin. 
Mahasiswa harus secara mandiri dan 
kolaborasi, meneliti, mengidentifka 
si, menganalisis dalam bahan bacaan, 
dan mengevaluasi  konsep-konsep 
kunci serta mengorganisir konsep-
konsep kunci menjadi peta konsep. 
Perangkat pembelajaran dinyatakan 
layak secara teoritik oleh tiga 
validator dengan skor 3,5 – 3,7 
dengan katagori baik  (layak) 
meskipun masih harus ada perbaikan 
tatatulis.  

Kelayakan empiris model dan 
perangkat dilakukan dengan ujicoba 
terbatas pada 24 mahasiswa 
pendidikan kimia FMIPA Unesa 
selama 1 bulan (dengan 3 kali 
tatapmuka). Model pembelajaran 
PAKSI memiliki kepraktisan yang 
layak yaitu keterlaksaaan proses 
pembelajaran selama tiga kali 
pertemuan (tabel 4) memperoleh 
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skor rata-rata tiap-tiap tatapmuka 
cukup tinggi yaitu >92,25%. 
Perangkat pembelajaran berbasis 
peta konsep juga mampu 
mengaktifkan mahasiswa mulai dari 
mengamati bahan ajar, berdiskusi, 
berkolaborasi, berkomunikasi baik  
melalui kegiatan simulasi maupun 
implementasi dengan rata-rata skor 
di sekitar 3 dan 4 (tabel 5) yaitu 
dalam katagori baik dan sangat baik. 

Perangkat pembelajaran berbasis 
peta konsep memiliki keefektifan 
dalam meningkatkan keterampilan 
berpikir tingkat tinggi yaitu mampu 
meningkatkan skor gains mahasiswa 
pendidikan kimia baik kemampuan 
menganalisis (C4), mengevaluasi 
(C5) dan mencipta (C6) (tabel). 
Namun demikian masih ada 4 
mahasiswa (16%) yang naik dalam 
katagori rendah pada C4. Sedangkan 
untuk kemampuan C5 dan C6 
seluruh mahasiswa mengalami 
peningkatan dalam katagori sedang – 
tinggi dan bahkan cenderung ke 
tinggi. 

Rendahnya kemampuan 
menganali sis disebabkan mahasiswa 
belum mampu menganalisis konsep-
konsep kunci dan berdasarkan data 
hasil angket dan wawancara ternyata 
mendukung data tes. Dimana ke 
empat mahasiswa tersebut masih 
memerlukan latihan dalam 
menganalisis konsep-konsep kunci. 

Berdasarkan uji t dengan taraf 
signifikansi (5%) pada uji retensi 
kemampuan C4, C5, dan C6 ternyata 
terdapat perbedaan signifikan 
thit>ttabel, sehingga hipotesis Ho 
ditolak. Dengan tingkat peningkatan 
skor rata-rata sebagai berikut: C4 
(15.83); C5 (8,54) dan C6  (7,9). 
Kemampuan pengetahuan retensi 
mahasiswa dalam materi isomer dan 
isomer struktur dalam katagori baik 
dan bahkan cenderung mengalami 

peningkatan. Hal ini disebabkan oleh 
semakin mudahnya mahasiswa 
mempelajari dan memahami materi 
isomer dengan menggunakan peta 
konsep berbasis inkuiri. Pernyataan 
ini didukung juga oleh data angket 
dan wawancara kepada mahasiswa 
yaitu (a) 92% mahasiswa lebih 
mudah mempelajari dan memahami 
materi isomer dengan menggunakan 
peta konsep, (b) 92,5% menyatakan 
memiliki kemampuan dalam 
menganalisis, mengevaluasi dan 
mengorganisasi konsep, dan (c) 
100% mahasiswa merasa terbantu 
dalam merencanakan dan 
menyampaikan materi pembelajaran 
dengan menggunakan peta konsep. 
Kesimpulan. 
 Kesimpulan yang dapat 
ditarik dari penelitian tersebut yaitu: 
Model dan Perangkat pembelajaran 
yang dikembangan yaitu:  
1. Valid dengan rata-rata skor 3,5 – 

3,7 (rentang skor 1 – 4);  
2. Praktis dapat digunakan  dalam 

pembelajaran berdasar hasil 
pengamatan keterlaksanaan 
pembela jaran,  dan aktivitas  
mahasiswa;  

3. Efektif yang ditandai dengan 
adanya peningkatan kemampuan 
keterampilan berpikir tinggi 
dengan rata-rata kenaikan skor 
gain dalam katagori dalam sedang 
hingga  tinggi.  
Data angket dan wawancara 
menunjukkan bahwa model 
beserta perangkat pembelajaran 
PAKSI membantu mahasiswa 
dalam (a)  memahami konsep-
konsep dalam kimia organik; (b) 
dalam menganalisis, mengorgani 
sir konsep dan mengkaitkan 
keterkaitan antar konsep-konsep; 
dan (c)   memudahkan dalam 
merencanakan dan menyampaikan 
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materi kimia organik pada peserta 
didik nantinya. 
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Abstrak 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengutamakan kerja 
sama antara siswa untuk memahami dan menyelesaikan pelajaran yang diperolehnya. 
Dalam pembelajaran kooperatif, siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil 
dan saling membantu. Hal ini melatih siswa menerima pandapat orang lain, bekerjasama, 
serta meningkatkan kemampuan berfikir dalam memecahkan masalah. Ada berbagai tipe 
model pembelajaran kooperatif  yang dapat diterapkan dalam pembelajaran kimia. Pada 
model pembelajaran kooperatif tipe  STAD siswa belajar dan membentuk pengetahuannya 
sendiri berdasarkan pengalaman dan kerja sama dalam kelompoknya, sedangkan pada tipe 
jigsaw kolompok belajar dibagi menjadi kelompok asal dan kelompok ahli. Tujuan 
penelitian ini adalah mengkaji hasil belajar siswa yang menerapkan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD dan tipe jigsaw serta mengkaji perbandingan hasil belajar antara 
keduanya. Penelitian ini menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan tipe 
jigsaw pada pokok bahasan materi dan perubahannya. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif asosiatif, dengan instrument yang digunakan adalah tes 
hasill belajar produk. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi tes hasil belajar 
produk dan observasi. 

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh ketuntasan hasil belajar siswa yang 
menerapkan model pembelajara kooperatif tipe STAD adalah  89% sedangkan ketuntasan 
belajarnya siswa yang menerapkan model pembelajara kooperatif tipe jigsaw  adalah  94%. 
Tidak ada perbedaan hasil belajar produk antara siswa yang diajarkan dengan model 
pembelajaran kooperatif antara tipe STAD dengan tipe jigsaw karena  −𝑍 𝛼 

2
 ≤  𝑍𝐻 ≤ +𝑍 𝛼

2
, 

yaitu −1,96 ≤  −1,07 ≤  +1,96. Penelitian ini menghasilkan perangkat pembelajaran 
yang menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan tipe jigsaw.  Penerapan 
Model Pembelajaran kooperatif tipe STAD dan jigsaw tergolong kategori baik dan efektif 
dalam pembelajaran kimia sehingga disarankan agar guru kimia dapat menerapkannya 
dalam kegiatan pembelajaran di kelas sehingga dapat mencapai hasil belajar yang optimal. 

 
  
Kata kunci : Komparasi hasil helajar, Pembelajaran kooperatif, Model pembelajaran  
kooperatif tipe STAD, Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 
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Abstract 

  
 Cooperative learning is an instructional model that promotes collaboration among 
students to understand and resolve the lessons gained. In cooperative learning, students 
learn together in small groups and help each other. This learning can pratice the students to 
receive opinion from others, cooperative  and to improve the ability thinking in problems 
solving. There are various types of cooperative learning model that can be applied in 
chemistry teaching. In STAD type of cooperative learning model, students learn and form 
their  knowledge based on experience and cooperation within the group, whereas in the 
jigsaw type, learning group divided into origin groups and expert groups.  The purpose of 
this research is to assess the result learning of students who apply STAD and jigsaw type of 
cooperative learning models and assess comparison result learning between the two type of 
cooperative learming models. This research applies the STAD and jigsaw type of 
cooperative learning models on the matter and its changes subject. The method used in this 
research is descriptive associative, used products result learning instrument. The techniques 
of data collection used achievement test product and observation.  

Based on the data analysis, result learning of students who apply STAD type of 
cooperative learning model is 89%, result learning of students who apply jigsaw type of 
cooperative learning model is 94%. There are no differences found in result learning 
between  students  taught using STAD type with students taught using jigsaw type because 
-𝑍 𝛼

2
≤ 𝑍𝑍 ≤ +𝑍 𝛼

2
, that is -1,96≤-1,07≤+1,96. This research are resulted devices of 

implementation of STAD and jigsaw type of  cooperative learning models. The application  
of STAD and jigsaw type are consideret good and  effective in chemistry learning, there 
fore chemistry teacher  are suggested  to apply these two types of cooperative learning 
models in order to obtain optimal result. 
 
  
Keywords: Comparation of results learning, Cooperative learning, STAD type of 
cooperative learning model, Jigsaw type of cooperative learning model 
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PENDAHULUAN 

Kimia merupakan salah satu aspek dari 

ilmu pengetahuan alam atau sains. Kimia 

berkaitan dengan cara mencaritahu dan 

memahami alam semesta secara sistematis, 

sehingga kimia bukan hanya merupakan 

penguasaan kumpulan pengetahuan berupa 

fakta – fakta, konsep – konsep, prinsip – 

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu 

proses menemukan. Pendidikan kimia 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi 

siswa untuk  mempelajari dirinya sendiri 

dan alam sekitarnya, yang didalamnya 

terdapat berbagai pokok bahasan yang 

memilliki kekhususan karakter serta 

konsep- konsep yang harus dipahami.  

Dengan demikian, penentuan metode 

mengajar yang akan digunakan  dalam 

pembelajaran harus selalu berangkat dari 

situasi nyata yang dialami siswa  di dalam 

kelas. Apabila situasi di dalam kelas 

berubah maka metode mengajar yang 

digunakan pun harus berubah. Disinilah 

letak peran guru sebagai pengendali 

kegiatan pembelajaran diaktifkan. Guru 

harus menguasai dan tahu kelebihan dan 

kekurangan beberapa macam teknik  

pembelajaran dengan baik, sehingga 

mampu memilih dan menerapkan teknik 

pembelajaran yang paling efektif sesuai 

dengan situasi nyata. Dengan demikian 

guru harus pekah terhadap perubahan 

situasi dan mampu mendiagnosis masalah 

yang muncul dalam kegiatan pembelajaran 

di dalam kelas. Guru juga harus mampu 

menganalisis dan mendeskripsikan 

penyebab masalah yang muncul sehingga 

dapat  memilih model atau metode 

pembelajaran yang tepat dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Berdasarkan hasil observasi pada 

beberapa sekolah disimpulkan bahwa dalam 

kegiatan pembelajaran siswa kurang 

termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. 

Ketika kegiatan pembelajaran akan dimulai 

masih banyak siswa yang belum siap dan 

sibuk dengan masalah pribadinya. 

Ditemukan pula banyak siswa yang tidak 

terlibat secara aktif dalam diskusi serta  

kurang ada kerjasama yang baik dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan dalam 

kelompok-kelompok belajar,  umumnya 

hanya satu atau dua siswa saja yang 

bertanggungjawab dan menyelesaikan tugas 

yang diberikan.  

Permasalah diatas diduga disebabkan 

karena guru lebih mendominasi kegiatan 

pembelajaran sehingga siswa kurang 
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dilibatkan. Selain itu metode atau model 

pembelajaran yang digunakan tidak 

bervariasi sehingga siswa merasa jenuh dan 

bosan. Untuk mengatasi hal ini, siswa harus 

terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran melalui kegiatan pengamatan, 

penemuan, problem solving, percobaan, dan 

kegiatan yang dapat mengembangkan daya 

berpikir dan kreativitas siswa.  

Pada hakikatnya dalam pembelajaran 

kimia sangat dibutuhkan suatu kegiatan 

yang melibatkan siswa berpartisipasi aktif, 

mampu berpikir kritis dan kreatif dalam 

memecahkan suatu persoalan. Hal ini sesuai 

dengan faham konstruktivisme yakni 

pengetahuan itu dibangun sendiri dalam 

pikiran siswa, pengetahuan tersebut dapat 

diperoleh dari pengalaman fisik dan juga 

dari orang lain melalui transmisi sosial. Ini 

didukung oleh pendapat Lorbach dan Tobin 

(Sanjana, 2007). yang menyatakan bahwa 

pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu 

saja dari otak seorang guru kepada siswa, 

siswa sendiri yang harus memaknai apa 

yang telah diajarkan dan menyesuaikannya 

dengan pemahamannya, dan salah satu  

penerapan konstruktivisme dalam 

pembelajaran di kelas adalah pembelajaran 

kooperatif (cooperative learning). 

Dalam pembelajaran kooperatif, siswa 

belajar bersama dalam kelompok-kelompok 

kecil dan saling membantu satu sama lain 

(Slavin, 2009). Hal ini bermanfaat untuk 

melatih siswa menerima pandapat orang 

lain dan bekerja dengan teman yang 

berbeda latar belakangnya, membantu 

memudahkan menerima materi pelajaran, 

serta meningkatkan kemampuan berfikir 

dalam memecahkan masalah. 

Ada berbagai tipe model pembelajaran 

kooperatif yang memiliki bebagai 

keunggulan sehingga dapat diterapkan 

dalam pembelajaran di kelas sesuai dengan 

kareakteristik meteri pelajaran yang 

dipelajari. Meski memiliki keunggulan 

masing-masing, setiap tipe model 

pembelajaran kooperatif pun memiliki 

kelemahan, oleh karena itu dalam penelitian 

ini peneliti mengkaji komparasi hasil 

belajar siswa yang menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 

hasil belajar sisws yang menerapkan moden 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimen, dengan membagi kelompok 

penelitian menjadi dua kelompok 

eksperimen, yaitu kelompok pertama adalah 
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kelompok eksperimen yang belajar dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dan kelompok kedua adalah kelompok 

eksperimen yang belajar dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

Adapun variable-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

variabel bebas (independen) yaitu tipe 

model pembelajaran kooperatif (tipe STAD 

dan jigsaw), variabel terikat (dependen) : 

yaitu hasil belajar siswa (produk) dan 

variabel control yaitu perangkat 

pembelajaran, materi pelajaran, guru, dan 

latar belakang siswa. 

Yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas VII A SLTPK St. 

Theresia Kupang Tahun Pelajaran 

2008/2009, dengan teknik pengambilan 

sampel adalah random sampling. 

 Desain penelitian yang digunakan 

adalah two group pretest-posttest design, 

dengan rancangan penelitian sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 1. Rancangan Penelitian 

 
Data yang diperoleh dari  penelitian ini 

adalah data primer. Data ini diperoleh dari 

nilai hasil tes pada akhir pokok bahasan 

materi dan perubahannya.  

Instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah :  

a) Tes hasil produk yang diberikan dalam 

bentuk tes objektif atau dalam bentuk 

pilihan ganda sebanyak 20 soal dengan 4 

pilihan. Tes hasil belajar kimia diberikan 

sebelum dan setelah siswa mempelajari 

materi pokok materi dan perubahannya 

dengan model pembelajaran kooperatif 

dengan tipe jigsaw dan STAD pada 

kelasnya masing-masing. 

b) Silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran. 
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c) Lembar Kerja Siswa (LKS) 

d) Bahan Ajar Siswa (BAS) 

e) Kisi-kisi Soal Tes Hasil Belajar Produk 

f) Lembar Pengamatan Pengelolaan 

Pembelajaran 

Ketuntasan hasil belajar siswa dianalisis 

secara deskriptif. Untuk mengetahui hasil 

belajar digunakan rumus (Trianto, 2008): 

 
Berdasarkan standar kelulusan nasional 

(kurikulum 2004), setiap siswa dikatakan 

tuntas belajarnya jika proporsi jawaban 

benar siswa (P) ≥ 0,75 atau ≥ 75 %, dan 

suatu kelas dikatakan tuntas belajarnya jika 

dalam kelas tersebut terdapat ≥ 85% siswa 

yang telah tuntas belajarnya. Tetapi 

berdasarkan ketentuan KTSP tiap sekolah 

dapat menentukan standar minimal 

ketuntasan sesuai dengan kondisi sekolah 

tersebut yang dikenal dengan istilah 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dan 

secara bertahap dapat meningkatkan standar 

ketuntasannya (Depdiknas, 2003). 

Ketuntasan minimal yang digunakan 

menurut ketentuan KTSP adalah sebesar 

75% atau 0,75.  

Untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan hasil belajar siswa yang 

diajarkan dengan pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dan siswa yang diajarkan dengan 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, data 

hasil belajar siswa dianalisis secara statistik. 

Untuk tujuan ini terlebih dahulu dilakukan 

pengujian normalitas data. Untuk 

mengetahui normalitas data digunakan uji 

Chi-Kuadrat (X2) dengan rumus (Boediano 

dan Koster, 2002): 

𝑋ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖2 = �
(𝑓𝑓 − 𝑓𝑓)2

𝑓𝑓
 

  dengan; 
 Χ2= Chi kuadrat 
ƒ𝝄= frekuensi yang dioabservasi  
ƒ𝙚= frekuensi yang diharapkan  
 
Jika dari hasil pengujian menunjukan 

bahwa data yang diperoleh berdistribusi 

normal maka digunakan uji t dan bila data 

tidak berdistribusi normal maka digunakan 

uji U Mann Whitney (Riduwan dan Sunarto, 

2007). Uji t dapat dihitung dengan rumus 

(Djawanto, 2003; Saleh, S. 1986) : 

𝑡ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑋1 − 𝑋2

� 1
𝑛1

+
𝑠 1

𝑛2

 

  dengan:  

t = nilai statistik yang digunakan untuk 
menentukan adanya perbedaan kedua 
variabel 

n1= banyaknya anggota sampel 1 
(kelompok STAD)      
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n2= banyaknya anggota sampel 2 
(kelompok Jigsaw)       

s  =  standar deviasa 
 
sedangkan uji U Mann Whitney dapat 
dihitung dengan rumus (Djawanto, 2003; 
Saleh, S. 1986): 

𝑍𝐻 =
𝑈 − 𝐸(𝑈)

𝜎 𝑢
 

dengan : 
ZH : nilai statistik digunakan untuk 

menentukan adanya perbedaan kedua 
variabel 

U : nilai U Mann Whitney 
E(U) : mean 
𝜎 𝑢 : standar deviasi 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Ketuntasan hasil belajar siswa yang 

menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD secara individu dapat dilihat 

pada Tabel 2. 
Tabel 2. Ketuntasan Belajar Produk siswa yang 

menerapkan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

 
Data pada Tabel 2. menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dapat menuntaskan hasil belajar 

produk siswa dengan proporsi jawaban 

benar rata-rata setiap siswa sebesar 82,2%. 

Hasil belajar prodok siswa kelas ini 

dikatakan tuntas, karena terdapat ≥ 85% 

siswa yang telah tuntas belajarnya yakni 

sebanyak 89% siswa yang telah tuntas 

belajarnya.  

Hasil belajar siswa dalam kegiatan 

pembelajaran yang menerapkan Model 

Pembelajaran Kooperatif tipe STAD adalah 

tuntas. Berdasarkan  analisis deskriptif pada 

tes awal dan tes akhir terjadi peningkatan 

proporsi jawaban benar siswa terhadap Tes 

Hasil Belajar yang diuji. Tes awal produk 

proporsi jawaban benar siswa 0,44 dan pada 

tes akhir proporsi jawaban benar siswa 

menjadi 0,81. Hal ini menunjukkan bahwa 
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setelah siswa mengikuti kegiatan 

pembelajaran yang menerapkan Model 

Pembelajaran Kooperatif tipe STAD terjadi 

peningkatan proporsi jawaban banar siswa 

sebesar 0,37 pada hasil belajar produk. Tes 

awal dan tes akhir bertujuan untuk 

mengetehui pemahaman siswa mengenai 

meteri pokok Meteri dan Perubahannya.  

Tuntasnya hasil belajar produk,  ini 

disebabkan kerena keterlibatan siswa secara 

aktif dalam kegiatan pembelajaran, adanya 

kerjasama dalam kelompok untuk 

mendapatkan penghargaan dan nilai 

kelompok, serta adanya tanggungjwab 

individu maupun kelompok atas tugas-tugas 

yang diberikan. Ketuntasan hasil belajar ini 

pun didukung oleh adanya perangkat 

pembelajaran yang mampu dioperasikan 

guru dengan baik dan tepat selama kegiatan 

pembelajaran. 

Ketuntasan hasil belajar siswa yang 

menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw secara individu dapat dilihat 

pada tabel 3. 
Tabel 3. Ketuntasan Belajar Produk siswa yang 

menerapkan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

 
Tabel 3. menunjukkan bahwa penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

dapat menuntaskan hasil belajar Produk 

siswa dengan proporsi jawaban benar rata-

rata setiap siswa sebesar 83%. Hasil belajar 

prodok siswa kelas ini dikatakan tuntas, 

karena terdapat ≥ 85% siswa yang telah 

tuntas belajarnya yakni sebanyak 94% 

siswa yang telah tuntas belajarnya. 

Hasil belajar siswa dalam kegiatan 

pembelajaran yang menerapkan Model 

Pembelajaran Kooperatif tipe jigsaw adalah 

tuntas.  Berdasarkan analisis deskriptif pada 

tes awal dan tes akhir terjadi peningkatan 

proporsi jawaban benar siswa terhadap Tes 

Hasil Belajar yang diuji. Tes awal produk 

proporsi jawaban benar siswa 0,42 dan pada 

tes akhir proporsi jawaban benar siswa 

menjadi 0,83. Hal ini menunjukkan bahwa 
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setelah siswa mengikuti kegiatan 

pembelajaran yang menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw terjadi 

peningkatan proporsi jawaban banar siswa 

sebesar 0,41 pada hasil belajar produk. Tes 

awal dan tes akhir bertujuan untuk 

mengetehui pemahaman siswa mengenai 

metero pokok meteri dan perubahannya. 

Tuntasnya penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

disebabkan karena peran aktif siswa selama 

kegiatan pembelajaran. Dalam tipe model 

pembelajaran kooperatif ini setiap siswa 

dibagi menjadi kelompok asal dan 

kelompok ahli. Dalam kegiatan 

pembelajaran setiap kelompok ahli bertemu 

untuk berdiskusi dan memecahkan masalah 

yang diberikan, selanjutnya setiap ahli 

kembali ke kelompok asalnya dan menjadi 

ahli untuk tiap topik ahli yang ditugaskan. 

Setiap ahli bertugas menjelaskan kepada 

semua anggota kelompok asalnya dan 

bertanggung jawab untuk materi atau topik 

ahli yang diberikan. Dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, setiap 

siswa mempunyai kontribusi terhadap 

penghargaan dan nilai kelompoknya 

sehingga setiap siswa dituntut berperan 

aktif. Dengan demikian dapat 

menumbuhkan tanggung jawab maupun 

kerjasama diantara siswa baik dalam 

kelompoknya maupun antara kelompok. 

Dari penelitian yang dilakukan, penulis 

memperoleh data hasil belajar siswa pada 

materi pokok materi dan perubahannya 

dengan memberikan tes setelah KBM pada 

sampel I  yaitu kelompok STAD dan sampel 

II yaitu kelompok jigsaw kelas VII A 

semester genap SLTPK St. Theresia 

Kupang. Berdasarkan pengolahan data, 

selanjutnya dilakukan pengujian 

kenormalan data terhadap data sampel I dan 

II. Setelah dilakukan pengujian kenormalan 

data, ternyata data sampel I berdistribusi 

normal dengan  𝑋ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 
2 <  𝑋𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡2  yaitu 

4,352 < 7,815 sedangkan data sampel II 

tidak berdistribusi normal dengan 𝑋ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 
2 > 

𝑋𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡2  yaitu 8,1783  > 7,815. 

Karena data sampel II tidak 

berdistribusi normal, maka digunakan uji 

statistik non parametrik yaitu uji U Mann 

Whitney. Dari uji U Mann Whitney 

diperoleh 𝑍𝐻 =  −1,07 dan  𝑍 𝛼 
2

 = ± 1,96. 

Dengan demikian, berdasarkan 𝑍𝐻 diatas 

maka diterima 𝑍𝑂 karena −𝑍 𝛼 
2

 ≤  𝑍𝐻 

≤ +𝑍 𝛼
2
, yaitu −1,96 ≤  −1,07 ≤  +1,96, 

artinya 𝑍𝐻 ( -1,07 ) terletak antara -1,96 dan 

+ 1,96. Ini menunjukkan bahwa hasil 

belajar siswa yang diajarkan dengan model 
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pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 

tipe jigsaw tidak mempunyai perbedaan 

yang signifikan.  

KESIMPULAN 

Hasil belajar prodok siswa dalam 

kegiatan pembelajaran yang menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dan tipe jigsaw adalah tuntas, dimana 

ketuntasan hasil belajar siswa yang 

menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD adalah 89% sedangkan 

ketuntasan hasil belajar siswa yang 

menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw adalah 94%.  

Tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

maupun tipe jigsaw dengan nilai −𝑍 𝛼 
2

 

≤  𝑍𝐻 ≤ +𝑍 𝛼
2
, yaitu −1,96 ≤  −1,07 ≤

 +1,96. 
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Abstrak: Dalam proses belajar mengajar, seringkali keterampilan proses dan keterampilan berpikir kritis 
mahasiswa kurang dapat berkembang dengan baik.  Hal ini disebabkan karena pada umumnya 
pembelajaran di kampus kurang mengarahkan mahasiswa secara aktif dalam memperoleh 
pengetahuannya serta kurang melatih keterampilan berpikir kritis. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hasil belajar mahasiswa dalam pembelajaran yang menerapkan pendekatan keterampilan 
proses; mengetahui bagaimana kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam  pembelajaran yang 
menerapkan  pendekatan keterampilan proses pada mata kuliah kimia anorganik. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian deskriptif. Instrumen yang diperlukan dalam penelitian ini yakni lembar tes hasil belajar 
mahasiswa dan lembar tes kemampuan  berpikir kritis. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa semester 
IV Program Studi Pendidikan Kimia Unwira Kupang. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Katolik 
Widya Mandira Kupang pada tahun ajaran Genap 2015/2016. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 
bahwa data hasil tes kemampuan berpikir kritis mahasiswa menunjukkan bahwa lima indikator berpikir 
kritis yang diujikan memiliki sensitivitas yang cukup baik, yaitu indikator menjawab pertanyaan 
klarifikasi sebesar 0.56; Indikator kemampuan memberikan alasan sebesar 0.92; Indikator membuat 
generalisasi, kesimpulan, dan hipotesis sebesar 0.65; Indikator  mengaplikasikan prinsip yang diterima 
sebesar 0,67 serta pada indikator merumuskan alternatif yang memungkinkan untuk memecahkan 
masalah sebesar 0,75. Berdasarkan tes hasil belajar sebelum dan sesudah pembelajaran didapatkan bahwa 
hasil belajar mahasiswa mengalami peningkatan. Dari data tersebut simpulan yang diambil dalam 
penelitian ini adalah pendekatan keterampilan proses yang diterapkan dalam perkuliahan dapat 
meningkatkan hasil belajar mahasiswa secara signifikan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
mahasiswa. 
 
Kata-kata Kunci: Pendekatan Keterampilan Proses, Berpikir Kritis 
 

PENDAHULUAN 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) menyatakan bahwa salah satu tujuan 

diberikannya mata pelajaran kimia di sekolah adalah 

agar siswa memperoleh pengalaman dan menerapkan 

metode ilmiah melalui percobaan atau eksperimen. 

Dalam percobaan dan eksperimen tersebut, siswa 

dapat melakukan pengujian hipotesis dengan 

merancang percobaan melalui pemasangan 

instrumen, pengambilan dan penafsiran data, serta 

menyampaikan hasil percobaan secara lisan dan 

tertulis (Depdiknas, 2006). Dengan demikian 

pembelajaran kimia di Universitas diharapkan lebih 

banyak menggunakan metode percobaan guna 

melatih keterampilan proses mahasiswa dan bukan 

hanya menekankan pada pemahaman konsep kimia 

semata. Pembelajaran kimia harus dirancang agar 

dapat mengembangkan kemampuan menggunakan 

pikiran, nalar, dan perbuatan secara efisien dan 

efektif untuk mencapai suatu hasil tertentu. 

Dalam proses belajar mengajar, seringkali 

keterampilan proses dan keterampilan berpikir kritis 

mahasiswa kurang dapat berkembang dengan baik. 

Hal ini disebabkan karena pada umumnya 

mailto:mariabenediktatukan@gmail.com1
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pembelajaran di kampus kurang mengarahkan maha 

siswa secara aktif dalam memperoleh 

pengetahuannya serta kurang melatih keterampilan 

berpikir kritis. Sebagai contoh hasil penelitian Tim 

Survey IMSTEP-JICA (1999) di kota Bandung 

menemukan bahwa sejumlah kegiatan pembelajaran 

di sekolah yang menuntut kemampuan berpikir kritis 

dianggap masih rendah karena siswa merasa sulit 

mempelajari mengenai pembuktian pemecahan 

masalah yang memerlukan penalaran matematis dan 

menemukan hubungan antara data-data atau fakta 

yang diberikan. Dengan demikian siswa mengalami 

kesulitan jika dihadapkan kepada persoalan yang 

memerlukan kemampuan berpikir kritis. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan 

untuk memaksimalkan peran aktif mahasiswa dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis adalah 

dengan menggunakan pendekatan atau model 

pembelajaran yang melibatkan mahasiswa secara 

langsung dalam pembelajaran (Dahar, 1985). Salah 

satu contoh pendekatan tersebut adalah pendekatan 

keterampilan proses (PKP). Pendekatan keterampilan 

proses merupakan pendekatan pembelajaran yang 

mengutamakan penerapan berbagai keterampilan 

memproseskan perolehan dalam pembelajaran. 

Keterampilan memproseskan perolehan merupakan 

suatu cara yang dapat mewujudkan cara belajar 

mahasiswa aktif (Semiawan, 1985). Pendekatan 

keterampilan proses terdiri dari beberapa 

keterampilan yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran. Salah satunya adalah keterampilan 

terintegrasi (integrated skill). Keterampilan 

terintegrasi sangat memungkinkan diterapkan dalam 

pembelajaran kimia. Hal ini karena dalam proses 

pembelajaran ditekankan pada latihan berpikir 

mahasiswa, meliputi keterampilan proses seperti 

mengamati, menghitung, mengukur, mengklasifikasi, 

mencari hubungan ruang/waktu, membuat hipotesis, 

merencanakan penelitian, mengendalikan variabel, 

menafsirkan data, menyusun kesimpulan sementara, 

mempredikasi/membuat hipotesis, menerapkan dan 

mengkomunikasikan data (Semiawan, 1985). 

Dengan penerapan keterampilan proses 

dalam pembelajaran, mahasiswa akan mampu 

menemukan sendiri fakta, konsep, dan atau prinsip 

secara berangsur namun berlanjut dalam 

mengembangkan sikap dan nilai pada mahasiswa 

seperti cermat, teliti, jujur, dan sebagainya. Dengan 

kata lain, pembelajaran menggunakan berbagai 

keterampilan proses (fisik, sosial, dan atau intelektual 

dalam ranah psikomotorik), akan menghantar 

mahasiswa pada suatu pengetahuan-pemahaman 

(dalam ranah kognitif), serta seiring dengan itu 

menumbuhan pula sikap dan nilai yang relevan 

(dalam ranah afektif).  Dengan keterampilan proses 

mahasiswa dapat menemukan fakta, membangun 

konsep-konsep, melalui kegiatan dan atau 

pengalaman-pengalaman seperti ilmuwan, sehingga 

meningkatkan pemahaman konsep serta 

meningkatkan kemampuannya untuk berpikir kritis 

(Kurniati, 2001). Hasil penelitian Karim (2011), 

Handayani (2011), dan Yunus (2007) memberikan 

bukti empiris bahwa penerapan pendekatan 

keterampilan proses dalam pembelajaran mampu 

meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan 

berpikir kritis siswa.  

Kimia Anorganik merupakan salah satu 

cabang dari ilmu kimia yang mempelajari bukan 

hanya penguasaan kumpulan pengetahuan berupa 

fakta, konsep, prinsip, hukum, atau teori tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan. Oleh karena itu 

perkuliahan kimia anorganik seharusnya menekankan 

pada proses penemuan, sehingga memberikan 

pengalaman belajar secara langsung melalui 

penggunaan dan pengembangan keterampilan proses 

dan menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan 

bersikap ilmiah (Depdiknas, 2006).  

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah tes dan observasi. Instrumen 



Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya, ISBN : 978-602-0951-12-6 
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 17 September 2016  

 

B-217 
 

 
min)skor max(skor  siswajumlah 

pretest nilaipostest nilai
−

−∑ ∑

yang digunakan dalam penelitian ini yakni lembar tes 

hasil belajar dan lembar tes keterampilan berpikir 

kritis. Untuk tes hasil belajar dianalisis menggunakan     

analisis deskriptif kuantitatif, meliputi: 

a. Indeks Sensitivitas 

Indeks sensitivitas dari suatu butir soal 

merupakan ukuran seberapa baik butir soal yang 

membedakan antara mahasiswa yang telah menerima 

pembelajaran dengan mahasiswa yang belum 

menerima pembelajaran. Indeks sensitivitas yang 

baik mempunyai nilai diantara 0 sampai 1. Untuk 

menghitung sensitivitas butir soal pilihan ganda 

digunakan rumus sebagai berikut: 

Sensitivitas = 
T

RbRa −
       (Gronlund, 1976) 

Suatu butir soal dikatakan peka terhadap 

efek-efek pembelajaran apabila sensitivitas butir soal 

≥ 0,30 (Aiken, 1997 dalam Suyidno, 2010). Besarnya 

peningkatan atau gain dianalisis dengan rumus Hake 

(Savinainen & Scott, 2002): 

pre

prepost

S - 100%
S - Sg =  

b. Ketuntasan individual dan klasikal 

Ketuntasan individual

=  
∑ skor yang diperoleh
∑ skor maksimum

x 100% 

Sedangkan analisis tes keterampilan berpikir 

kritis dianalisis dengan menggunakan indeks 

sensitivitas. Sensivitas butir soal berpikir kritis 

dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

 

 

Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 

gain-score (skor Peningkatan). Besarnya peningkatan 

atau gain dianalisis dengan rumus Hake (Savinainen 

& Scott, 2002):  

  
pret

pretpost

S - 100%
S - S

g =  

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa 

semester IV program studi pendidikan kimia 

Universitas Widya Mandira Kupang. Penelitian ini 

dilaksanakan di Universitas Katolik Widya Mandira, 

Kupang, Nusa Tenggara Timur. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perolehan rata-rata tes hasil belajar, 

diperoleh nilai rata-rata dari hasil pretest  sebesar 

57,76 dan hanya seorang mahasiswa yang tuntas 

(nilai tes ≥ 75). Setelah dilakukan pembelajaran 

menggunakan pendekatan keterampilan proses 

diperoleh nilai rata-rata post-test sebesar 81,00 dan 

seluruh mahasiswa mencapai ketuntasan  belajar  

(Nilai tes ≥ 75). Pada ketuntasan indikator untuk tes 

awal (prettest) semua indikator pembelajaran 

memiliki ketuntasan di bawah kriteria ketuntasan 

minimal (75), sehingga semua indikator dikatakan 

tidak tuntas. Pada tes akhir (posttest), semua 

indikator memiliki ketuntasan di atas kriteria 

ketuntasan minimal, sehingga semua indikator tuntas. 

Untuk ketuntasan individual dan klasikal ketuntasan 

hasil belajar mahasiswa menunjukkan bahwa hanya 

seorang mahasiswa yang tuntas karena memiliki skor 

≥ 75. Dengan demikian ketuntasan klasikal sebelum 

pembelajaran adalah 9,23%. Setelah dilakukan 

perkuliahan  menggunakan pendekatan keterampilan 

proses, skor yang diperoleh di atas kriteria ketuntasan 

minimal (75), sehingga ketuntasan hasil belajar 

mahasiswa secara klasikal sebesar 100%. 

Keterampilan berpikir kritis mahasiswa diperoleh 

dengan menggunakan tes keterampilan berpikir kritis. 

Tes yang diberikan berupa 5 (lima) butir soal uraian. 

Data hasil tes kemampuan berpikir kirits mahasiswa 

menunjukkan bahwa lima indikator berpikir kritis 

yang diujikan memiliki sensitivitas yang cukup baik, 

yaitu indikator menjawab pertanyaan klarifikasi 

sebesar 0,56, indikator kemampuan memberikan 
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alasan sebesar 0,92,   membuat generalisasi, 

kesimpulan, dan hipotesis sebesar 0.65, dan indikator  

mengaplikasikan prinsip yang diterima sebesar 0,67 

serta pada indikator merumuskan alternatif yang 

memungkinkan untuk memecahkan masalah sebesar 

0,75.  

Berdasarkan perolehan data di atas hasil 

belajar mahasiswa yang tinggi setelah terlibat dalam 

perkuliahan  kimia Anorganik berbasis pendekatan 

keterampilan proses menunjukkan bahwa melalui 

tahap-tahap dalam keterampilan proses, mahasiswa 

dapat menemukan sendiri konsep yang dipelajari. 

Menurut Piaget, tahap-tahap dalam pendekatan 

keterampilan proses membantu mahasiswa dalam 

mengakomodasi dan mengasimilasi konsep yang 

dipelajari sehingga proses konstruksi pengetahuannya 

lebih sempurna (Dahar, 1989). Sementara itu 

menurut Vygotsky, interaksi sosial mahasiswa 

dengan mahasiswa dan mahasiswa  dengan dosen 

selama proses pembelajaran dapat memperbesar 

tingkat perkembangan potensial mahasiswa (Nur, 

2008).  Dalam proses belajar penemuan, menurut 

Bruner, mahasiswa berusaha sendiri memecahkan 

masalah dan memperoleh pengetahuan, sehingga 

pengetahuan yang dihasilkan benar-benar bermakna. 

Pengetahuan yang diperoleh dengan belajar 

penemuan lebih mudah diingat dan bertahan lama, 

serta mempunyai efek transfer yang lebih baik 

sehingga hasil belajar lebih sempurna (Nur, 2008). 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori 

pemrosesan informasi yang menyatakan bahwa  

keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan penyimpanan 

informasi dalam memori jangka panjang (Slavin, 

2009).  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan, hasil, dan temuan 

penelitian maka dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan keterampilan proses yang diterapkan 

dalam perkuliahan dapat meningkatkan hasil belajar 

mahasiswa secara signifikan dan meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis mahasiswa.  
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EFFICACY WITH ACADEMIC ACHIEVEMENT OF CHEMISTRY SUBJECT ON 
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Abstrak.  Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara self 
regulated learning dan self efficacy dengan prestasi akademik mata pelajaran kimia pada 
siswa homeschooling.  Sampel penelitian ini sebanyak 120 siswa kelas XI IPA 
Homeschooling di Surabaya yang menempuh mata pelajaran kimia. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif korelasional dengan menggunakan uji korelasi parsial untuk 
membuktikan hipotesis minor dan uji regresi untuk membuktikan hipotesis mayor.  Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara self regulated learning dan self 
efficacy dengan dengan prestasi akademik kimia  dengan sumbangan efektif (R Square) 
kedua variabel sebesar 68,3 % , sisanya 31,7%  disebabkan oleh variabel lain. Variabel self 
regulated learning memiliki nilai korelasi ( 0,222 , p = 0,043), dan self efficacy (0,406 , p = 
0,000). 
 
 
Kata Kunci: self-regulated learning, self-efficacy, prestasi akademik  
 
 
Abstract. This study was conducted to know the relationship between self-regulated learning 
and self efficacy with academic achievement of chemistry subjects on homeschooling 
students. The research sample are 120 students of grade XI IPA Homeschooling in Surabaya 
who take chemistry subjects . This study uses a quantitative correlation with the partial 
correlation test was used to prove the hypothesis minor and regression test to prove the major 
hypothesis . The results showed that there is a relationship between self-regulated learning 
and self efficacy with the academic achievement of chemistry subject with effective 
contribution ( R Square ) both variables at 68.3 % , the remaining 31.7 % is caused by other 
variables . Self-regulated learning variables have a correlation value ( 0.222 , p = 0.043 ), and 
self efficacy ( 0.406 , p = 0.000 ). 
 
Keyword: self-regulated learning, self-efficacy, academic achievement 
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PENDAHULUAN 

Prestasi akademik merupakan salah 

satu prioritas utama untuk sekolah. Prestasi 

merupakan hal penting karena melalui 

prestasi seseorang menunjukkan keahlian 

dan kemampuan yang telah diperolehnya 

kepada diri sendiri dan kepada orang lain. 

Soemantri (dalam Nurani, 2004) 

menyatakan prestasi akademik adalah hasil 

yang dicapai siswa dalam kurun waktu 

tertentu pada mata pelajaran tertentu yang 

diwujudkan dalam bentuk angka dan 

dirumuskan dalam rapor. Beberapa faktor 

memainkan peran penting untuk 

mempromosikan atau menolak prestasi 

akademik Seperti self efficacy, motivasi 

berprestasi, prokrastinasi akademik dan 

gender. Menurut Sobur (2003). Siswa 

dengan prestasi akademik yang tinggi 

merupakan asset bagi sebuah negara, 

Sedangkan prestasi akademik yang rendah 

dapat menyebabkan stress, keputusaan, 

kenakalan, psikopatologi dan 

penyalahgunaan obat. Faktor yang 

mempengaruhi  prestasi akademik pada 

remaja harus ditangani untuk meningkatkan 

prestasi akademik mereka. Prestasi 

akademik dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

menurut Jimerson, Egeland & Teo (dalam 

papalia, 2008) bahwa faktor yang 

mempengaruhi prestasi akademik, yaitu: 

Keyakinan akan kecakapan diri (self 

efficacy) dan motivasi akademik; 

Penggunaan waktu; Status 

sosioekonomis dan lingkungan keluarga; 

Keterlibatan orang tua dan gaya 

pengasuhan; Faktor sekolah; Harapan 

Guru ; Sistem Pendidikan.   

Ilmu kimia merupakan salah satu 

cabang ilmu  yang memegang peranan 

penting dalam IPTEK. Bidang studi ini 

memiliki peran penting dan banyak 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari, 

seperti bahan makanan, minuman, 

pakaian bahkan industri. Pada 

pembelajaran kimia, tidak sedikit siswa 

yang mengalami kesulitan belajar. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

beberapa siswa homeschooling di 

Surabaya, diperoleh data bahwa kimia 

merupakan salah satu pelajaran yang 

dianggap sebagai pelajaran yang sulit 

untuk dikuasai dan ingin dihindari oleh 

para siswa. Siswa menganggap kimia 

adalah pelajaran yang sulit dan rumit 

karena selain banyak rumus hitungan, 

juga terdapat banyak hafalan dan 

penulisan senyawa-senyawa kimia yang 

asing bagi mereka.  

Salah satu faktor yang 

mempengaruhi pencapaian akademik 

adalah konsep self-efficacy berhubungan 

dengan keyakinan bahwa setiap orang 

harus mengevaluasi kemampuan mereka 

untuk melakukan tugas yang diberikan 

berhasil. Konsep ini memiliki pengaruh 
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yang kuat pada pendekatan untuk tugas, 

ketekunan untuk mencapai hal yang sama, 

serta tingkat usaha (Goulau,2014).  

Menurut Albert Bandura (1977), self-

efficacyn adalah keyakinan dalam 

kemampuan seseorang untuk mengatur dan 

melaksanakan program tindakan yang 

diperlukan untuk mengelola calon situasi. 

Self-efficacy mengacu pada penilaian 

kemampuan seseorang, dan kemampuan 

untuk melaksanakan tindakan yang 

diperlukan untuk berhasil dalam tugas. Ini 

adalah salah satu faktor terkuat memprediksi 

kinerja dalam domain yang beragam seperti 

olahraga, bisnis, dan pendidikan (Azar, 

2013). 

Tinggi atau rendah self-efficacy akan 

menentukan apakah seseorang akan memilih 

untuk mengambil tugas yang menantang 

atau menyerah sebagai tidak mungkin. Self-

efficacy mempengaruhi setiap bidang usaha 

manusia. Orang dengan tinggi self-efficacy 

cenderung mengambil pandangan yang 

lebih luas dari tugas  untuk menentukan 

rencana terbaik. Demikian juga, kendala 

yang sering merangsang orang dengan 

efikasi diri yang tinggi untuk upaya yang 

lebih besar, di mana seseorang dengan self-

efficacy rendah akan cenderung ke arah 

kekecewaan dan menyerah. Bandura (1997) 

mengemukakan bahwa self-efficacy individu 

dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu : level ; 

b. generality ; c. Strength.  

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Motlagh (2011) 

menyatakan bahwa predictor kuat dari 

prestasi akademik adalah self efficacy.  

Hassan (2015) dalam penelitiannya 

menemukan bahwa self efficacy 

memprediksi prestasi akademik sebesar 

21 %, dan terdapat perbedaan prestasi 

akademik yang dicapai antara 

mahasiswa dengan self efficacy tinggi 

dan self efficacy rendah. Hasil penelitian 

Azar (2013) menyatakan bahwa self 

efficacy memiliki hubungan yang positif 

dengan prestasi akademik. Self-efficacy 

membantu pengembangan  bakat 

pendidikan  dengan keterlibatan dalam 

kegiatan belajar. Melalui kegiatan ini, 

tingkat pencapaian dan motivasi 

biasanya meningkat  dan berpengaruh 

positif (Zimmerman,  1997).  Seorang 

mahasiswa dengan self-efficacy yang 

tinggi untuk suatu topik tertentu percaya 

pada kemampuan sendiri untuk 

menyelesaikan tugas,  menemukan 

jawaban yang benar, mencapai tujuan, 

dan sering mengungguli teman-

temannya. Self-effficacy  bertujuan 

untuk memprediksi prestasi akademik,  

tetapi tidak  kemampuan kognitif (Kayu 

& Locke, 1987; Pajares, 1996; Huang & 

Chang, 1996 dalam Koehler, 2007).  

Homeschooling merupakan lembaga 

pendidikan nonformal dimana siswa 
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homeschooling menerima sistem 

pembelajaran yang berbeda dengan sekolah 

formal. Pembelajaran pada siswa 

homeschooling meliputi pembelajaran di 

kelas (Tatap Muka), Tutorial dan Mandiri. 

Sehingga pembelajaran tidak selalu 

berlangsung di kelas seperti halnya pada 

siswa sekolah formal pada umumnya. Siswa 

homeschooling tidak menerima 

pembelajaran berbagai mata pelajaran setiap 

hari dengan durasi yang panjang layaknya di 

sekolah formal. Pembelajaran di kelas pada 

siswa di homeschooling umumnya lebih 

sedikit dan durasinya lebih pendek untuk 

pembelajaran yang bersifat kognitif. 

Sebagian besar waktunya banyak digunakan 

untuk mengasah bakat, penanaman karakter, 

dan pembelajaran outdoor pada siswa. 

Sehingga untuk mendapatkan hasil 

akademis yang maksimal, siswa harus 

mampu untuk mengatur dan mengelola 

waktu belajarnya di rumah. Pembelajaran 

mandiri yang dilakukan oleh siswa 

menggunakan pendekatan self regulated 

learning.  Zimmerman menyatakan 

bahwa  self-regulated learning merupakan 

kemampuan individu untuk dapat mengatur 

fungsi-fungsi yang ada  dalam dirinya baik 

afeksi, tingkah laku dan pikiran sehingga 

membantu mencapai  tujuan belajar yang 

diinginkan (dalam Woolfolk, 2004). Self-

regulated learning adalah sebuah konsep 

mengenai bagaimana individu menjadi 

regulator atau pengatur bagi belajarnya 

sendiri (Zimmerman &  Martinez-Pons, 

dalam Schunk & Zimmerman,1998).  

Konsep  self-regulated learning bukan 

kemampuan mental seperti intelegensi 

atau kemampuan akademik tetapi lebih 

kepada proses mengarahkan diri untuk 

mengubah kemampuan mental. Schunk 

& Zimmerman (1998) menegaskan 

bahwa individu yang bisa  dikatakan 

sebagai  self-regulated learners adalah 

individu yang secara metakognisi, 

motivasional dan  behavioral  aktif ikut 

serta dalam proses belajar mereka. 

Individu tersebut dengan sendirinya 

memulai usaha belajar mereka secara 

langsung untuk memperoleh 

pengetahuan dan keahlian  yang mereka 

inginkan tanpa bergantung pada guru, 

orang tua, dan orang lain. Zimmerman 

dan Martinez-Pons (1989) menemukan 

bahwa ada hubungan yang erat antara 

strategi self-regulated learning dengan 

prestasi akademik. Individu yang 

menggunakan strategi self-regulated 

learning akan memiliki prestasi 

akademik yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan individu yang 

tidak menggunakan strategi self-

regulated learning.  

Berdasarkan latar belakang 

tersebut maka dilakukan penelitian yang 

yang bertujuan untuk melihat hubungan 



Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya, ISBN : 978-602-0951-12-6 
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 17 September 2016 

B-225 

 

self regulated learning dan self efficacy 

dengan prestasi akademik mata pelajaran 

kimia pada siswa homeschooling di 

Surabaya”. 

 
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel  self 

regulated learning dan self efficacy dengan 

prestasi akademik kimia pada siswa 

homeschooling di Surabaya. Pelaksanaan 

penelitian dilakukan dua tahap, tahap 

pertama uji coba terbatas pada tanggal 10 

Oktober 2015  dan tahap kedua yaitu 

pengambilan data pada tanggal 12 

Desember 2015.  

Responden  penelitian ini berjumlah 

120 siswa kelas XI IPA Homeschooling di 

Surabaya yang menempuh mata pelajaran 

kimia. Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk pengambilan sampel 

adalah teknik simple random sampling.  

Besar sampel yang ditargetkan dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 120 

responden dengan jumlah responden  45 

siswa perempuan dan 75 siswa laki-laki. 

Dalam penelitian ini, instrumen yang 

digunakan untuk adalah kuisioner dengan 

jenis self report scale yang menggunakan 

bentuk skala Likert. Kedua alat ukur ini dari 

item favorable dan unfavorable. Skoring 

dilakukan dengan merubah pilihan 

responden kedalam bentuk angka. 

Instrumen dalam penelitian ini 

menggunakan skala self efficacy dan 

skala self regulated learning, Sedangkan 

untuk mengukur prestasi akademik 

kimia diambil dari nilai ulangan siswa. 

Hasil uji validitas menunjukkan skala 

self efficacy memiliki validitas sebesar 

0,312 - 0,715 dan skala self regulated 

learning memiliki validitas 0,323 - 

0,678. Hasil uji reliabilitas skala self 

efficacy sebesar 0,787 dan skala self 

regulated learning sebesar 0,802. 

Pengolahan data dilakukan 

menggunakan program SPSS . Metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis regresi dan analisis 

korelasi parsial.  Analisis regresi untuk 

membuktikan hipotesis mayor, 

sedangkan korelasi parsial untuk 

membuktikan hipotesis minor.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL 

Sebelum dilakukan analisis data 

dilakukan uji normalitas  sebaran untuk 

mengetahui normalitas distribusi 

sebaran, apakah penyebaran data 

variabel penelitian, baik dependent 

variable  (prestasi akademik mata 
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pelajaran kimia) maupun independent 

variable (self regulated learning dan self 

efficacy) dari hasil pengumpulan angket 

telah mengikuti distribusi normal atau tidak. 

Hasil yang diperoleh adalah p= 0,200, p > 

0,05  yang artinya bahwa data prestasi 

akademik mata pelajaran kimia, self 

regulated learning dan self efficacy. 

 

Berdasarkan uji normalitas diketahui 

bahwa sebaran data normal,sehingga untuk 

uji hipotesis dilakukan uji statistik 

parametrik. Uji statistik yang digunakan 

adalah uji regresi untuk membuktikan 

hipotesis mayor dan uji korelasi parsial 

untuk membuktikan hipotesis minor. 

 
Tabel 1 Hasil Uji Hipotesis Mayor 

 Korelasi 
IV-DV 

  R R  
Square 

F Sig 

SRL,SE - 
Prestasi 
Akademik  

0,927 0,683 4,275 0,000 

 
Berdasarkan data pada tabel 1 

hipotesis mayor dibuktikan melalui uji 

regresi. Berdasarkan hasil analisis di atas 

diperoleh koefisien korelasi (R) 0,927, 

nilai F sebesar 4,275, p= 0,000. Dengan 

demikian p < 0,05, sehingga Ho ditolak 

dan Ha diterima pada taraf signifikansi 

0,05. Berdasarkan hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan antara 

self regulated learning dan self efficacy 

dengan prestasi akademik kimia.  Nilai R² 

= 0,683, menunjukkan bahwa prestasi 

akademik kimia dapat dijelaskan sebesar 

68,3% oleh  self regulated learning dan 

self efficacy, sisanya sebesar 31,7% adalah 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

diungkap dalam penelitian ini. 

 
 
 
 
 
Tabel 2 Hasil Uji Hipotesis Minor 

 Korelasi 
IV-DV 

Korelasi 
Parsial 

Sig Ket 

SRL- 
Prestasi 
Akademik -  

0,222 0,043 Ada 
Hubungan 

SE- 
Prestasi 
Akademik -  

0,406 0,000 Ada 
Hubungan 

 
Berdasarkan data pada tabel 2 

hipotesis minor dibuktikan melalui uji 

korelasi parsial. Hipotesis pertama, ada 

hubungan antara self regulated learning 

dengan prestasi akademik mata pelajaran 

kimia. Berdasarkan hasil analisis di atas 

diperoleh koefisien korelasi (t) = 0,222, 

dan p= 0,043. Dengan demikian p < 

0,05, sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima pada taraf signifikansi 0,05. 

Berdasarkan hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan antara 

self regulated learning dengan prestasi 

akademik mata pelajaran kimia. 
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Hipotesis kedua, ada hubungan antara 

self efficacy dengan prestasi akademik 

mata pelajaran kimia. Berdasarkan hasil 

analisis di atas diperoleh koefisien korelasi 

(t) = 0,406, dan p= 0,000. Dengan 

demikian p < 0,05, sehingga Ho ditolak 

dan Ha diterima pada taraf signifikansi 

0,05. Berdasarkan hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan antara 

self efficacy dengan prestasi akademik 

mata pelajaran kimia. 

B. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, 

dapat dijelaskan bahwa variabel self 

regulated learning dan self efficacy secara 

bersama memiliki pengaruh terhadap 

prestasi akademik kimia dengan 

sumbangan efektif sebesar 68,3 %. Begitu 

juga pada saat dilihat pengaruhnya secara 

pasrsial, diketahui bahwa variabel self 

regulated learning  memiliki hubungan 

dengan prestasi akademik kimia dan 

variabel self efficacy juga memiliki 

hubungan dengan prestasi akademik 

kimia. Hasil penelitian tersebut sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Suthar dan Khooharu (2013), Altun dan 

Erden (2013), Bekti dan Hermien (2014) 

yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan antara self regulated learning 

dan self efficacy dengan prestasi 

akademik. 

Prestasi akademik merupakan salah 

satu bentuk pengendali mutu dan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

menjadi salah satu pilar dalam pendidikan 

nasional. Faktor yang mempengaruhi 

prestasi akademik siswa bisa berupa 

faktor eksogen yang berasal dari 

dalam diri siswa, atau faktor endogen 

yang berasal dari dalam diri siswa. 

Faktor eksogen meliputi sistem 

pendidikan, kurikulum, lingkungan 

sosial dan pola asuh keluarga. 

Sedangkan faktor endogen meliputi 

motivasi, self efficacy,  

self regulated learning, motivasi dan 

faktor-faktor internal lainnya. 

Self-efficacy. Self-efficacy mengacu 

pada persepsi tentang kemampuan 

individu untuk mengorganisasi dan 

mengimplementasi tindakan untuk 

menampilkan kecakapan tertentu 

(Bandura, 1986). Pervin memberikan 

pandangan yang memperkuat pernyataan 

Bandura tersebut. Pervin menyatakan 

bahwa self-efficacy adalah kemampuan 

yang dirasakan untuk membentuk 

perilaku yang relevan pada tugas atau 

situasi yang khusus (Smet, 1994). Self-

efficacy membantu pengembangan bakat 

pendidikan dengan keterlibatan dalam 

kegiatan belajar. Melalui kegiatan ini, 

tingkat pencapaian dan motivasi 

biasanya meningkat dan berpengaruh 
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positif (Zimmerman, 1997). Seorang siswa 

dengan self-efficacy yang tinggi mampu 

menerima tugas secara positif dan 

menjadikan tuntutan tugas sebagai 

tantangan, Mereka percaya pada 

kemampuan sendiri untuk menyelesaikan 

tugas dan tidak mudah frustasi jika 

menemui hambatan. Self-effficacy 

bertujuan untuk memprediksi prestasi 

akademik, tetapi tidak kemampuan 

kognitif (Kayu & Locke, 1987; Pajares, 

1996; Huang & Chang, 1996 dalam 

Koehler, 2007).  

Dalam mencapai prestasi akademik 

kimia yang tergolong mata pelajaran yang 

cukup kompleks selain self efficacy tentu 

saja diperlukan kemauan dan 

keterampilan yang diintegrasikan pada 

suatu kemampuan yang disebut dengan 

self regulated learning.  

Self-regulated learning dapat 

berlangsung apabila peserta didik secara 

sistematis mengarahkan perilakunya dan 

kognisinya dengan cara memberi 

perhatian pada instruksi-instruksi, tugas-

tugas, melakukan proses dan 

menginterpretasikan pengetahuan, 

mengulang-mengulang informasi untuk 

mengingatnya serta mengembangkan dan 

memelihara keyakinan positifnya tentang 

kemampuan belajar dan mampu 

mengantisipasi hasil belajarnya (Schunk, 

dalam Schunk & Zimmerman, 1998). 

Self-regulated learning merupakan proses 

dimana peserta didik mengaktifkan 

pikirannya, perasaan dan tindakan yang 

diharapkan dapat mencapai tujuan khusus 

pendidikan (Zimmerman, Bonner & 

Kovach, 2003). Selain itu Schunk & 

Zimmermann (1998) menegaskan 

bahwa peserta didik yang bisa 

dikatakan sebagai self-regulated 

learners adalah yang secara 

metekognisi, motivasional dan 

behavioral aktif ikut serta dalam 

proses belajar. Peserta didik dengan 

sendirinya memulai usaha belajar 

secara langsung untuk memperoleh 

pengetahuan dan keahlian 

yang diinginkan tanpa bergantung pada 

guru, orang tua, dan orang lain.  

Strategi self regulated learning 

merupakan salah satu fondasi dalam 

pelaksanaan program homeschooling, 

dimana anak akan mengalami tiga jenis 

model pembelajaran, yaitu tatap muka, 

tutorial dan mandiri. Untuk 

pembelajaran mandiri sangat diperlukan 

kemandirian untuk mampu mengatur 

waktu, menyusun tujuan dan rencana 

belajar serta dan mengorganisasikan 

tugas yang disusun sendiri oleh siswa. 

Hal tersebut sangat penting dilakukan 

karena porsi pembelajaran di kelas dan 

tatap muka dengan guru tidak sebanyak 
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seperti di sekolah formal. Sehingga prestasi 

akademik siswa juga sangat ditentukan oleh 

kemampuan siswa dalam melakukan self 

regulated learning. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Zimmerman 

dan Martinez-Pons (dalam Boerkarts, 

Pintrich, & Zeidner, 2000) ditemukan empat 

belas strategi self-regulated learning 

meliputi : evaluasi diri : pengaturan dan  

mengubah materi pelajaran; membuat 

rencana dan tujuan belajar; mencari 

informasi; mencatat hal penting; 

Mengatur lingkungan belajar lebih baik; 

konsekuensi setelah mengerjakan tugas; 

mengulang dan mengingat ; meminta 

bantuan teman meminta bantuan orang 

dewasa ; 

meminta sebaya; meminta bantuan 

guru/pengajar; mengulang tugas atau test 

sebelumnya; mengulang catatan; mengulang 

buku pelajaran. 

Siswa yang mampu merencanakan 

sendiri strategi belajarnya dan mampu untuk 

mengelola lingkungan yang kondusif untuk 

belajar dapat meningkatkan pencapaian 

prestasi akademiknya. Hal ini didukung oleh 

hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Weinsten & Meyer (dalam Pintrich & De 

Groot, 1990) yang menyimpulkan bahwa 

siswa yang mampu memberdayakan 

strategi-strategi dalam self-regulated 

learning, khususnya strategi metakognisi 

dan strategi kognisi, akan menghasilkan 

prestasi akademik yang lebih tinggi 

dibandingkan siswa yang tidak mampu 

memberdayakannya. Zimmerman (1998) 

mengatakan bahwa self-regulated learners 

memiliki motivasi superior serta mampu 

menggunakan strategi belajar yang efektif, 

sehingga mereka akan lebih sukses secara 

akademis dan lebih optimis dalam 

memandang masa depan.  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa self regulated learning dan self 

efficacy memiliki sumbangan efektif 

sebesar 68,3 % terhadap prestasi akademik 

kimia dan 31,7% diperoleh dari konstribusi 

variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. Variabel lain yang dapat 

memberikan sumbangan efektif unyuk 

meningkatkan prestasi akademik kimia 

dapat berupa faktor endogen seperti 

motivasi, self esteem dan dapat juga berupa 

faktor eksogen misalnya kurikulum, pola 

asuh orang tua, lingkungan sekolah, sistem 

pendidikan.

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 
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1. Self regulated learning dan self efficacy 

secara bersama memiliki sumbangan 

efektif (R Square) sebesar 68,3% terhadap  

prestasi akademik kimia. 

2. Ada hubungan antara self regulated 

learning dengan prestasi akademik mata 

pelajaran kimia dengan koefisien korelasi 

(t) = 0,222, dan p= 0,043.  

3. Ada hubungan antara self efficacy dengan 

prestasi akademik mata pelajaran kimia 

dengan koefisien korelasi (t) = 0,406, dan 

p= 0,000.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan model pembelajaran inkuiri 
terbimbing dan keterampilan berpikir kritis siswa. Sasaran penelitian adalah siswa kelas XI MIA-EF 1 
SMA Antartika Sidoarjo pada semester 2 tahun ajaran 2015-2016 sebanyak 34 siswa. Desain penelitaian 
yang digunakan adalah One-Shot Case Study merupakan desain penelitian yang digunakan dalam 
penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar observasi keterlaksanaan model 
pembelajaran inkuiri terbimbing dan lembar tes keterampilan berpikir kritis siswa. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa rata-rata nilai keterlaksanaan model pembelajaran inkuiri terbimbing pada fase 1 
sampai fase 6 berturut-turut persentase sebesar 91,6%; 88,8%; 88,9%; 88,3%; 88,3%; dan 96,3% dengan 
kriteria sangat baik. Hasil keterampilan berpikir kritis siswa selama tiga kali pertemuan berturut-turut 
pada keterampilan interpretasi sebesar 3,38; 3,51; 3,66, keterampilan analisis sebesar 3,36; 3,44; 3,60, 
keterampilan eksplanasi sebesar 3,41; 3,45; 3,53, keterampilan inferensi sebesar 3,32; 3,52; 3,73. Secara 
keseluruan, keterampilan berpikir kritis siswa berada pada kriteria sangat baik. 
Kata Kunci: Inkuiri Terbimbing, Keterampilan Berpikir Kritis, Larutan Penyangga 

  
Abstract: The aim of this research is to know feasibility of guided inqury learning and the critical thinking 
skills. The subject of this research were 34 students of XI MIA-EF 1 SMA Antartika Sidoarjo in the 2nd 
semester in academic year 2015-2016. The research design used in this reseach is One-Shot Case 
research. The study lasted for four meeting. The research instruments used is observation sheet of guided 
inqury learning models and critical thinking skills test sheet. The result of this research showed that the 
feasibility of learning models value in phase 1 to phase 6 the percentage is 91,6%; 88,8%; 88,9%; 88,3%; 
88,3%; and 96,3%. The result of critical thinking skill students for three times at Interpretation Skills is 
3,38; 3,51; 3,66, at Analytical Skills is 3,36; 3,44; 3,60  at explanation Skills is  3,41; 3,45; and 3,53, and 
at in Inference Skills is 3,41; 3,52; and 3,73. Overall of  critical thinking skill students are in very good 
criteria. 
Keywords: Guided Inquiry, Critical Thinking Skills, Buffer Solution.   
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PENDAHULUAN  
Kurikulum merupakan komponen 

pendidikan yang menjadi acuan oleh setiap 
satuan pendidikan baik pengelola maupun 
penyelenggara [1]. Perbaikan maupun 
pembaharuan kurikulum merupakan salah satu 
upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk 
mewujudkan tujuan dari pendidikan di 
Indonesia. Kurikulum yang diterapkan saat ini 
adalah kurikulum 2013. 

Berdasarkan kurikulum 2013, penguatan 
pola pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa 
diharapkan mampu mengkonstruksikan 
pemikirannya sendiri berdasarkan pola 
pembelajaran berpikir kritis [2]. Pola 
pembelajaran ini diperkuat dengan pendekatan 
pembelajaran saintifik (Saintific Learning) yang 
terdiri atas lima pokok kegiatan pembelajaran 
yakni mengamati, menanya, mengumpulkan 
informasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan [3], maka diharapkan lima 
pengalaman belajar pokok tersebut dapat 
diterapkan pada mata pelajaran kimia. 
Pembelajaran kimia adalah pembelajaran 
dimana siswa tidak hanya dituntut untuk lebih 
banyak mempelajari konsep-konsep dan 
prinsip-prinsip kimia secara verbalistis, hafalan, 
pengenalan rumus-rumus, dan pengenalan 
istilah-istilah melalui serangkaian latihan 
verbal, namun hendaknya dalam pembelajaran 
guru lebih banyak memberikan pengalaman 
kepada siswa untuk lebih mengerti dan 
membimbing siswa agar dapat menggunakan 
pengetahuan kimianya tersebut dalam 
kehidupannya sehari-hari [4]. Namun rendahnya 
pengetahuan kimia yang dimiliki oleh siswa 
menyebabkan siswa mengalami kesulitan untuk 
mempelajari kimia sehingga masih banyak 
siswa yang belum mencapai nilai ketuntasan 
kriteria minimum (KKM).    

Berdasarkan hasil angket yang disebarkan 
di SMA Antartika Sidoarjo pada tanggal 8 Juni 
2015, sebanyak menyatakan sebanyak 86% 
siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari 
pelajaran kimia, khususnya pada materi pokok 

larutan penyangga. Hasil pra penelitian juga 
menyatakan bahwa sebanyak 83,3% siswa 
mengalami kesulitan dalam menginterpretasi, 
89,9% siswa mengalami kesulitan dalam 
menganalisis, 79,9% siswa mengalami kesulitan 
dalam mengeksplanasi dan 73,3% siswa 
kesulitan dalam menginferensi. Hasil ini dapat 
dinyatakan bahwa keterampilan berpikir kritis 
siswa masih kurang. Tes keterampilan berpikir 
kritis siswa dalam penelitian ini ditentukan 
dengan menggunakan indikator keterampilan 
berpikir kritis siswa yaitu interpretasi, analisis, 
eksplanasi dan inferensi. Keempat indikator 
keterampilan berfikir kritis ini diperlukan untuk 
mempelajari pelajaran kimia diperkuat oleh 
Rahmat [5] yang menyatakan bahwa materi 
kimia dan keterampilan berpikir kritis 
merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, 
karena materi kimia dapat dipahami melalui 
berpikir kritis dan begitu juga sebaliknya 
berpikir kritis dapat dilatihkan melalui belajar 
kimia. 

Keterampilan berpikir kritis adalah suatu 
keterampilan yang dapat membantu siswa untuk 
menentukan informasi yang relevan, dapat 
membuat kesimpulan yang tepat, dan membantu 
siswa mengevaluasi secara kritis apa yang telah 
dipelajari siswa dapat membangun argumen 
atau pemikiran sendiri mengenai suatu topik, 
pemikiran atau pendapat [6]. Keterampilan 
berpikir kritis tidak dapat diajarkan melalui 
metode ceramah, karena berpikir kritis 
merupakan proses aktif. Berpikir kritis dapat 
diajarkan melalui kegiatan laboratorium, inkuiri, 
yang menyajikan berbagai kesempatan untuk 
menggugah berpikir kritis, dan ujian yang 
dirancang untuk mengetahui keterampilan 
berpikir kritis siswa [7]. Untuk 
mengembangkan kemampuan dan keterampilan 
berpikir kritis siswa dalam proses pembelajaran 
maka perlu dilakukan strategi-strategi 
pembelajaran inkuiri [8]. Model pembelajaran 
yang sesuai dengan keterampilan berpikir kritis 
adalah model pembelajaran inkuiri [9]. 
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Model pembelajaran inkuiri terbimbing 
memiliki unsur-unsur berpikir kritis yang 
melibatkan menguji, menghubungkan dan 
mengevaluasi semua aspek sebuah situasi atau 
masalah [10]. Rangkaian kegiatan 
pembelajaran inkuiri terbimbing menekankan 
pada proses berpikir secara kritis dan analitis 
untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban 
dari suatu masalah yang dipertanyakan, 
sehingga siswa lebih aktif dalam kegiatan 
pembelajarannya dan dapat mengembangkan 
daya intelektualnya. Penggunaan model 
pembelajaran diharapkan dapat melatih 
keterampilan berpikir kritis siswa pada materi 
larutan penyangga sehingga siswa dapat 
membangun pengetahuannya sendiri dalam 
menemukan konsep larutan penyangga melalui 
kegiatan ilmiah. Fajariani [9] menjelaskan 
model pembelajaran inkuiri sangat sesuai 
digunakan dalam pembelajaran kimia pada 
materi larutan penyangga dan siswa dapat 
merespon dengan baik penerapan model inkuiri 
pada materi larutan penyangga. 

Model pembelajaran inkuiri terdiri enam 
fase meliputi: fase 1 planning (perencanaan), 
fase 2 retrieving (mendapatkan informasi), fase 
3 processing (memproses informasi), fase 4 
creating (menciptakan informasi), fase 5 
sharing (mengkomunikasikan), dan fase 6 
evaluating (mengevaluasi). 

 
METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 
eksperimen dengan tipe pra-eksperimen. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Antartika 
Sidoarjo pada semester 2 tahun ajaran 2015-
2016. Desain penelitian yang digunakan adalah 
“one-shot case study” yaitu penelitian yang 
dilakukan tanpa adanya kelompok pembanding 
dan tanpa pretest. 

Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode observasi 
dan metode tes. Metode observasi digunakan 
untuk mengobservasi keterlaksanaan model 
pembelajaran inkuiri terbimbing, metode tes 

digunakan untuk mengetahui keterampilan 
berpikir kritis siswa.  

Analisis data keterlaksanan model 
pembelajaran inkuiri terbimbing dapat 
ditentukan skor aktivitas dengan rentang skor 0-
3 sesuai dengan keterangan skor sebagai berikut 
ini: 

 

Tabel 1. Kriteria Penilaian Keterlaksanaan Model 
Pembelajaran 
Skor Kriteria 

0 Tidak terlaksana 
1 Terlaksana dengan kurang baik 
2 Terlaksana dengan baik 
3 Terlaksana dengan sangat baik 

 

 Skor tersebut dipersentasekan dengan 
rumus sebagai berikut: 
 

% 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑘𝑘ℎ𝑘𝑎𝑘𝑘 𝑎𝑘𝑘 𝑘𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘

=
𝑘𝑘𝑠𝑘 𝑘𝑘ℎ𝑘𝑎𝑘𝑘 𝑎𝑘𝑘 𝑘𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑘𝑘𝑠𝑘 𝑚𝑘𝑘𝑘𝑠𝑚𝑘𝑘 
 𝑥 100% 

 
 

 Presentase tersebut dapat dipersepsikan ke 
dalam kriteria yang mengacu pada tabel sebagai 
berikut: 
 

Tabel 2. Kriteria Keterlaksanaan Model 
Pembelajaran 

No Persentase Kriteria 
1. 0% - 20% Buruk Sekali 
2. 21% - 40% Buruk 
3. 41% - 60% Sedang 
4. 61% - 80% Baik 
5. 81% - 100% Sangat Baik 

 

Analisis data keterampilan berpikir kritis 
siswa dinilai dengan skor 1-4 dengan rubrik 
penilaian keterampilan berpikir kritis pada tiap-
tiap skor Nilai keterampilan berpikir kritis siswa 
dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

𝑁𝑠𝑘𝑘𝑠 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑎𝑠𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑘𝑘𝑎𝑠𝑘𝑠𝑘 𝑘𝑘𝑠𝑘𝑠𝑘 =  
𝐽𝐽𝑚𝑘𝑘ℎ 𝑆𝑘𝑠𝑘
𝑆𝑘𝑠𝑘 𝑀𝑘𝑘𝑘𝑠𝑚𝑘𝑘

 𝑥 4 
 

Selanjutnya, nilai tersebut dikonversikan 
sebagai berikut:  

 

Tabel 3. Konversi Nilai Keterampilan Berpikir 
Kritis Siswa 

Skala Kriteria 
0,00-1,00 Tidak baik 
1,10-2,00 Cukup baik 
2,10-3,00 Baik 
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3,10-4,00 Sangat baik 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini 
meliputi data keterlaksanaan model 
pembelajaran inkuiri terbimbing, dan data 
keterampilan berpikir kritis. Berikut merupakan 
hasil keterlaksanaan model pembelajaran inkuiri 
selama tiga kali pertemuan. 
 

 
Gambar 1. Diagram Keterlaksanaan Model 
Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 
 

Berdasarkan diagram di atas, dapat 
diketahui bahwa persentase rata-rata 
keterlaksanaan sintaks model pembelajaran 
inkuiri terbimbing selama tiga kali pertemuan 
dalam kreteria sangat baik pada setiap 
pertemuannya. Model pembelajaran inkuiri 
terbimbing terdiri dari tiga kegiatan utama, 
yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 
penutup. 

Pada kegiatan pendahuluan, guru 
melakukan apersepsi dan memberikan 
motivasi. Apersepsi dilakukan guru bertujuan 
untuk mengetahui pengetahuan awal siswa 
dengan cara mengingatkan kembali materi atau 
konsep yang pernah dipelajari sebelumnya 
yang berhubungan dengan materi larutan 
penyangga. Pemberian apresepsi juga 
membentuk pemahaman siswa, hal ini sejalan 
dengan Kunandar [11] menyatakan bahwa jika 
guru akan mengajarkan materi pelajaran yang 
baru perlu dihubungkan dengan hal-hal yang 
telah dikuasai siswa atau mengaitkannya 
dengan pengalaman siswa terdahulu sesuai 
dengan kebutuhan untuk mempermudah 

pemahaman siswa. Pemberian motivasi yang 
diberikan oleh guru bertujuan agar siswa 
tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 
dan termotivasi untuk belajar kimia sesuai 
dengan Yamin [12] menyatakan pemberian 
motivasi untuk menarik perhatian dan minat 
siswa dalam melakukan kegiatan belajar dan 
menambah keterampilan dan pengalaman baru.  

Kegiatan inti terdiri dari lima fase. Fase 1 
Planning (perencanaan) yaitu menghadirkan 
masalah inkuiri atau fenomena. Pada fase ini 
siswa diharapkan mampu mengidentifikasi 
masalah yang timbul berdasarkan fenomena 
yang dihadirkan di dalam LKS dengan 
bimbingan dari guru. Pada tahap selanjutnya, 
siswa dibagi dalam beberapa kelompok secara 
heterogen. Tujuan pembentukkan kelompok 
adalah agar siswa mampu berinteraksi dan 
bekerjasama dengan kelompoknya untuk 
memecahkan masalah yang diberikan oleh 
guru. Kegiatan siswa berkelompok sesuai 
dengan teori Vygotsky Zona Potensial 
Development [13] menitikberatkan pada 
interaksi sosial yang dapat memudahkan 
perkembangan anak. Siswa mengerjakan 
pekerjaanya sekolah secara mandiri, 
perkembangannya kemungkinan akan berjalan 
lambat. Untuk memaksimalkan perkembangan, 
siswa seharusnya bekerjasama dengan teman 
secara sistematis dalam memecahkan masalah 
yang lebih kompleks. 

Fase 2 Rereiving (mengumpulkan 
informasi) bertujuan untuk melatih 
keterampilan interpretasi dengan cara meminta 
siswa untuk membuat rumusan masalah dan 
menentukan hipotesis secara berkelompok. 
Pelatihan tersebut dilakukan secara 
berkelompok untuk memaksimalkan 
perkembangan siswa dengan cara bekerjasama 
dengan teman secara sistematis dalam 
memecahkan masalah yang lebih kompleks. 
Berikut merupakan contoh hasil rumusan 
masalah dan hipotesis yang dibuat siswa secara 
berkelompok. 
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(a) 

 
(b) 

Gambar 2. Menentukan alat dan bahan (a) dan 
menentukan variabel-variabel percobaan (b) 

Gambar 2 mengemukakan bahwa siswa 
mampu dalam mengidentifikasi masalah 
dengan pengetahuan yang dimiliki siswa 
sehingga siswa dapat merumuskan masalah dan 
hipotesis dengan tepat. Hal ini sesuai dengan 
teori belajar Ausubel [13] belajar bermakna 
terjadi apabila siswa mampu menghubungkan 
setiap informasi baru ke dalam struktur 
pengetahuan mereka. Hal ini, terjadi melalui 
pemahaman siswa terhadap sebuah konsep 
sehingga menyebabkan peningkatan 
kemampuan untuk memecahkan masalah. 

Fase 3 Processing (memproses informasi) 
mendorong siswa mengumpulkan data untuk 
menguji hipotesis bertujuan untuk melatihkan 
keterampilan analisis. Keterampilan analisis 
yang dilatihkan pada fase ini adalah 
menentukan alat dan bahan yang digunakan 
untuk percobaan dan mengidentifikasi variabel-
variabel yang terlibat dalam percobaan. Berikut 
merupakan jawaban siswa saat menentukkan 
alat dan bahan yang dibutuhkan untuk 
percobaan dan variabel-variabel percobaan: 

 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 3. Menentukan alat dan bahan (a) dan 
menentukan variabel-variabel percobaan (b) 
 

Gambar 3a mengemukakan bahwa siswa 
mampu menentukan alat dan bahan percobaan 
dari fenomena yang diberikan dan prosedur 
percobaan yang telah disajikan di dalam LKS. 
Hal ini berarti keterampilan analisis dapat 
terlatih dengan baik. Berdasarkan gambar 3b 
tersebut dapat diketahui bahwa siswa mampu 
menentukan variabel respon dan variabel 
kontrol dengan tepat, namun siswa tidak 
mampu menentukan variabel bebas. Hal ini 
berarti keterampilan analisis (menentukan 
variabel percobaan) masih belum terlatih secara 
optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan diskusi 
kelompok dan latihan secara berulang sehingga 
siswa akan mampu untuk mengembangkan 
daya pikir mereka dalam menentukan variabel-
variabel yang sesuai hipotesis.  

Fase 4 Creating (menciptakan informasi) 
bertujuan untuk melatihkan keterampilan 
eksplanasi dengan cara mendorong siswa untuk 
mengolah data dengan menuliskan hasil 
pengamatanya pada tabel pengamatan terdapat 
di LKS dan juga keterampilan analisis yaitu 
meminta siswa menganalisis data hasil 
percobaan dengan cara menjawab pertanyaan 
yang terdapat pada LKS. Keterampilan 
eksplanasi mengolah data pengamatan 
dilatihkan ketika siswa bekerjasama dengan 
kelompoknya yang dipilih oleh guru untuk 
berdiskusi mengenai hasil pengamatannya dari 
percobaan yang mereka lakukan dan 
mengkaitkannya dengan materi atau teori yang 
telah mereka peroleh. Keterampilan berpikir 
kritis lain yang dapat dilatihkan pada fase 
keempat ini adalah keterampilan analisis yaitu 
menganalisis data hasil pengamatan dengan 
cara menjawab pertanyaan yang terdapat pada 
LKS. Guru bersama siswa selanjutnya 
membahas jawaban siswa dan mengklarifikasi 
jika terjadi kesalahan. Berikut merupakan 
jawaban siswa dari siswa analisis data yang 
terdapat didalam LKS. 
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Gambar 4. Menganalisis data pada indikator analisis 
 

 Fase 5 yaitu Sharing (mengkomunikasikan 
informasi) kegiatan pembelajaran yang 
dilakukan mengkomunikasikan hasil 
pengamatannya di depan kelas dan membuat 
kesimpulan berdasarkan data pengamatan 
bertujuan untuk melatihkan keterampilan 
inferensi. Tahap yang dilakukan dalam fase ini 
adalah siswa mengkomunikasikan hasil 
diskusinya di depan kelas, guru serta kelompok 
lain menanggapi hasil presentasi tersebut 
sehingga siswa akan dapat mengecek kembali 
penulisan pemecahan masalah. Tahap 
selanjutnya pada fase ini yaitu melatihkan 
membuat kesimpulan dari hasil analisis data 
yang telah dilakukan. Kemudian siswa 
menjelaskan konsep yang mereka temukan 
berdasarkan kesimpulan yang telah mereka 
buat. Berikut ini merupakan hasil kesimpulan 
yang telah dibuat siswa berdasarkan percobaan 
yang telah dilakukan. 

 

 
Gambar 5. Membuat kesimpulan (inferensi) 

 

Kegiatan penutup terdiri dari satu fase, yaitu 
fase 6 Evaluating (mengevaluasi informasi). 
Pada fase ini, tujuannya adalah mengecek 
kembali pemecahan masalah yang dipilih oleh 
siswa dan mengevaluasi terhadap apa yang 
telah mereka pelajari dan meninjau kembali 
apakah tujuan belajar yang telah direncanakan 
dapat tercapai. Guru membimbing siswa untuk 
mengevaluasi terhadap apa yang telah 
dipelajari atau apa yang telah mereka dapatkan 
setelah kegiatan pembelajaran pada materi 

larutan penyangga. Pada tahap ini, siswa aktif 
menyampaikan pendapatnya mengenai refleksi 
terhadap materi yang telah dipelajari. 

Keterampilan berpikir kritis merupakan 
kemampuan berpikir siswa yang melibatkan 
menguji, menghubungkan dan mengevaluasi 
semua aspek sebuah situasi atau masalah. 
Termasuk didalamnya mengumpulkan, 
mengorganisasikan, mengingat dan 
menganalisis informasi. Data keterampilan 
berpikir kritis siswa diperoleh dari nilai tes 
keterampilan berpikir kritis yang diberikan 
pada setiap akhir pertemuan. Berikut 
merupakan data hasil nilai keterampilan 
berpikir kritis siswa 

 

Gambar 6. Diagram Batang Nilai Rata-rata 
Keterampilan Berpikir kritis siswa 

 

Berdasarkan gambar 6 dapat diketahui 
bahwa nilai rata-rata keterampilan berpikir 
selama tiga kali pertemuan mengalami 
peningkatan setiap pertemuan. Tes 
keterampilan berpikir kritis tersebut mencakup 
aktivitas berpikir kritis siswa selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung, meliputi 
keterampilan interpretasi, keterampilan analisis, 
keterampilan eksplanasi dan keterampilan 
inferensi. 

Interpretasi adalah kegiatan merumuskkan 
pertanyaan dari suatu permasalahan, untuk 
memahami menjelaskan dan memberi makna 
dari suatu permasalahan [14]. Keterampilan 
interpretasi dilakukan oleh siswa yaitu 
menafsirkan permasalahan dari suatu informasi. 
Tes keterampilan interpretasi yang diberikan 
kepada siswa meliputi keterampilan 
merumuskan masalah dan menentukan 
hipotesis. Pengetahuan awal yang dimiliki 
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siswa digunakan untuk memecahkan 
permasalahan pada soal keterampilan 
interpretasi merumuskan masalah dan 
menentukan hipotesis. Keterampilan 
interpretasi tersebut dinilai menggunakan skor 
1-4 dengan kriteria tertentu berdasarkan rubrik 
penilaian. Berikut merupakan jawaban siswa 
pada tes keterampilan interpretasi: 

Gambar 7. Jawaban Keterampilan Interpretasi 
dengan Skor 3 
 

Berdasarkan gambar 7, siswa tidak 
mendapatkan skor maksimal sesuai dengan 
rubrik penilaian. Siswa hanya menuliskan 
rumusan masalah sesuai dengan fenomena yang 
dihadirkan berupa pertanyaan dan memuat satu 
variabel, sehingga siswa siswa mendapatkan 
skor 3. Berikut merupakan jawaban siswa 
dengan skor maksimal 4. 

 

Gambar 8. Jawaban Keterampilan interpreasi 
dengan Skor maksimal 4 

 

Berdasarkan gambar 8, dapat diketahui 
bahwa siswa dapat menentukan hipotesis yang 
sesuai dengan fenomena dan rumusaan 
masalah, berupa pernyataan dan memuat dua 
variable percobaan, sehingga siswa mendapat 
skor maksimal 4. 

Keterampilan analisis adalah keterampilan 
menguraikan sebuah struktur ke dalam 
komponen-komponen agar mengetahui 
pengorganisasian struktur tersebut [9]. 
Keterampilan analisis yang dilatihkan adalah 
kemampuan menentukan variabel-variabel 
percobaan, menentukkan alat bahan yang 
dibutuhkan untuk percobaan, dan kemampuan 
menganalisis data hasil percobaan dengan cara 
menjawab pertanyaan yang terdapat pada LKS. 
Keterampilan analisis tersebut dinilai 
menggunakan skor 1-4 dengan kriteria tertentu 

berdasarkan rubrik penilaian. Namun tidak 
semua siswa dapat memperoleh skor maksimal 
pada tes keterampilan analisis. Berikut 
merupakan jawaban siswa pada tes 
keterampilan analisis. 

 

 
Gambar 9. Jawaban Keterampilan Analisis dengan 
Skor 3 
 

Keterampilan analisis dalam menentukan 
varabel-variabel percobaan juga merupaakan 
keterampilan berpikir kritis yang diujikan 
dalam penelitian. Keterampilan analisis ini 
menuntut siswa untuk mengembangkan daya 
pikir mereka dengan menentukkan variabel-
variabel untuk membuktikan hipotesis yang 
mereka buat. Berdasarkan gambar tersebut, 
dapat diketahui bahwa siswa kurang lengkap 
dan kurang teliti dalam menjawab soal. Siswa 
mampu menentukan variabel bebas dan 
variabel respon dengan benar, namun kurang 
lengkap dalam menentukan variabel kontrol 
sehingga siswa mendapatkan skor 3. Berikut 
merupakan jawaban siswa dengan skor 
maksimal 4: 

 

 
Gambar 10. Jawaban Keterampilan Analisis dengan 
Skor Maksimal 4 
 

Berdasarkan gambar 10, dapat diketahui 
bahwa siswa dapat menyebutkan 1 variabel 
bebas, 7 variabel kontrol dan 1 variabel respon. 
Hal ini berarti siswa telah menjawab variabel 
yang sesuai dengan percobaan yang akan 
dilakukan berdasarkan fenomena yang 
dihadirkan sehingga siswa memperoleh skor 
maksimal.  

Keterampilan eksplanasi menitikberatkan 
pada bagaimana siswa dapat menjelaskan atau 
menyatakan hasil pemikiran berdasarkan bukti 
dan konteks [15]. Keterampilan eksplanasi 
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yang dilatihkan kepada siswa adalah 
keterampilan merancang prosedur percobaan 
dan mengolah data pengamatan. Berikut 
merupakan jawaban siswa pada soal 
keterampilan eksplanasi: 

 

 
Gambar 11. Jawaban Keterampilan Eksplanasi 
dengan skor 2 

 

Berdasarkan gambar 11, dapat diketahui 
bahwa jawaban siswa pada keterampilan 
eksplanasi masih kurang lengkap dalam 
menuliskan prosedur percobaan sehingga siswa 
tidak mendapatkan skor maksimal. Siswa 
menuilskan rancangan percobaan hanya 
memuat 2 kata kunci dengan berurutan sesuai 
dengan fenomena yang diberikan, sehingga 
siswa hanya memperoleh skor 2. Berikut 
merupakan jawaban siswa dengan skor 
maksimal 4: 

 

 
Gambar 12. Jawaban Keterampilan Eksplanasi 
dengan skor maksimal 4 

Berdasarkan gambar 12 dapat diketahui 
bahwa siswa telah mampu menuliskan prosedur 
percobaan berdasarkan fenomena yang 
diberikan dengan benar dan berurutan. Siswa 
mendapat skor maksimal karena dapat 
menentukan seluruh kata kunci dengan benar. 

Keterampilan inferensi, kemampuan siswa 
untuk mengidentifikasi dan memperoleh unsur-
unsur yang diperlukan untuk membuat suatu 
kesimpulan [15]. Siswa mengidentifikasi 
hubungan dari informasi untuk dijadikan 
sebuah kesimpulan yang masuk akal, sehingga 

dapat digunakan untuk memecahkan masalah 
serta menentukan nilai dari sebuah masalah. 
Berikut merupakan jawaban siswa pada soal 
keterampilan inferensi. 

 

Gambar 13. Jawaban Keterampilan Inferensi dengan 
Skor  
 

Berdasarkan gambar 11, dapat diketahui 
bahwa jawaban siswa pada keterampilan 
inferensi masih kurang teliti dalam menjawab 
soal sehingga siswa tidak mendapatkan skor 
maksimal. Siswa mendapatkan skor 3 apabila 
siswa siswa menuliskan kesimpulan yang 
memuat 2 kata kunci dengan benar dan sesuai 
dengan rumusan masalah  dan hipotesis. 
Berikut merupakan jawaban siswa dengan skor 
maksimal 4: 

 

Gambar 14. Jawaban Keterampilan Inferensi dengan 
Skor maksimal 4  

 

Berdasarkan gambar 14, dapat diketahui 
bahwa siswa telah mampu mengidentifikasi 
hubungan dari informasi menjadi sebuah 
kesimpulan, sehingga dapat digunakan untuk 
memecahkan masalah serta menentukan nilai 
dari sebuah masalah. Siswa mendapat skor 
maksimal karena dapat menentukan seluruh 
kata kunci dengan benar. 

Berdasarkan gambar 6 dapat diketahui 
bahwa keterampilan berpikir kritis yang 
memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah 
keterampilan inferensi. Nilai rata-rata 
keterampilan berpikir kritis ini sesuai dengan 
hasil penelitian Setyawati [16], menyatakan 
bahwa melalui model pembelajaran inkuiri 
terbimbing, keterampilan berpikir kritis siswa 
dapat terlatih dengan kriteria tinggi yang 
terdapat pada keterampilan inferensi. 
Keterampilan berpikir kritis yang memiliki 
nilai rata-rata rendah adalah keterampilan 
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eksplanasi. Keterampilan eksplanasi merupakan 
keterampilan yang menuntut siswa untuk dapat 
menjelaskan atau menyatakan hasil pemikiran 
berdasarkan bukti dan konteks melalui kegiatan 
praktikum. Siswa belum terbiasa melakukan 
kegiatan praktikum dalam setiap proses belajar-
mengajar, sehingga siswa mengalami kesulitan 
dalam kegiatan eksplanasi. Keterampilan 
eksplanasi juga memerlukan banyak waktu 
untuk melatihkan keterampilan tersebut karena 
pada kegiatan ini sebagian kegiatan terpusat 
pada siswa sehingga memerlukan bimbingan 
dan waktu yang lebih banyak.   

Keterampilan berpikir kritis siswa kelas XI 
MIA-EF 1 SMA Antartika Sidoarjo dapat 
dikatakan terlatih dengan sangat baik. Hal ini 
menunjukkan bahwa model pembelajaran 
inkuiri terbimbing mampu melatih 
keterampilan berpikir kritis siswa. Model 
pembelajaran inkuiri terbimbing sangat 
membantu siswa dalam meningkatkan 
keterampilan berpikir kritis siswa, dimana 
model pembelajaran inkuiri terbimbing 
merupakan [17] model pembelajaran yang 
mampu mengembangkan kemampuan intektual, 
emosional, dan keterampilan perumusan 
masalah, merumuskan hipotesis, pengumpuln 
data, menganalisis data dan membuat 
kesimpulan. 

PENUTUP 
Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan diatas dapat diperoleh simpulan 
bahwa keterlaksanaan sintaks model 
pembelajaran inkuiri terbimbing fase 1 sampai 
fase 6 berturut-turut persentase sebesar 91,6%; 
88,8%; 88,9%; 88,3%; 88,3%; dan 96,3% 
dengan kriteria sangat baik. Nilai keterampilan 
berpikir kritis pada indikator interpretasi 
selama tiga kali pertemuan berturut-turut 
sebesar 3,38; 3,51; dan 3,66, indikator analisis 
sebesar 3,36; 3,44; dan 3,60, indikator 
eksplanasi sebesar 3,41; 3,45; dan 3,53, 
indikator inferensi sebesar 3,32; 3,52; dan 3,73. 
Secara keseluruhan keterampilan berpikir kritis 

siswa selama tiga kali pertemuan berada pada 
kriteria sangat baik. 

 
Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, 
saran yang dapat dianjurkan yaitu model 
pembelajaran inkuiri terbimbing untuk melatih 
keterampilan berpikir kritis memerlukan 
pengelolahan waktu yang sangat baik agar 
setiap sintaks pembelajaran dapat terlaksana 
dengan baik terutama pada fase 2 Reireving dan 
fase 3 Processing karena pada fase tersebut 
sebagian besar kegiatan terpusat pada siswa 
sehingga memerlukan bimbingan dan waktu 
yang lebih banyak. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meremediasi siswa yang memiliki gaya belajar aktif-reflektif 

seimbang menggunakan multimedia interaktif. Jenis penelitian ini pra-eksperimen dengan rancangan 
penelitian one group pretest-posttest design. Sasaran penelitian ini adalah siswa yang memiliki gaya belajar 
siswa aktif-reflektif seimbang sebanyak 10 siswa Kelas X MIA 1 Sumberejo. Penentuan status konsepsi 
siswa dengan menggunakan Certainty of Response Index (CRI). Hasil analisis data menunjukkan persentase 
miskonsepsi siswa sebelum remediasi yaitu sebesar 36% dan setelah pembelajaran remediasi 
menggunakan multimedia interaktif sebesar 97%.  

 
Kata Kunci: miskonsepsi, aktif-reflektif seimbang, multimedia interaktif 

  

ABSTRACT 
The aims of this study are to reduce the burden of misconception students have learning style active-

reflective balanced using multimedia interactive. The type of this study was pre experiment research and design 
research was “One Group Pretest-Postest Design.” The subjects were students which have learning style active-
reflective balanced to 10 students of X MIA 1 Sumberejo. Determination of students misconceptions used Certainty 
of Response Index (CRI). The results analysis of study showed that percentage of student’s misconception before 
remediation is 36% and after remediation is 97% using multimedia interactive.  

 
Keywords:misconceptions, avtive-reflective balanced, multimedia interactive .

 
 

PENDAHULUAN 
Belajar merupakan perubahan tingkah laku 

atau penampilan dengan serangkaian kegiatan 
misalnya dengan membaca, mengamati, 
mendengarkan dan lain sebagainya. Ketika siswa 
belajar, sebenarnya siswa melakukan kegiatan 
merangkai konsep yang telah dimilikinya dengan 
konsep baru, sehingga terjadilah jaring-jaring 
konsep di dalam benaknya [1]. Dengan demikian, 
belajar konsep merupakan hasil pertama pendidikan 
[2]. Oleh karena itu, pendidikan disekolah 
seharusnya memfasilitasi siswa untuk memperoleh 
konsep dengan benar khususnya pada pembelajaran 
kimia. Konsep-konsep dapat dinyatakan sebagai 
hasil pemikiran manusia yang diperoleh dari fakta-
fakta dan peristiwa-peristiwa yang dinyatakan 
dalam definisi, dan digunakan untuk memecahkan 
masalah [3].  

Pemahaman setiap siswa terhadap suatu 
konsep disebut konsepsi [4]. Pemahaman konsep 
siswa dapat dikelompokkan ke dalam 3 golongan 
yaitu tahu konsep, tidak tahu konsep, dan 
miskonsepsi [5]. Miskonsepsi timbul karena 
kesalahan pemahaman seseorang terhadap suatu 
konsep [6]. Konsep-konsep yang diberikan kepada 
siswa harus disajikan sedemikian rupa sehingga 
siswa dapat memperoleh pemahaman yang benar 
tentang suatu konsep. Usaha yang dilakukan guru 
untuk memahami konsepsi siswa merupakan titik 
awal proses perubahan konseptual siswa dalam 
memperoleh pemahaman yang benar tentang suatu 
konsep.  

Metode yang dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi terjadinya miskonsepsi pada siswa 
adalah CRI (Certainty of Response Index) [7]. 
Penelitian menyatakan bahwa metode CRI mampu 
mendeteksi miskonsepsi siswa [8]. 

Konsep-konsep yang sering terjadi 
miskonsepsi pada siswa adalah konsep materi, 
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energi, asam dan basa, struktur atom, molekul dan 
ikatan kimia, larutan elektrolit dan non elektrolit, 
kesetimbangan kimia, reaksi redoks, dan reaksi-
reaksi kompleks stoikiometri [9]. Beberapa hasil 
penelitian menunjukkan bahwa siswa mengalami 
kesulitan dalam mempelajari konsep struktur atom 
menyatakan bahwa siswa menyisakan miskonsepsi 
sebesar 24,24% pada konsep struktur atom [10].  

Konsepsi siswa tentang partikel-partikel 
materi terkait atom cenderung salah (miskonsepsi) 
karena semua partikel materi bersifat abstrak atau 
terkesan abstrak dan miksroskopik [13]. Oleh karena 
itu, strategi yang dipilih adalah POE merupakan 
strategi memperbaiki miskonsepsi yang mengikuti 
langkah-langkah Predict (P), Observe (O), dan Explain 
(E) [11]. Strategi pembelajaran POE merupakan 
suatu langkah yang efisien untuk menciptakan 
diskusi para siswa mengenai konsep ilmu 
pengetahuan [12]. Strategi POE ini diharapkan dapat 
membantu siswa dalam memperoleh pemahaman 
konsep struktur atom dengan benar. Apabila masih 
menyisakan miskonsepsi terhadap siswa maka perlu 
diterapkan pembelajaran yang mengacu pada 
karakteristik gaya belajar siswa.  

Salah satu cara penangannya adalah melalui 
program remedial teaching menjelaskan bahwa ketika 
remediasi miskonsepsi dilakukan dapat diawali 
dengan penetapan karakteristik yang dimiliki oleh 
individu-individu yang teridentifikasi mengalami 
miskonsepsi [14]. Sebagian besar siswa yang 
mengalami miskonsepsi adalah tipe gaya belajar 
active-reflective seimbang. Rerata siswa yang 
mengalami miskonsepsi pada gaya belajar aktif dan 
reflektif seimbang adalah 62% [15]. Pembelajaran 
remediasi yang dipilih yaitu pengajaran 
menggunakan multimedia interaktif bahwa animasi 
simulasi berbantuan Komputer dapat meremediasi 
siswa pada konsep struktur atom [16]. Pemilihan 
materi ini, karena struktur atom merupakan materi 
pokok yang cendrung bersifat abstrak. Disamping 
itu materi struktur atom tidak dapat dilaksanakan 
dengan kegiatan eksperimen laboratorium. 
Pembelajaran untuk materi pokok ini, sering 
dilaksanakan dalam bentuk ceramah atau informasi. 
Akibatnya, pembelajaran kimia kehilangan daya 
tariknya dan lepas relevansinya dengan dunia nyata 
yang seharusnya menjadi objek ilmu pengetahuan 
tersebut [17].  
 
 
METODE 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif dengan metode penelitian pre-
eksperimental. Penelitian ini disebut kuantitatif  
karena data penelitian berupa angka-angka dan 
analisis menggunakan statistika [18]. Desain 

penelitian ini adalah “One Group Pretest-Postest 
Design”. 
 
 
 
 
Keterangan : 
O1  :  Pretest untuk melihat pemahaman awal 

siswa dan tes gaya belajar siswa (terdapat 
data konsep awal siswa dan siswa 
teridentifikasi memiliki gaya belajar aktif 
dan reflektif seimbang).  

X1  : Pembelajaran dengan menggunakan 
strategi pembelajaran POE. 

O2  : Posttest 1 untuk hasil miskonsepsi siswa 
dengan gaya belajar aktif-reflektif 
seimbang. 

X 2   :  Perlakuan berupa pembelajaran remediasi 
dengan multimedia interaktif. 

O3 :  Posttest 2 untuk mengetahui pergeseran 
miskonsepsi siswa.  
Prosedur penelitian dengan memberikan 

pretest 1 untuk mengetahui konsepsi awal siswa dan 
tes gaya belajar siswa. Pertama siswa diberikan 
pembelajaran dengan menerapkan strategi POE. 
Selanjutnya, dilakukan posttest 1 untuk mengetahui 
miskonsepsi siswa. Berdasarkan hasil posttest 1 
dilakukan pengelompokkan konsepsi siswa yang 
meliputi tahu konsep (TK), tidak tahu konsep 
(TTK), dan miskonsepsi (MK). Siswa yang 
mengalami miskonsepsi dan teridentifikasi gaya 
belajar aktif-reflektif seimbang diberikan 
pembelajaran remediasi dengan media interaktif. 
Akhirnya, siswa diberikan posttest 2 untuk 
mengetahui pergeseran miskonsepsinya.  

Tes dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu tes 
pemahaman konsep awal pada saat pretest, tes 
pemahaman konsep kedua posttest 1 yang 
dilakukan setelah menggunakan strategi POE, dan 
tes pemahaman konsep akhir setelah tahap 
remediasi menggunakan multimedia interaktif 
posttest 2. Tes akhir yaitu tes pemahaman konsep 
bertujuan untuk mengetahui pergeseran konsep 
siswa dari miskonsepsi menjadi tahu konsep. 
Bentuk tes ini berupa soal pilihan ganda yang 
dilengkapi dengan metode CRI (Certainty of 
Response Index) [19]. 

Hasil jawaban tes gaya belajar siswa akan 
dimasukkan ke sebuah perangkat microsoft excel 
dimana perangkat tersebut akan menganalisis 
secara otomatis menentukan skala gaya belajar 
siswa cenderung active atau reflective dalam bentuk 
angka. Tes ini dilakukan sebanyak satu kali, karena 
gaya belajar cenderung tetap.  
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Tabel 1 Tingkat Keyakinan Siswa dalam Menjawab Pertanyaan 

Skala Tingkat keyakinan Keterangan 
0 Jawaban benar-benar menebak Jawaban 100% menebak 
1 Jawaban setengah menebak Jawaban mengandung tebakan 75-99% 
2 Jawaban ragu-ragu Jawaban mengandung tebakan 50-74% 
3 Jawaban yakin Jawaban mengandung tebakan 25-49% 
4 Jawaban hampir pasti Jawaban mengandung tebakan 1-24% 
5 Jawaban pasti Jawaban tidak terdapat unsur menebak 

sama sekali 
 
Tabel 2 Kriteria Penetapan Kelompok Siswa Tergolong TK, TTK, atau MK 

Indeks CRI rendah (<2,5) Indeks CRI tinggi (>2,5) 
Jawaban benar, tetapi CRI rendah berarti 
tidak tahu konsep (TTK). 

Jawaban benar dan CRI tinggi berarti menguasi 
konsep (TK) 
 
 
 

Jawaban salah dan CRI rendah berarti tidak 
tahu konsep (TTK). 

Jawaban salah tetapi CRI tinggi terjadi miskonsepsi 
(MK) 

 
Analisis data hasil tes pemahaman konsep 

siswa dilakukan untuk mendeskripsikan perbedaan 
pengaruh sebelum dan sesudah pelaksanaan 
pembelajaran remediasi. Perbedaan pengaruh dapat 
diketahui melalui uji beda rata-rata menggunakan 
uji t. Uji t yang digunakan adalah berupa software 
program SPSS (Statistical Package for The Social 
Science). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tes gaya belajar diujikan pada siswa kelas X MIA 
1 berjumlah 10 siswa. Tes dilakukan hanya satu kali 
karena gaya belajar yang dimiliki seseorang 
cenderung konsisten. Hasil dari tes gaya belajar 
siswa disajikan pada Gambar 1.  
 

 
 

Gambar 1 Pemetaan Gaya Belajar Siswa X MIA 1 

Berdasarkan hasil analisis pada Gambar 1 
dapat dijelaskan bahwa gaya belajar didominasi 
oleh siswa dengan gaya belajar aktif dan reflektif 
seimbang sebanyak 10 siswa.  

Sebelum pembelajaran dengan 
menggunakan multimedia interaktif siswa 
diajarkan konsep struktur atom dengan 
menggunakan strategi pembelajaran POE.  Setelah 

diberikan pengajaran POE, siswa diberikan posttest 
1 untuk mengetahui miskonsepsi dapat disajikan 
pada Tabel 1.  Tes pemahaman konsep (posttest 1) 
terdiri dari 10 butir soal pilihan ganda dengan 
dilengkapi metode CRI untuk tingkat keyakinan 
siswa. 
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Tabel 1 Hasil Posttest 1 X MIA 1 pada Konsep Struktur Atom  

NO. NAMA 
No. Soal Beban 

MK 
dalam % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 AW TK MK MK TTK MK TTK MK TK MK TK 50,00 
2 CCS TK MK TTK MK TTK MK TK TK MK TK 40,00 
3 CMMP MK MK TK TTK TTK MK MK TK MK TTK 50,00 
4 DAR TTK TK TK MK TK TTK TTK TK MK TK 30,00 
5 MUF TTK TK TK TTK TTK MK TK TK MK TTK 30,00 
6 NDA MK TTK MK TTK TK TK MK TTK MK TTK 40,00 
7 RF TK MK TTK MK TTK TK TTK TK MK TK 30,00 
8 SMB TK MK TTK MK MK TK TTK TK MK TTK 40,00 
9 SNA TK MK TTK MK TTK TK MK TTK TK TK 30,00 

10 YFA TK MK MK TTK TTK MK TTK TTK MK TK 40,00 

 
Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa 

masih banyak siswa yang mengalami miskonsepsi, 
oleh karena itu 10 siswa tersebut akan diremediasi 
menggunakan pembelajaran dengan menggunakan  
 
 

 
multimedia interaktif. Miskonsepsi siswa terjadi 
pada nomor soal 9 yaitu konsep atom menurut 
Rhuterford. Adapun presentase profil konsepsi 
siswa yang akan diremediasi disajikan pada 
Gambar 2. 
 

 
Gambar 2 Persentase Konsepsi Siswa Sebelum Pembelajaran Remediasi 

 
Persentase miskonsepsi 10 siswa pada 

konsep struktur atom sebelum dilakukan 
pembelajaran remediasi menggunakan strategi POE 
sebesar 36%.  

Lembar Kerja Siswa sudah didesain dengan 
mengacu pada sintaks pembelajaran strategi POE 
yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa aktif 
dan reflektif seimbang. Tahap pertama adalah 
prediksi, siswa diberikan fenomena dalam 
kehidupan sehari-hari untuk mengaitkan konsep 
yang akan dipelajari. Setelah memprediksikan siswa 
mengamati gambar dengan cara mengamati untuk 
membuktikan prediksinya. Akhirnya siswa dapat 
menjelaskan antara fenomena dan hasil 
pengamatannya dengan menjelaskan konsep yang 

dimaksud. Kekurangan dalam pembelajaran POE 
adalah siswa tidak dapat mengamati secara 
langsung atom, karena gambar yang disajikan diam. 

Siswa mempunyai kecepatan yang berbeda-
beda dalam memahami konsep tertentu. Artinya 
masing-masing siswa akan membutuhkan waktu 
yang berbeda untuk memperoleh pemahaman utuh. 
Bagi siswa yang tidak memperoleh pemahaman 
utuh sampai waktu yang telah ditentukan ini yang 
berpotensi untuk menyebabkan siswa mengalami 
miskonsepsi [13]. Oleh karena itu, perlu diadakan 
pembelajaran remediasi dengan menerapkan 
pembelajaran multimedia interaktif dapat dilihat 
pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Hasil posttest 2 X MIA 1 pada Konsep Struktur Atom 

NO. NAMA 
No. Soal Beban 

MK 
dalam % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 AW TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK 0,00 
2 CCS TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK 0,00 
3 CMMP TK TK TK TK TK TK MK TK TK TK 10,00 
4 DAR TK TK TK TK TTK TK MK TK TK TK 10,00 
5 MUF TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK 0,00 
6 NDA TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK 0,00 
7 RF TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK 0,00 
8 SMB TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK 0,00 
9 SNA TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK 0,00 

10 YFA TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK 0,00 
 

Berdasarkan data hasil penelitian pada 
Tabel 2 dapat diberikan hasil analisis bahwa siswa 
dengan gaya belajar aktif reflektif seimbang setelah 
diberikan pembelajaran menggunakan multimedia 
interaktif  
 

 
profil konsepsi siswa mengalami tahu konsep. 
Adapun presentase profil konsepsi siswa setelah 
pembelajaran remediasi menggunakan multimedia 
interaktif disajikan pada Gambar 3. 
 

 
Gambar 3 Persentase Konsepsi Siswa Setelah Remediasi Menggunakan Multimedia Interaktif 

 
Persentase siswa setelah diberikan 

pengajaran dengan menggunakan multimedia 
interaktif, siswa tahu konsep sebesar 97%. Dari 
gambar di atas masih menyisakan miskonsepsi, 
karena miskonsepsi merupakan sesuatu yang sulit 
untuk dihilangkan dari siswa, namun upaya dan 
langkah untuk memperbaiki miskonsepsi pada 
siswa harus ditempuh [20]. 

 
 

PENUTUP 
Simpulan 
1. Keterlaksanaan pembelajaran remediasi dengan 

menggunakan multimedia interaktif 
berdasarkan pengamatan diperoleh hasil rata-
rata 4,00 dengan predikat sangat baik. 

2. Profil gaya belajar siswa aktif reflektif seimbang 
setelah diterapkan pembelajaran dengan 
menggunakan multimedia interaktif diperoleh  

 
siswa tahu konsep 97%, tidak tahu konsep 1%, 
dan miskonsepsi 2%.  

3. Miskonsepsi pada konsep struktur atom dapat 
diatasi dengan cara pembelajaran remediasi 
menggunakan pembelajaran multimedia 
interaktif berbasis gaya belajar siswa aktif 
reflektif seimbang, dibuktikan dari pergeseran 
konsepsi siswa dengan status miskonsepsi 36% 
berubah menjadi tahu konsep sebesar 97%.  
 
 

Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disarankan oleh 
peneliti sebagai berikut: 

1. Pada proses pembelajaran hendaknya 
memperhatikan konsepsi awal yang dimiliki 
siswa. Pemahaman awal siswa akan dijadikan 
dasar pertimbangan bagi para guru dalam 
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memilih model atau strategi pembelajaran yang 
sesuai dan membuat perangkat beserta 
instrumen mengajar agar menjadikan siswa 
memahami konsep ketika proses pembelajaran 
sedang berlangsung. 

2. Penelitian ini merupakan penelitian yang 
pertama kali dilakukan, dengan penelitian gaya 
belajar dimensi proses aktif dan reflektif 
seimbang, perlu dilakukan penelitian lanjutan 
pembelajaran remediasi dengan tindakan serupa 
atau mengubah strategi pembelajaran yang lain.  

3. Diterapkan pembelajaran dengan menggunakan 
multimedia interaktif dapat menunjang konsep 
yang sifatnya abstrak yaitu konsep struktur 
atom.  
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DAN NONELEKTROLIT 
 

FORMULATING PROBLEM AND MAKING HYPOTHESIS SKILLS 
THROUGH DEVELOPMENT WORKSHEET BASED INQUIRY ON 
ELECTROLYTE AND NONELECTROLYTE SUBJECT MATTER 

 

Komang Avidia Ariyani and Dian Novita 
Jurusan Kimia, FMIPA, UNESA 

e-mail: Avidiaariyani@gmail.com. Nomor HP: 081233069225 

 
Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan perumusan masalah dan pengembangan 
hipotesis siswa melalui pengembangan LKS berbasis inkuiri pada materi larutan elektrolit dan 
nonelektrolit yang dilakukan secara empiris. Peningkatkan Keterampilan perumusan masalah dan 
pengembangan hipotesis dilakukan dengan memberikan test berupa pre-test (tes yang dilakukan 
sebelum menggunakan LKS pengembangan) dan post-test (tes yang dilakukan setelah 
menggunakan LKS pengembangan). Pelaksanaan test pre-test serta post-test dilakukan kepada 12 
siswa kelas XI MIA 2 SMAN 19 Surabaya untuk mengetahui peningkatan keterampilan 
perumusan masalah dan keteramplan pengembangan hipotesis siswa. Instrumen yang digunakan 
adalah lembar pre-test dan post-test keterampilan proses perumusan masalah dan pengembangan 
hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Keterampilan perumusan 
masalah dan keterampilan pengembangan hipotesis siswa mengalami peningkatan yang dibuktikan 
dengan hasil pre-test yang mencapai ketuntasan klasikal sebesar 16,67%, sedangkan hasil post-test 
yakni mencapai ketuntasan klasikal sebesar 83,33%. Adapun nilai rata-rata pada masing-masing 
komponen keterampilan proses yakni keterampilan perumusan masalah mencapai 3,22 dengan 
persentase 91,67% dan termasuk dalam kategori Amat baik,  sedangkan keterampilan 
pengembangan hipotesis mencapai nilai rata-rata sebesar 2,67 dengan persentase 75% dan 
termasuk dalam kategori Amat baik. 
Kata-kata Kunci: Lembar Kerja Siswa, Inkuiri, keterampilan perumusan masalah, keterampilan 
pengembangan hipotesis, larutan elektrolit dan nonelektrolit. 
 

Abstract 
The study aim to describe the formulating problem and making hypothesis skills through 
development worksheet based inquiry on electrolyte and nonelectrolyte solution subject matter that 
had been done according to empirically feasibility. The increaasing of formulating problem and 
making hypotehsis skills had been done by make a test of worksheet and give pre-test (test that had 
been done before using developed worksheet) and post-test (test that had been done after using 
developed worksheet). The implementation of developed worksheet was reviewed and tested on 12 
students of class XI MIA 2 SMA N 19 Surabaya,  to know the increasing of formulating problem and 
making hypothesis skill from each student. The instrument that used were pretest and post-test 
process skills to formulating problem and developing hypothesisi skills. Based on the result of study 
can conclude that the formulating problem and making hypothesis skills of student was increased  
that showed by the result of pre-test can get  16,67%, its different with the result of post-test , it can 
get 83,33%. There’re the rate value of each component in formulating problem skill get 3,22 with 
the percentage is 91,67%. Then for making hypothesis get the value is 2,67 with the percentage 
75%.   
Keywords: Worksheet, Inquiry, Formulating Problem Skill, Making Hypothesis Skill, Electrolyte 
and Nonelectrolyte Solution. 
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PENDAHULUAN  
Sistem Pendidikan Nasional 

menghadapi tantangan yang sangat 
kompleks dalam menyiapkan kualitas 
sumber daya manusia yang mampu 
bersaing di era global. Menurut Hamalik 
(1994) berbagai upaya telah dilakukan 
pemerintah untuk perbaikan-perbaikan 
peningkatan mutu pendidikan. Salah 
satunya adalah pengubahan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
menjadi Kurikulum 2013 yang bertujuan  
untuk  mempersiapkan  peserta didik di  
Indonesia agar  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 [1]. 

Berdasarkan Sanjaya (2006) salah 
satu penyebab masalah yang dihadapi 
dalam dunia pendidikan adalah karena 
proses pembelajaran di kelas diarahkan 
kepada kemampuan siswa dalam 
menghafal informasi tanpa dituntut 
memahami informasi yang diingatnya 
untuk menghubungkan dengan kehidupan 
sehari-hari [2]. Tugas utama guru atau 
tenaga pendidik adalah sebagai fasilitator 
dengan tugas utama menyelanggarakan 
kegiatan belajar menagajar, melatih, 
meneliti, mengembangkan, mengelola atau 
memberikan pelayanan teknis dalam 
bidang pendidikan. 

Ilmu kimia diperoleh dan 
dikembangkan berdasarkan eksperimen 
untuk mencari jawaban atas pertanyaan 
apa, mengapa, dan bagaimana gejala-
gejala alam khususnya yang berkaitan 
dengan komposisi, struktur dan sifat, 
transformasi, dinamika dan energetika zat 
[3]. Para ilmuwan mempelajari gejala alam 
melalui proses dan sikap ilmiah tertentu, 

dengan   menggunakan   proses   dan   
sikap   ilmiah   itu ilmuwan memperoleh 
penemuan-penemuan yang dapat berupa 
fakta, teori, hukum, dan prinsip/konsep 
yang disebut produk kimia. Oleh sebab itu, 
pembelajaran kimia dan penilaian hasil 
belajar kimia harus memperhatikan 
karakteristik ilmu kimia sebagai sikap, 
proses, dan produk. Kimia sebagai produk 
meliputi sekumpulan pengetahuan yang 
terdiri atas fakta, konsep dan prinsip-
prinsip kimia. Kimia sebagai proses/ 
metode  penyelidikan   (discovery/ inquiry)  
meliputi cara berpikir, sikap, dan langkah-
langkah kegiatan ilmiah untuk memperoleh 
produk-produk kimia, 

Pendekatan keterampilan proses 
harus diterapkan karena ilmu pengetahuan 
berlangsung semakin cepat sehingga tak 
mungkin lagi para guru mengajarkan 
semua fakta dan konsep kepada siswa, 
sehingga dengan menerapkan keterampilan 
proses akan dapat menyiapkan siswa untuk 
menghadapi fakta atau masalah-masalah 
yang ada di lapangan [4]. Keterampilan 
proses dalam pembelajaran juga 
menekankan pada penumbuh kembangan 
sejumlah keterampilan tertentu agar 
mereka mampu memproses informasi 
sehingga ditemukan hal-hal yang baru. 
Keterampilan proses dapat digunakan 
untuk mengetahui sejauh mana pemaham 
siswa terhadap suatu fakta, konsep, atau 
teori tersebut [3].  

Inkuiri adalah 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. Inkuiri lebih 
menekankan siswa untuk menemukan 
konsep melalui percobaan di laboratorium 
menggunakan langkah-langkah ilmiah 
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yaitu dalam mengamati, merumuskan 
masalah, merumuskan hipotesis, 
merancang eksperimen, mengumpulkan 
dan menganalisis data, serta menarik 
kesimpulan, sedangkan guru adalah untuk 
memfasilitasi proses penyelidikan dan 
untuk membantu siswa memperhatikan dan 
bersifat reflektif tentang proses pemikiran 
mereka [5].  

Keterampilan Perumusan Masalah 
adalah langkah yang akan membawa para 
siswa ke sebuah persoalan yang harus 
dipecahkan. Perumuskan Masalah adalah 
tahap kedua setelah pengamatan, dalam 
keterampilan ini setelah siswa mengamati, 
siswa diminta untuk membuat rumusan 
masalah berdasarkan apa yang diamati 
siswa. Hal ini sama dengan tahapan inkuiri 
yakni “Merumuskan masalah”dilakukan 
setelah melakukan pengamatan 

Keterampilan Pengembangan 
Hipotesis adalah jawaban sementara dari 
suatu permasalahan yang sedang dikaji 
atau suatu penjelasan yang mungkin untuk 
satu perangkat pengamatan atau jawaban 
terhadap suatu pertanyaan. Hipotesis 
didasakan pada pengamatan seseorang dan 
pengetahuan atau pengalaman 
sebelumnya), sebagai jawaban sementara 
maka hipotesis perlu diuji kebenarannya. 
Perkiraan sebagai hipotesis bukan 
sembarang perkiraan, tetapi harus memiliki 
landasan berpikir yang kokoh, sehingga 
hipotesis yang dimunculkan itu bersifat 
rasional dan logis [6]. Tahapan inkuiri 
yang dapat diterapkan adalah 
“Merumuskan hipotesis”. 

LKS berbasis inkuiri untuk melatih 
keterampilan proses menyajikan 
rangkuman materi kimia secara sistematis 
melakukan percobaan yang disusun sesuai 
dengan model pembelajaran inkuiri, serta 
langkah-langkah dalam menyelesaikan 
permasalahan dengan menggunakan 

keterampilan proses. Inkuiri dipilih karena 
didalamnya mengembangkan keterampilan 
proses. Siswa diajak melakukan 
penyelidikan melalui percobaan dengan 
membuat hipotesis terhadap permasalahan 
yang disajikan dengan menghubungkan 
konsep yang kemudian diterapkan secara 
langsung melalui penyelidikan sehingga 
konsep tersebut diingat dan dipahami oleh 
siswa tidak hanya menjadi hafalan. 
 
METODE 
 
Metode Tes Pre-test & Post-test 

Lembar tes berisi sejumlah soal yang 
berbentuk uraian yang mewakili indikator 
pada materi larutan elektrolit dan non-
elektrolit yang harus dikerjakan siswa 
sebelum menerima proses kegiatan belajar 
mengajar menggunakan LKS yang telah 
dikembangkan dan setelah menerima 
proses kegiatan belajar mengajar dengan 
menggunakan LKS yang telah 
dikembangkan sebagai media 
pembelajarannya pada materi pokok 
larutan elektrolit dan non-elektrolit. 
Lembar tes disusun untuk mengetahui 
tingkat keterampilan perumusan masalah 
dan pengembangan hipotesis siswa. 

Nilai ketuntasan kompetensi 
pengetahuan dan keterampilan dituangkan 
dalam bentuk angka dan huruf, yakni pada 
rentang 4.00 – 1.00 untuk angka yang 
ekuivalen dengan huruf A sampai dengan 
D sebagaimana tertera pada tabel 1: 
Tabel 1 Nilai Ketuntasan Pengetahuan 

dan Keterampilan 
Rentang Angka    Huruf  

3,85 – 4,00 A 
3,51 – 3,84 A- 
3,18 – 3,50 B+ 
2,85 – 3,17 B 
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Rentang Angka    Huruf  
2,51 – 2,84 B- 
2,18 – 2,50 C+ 
1,85 – 2,17 C 
1,51 – 1,84 C- 
1,18 – 1,50 D+ 

1,00 – 1,17 D 
 

Berdasarkan peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 59 Tahun 2014, 
ketuntasan klasikal tercapai apabila pada 
tes, 75% siswa di kelas tersebut mencapai 
ketuntasan individu. Perhitungan nilai 
siswa pada setiap tes dilakukan dengan 
cara berikut: 

 
Ketuntasan klasikal diperoleh dengan 
rumus: 

 
Ketuntasan minimal hasil belajar 

siswa mata pelajaran kim di SMA Negeri 
19 Surabaya yaitu ditetapkan dengan skor 
rerata 2,67. Siswa dikatakan telah 
mencapai ketuntasan individu apbila skor 
rerata yang diperolehnya adalah 2,67. 

 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Data Hasil Keterampilan Proses 
Perumusan Masalah dan Pengembangan 
Hipotesis 

Terdapat dua keterampilan proses 
yang diujikan kepada siswa yakni 
perumusan masalah, dan pengembangan 
hipotesis, Berikut akan disajikan secara 
singkat pada Tabel 1 hasil penilaian pre-
test dan post-test keterampilan proses.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 1 Persentase Ketuntasan 
Keterampilan Perumusan Masalah dan 

Pengembangan Hipotesis 
 
Berdasarkan Tabel 2 terlihat 

bahwa hanya 2 siswa yang tuntas pada test 
awal atau pre-test sedangkan lainnya tidak 
tuntas sehingga didapatkan persentase 
ketuntasan klasikal adalah 16,67%. Pada 
hasil post-test juga menunjukkan bahwa 10 
siswa tuntas dan 2 siswa yang tidak tuntas 
sehingga didapatkan persentase ketuntasan 
klasikal adalah 83,33%. Kedua siswa yang 
tidak tuntas adalah siswa 7 dan siswa 12 
yang mendapatkan nilai 2. Apabila dilihat 
untuk setiap komponen keterampilan 
proses, maka siswa harus memperoleh skor 
maksimum di setiap pertanyaan komponen 
keterampilan proses, apabila siswa dapat 
menjawab setiap soal dengan benar atau 
hampir benar maka keterampilan proses 
siswa dikatakan baik.  

Berdasarkan Tabel 2 pada pre-test 
kemampuan keterampilan proses ada 10 
subyek yang tidak tuntas, dan ada ada 2 
subyek yang tuntas yakni siswa 1 dan 
siswa 5 dengan perolehan skor masing-
masing siswa adalah 2,67, sedangkan pada 
saat post-test juga masih terdapat siswa 
yang tidak tuntas. Siswa yang memperoleh 
nilai tertinggi adalah siswa 1 dengan skor 4 
sedangkan siswa yang tidak tuntas yakni 
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siswa 7 dan siswa 12 dengan perolehan 
masing-masing siswa adalah 2.  

Pada pre-test siswa terlihat 
kesulitan dalam menjawab pertanyaan, 
bahkan lembar soal terlihat masih kosong. 
Mereka hanya mengisi pada soal 
pengamatan no 1 yaitu menjelaskan hasil 
pengamatan mereka tentang fenomena 
yang disajikan, sedangkan pada saat 
mengerjakan soal tentang merumuskan 
masalah siswa masih kesulitan bagaimana 
membuat rumusan masalah yang sesuai 
dengan fenomena. Siswa terlihat lebih 
mudah ketika mengerjakan soal 
pengembangan hipotesis karena dia 
mampu menyambungkan dengan materi 
tentang elektrolit yang sudah ia dapatkan 
sebelumnya, namun juga ada siswa yang 
terlihat kesulitan membuat hipotesis yang 
benar yang sesuai dengan teori mengenai 
larutan elektrolit dan nonelektrolit. Hal ini 
disebabkan karena siswa belum siap untuk 
diberikan test, banyak siswa yang 
beralasan bahwa sudah lupa dengan materi 
larutan elektrolit dan nonelektrolit juga 
pada saat menerima pelajaran tersebut 
siswa tidak diajarkan bagaimana 
menerapkan keterampilan proses dengan 
benar bahkan ketika pelaksanaan 
percobaan siswa mengaku bahwa 
keterampilan proses yang diajarkan tidak 
lengkap dan tidak berurutan. 
Ketidaktuntasan pada post-test disebabkan 
oleh proses berfikir siswa tersebut yang 
tergolong lambat bila dibandingkan dengan 
siswa yang lain, menurut guru kimia yang 
mengajar kelas XI MIA 2 kedua siswa ini 
yakni siswa 7 dan siswa 12 memang 
termasuk siswa yang memiliki kemampuan 
berfikir rendah 

Hal ini juga didukung oleh Suyono 
[2015] penedekatan keterampilan proses 
merupakan proses atau langkah-langkah 
yang sering dilakukan oleh para ilmuwan 

dalam mengembangkan metode ilmiah. 
Teori tersebut dilatarbelakangi oleh teori 
natural-romantisme, yakni menekankan 
pada aktivitas siswa. [7]. Tujuan penerapan 
pendekatan ini adalah agar siswa sejak di 
pendidikan dasar sudah bisa mencari dan 
menemukan masalah kemudian 
melaksanakan langkah-langkah yang biasa 
dilakukan oleh para ilmuwan untuk 
menyelesaikan masalah tersebut. Oleh 
sebab itu, keterampilan proses perlu 
dilatihkan dalam jangka waktu yang lama, 
tidak instant. Hasil ini dikatakan wajar 
ketika siswa mengalami kesulitan saat pre-
test karena mendapatkan sedikit 
kesempatan dalam melakukan percobaan 
ilmiah. Hasil post-test yang meningkat 
menunjukkan bahwa siswa telah memiliki 
keterampilan proses yang jauh lebih baik 

Berdasarkan tabel 2 maka 
didapatkan grafik rata-rata nilai pre-test 
dan post-test keterampilan perumusan 
masalah adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 2 Nilai rata-rata Keterampilan 

Perumusan Masalah 
 

Nilai keterampilan proses 
perumusan masalah siswa pada LKS 
dihitung dengan rubrik penskoran dengan 
rentang 0-3. Berdasarkan Gambar 2, dapat 
dilihat bahwa rata-rata nilai pre-test siswa 
adalah 1,33 dan nilai rata-rata post-test 
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siswa adalah 3,22. Adapun presentase dari 
nilai tersebut yaitu 91,67%, sehingga 
berdasarkan rubrik Riduwan tahun 2013 
yang telah dibuat maka keterampilan 
proses perumusan masalah siswa pada 
LKS adalah baik sekali secara klasikal dan 
mengalami peningkatan.  

Data hasil pengembangan 
hipotesis berdasarkan tabel 2 didapatkan 
grafik rata-rata nilai pre-test dan post-test 
adalah sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3 Nilai rata-rata Keterampilan 
Pengembangan Hipotesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nilai keterampilan pengembangan 
hipotesis siswa pada LKS dihitung dengan 
rubrik penskoran dengan rentang 0-3. 
Berdasarkan Gambar 3, dapat dilihat 
bahwa rata-rata nilai pre-test siswa adalah 
1,22 dan nilai rata-rata post-test siswa 
adalah 2,67. Adapun presentase dari nilai 
tersebut yaitu 75%, sehingga berdasarkan 
rubrik Riduwan tahun 2013 yang telah 
dibuat maka keterampilan proses 
perumusan masalah siswa pada LKS 
adalah baik sekali secara klasikal dan 
mengalami peningkatan.  
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Contoh Hasil Pengerjaan Pre-test dan Post-test Siswa 
 
a. Pre-test dan Post-test Perumusan Masalah 

Pre-test Perumusan Masalah 

 
Post-test Perumusan Masalah 

 
 
 
 
 

 

 
b. Pre-test dan Post-test Pengembangan Hipotesis 

 
PENUTUP 
Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan disimpulkan bahwa:  
1. Keterampilan perumusan masalah dan 

keterampilan pengembangan hipotesis 
siswa mengalami peningkatan yang 
dibuktikan dengan hasil pre-test yang 
mencapai ketuntasan klasikal sebesar 

16,67%, sedangkan hasil post-test yakni 
mencapai ketuntasan klasikal sebesar 
83,33%.  

2. Nilai rata-rata dan Persentase 
ketuntasan klasikal masing-masing 
komponen keterampilan proses yakni 
keterampilan perumusan masalah 
mencapai nilai rata-rata 3,22 dengan 
persentase 91,67%,  sedangkan 

Pre-test Pengembangan Hipotesis 

 
Post-test Pengembangan Hipotesis 
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keterampilan pengembangan hipotesis 
mencapai nilai rata-rata 2,67 dengan 
presentase sebesar 75%. 

 
Saran 
Saran yang dapat diberikan untuk peneliti 
selanjutnya adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian keterampilan proses yang 

dilakukan hanya 2 aspek pada 
penelitian-penelitian berikutnya 
diharapkan bisa melatihkan aspek 
keterampilan proses yang lain. 

2. Pemberian soal tes yang lebih 
menarik siswa atau lebih variatif. 
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KETERAMPILAN MENGANALISIS ASUMSI DAN MENGUJI FAKTA-FAKTA 
PADA MATERI POKOK KOVALEN POLAR DAN NONPOLAR DENGAN MODEL 

PEMBELAJARAN SEMI GUIDED INQUIRY 

 

Radian Dany Aprilia dan Dian Novita  
Pendidikan Kimia Internasional FMIPA Unesa 

Hp 085730104306, e-mail: dian.deva@yahoo.co.id  

Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan berpikir kritis siswa kelas X khususnya 
pada indikator keterampilan menganalisis asumsi dan keterampilan menguji fakta-fakta siswa di 
SMAN 1 Driyorejo pada materi pokok ikatan kimia kovalen polar dan nonpolar. Rancangan 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “One Group Pretest Postest Design dengan 
jenis penelitian pre-experimental design. Instrumen yang digunakan adalah lembar tes keterampilan 
berpikir kritis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa 
khususnya keterampilan menganalisis asumsi dan keterampilan menguji fakta-fakta mengalami 
peningkatan setelah diterapkan model pembelajaran semi guided inquiry. Pada indikator 
keterampilan menganalisis asumsi meningkat dari 1.60 menjadi 2.74, dan keterampilan menguji 
fakta-fakta meningkat dari 1.23 menjadi 3.99. Adanya peningkatan menunjukkan bahwa dengan 
menggunakan model pembelajaran semi guided inquiry dapat mengembangkan keterampilan 
menganalisis asumsi dan keterampilan menguji fakta-fakta siswa karena model pembelajaran 
tersebut menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan 
sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan [11].    
Kata Kunci: model semi guided inquiry, keterampilan menganalisis asumsi, keterampilan menguji 
fakta-fakta, ikatan kimia kovalen polar dan nonpolar. 
  
 

Abstract 
This study aims to determine the critical thinking skills of students of class X in particular on 
analyzing skills indicators assumptions and test the skills of the facts students at SMAN 1 Driyorejo 
in the subject matter covalent chemical bonds polar and non-polar. The research design used in this 
study was a "One Group Pretest Posttest Design with a kind of pre-experimental research design. 
The instrument used the critical thinking skills test sheet. Based on the results showed that the 
students' critical thinking skills, especially skills to analyze the assumptions and test the skills of the 
facts had increased after applied Semi Guided Inquiry learning model. On the assumption 
analyzing skills the indicators increased from 1.60 into 2.74, and test the skills of facts rose from 
1:23 into 3.99. An increase indicated that by using model half guided inquiry could develop the 
skills to analyze the assumptions and skill test the facts of students for learning model that 
emphasizes the process of critical thinking and analysis to seek and found their own answer to the 
problem in question[11]. 
Keywords: model of semi guided inquiry, the skills to analyze the assumptions, skills test facts, 
covalent chemical bonds polar and non-polar 

PENDAHULUAN 
Perkembangan permasalahan pendidik-

an saat ini begitu kompleks, padahal 
pendidikan sangat penting dalam menyiap-
kan manusia untuk dapat mempertahankan 
dan meningkatkan kualitas kehidupan 
sebagai seorang bangsa yang bermartabat. 
Dalam sistem pendidikan nasional peran 

dan fungsi kurikulum dirasa sangat 
penting. Ini dikarenakan kurikulum 
merupakan salah satu alat dalam 
merealisasikan program pendidikan, baik 
formal maupun nonformal, sehingga 
gambaran pendidikan dapat terlihat jelas 
dalam kurikulum tersebut. 
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Pada kurikulum 2013 terlihat jelas 
bahwa tujuan pembelajaran lebih 
menekankan pada pendekatan ilmiah 
(saintifik) dan penilaian otentik yang 
menggunakan prinsip penilaian sebagai 
bagian dari pembelajaran. Selain itu guru 
juga dituntut untuk lebih kreatif dan juga 
inovatif dalam belajar mengajar agar siswa 
dapat lebih termotivasi. Namun pada 
kurikulum 2013 ini peran guru hanyalah 
sebagai fasilitator, siswa sendiri yang 
harus lebih berperan aktif. Siswa harus 
dibimbing untuk dapat menemukan 
pengetahuannya sendiri, dengan begitu 
siswa akan lebih percaya diri. Sehingga 
pembelajaran siswa nantinya akan 
mengarah pada model pembelajaran 
inkuiri [11].  

Menurut Sanjaya [14] inkuiri adalah 
suatu metode pembelajaran yang 
menekankan pada proses berpikir secara 
kritis dan analitis untuk mencari dan 
menemukan sendiri jawaban dari suatu 
permasalahan yang dipertanyakan. Jadi 
guru hanya berperan dalam menentukan 
permasalahan dan tahap-tahap 
pemecahannya. Kemudian siswa akan 
dihadapkan pada tugas-tugas yang relevan 
agar dapat diselesaikan baik melalui 
diskusi kelompok maupun secara individu 
agar mampu menyelesaikan masalah dan 
menarik kesimpulan sendiri. Tujuan dari 
penggunaan pembelajaran inkuiri adalah 
untuk mengembangkan kemampuan 
berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. 

Menurut  Santos and Fabricio [15] 
mengatakan “the development of critical 
thinking presupposes an ongoing 
questioning of taken-for-granted 
assumptions”, yang berarti perkembangan 
berpikir kritis mengandaikan pertanyaan b
erkelanjutan untuk asumsi yang diambil 
untuk diberikan. Menurut Schumm and 
Post [16], “critical readers display the 
following characteristics: a) base their 

judgments on evidence, b) ask penetrating 
questions and evaluate ideas, c) 
distinguish between opinions and facts, 
and d) reflect on their ideas.” 

Wade [5] mengidentifikasi delapan 
kecakapan berpikir kritis yang meliputi 
kemampuan - kemampuan untuk 
mengajukan berbagai pertanyaan, 
mengidentifikasi masalah, menguji fakta-
fakta, menganalisis asumsi-asumsi dan 
bias-bias, menghindari penalaran 
emosional, menghindari oversimplifikasi 
(terlalu menyederhanakan), 
mempertimbangkan interpretasi-
interpretasi lain, dan mentoleransi 
ambiguitas. Selain itu orang yang berpikir 
kritis dalam berargumen selalu didasari 
oleh data-data yang akurat, dan mampu 
membuat kesimpulan yang tepat dari 
beberapa pertanyaan. 

Adapun penjelasan dari dua 
keterampilan tersebut adalah sebagai 
berikut. 
1. Keterampilan menganalisis asumsi 

Asumsi merupakan sesuatu yang 
dianggap benar. Asumsi merupakan 
dasar dari pernyataan argumen kritis 
dan asumsi letaknya di bawah 
argumen.   

2. Keterampilan menguji fakta-fakta 
 Keterampilan ini penting dalam 

meningkatkan daya berpikir kritis, 
dimana keterampilan ini didapatkan 
salah satunya dengan mencari bukti 
yang mendukung melalui percobaan. 
Bukti adalah fakta-fakta yang 
mendukung alasan. 

Berdasarkan penjabaran mengenai 
keterampilan berpikir kritis di atas maka 
dapat dilihat bahwa ada beberapa 
kemiripan sifat antara berpikir kritis 
dengan sifat inkuiri khususnya 
keterampilan menganalisis asumsi dan 
menguji fakta-fakta. Dengan demikian 
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pembelajaran sains khususnya bidang 
kimia cocok untuk mengembangkan 
keterampilan berpikir kritis. Dalam artian 
siswa dapat mengembangkan keterampilan 
berpikir kritis dengan menggunakan 
pembelajaran inkuiri. Berdasarkan 
penelitian yang telah dilakukan, 
menunjukan bahwa melalui 
pengembangan keterampilan berpikir 
dapat meningkatkan pemahaman konsep 
sains pada siswa. 

Kimia merupakan ilmu pengetahuan 
alam (sains) yang dikembangkan 
berdasarkan eksperimen yang mencari 
jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, 
dan bagaimana gejala-gejala alam yang 
berkaitan dengan komposisi, struktur dan 
sifat, perubahan, dinamika, dan energetika 
zat. Oleh sebab itu, mata pelajaran kimia 
di SMA/MA mempelajari segala sesuatu 
tentang zat yang meliputi komposisi, 
struktur dan sifat, perubahan, dinamika, 
dan energetika zat yang melibatkan 
keterampilan dan penalaran [4]. 

Salah satu materi kimia yang 
memerlukan eksperimen secara langsung 
yaitu materi pokok ikatan kimia. 
Kompetensi dasar yang ingin dicapai 
dalam materi ini adalah merancang dan 
melakukan percobaan untuk menyelidiki 
kepolaran senyawa di laboratorium. 
Indikator yang diharapkan yaitu siswa 
mampu menyelidiki kepolaran beberapa 
senyawa dan hubungannya dengan 
keelektronegatifan melalui percobaan 
sehingga, siswa dapat lebih memahami 
dan tertarik untuk mempelajari lebih 
dalam tentang materi kimia khususnya 
materi pokok ikatan kimia kovalen polar 
dan nonpolar. Hal ini terbukti berdasarkan 
hasil angket pra-penelitian yang dilakukan 
di SMAN 1 Driyorejo didapatkan hasil 
75% dari 20 siswa menjawab bahwa 
materi ikatan kimia sulit tepatnya pada sub 
materi ikatan kovalen polar dan nonpolar 

serta sebanyak  90% siswa menganggap 
dengan praktikum akan memudahkan 
dalam memahami materi ikatan kimia 
tersebut. Oleh sebab itu, untuk dapat 
mencapai indikator pembelajaran yang 
diharapkan,  dibutuhkan suatu model 
pembelajaran yang sesuai. Selain itu, 
berdasarkan hasil angket pra-penelitian 
didapatkan pula hasil bahwa siswa tidak 
dapat menganalisis karakkteristik soal 
berpikir kritis berdasarkan fenomena yang 
telah disediakan dengan baik pada 
indikator ketermpilan menganalisis asumsi 
sebanyak 60% dan indikator keterampilan 
menguji fakta-fakta  sebanyak 70% .  

Menurut Permendikbud No. 65 Th. 2013 
bahwa untuk memperkuat pendidikan 
ilmiah (scientific), tematik terpadu 
(tematik antar mata pelajaran), dan tematik 
(dalam suatu mata pelajaran) perlu 
diterapkan pembelajaran berbasis 
penyingkapan/penelitian (discovery/ 
inquiry learning) [11]. Indikator 
pembelajaran diharapkan dapat dicapai 
dan hasil belajar siswa menjadi meningkat 
dengan diterapkannya model pembelajaran 
semi guided inquiry untuk melatih 
keterampilan berfikir kritis. 

Model Pembelajaran Semi Guided 
Inquiry adalah suatu model pembelajaran 
dimana permasalahan serta alat dan bahan 
yang digunakan masih diberikan oleh 
guru. Kemudian siswa yang akan 
merancang sendiri prosedur percobaan 
sesuai dengan alat dan bahan yang 
diberikan, untuk membuktikan hipotesis-
nya serta menjelaskan jawaban dari 
permasalahan yang diberikan. Jenis inkuiri 
ini lebih efektif dibandingkan dengan 
inkuiri terbimbing, karena siswa lebih 
banyak mempunyai kesempatan belajar 
untuk merancang percobaan dengan 
berbagai macam cara, sesuai dengan alat 
dan bahan yang diberikan oleh guru [8]. 
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Berdasarkan uraian di atas maka peneliti 
tertarik untuk mengajukan penelitian 
dengan judul “Keterampilan Menganalisis 
Asumsi dan Menguji Fakta-Fakta Pada 
Materi Pokok Kovalen Polar Dan 
Nonpolar Dengan Model Pembelajaran 
Semi Guided Inquiry”. 

  
METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah “One Group 
Pretest Postest Design” dengan 
menggunakan satu kelas sebagai subjek 
penelitian tanpa adanya kelas pembanding. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian Pre-
Experimental atau eksperimen semu 
dengan pola pretest dan posttest design [3]. 

Keterangan: 
O1: Nilai Pretes   X: Perlakuan  O2: Nilai 
Postes 

Sasaran dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas X MIA-4 SMA semester 1 
dengan jumlah siswa adalah 35 siswa. 
yang dilakukan secara acak dari populasi 
kelas X di SMAN 1 Driyorejo. Penelitian 
ini dilakukan pada semester gasal tahun 
ajaran 2015-2016. Prangkat pembelajaran 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Silabus, Rancangan Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), buku ajar, dan 
Lembar Kerja Siswa (LKS). Sesuai 
dengan tujuan pembelajaran maka 
instrumen yang digunakan untuk 
pengumpul data dalam penelitian ini 
adalah observasi/pengamatan 
keterlaksanaan model pembelajaran semi 
guided inquiry dan lembar tes 
keterampilan berpikir kritis. Prosedur 
penelitian ini  terdiri dari 3 tahap 
pelaksanaan kegiatan pembelajaran yaitu 
tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran, dan tahap analisis data. 

Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode tes keterampilan berpikir kritis 
untuk mengetahui keterampilan 
menganalisis dan menguji fakta-fakta 
siswa secara individu selama penerapan 
model pembelajaran inkuiri. Cara 
pengumpulan data tes  dengan 
menggunakan pretes dan postes yang 
diambil pada saat sebelum dan sesudah 
melaksanakan pembelajaran dengan 
menggunakan model pembelajaran semi 
guided inquiry.  

Teknik analisis data yang dilakukan 
dalam penelitian ini adalah analisis data 
tes keterampilan berpikir kritis. Melalui 
analisis data tes dapat mengetahui tingkat 
berpikir kritis siswa setelah diterapkan 
model pembelajaran semi guided inquiry. 

Komponen keterampilan berpikir kritis 
yang diamati yaitu keterampilan 
menganalisis asumsi dan keterampilan 
menguji fakta-fakta [5]. 

Keterampilan berpikir kritis siswa dapat 
diukur dengan mengunakan instrument 
lembar tes keterampilan berpikir kritis 
yang diberikan sebelum dan sesudah 
diterapkan model pembelajaran. 

Data nilai keterampilan berpikir kritis 
dianalisis menggunakan sistem persentase 
dengan rumus sebagai berikut : 

 

Kemudian dihitung persentase 
ketuntasan belajar dengan menggunakan 
rumus: 

 
Seorang siswa mencapai ketuntasan 

individu apabila memiliki nilai postes ≥ 
3.00. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

O1   X   O2 
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Keterampilan menganalisis asumsi dan 
menguji fakta-fakta pada materi pokok 
kovalen polar dan nonpolar dengan model 
pembelajaran semi guided inquiry telah 
terlaksana dengan baik sesuai dengan RPP 
yang telah dibuat. Berikut ini akan 
disajikan pada Tabel 1 untuk nilai Pretes 
dan Postes indikator keterampilan 
menganalisis asumsi siswa. 
Tabel 1 Nilai Pretes dan Postes untuk 

indikator keterampilan 
menganalisis asumsi siswa 

NO 
ABSEN PRETES POSTES 

1 1.33 2.00 
2 2.00 2.00 
3 2.00 4.00 
4 1.33 2.00 
5 2.00 2.00 
6 2.00 2.00 
7 1.33 2.67 
8 1.33 2.00 
9 1.33 2.67 
10 1.33 2.67 
11 1.33 2.00 
12 2.00 2.00 
13 2.00 3.33 
14 1.33 2.00 
15 1.33 3.33 
16 1.33 1.33 
17 1.33 4.00 
18 1.33 3.33 
19 1.33 4.00 
20 2.00 2.00 

NO 
ABSEN PRETES POSTES 

21 1.33 3.33 
22 2.00 2.00 
23 2.00 2.00 
24 1.33 4.00 
25 1.33 2.67 
26 2.00 3.33 
27 1.33 2.67 
28 1.33 3.33 
29 2.00 2.67 
30 1.33 4.00 
31 2.00 2.00 
32 2.00 3.33 
33 1.33 4.00 
34 2.00 2.00 
35 1.33 3.33 

Rata-rata 1.60 2.74 
 
Tabel 1 di atas memberikan informasi 

tentang nilai pretes dan postes 
keterampilan berpikir kritis siswa pada 
keterampilan menganalisis asumsi. 
Berdasarkan data pada tabel 1 dapat 
diketahui bahwa keterampilan 
menganalisis asumsi siswa mengalami 
peningkatan setelah dilakukan 
pembelajaran semi guided inquiry dengan 
rata-rata dari 1.60 menjadi 2.74. 

Berikut akan disajikan pada table 2 
hasil pretes dan postes dari 2 orang siswa 
untuk indikator keterampilan menganalisis 
asumsi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2 Hasil Pretes dan Postes dari 2 orang siswa untuk indikator keterampilan 

menganalisis asumsi siswa 
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Indikator Pretes Postes 

Keterampilan 
menganalisis 

asumsi 

  

  
 

Table 2 di atas menjelaskan informasi 
tentang hasil pretes dan postes dari 2 
orang siswa untuk indikator keterampilan 
menganalisis asumsi. Pada saat pretes 
dapat dilihat bahwa siswa hanya bisa 
menjawab dengan singkat tanpa ada teori 
yang mendasarinya. Sementara pada saat 
postes siswa lebih bisa memberi jawaban 
yang berkaitan dengan fenomena dan 
menghubungkannya dengan pengetahuan 
awal yang telah dimiliki siswa. 

Keterampilan berpikir kritis siswa yang 
telah dilatihkan kepada siswa yang 
selanjutnya yaitu keterampilan menguji 
fakta-fakta. Keterampilan ini penting 
dalam meningkatkan daya berpikir kritis, 
dimana keterampilan ini didapatkan salah 
satunya dengan mencari bukti yang 
mendukung melalui percobaan. Kegiatan 
yang dilakukan siswa yaitu menentukan 
variabel-varabel dalam melakukan 
percobaan yang meliputi variabel 
manipulasi, respon, dan kontrol.  Berikut 
ini akan disajikan pada Tabel 2 Nilai 
Pretes dan Postes untuk indikator 
keterampilan menguji fakta-fakta siswa. 
 
 
 

Tabel 3 Nilai Pretes dan Postes untuk 
indikator keterampilan menguji 
fakta-fakta siswa 

NO 
ABSEN PRETES POSTES 

1 1.50 4.00 
2 1.50 4.00 
3 2.50 4.00 
4 1.50 4.00 
5 1.00 4.00 
6 1.00 4.00 
7 1.00 4.00 
8 1.00 4.00 
9 1.00 4.00 
10 1.00 4.00 
11 1.50 4.00 
12 1.50 4.00 
13 1.00 4.00 
14 1.50 4.00 
15 1.50 4.00 
16 1.00 4.00 
17 1.00 4.00 
18 1.00 4.00 
19 1.00 4.00 
20 1.00 4.00 
21 1.50 4.00 
22 1.50 4.00 
23 1.00 4.00 
24 1.50 4.00 
25 1.50 4.00 
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NO 
ABSEN PRETES POSTES 

26 1.50 4.00 
27 1.00 4.00 
28 1.00 4.00 
29 1.00 4.00 
30 1.00 3.50 
31 1.00 4.00 
32 1.00 4.00 
33 1.50 4.00 
34 1.00 4.00 
35 1.00 4.00 

NO 
ABSEN PRETES POSTES 

Rata-rata 1.23 3.99 
Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat 

diketahui bahwa keterampilan berpikir 
kritis siswa pada indikator keterampilan 
menguji fakta-fakta saat postes mengalami 
peningkatan dibandingkan dengan hasil 
pretes yaitu dari 1.23 menjadi 3.99. 

Berikut akan disajikan pada table 4 
hasil pretes dan postes dari 2 orang siswa 
untuk indikator keterampilan menguji 
fakta-fakta. 

 
Tabel 4 Hasil Pretes dan Postes dari 2 orang siswa untuk indikator keterampilan 

mnguji fakta-fakta 
Indikator Pretes Postes 

Keterampilan 
menguji fakta-

fakta   

  
 

Tabel 4 di atas memberikan informasi 
mengenasi contoh hasil jawaban siswa 
pada saat pretes dan postes untuk indikator 
keterampilan menguji fakta-fakta. Pada 
saat pretes siswa mengalami kebingungan 
ketika diminta untuk mengumpulkan data 
serta menentukan langka-langkah atau 
prosedur percobaan untuk menguji 
hipotesis yang telah mereka buat. Namun 
pada saat prostes atau setelah dilatihkan  

 

dengan menggunakan model 
pembelajaran Semi Guided Inquiry, siswa 
tidak lagi mengalami kebingungan 
terutama pada tahap mengumumpulkan 
data seperti yang terlihat pada tabel 4 di 
atas. 

Perbandingan data nilai siswa pada 
keterampilan menganalisis asumsi dan 
keterampilan menguji fakta-fakta dapat 
disajikan dalam bentuk grafik nilai rata-
rata Pretes dan Postes Keterampilan 
berpikir kritis siswa di bawah ini. 
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Gambar 1 Grafik Rata-rata Pretes dan 

 Postes Keterampilan berpikir 
 kritis siswa 
 
Adanya peningkatan menunjukkan 

bahwa dengan menggunakan model 
pembelajaran semi guided inquiry dapat 
mengembangkan keterampilan meng-
analisis asumsi dan keterampilan menguji 
fakta-fakta siswa karena model 
pembelajaran tersebut menekankan pada 
proses berpikir secara kritis dan analisis 
untuk mencari dan menemukan sendiri 
jawaban dari suatu masalah yang 
dipertanyakan [11].  
 
PENUTUP 
Simpulan 

Keterampilan berpikir kritis siswa pada 
indikator keterampilan menganalisis 
asumsi dan keterampilan menguji fakta-
fakta mengalami peningkatan setelah 
diterapkan model pembelajaran semi 
guided inquiry. Pada indikator 
keterampilan menganalisis asumsi 
meningkat dari 1.60 menjadi 2.74, dan 
keterampilan menguji fakta-fakta 
meningkat dari 1.23 menjadi 3.99. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa model 
pembelajaran semi guided inquiry berhasil 
meningkatkan keterampilan berpikir kritis 
siswa. 
Saran 

Pengelolaan kelas yang baik menjadi 
salah satu faktor yang dapat mendukung 

keberhasilan dalam proses belajar 
mengajar, sehingga keterampilan guru 
dalam mengelola kelas perlu diperhatikan. 
Selain itu untuk mengembangkan 
keterampilan berpikir kritis siswa perlu 
dilatih secara berulang-ulang. 
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PEMBELAJARAN INKUIRI DENGAN STRATEGI PROCESS ORIENTED 
GUIDED INQUIRY LEARNING (POGIL) 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan proses mengamati dan 
mengkomunikasi sebelum dan setelah menggunakan model pembelajaran inkuiri dengan 
strategi POGIL. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan rancangan penelitian 
yang digunakan adalah One-Group Pretest-Postest Design. Sasaran penelitian ini adalah 
siswa kelas X SMA Negeri 1 Driyorejo. Instrumen yang digunakan adalah lembar pretest 
dan postest keterampilan proses mengamati dan mengkomunikasi dan lembar kerja siswa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Persentase rata-rata keterampilan proses 
mengamati pada LKS sebesar 84,38% ; pada pretest sebesar 25% ; dan pada postest 
sebesar 56,08% (2) Persentase rata-rata keterampilan proses mengkomunikasi pada LKS 
sebesar 87,38% ; pada pretest sebesar 25% ; dan pada postest sebesar 95,94%. 
Kata kunci: Strategi POGIL, Keterampilan Proses, Ikatan kimia 
 
 

Abstract 
The aims of this research are to knowthe process skill to observation and 
communicationbefore and after using inquiry learning model with POGIL strategy in the 
subject matter of chemical bonds. The type of this research is descriptive quantitative and 
design of this research is One-Group Pretest-Postest Design. The subjects of this 
research is X grade students of Senior High School 1 Driyorejo. The instrument that used 
were pretest and postest process skills to observation and communication and student 
workshee. The result of this research showed that (1) Average percentage of process 
skills in observation on student worksheet 84,38%; on the pretest 25%; and on the postest 
56,08% ;(2) Average percentage of process skills in communication on student worksheet 
87,38%; on the pretest 25%; and on the postest 95,94%.  
Keyword: POGIL Strategy, Process Skill,  Chemical Bonding 
 
PENDAHULUAN 

 Pendidikan merupakan salah satu 
bidang yang sangat berpengaruh penting 
di dalam sebuah negara. Kegagalan 
pendidikan berimplikasi pada gagalnya 
suatu bangsa, dan sebaliknya 
keberhasilan pendidikan juga dapat 
membawa keberhasilan sebuah bangsa. 
Upaya pemerintah untuk meningkatkan 
taraf pendidikan terus ditingkat. 
Peningkatan itu dilakukan dalam bidang 
kurikulum. Kurikulum 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 [1]. 

Penerapan Kurikulum 2013 
sebagai ganti Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) merupakan suatu 
pembaharuan di bidang pendidikan. 
Kurikulum 2013 bertujuan  untuk 
mempersiapkan  manusia  Indonesia  
agar  memiliki  kemampuan  hidup 
sebagai pribadi dan warga negara yang 

mailto:trianimandasariputri@yahoo.com
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beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan  
afektif  serta  mampu  berkontribusi  
pada  kehidupan  bermasyarakat, 
berbangsa,  bernegara,  dan  peradaban  
dunia.. Peran guru hanyalah sebagai 
fasilitator dalam pembelajaran, yang 
mampu mendidik, membimbing, 
mengarahkan, melatih, dan 
mengevaluasi proses pembelajaran.  

Kimia adalah mata pelajaran yang 
dianggap abstrak dan sulit oleh 
kebanyakan siswa. Kimia  sebagai  
proses / metode penyelidikan (discovery 
/ inquiry)  meliputi cara  berpikir,  sikap,  
dan  langkah-langkah  kegiatan  ilmiah  
untuk memperoleh  produk-produk  
kimia,  mulai  dari  menemukan  
masalah, mengumpulkan  fakta-fakta  
terkait  masalah, membuat asumsi, 
mengendalikan variabel, melakukan 
observasi, melakukan  pengukuran, 
melakukan  inferensi memprediksi, 
mengumpulkan dan mengolah data hasil 
observasi/pengukuran, serta 
menyimpulkan dan mengkomunikasikan 
[2]. 

Berdasarkan hasil angket pra 
penelitian, yang dilakukan di SMA 
Negeri 1 Driyorejo diperoleh sebanyak 
80 % siswa merasa pelajaran kimia itu 
sulit. Hal tersebut dikarenakan pelajaran 
kimia yang dianggap baru dan materi 
yang diajarkan sedikit membingungkan. 
Hasil angket sebesar 62,8 % 
menunjukkan bahwa pembelajaran di 
kelas dilakukan dengan model ceramah, 
sehingga siswa tidak berkontribusi 
dalam proses belajar mengajar, dan 
siswa menjadi pasif. Untuk aktivitas 
siswa yang berupa keterampilan proses 
memprediksi sebesar 55,65% siswa 
memilih tidak pernah diajarkan, 
sehingga siswa sedikit kesulitan ketika 
disuruh untuk memprediksi. Untuk 
materi kelas X semester ganjil banyak 
siswa mengganggap pelajaran ikatan 
kimia sulit dibuktikan dengan siswa 
memilih sebanyak 63 %.  

Karakteristik materi ikatan kimia 
sesuai dengan kompetensi dasar 

pengetahuan (KD 3) yaitu 
membandingkan proses pembentukan 
ikatan ion dan ikatan kovalen, serta 
ikatan kovalen dengan ikatan kovalen 
dan ikatan kovalen koordinasi. 
Sedangkan untuk kompetensi dasar 
keterampilan (KD 4) yaitu mampu 
mengolah dan menganalisis 
perbandingan proses pembentukan 
ikatan ion dan ikatan kovalen, serta 
ikatan kovalen dan ikatan kovalen 
koordinasi. Berdasarkan pemaparan 
kompetensi di atas dan karakteristik 
materi ikatan kimia yang lebih banyak 
berupa pemahaman konsep yang tertulis 
dan hafalan maka perlu adanya suatu 
keterampilan proses yang mendukung 
dan membantu. Salah satu keterampilan 
yang sesuai untuk mendukung dan 
membantu yaitu keterampilan proses, 
karena dalam keterampilan proses 
diterapkan suatu kegiatan yang 
menuntun siswa untuk mengamati, 
menginferensiasi, memprediksi, 
mengklasifikasi, dan mengkomunikasi. 

Keterampilan proses sains 
didefinisikan sebagai adaptasi dari 
keterampilan yang digunakan oleh para 
ilmuwan untuk menyusun pengetahuan, 
memikirkan masalah dan membuat 
kesimpulan [3]. Keterampilan proses 
tidak selalu untuk kegiatan pembelajaran 
yang tidak menggunakan percobaan 
tetapi bisa juga untuk kegiatan 
pembelajaran yang dilakukan dengan 
cara melakukan kegiatan praktikum atau 
percobaan. “The importance of teaching 
science process skills is to allow 
students to describe objects and events, 
ask questions, construct explanations, 
test those explanations against current 
scientific knowledge and communicate 
their ideas to others”[4]. Adanya 
keterampilan proses siswa belajar lebih 
aktif dalam membangun penjelasan dari 
pengetahuan yang didapatkan dan 
kemudian mengkomunikasikan hasil 
pengetahuannya. Guna mencapai tujuan 
tersebut, maka siswa dihadapkan pada 
suatu masalah agar mereka peka 
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terhadap masalah [5]. Oleh karena itu, 
perlu adanya suatu model pembelajaran 
yang dapat melatih keterampilan proses 
siswa agar siswa mampu memecahkan 
masalah.  

Hal ini yang merupakan salah satu 
alasan perlu diterapkan keterampilan 
proses sains untuk membuat siswa lebih 
aktif dan kreatif. Berbagai keterampilan 
proses, yaitu keterampilan dasar proses 
sains (basic skill), dimulai dari 
mengobservasi, mengklasifikasi, 
memprediksi, mengukur, 
menyimpulkan,dan mengkomunikasikan 
[6]. Keterampilan terpadu sains 
(integrated skill), dari identifikasi 
variable sampai dengan yang paling 
kompleks, yaitu eksperimen [7]. Untuk 
mendukung keterampilan proses siswa 
dan materi yang diajarkan perlu adanya 
suatu strategi pembelajaran yang sesuai, 
strategi tersebut yaitu strategi POGIL. 

Strategi POGIL adalah rangkaian 
kegiatan pembelajaran yang 
menekankan pada proses berfikir secara 
kritis dan analisis untuk mencari dan 
menemukan masalah yang 
dipertanyakan. Strategi POGIL adalah 
salah satu pembelajaran yang dirancang 
untuk mengajarkan siswa bagaimana 
cara meneliti permasalahan atau 
pertanyaan berupa fakta-fakta. “In  
guided  inquiry  method,  teachers  and  
learners  play  a crucial  role  in  asking  
questions,  developing  answers  and 
structuring  of  materials  and  cases [8]. 
Hal tersebut bisa membuat proses 
pembelajaran yang dulunya sering 
berpusat pada guru (teacher center) 
dengan strategi POGIL siswa dapat 
membangun sendiri pengetahuannya. 
“Guided  inquiry  activities  help  
students  to  develop  their  individual  
responsibility,  cognitive  methods,  
report  making, problem  solving  and  
understanding skills [8]. Tahapan dalam 
strategi POGIL yaitu mengorientasikan, 
mengeksplorasi, pembentukan konsep, 
mengaplikasikan dan menutup [9].  
Dengan strategi POGIL siswa lebih 

bertanggung jawab atas pengetahuan 
yang mereka temukan, dan mampu 
memecahkan masalah yang sedang 
dihadapi.  

Berdasarkan pemaparan di atas, 
peneliti bermaksud melakukan 
penelitian dengan judul  “Keterampilan 
Proses Mengamati dan Mengkomunikasi 
Pada Materi Ikatan Kimia Menggunakan 
Model Pembelajaran Inkuiri dengan 
Strategi Process Oriented Guided 
Inquiry Learning (POGIL)”. 

  
METODE PENELITIAN 

Sasaran penelitian ini adalah 
siswa. Dimana sample penelitian 
diambil satu secara acak dari populasi 
kelas X di SMA Negeri 1 Driyorejo. 
Rancangan penelitian ini adalah One 
Group Pretest-Postest Design [10]. 
Adapun rancangannya adalah sebagai 
berikut: 

 
 
Keterangan: 
O1 : Pretest, untuk mengetahui 

keterampilan proses 
siswasebelum diterapkan 
strategi POGIL. 

X : Perlakuan yaitu pelaksanaan 
proses belajar mengajar dengan 
menggunakan strategi POGIL. 

O2  : Postest, untuk mengetahui 
keterampilan proses siswa 
setelah diterapkan strategi 
POGIL.  

 
Perangkat pembelajaran yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu: (1) 
Silabus; (2) RPP; (3) LKS. Instrumen 
penelitian yang digunakan antara lain: 
(1) Lembar Observasi Keterlaksanaan 
Strategi POGIL; (2) Lembar Tes 
Keterampilan Proses.  

Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode observasi dan metode tes. 
Metode observasi digunakan untuk 
mengamati keterlaksanaan model 
pembelajaran inkuiri dengan strategi 

O1 X O2 
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POGIL saat proses pembelajaran. 
Metode tes digunakan untuk mengetahui 
sejauh mana kompetensi keterampilan 
proses siswa sebelum dan sesudah 
dilatih keterampilan proses pada materi 
ikatan kimia. Tes diberikan di awal 
(Pretest) dan akhir (Postest) 
pembelajaran. 

Penelitian ini dilakukan sebanyak 
3 kali pertemuan. Pertemuan pertama 
digunakan untuk pretest keterampilan 
proses dan melatih keterampilan proses 
siswa dengan menggunakan LKS ikatan 
ion. Pertemuan kedua digunakan untuk 
melatih keterampilan proses siswa 
dengan menggunakan LKS ikatan 
kovalen. Pertemuan ketiga digunakan 
untuk melatih keterampilan proses siswa 
dengan menggunakan LKS ikatan 
kovalen koordinasi dan postest 
keterampilan proses siswa.  

Keterampilan proses yang dinilai 
yaitu mengamati, menginferensiasi, 
memprediksi, mengklasifikasi, dan 
mengkomunikasi. Adapun teknik 
analisis data yang digunakan yaitu 
analisis secara deskriptif kuantitatif.   

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian penerapan model 
pembelajaran inkuiri dengan strategi 
POGIL untuk melatih keterampilan 
proses siswa pada materi ikatan kimia 
sebagai berikut:  

 
Keterlaksanaan Pembelajaran Inkuiri 
dengan Strategi POGIL 

Keterlaksanaan penerapan 
pembelajaran inkuiri dengan strategi 
POGIL diamati oleh tiga orang 
pengamat. Berikut merupakan grafik 
keterlaksanaan pembelajaran inkuiri 
dengan strategi POGIL selama tiga kali 
pertemuan:  

 
Gambar 1. Keterlaksanaan Strategi 
POGIL 

 
 Berdasarkan Gambar 1, dapat 

diketahui bahwa keterlaksanaan 
pembelajaran inkuiri dengan strategi 
POGIL mengalami peningkatan pada 
setiap pertemuan yaitu pertemuan I, II, 
dan III. Hal itu dapat ditunjukan dengan 
persentase rata-rata keterlaksanaan 
pembelajaran strategi POGIL pada 
pertemuan I sebesar 96,98 % dengan 
kriteria sangat baik; pertemuan II 
sebesar 98,29% dengan kriteria sangat 
baik; dan pertemuan III sebesar 98,71% 
dengan kriteria sangat baik. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa pembelajaran 
strategi POGIL untuk melatih 
keterampilan proses siswa telah 
terlaksana dengan sangat baik sehingga 
keterlaksanaan pembelajaran strategi 
POGIL dikatakan efektif. 

 
Keterampilan Proses Mengamati dan 
Mengkomunikasi 

Data keterampilan proses 
diperoleh dari instrumen lembar soal tes 
dan LKS. Tes dilakukan dua kali yaitu 
pretest sebelum pembelajaran dan 
postest setelah pembelajaran. Soal tes 
dan LKS yang digunakan merupakan 
soal essay dimana disediakan gambar 
dan fenomena kemudian siswa diminta 
untuk mengamati, dan mengkomunikasi. 
Adapun keterampilan proses 
mengkomunikasi dilakukan secara 
tertulis berupa memberikan kesimpulan 
mengenai materi yang diajarkan. 

Berikut merupakan grafik nilai 
soal LKS pada keterampilan proses 
mengamati dan mengkomunikasi: 
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Gambar 2.  Grafik Nilai Rata-rata 
Mengamati  
 
 Nilai keterampilan proses 
mengamati siswa pada LKS dihitung 
dengan rubrik penskoran dengan rentang 
0-3. Berdasarkan Gambar 2, dapat 
dilihat bahwa rata-rata nilai LKS siswa 
pada pertemuan 1,2, dan 3 adalah 2,53. 
Adapun presentase dari nilai tersebut 
yaitu 84,38%, sehingga berdasarkan 
rubrik Riduwan tahun 2012 yang telah 
dibuat maka keterampilan proses 
mengamati siswa pada LKS adalah baik 
sekali secara klasikal. Adapun rumusan 
perhitungan presentase adalah sebagai 
berikut: 
% mengamati=  

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑟𝑛𝑟𝑛−𝑟𝑛𝑟𝑛
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑘𝑟𝑛𝑟𝑘𝑟𝑛𝑛 𝑚𝑛𝑘𝑚𝑛𝑚𝑛𝑛

 x 100%  
 

 
 
Gambar 3.  Grafik Nilai Rata-rata 
Mengkomunikasi 

 
Nilai keterampilan proses 

mengkomunikasi siswa pada LKS 
dihitung dengan rubrik penskoran 
dengan rentang 0-3. Berdasarkan 

Gambar 3, dapat dilihat bahwa rata-rata 
nilai LKS siswa pada pertemuan 1,2, 
dan 3 adalah 2,62. Adapun presentase 
dari nilai tersebut yaitu 87,39%, 
sehingga berdasarkan rubrik Riduwan 
tahun 2012 yang telah dibuat maka 
keterampilan proses mengamati siswa 
pada LKS adalah baik sekali secara 
klasikal. Adapun rumusan perhitungan 
presentase adalah sebagai berikut: 
% mengkomunikasi=  

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑟𝑛𝑟𝑛−𝑟𝑛𝑟𝑛
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑘𝑟𝑛𝑟𝑘𝑟𝑛𝑛 𝑚𝑛𝑘𝑚𝑛𝑚𝑛𝑛

 x 100%  
 
Berikut merupakan grafik nilai 

pretest dan postest:  

 

 
 
Gambar 4.  Grafik Nilai Rata-rata 
Pretes dan Postest Keterampilan 
Proses Komponen Mengamati dan 
Mengkomunikasi 

 
Nilai keterampilan proses 

mengamati dan mengkomunikasi siswa 
pada pretest dan postest menggunakan 
rubrik penskoran dengan rentang 1-4. 
Berdasarkan Gambar 4, dapat dilihat 
bahwa siswa mengalami peningkatan 
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dalam keterampilan proses mengamati 
dan mengkomunikasi dari pretest ke 
postest. Hal ini didukung dengan 
persentase rata-rata keterampilan proses 
mengamati pada saat pretest sebesar 
25% dan postest sebesar 56,081%.  
Adapun untuk keterampilan proses 
mengkomunikasi memiliki persentase 
rata-rata pada saat pretest sebesar 25% 
dan postest sebesar 95,946%.  Perbedaan 
ini disebabkan adanya bimbingan 
selama proses pembelajaran dengan 
menggunakan LKS sehingga siswa 
terbiasa dengan mengamati peristiwa 
yang diberikan dan mampu menjelaskan 
kembali apa yang terjadi dan 
menyimpulkan peristiwa yang diberikan. 
Contoh jawaban pretest dan postest 
komponen mengamati dan 
mengkomunikasi yang diwakili oleh 2 
orang siswa terlihat pada Gambar 5 dan 
Gambar 6. 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

(A)  
  

 
 
 
   

 
 
 
 
 
(B) 

 
Gambar 5. Contoh Jawaban Pretest 
Siswa Pertama (A) dan Siswa Kedua 
(B) pada Komponen Mengamati 
Mengkomunikasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

(A) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (B) 
 
Gambar 6. Contoh Jawaban Postest 
Siswa Pertama (A) dan Siswa Kedua 
(B) pada Komponen Mengamati dan 
Mengkomunikasi 

 
Berikut merupakan tabel rata-rata 

nilai keterampilan proses komponen 
mengamati dan mengkomunikasi pretest 
dan postest : 

 

Komponen 
Keterampilan Proses 

Rata-rata 
Pre-
Test 

Post-
Test 

Mengamati 1 2,243 
Mengkomunikasikan 1 3,838 

 
Tabel 1. Nilai Keterampilan Proses  
Komponen Mengamati dan 
Mengkomunikasi 
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Berdasarkan Tabel 1, 
keterampilan proses untuk komponen 
mengamati secara klasikal untuk pretest 
sebesar 1 dan untuk postest sebesar 
2,243. Dari data tersebut dapat dilihat 
bahwa untuk komponen mengamati 
secara klasikal tidak tuntas, hal ini 
disebabkan siswa sulit untuk memahami 
gambar yang disediakan pada materi 
ikatan kovalen koordinasi sehingga 
hampir semua menjawab salah pada 
gambar yang menerangkan adanya 
ikatan kovalen koordinasi, padahal pada 
proses pembelajaran guru sudah 
memberikan bimbingan dan melatih 
siswa untuk materi dan komponen 
tersebut. Keterampilan proses untuk 
komponen mengkomunikasi secara 
klasikal untuk pretest sebesar 1 dan 
untuk postest sebesar 3,838. Dari data 
tesebut dapat dilihat untuk komponen 
keterampilan proses mengkomunikasi 
secara klasikal mengalami ketuntasan, 
hal ini disebabkan pada proses 
pembelajaran guru sudah melatih siswa 
untuk komponen tersebut, sehingga 
siswa mudah untuk memahami dan 
mampu menjelaskan kembali serta 
menyimpulkan materi yang sudah 
diterima. Hal demikian menunjukkan 
bahwa keterampilan proses yang 
dilatihkan sudah terlaksana dengan baik. 
 
PENUTUP 
Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data 
penelitian dan pembahasan, maka dapat 
disimpulkan bahwa persentase rata-rata 
keterampilan proses mengamati pada 
LKS sebesar 84,38%, pada pretest 
sebesar 25% dan pada postest sebesar 
56,08%. Persentase rata-rata 
keterampilan proses mengkomunikasi 
pada LKS sebesar 87,38%, pada pretest 
sebesar 25% dan pada postest sebesar 
95,94%. 

 
Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah 
peneliti lakukan, peneliti menyampaikan 

saran yang berkaitan dengan hasil 
penelitian ini yakti untuk peneliti lain 
diharapkan melatihkan komponen 
keterampilan proses lain untuk lebih 
menunjang keterampilan proses siswa.  
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PENGEMBANGAN LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) BERORIENTASI 
GUIDED DISCOVERY UNTUK MELATIHKAN KETERAMPILAN PROSES 

SAINS PADA MATERI LARUTAN ELEKTROLIT DAN NON-ELEKTROLIT DI 
KELAS X SMA 

DEVELOPMENT WORKSHEET OF ORIENTED GUIDED DISCOVERY TO 
TRAIN SCIENCE PROCESS SKILLS STUDENT ON ELECTROLYTE AND 
NONELECTROLYTE SOLUTION FOR SENIOR HIGH SCHOLL GRADE X  
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 
berorientasi guided discovery untuk melatihkan keterampilan proses sains siswa yang layak 
ditinjau dari kevalidan, kepraktisan, dan keefektivan. Jenis penelitian adalah penelitian dan 
pengembangan (R&D). Instrumen yang digunakan terdiri dari lembar telaah, lembar validasi, 
lembar aktivitas siswa, soal pretest dan posttest, serta lembar angket respon siswa. Sumber 
data berasal dari dosen kimia, guru kimia, serta 12 siswa kelas X SMA dan data dianalisis 
secara deskriptif dan kuatitatif. Kevalidan diperoleh dari hasil persentase validasi LKS yang 
dikembangkan pada kriteria isi memperoleh persentase sebesar 87,22%, sedangkan pada 
kriteria konstruk mendapatkan persentase sebesar 87,5%. Kepraktisan diperoleh dari hasil 
aktivitas siswa dan respon siswa. Hasil persentase aktivitas siswa dalam melakukan ujicoba 
LKS yang dikembangkan secara keseluruhan mendapatkan persentase 100%. Sedangkan 
respon siswa memperoleh persentase sebesar 93,11%. Hasil persentase keefektifan yang 
diperoleh hasil belajar dan hasil belajar komponen keterampilan proses. Hasil belajar 
keduanya secara keseluruhan mengalami rata-rata peningkatan sebesar 0,62 dan 0,4 yang dapat 
dikaterorikan  dalam kategori sedang. Dengan demikian, LKS yang dikembangkan 
dikategorikan layak. 
Kata kunci: guided discovery, keterampilan proses sains, larutan elektrolit dan non elektrolit 
 
Abstract. The aim of this research to develop the feasibility worksheet of oriented guided 
discovery in terms of validity, practically, and efectiveness. The type of research is a research 
and development (R&D). The instrument which used consists of analysis sheet, validation 
sheet,  student activity sheet, pretest and posttest, student response questionnaire sheet. Source 
of data were obtained by chemistry lecturer, chemistry teacher, as well as 12 students grade X 
Senior High School and data was done descriptively and quantitative. The validity of the 
results obtained from the percentage of validation worksheets in content criteria show by 
percentage is 87,22% and construct criteria is 87,5.  Practicality obtained from student 
activity and student response questionnaire sheet.Overall results of student activity reaches 
100%. Then results of student responses show by percentage is 75% -100%  The results of the 
percentage of effectiveness obtained student learning outcomes consist of multiple choice 
questions of 34% ngain in the high category, 50% had the acquisition of ngain medium, and 
16% of n-gain low.   Result of learning component process skills showed 25% gain n-gain high 
category, 25% had the acquisition of n-gain medium and 50% of n-gain low. Therefore, the 
worksheet that developed categorized as feasible. 
Keywords: Guided discovery, science process skills, electrolyte and nonelectrolyte solution. 
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PENDAHULUAN 
 

Kurikulum 2013 merupakan 
kurikulum yang dipakai saat ini. Tujuan 
Kurikulum 2013 yang tercantum dalam 
Permendikbud Nomor 70 tahun 2013 
bertujuan untuk mempersiapkan manusia 
Indonesia agar memiliki kemampuan hidup 
sebagai pribadi dan warga negara yang 
beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan 
efektif serta mampu berkontribusi pada 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara dan peradaban dunia [4]. 
Sehingga dari tujuan ini bisa dilihat bahwa 
kurikulum 2013 sangat sesuai dengan 
situasi dan kondisi maupun arah 
pendidikan saat ini. Khususnya pelajaran 
kimia yang di dalamnya memiliki 
karakteristik terdapat konsep-konsep, 
fenomena, fakta-fakta, dan eksperimen 
yang digunakan untuk membuktikan 
konsep tersebut. Salah satu cara 
mewujudkan kurikulum 2013 yaitu dengan 
memberikan strategi pembelajaran.  

 Dalam memberikan strategi 
pembelajaran guru harus menyesuaikannya 
dengan karakteristik siswa dan 
karakteristik materi kimia yang akan 
diajarkan. Berdasarkan karakteristiknya 
materi kimia tergolong cukup sulit. Hal ini 
dapat didukung dengan belum tercapainya 
nilai ketuntasan hasil belajar siswa di 
SMAN 17 Surabaya pada pelajaran kimia 
karena sifat ilmu kimia yang abstrak, 
konsep yang dipelajari sangat banyak, dan 
dalam pembelajaran kimia di sekolah 
umumnya siswa hanya menghafalkan 
konsep materi saja. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan guru kimia di SMAN 
17 Surabaya metode atau strategi yang 
digunakan dalam pembelajaran kimia 
adalah ceramah atau yang biasa disebut 
teacher center learning. Sedangkan model 

pembelajaran yang sering digunakan yaitu 
model pembelajaran kooperatif, hal ini 
dikarenakan jika proses pembelajaran tidak 
berpusat pada guru siswa akan lebih sulit 
menerima dan memahami materi yang 
disampaikan Berdasarkan hal tersebut 
didukung dengan hasil wawancara bahwa 
dapat disimpulkan guru belum pernah 
menggunakan strategi guided discovery 
dalam mengajar materi kimia berbasis 
eksperimen maupun non eksperimen. 
Discovery menurut [3] merupakan suatu 
rangkaian kegiatan pembelajaran yang 
melibatkan secara maksimal seluruh 
kemampuan peserta didik untuk mencari 
dan menyelidiki secara sistematis, kritis 
dan logis, sehingga mereka dapat 
menemukan sendiri pengetahuan, sikap 
dan keterampilan mereka.  

Dalam mewujudkan tujuan 
Kurikulum 2013. Banyak upaya-upaya 
yang telah dilakukan sama seperti halnya 
dengan mengunakan model pembelajaran 
yang tepat sesuai dengan karakteristik 
materi kimia. Seiring dengan 
berkembangnya zaman dan kemampuan 
siswa. Juga dilakukan peningkatan dan 
pengembangan sumber belajar seperti yang 
tertulis dalam [10] tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. Pembelajaran adalah 
proses interaksi antar Peserta Didik, antara 
Peserta Didik dengan pendidik dan sumber 
belajar pada suatu lingkungan belajar.  

Bagian dari sumber belajar memiliki 
bermacam-macam bentuk dan 
fungsinya. Salah  satu sumber belajar yang 
dapat digunakan adalah LKS [5]. Lembar 
kegiatan siswa adalah lembaran-lembaran 
berisi tugas yang harus dikerjakan oleh 
siswa. Lembar kegiatan berisi petunjuk, 
langkah-langkah untuk menyelesaikan 
suatu tugas. Berdasarkan angket yang 
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disebar di SMA Negeri 17 Surabaya di 
kelas X, sebanyak 76%, siswa menyatakan 
bahwa  dalam pembelajaran sering 
menggunakan LKS dan 84% menyatakan 
bahwa LKS sangat membantu dalam 
pembelajaran. Dengan demikian dapat 
ditarik suatu kesimpulan bahwa LKS 
sangat diperlukan dalam proses belajar 
mengajar karena LKS dapat membantu 
guru dan siswa dalam proses pembelajaran, 
dan akan lebih efektif dan efisien jika 
seorang guru dapat mengembangkan 
sendiri LKS sehingga dapat sesuai dengan 
perkembangan, kemampuan serta kondisi 
siswa dalam pembelajaran. 

Apabila dilihat dari rendahnya 
pemahaman siswa terhadap materi 
elektrolit dan non elektrolit maka 
pembelajaran diarahkan pada keterampilan 
proses yaitu mengunakan lembar kerja 
siswa eksperimen. Pada umumnya 
kegiatan eksperimen bertujuan untuk 
membuktikan kebenaran konsep dan 
memberikan keterampilan dasar yang 
diperlukan bagi siswa [6]. Melalui kegiatan 
eksperimen siswa akan lebih memahami 
ilmu yang diperolehnya serta yang lebih 
penting yaitu dapat mengembangkan 
keterampilan proses sains yang 
dimilikinya. 

Untuk mengatasi permasalahan di 
atas, maka perlu dilakukan penelitian 
dengan judul “Pengembangan Lembar 
Kegiatan Siswa (LKS) Berorientasi Guided 
Discovery untuk Melatihkan Keterampilan 
Proses pada Materi Elektrolit dan Non 
Elektrolit Kelas X SMA”. 

 

METODE 
Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian pengembangan (R&D) yang 

terdiri atas 3 tahapan, yaitu tahap studi 
pendahuluan, studi pengembangan dan 
evalusi, yang dibatasi sampai dengan 
tahapan pengembangan yaitu pada 
kesimpulan. Sasaran penelitian adalah 
LKS berorientasi guided discovery yang 
dikembangkan. Sumber data diperoleh dari 
dosen kimia, guru kimia dan 12 siswa 
kelas X SMA Negeri 17 Surabaya. 
Penelitian hanya dilakukan pada tahap 
pengembangan yaitu pada kesimpulan.  

Instrumen penelitian terdiri atas 
lembar telaah, lembar validasi, lembar 
pengamatan, lembar tes keterampilan 
proses sains dan angket respon siswa. 
Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah angket telaah, angket validasi, 
lembar keterlaksanaan RPP, lembar 
pengamatan aktivitas siswa, tes hasil 
belajar, angket respon siswa. Data tersebut 
dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. 

Data hasil telaah dari dosen kimia dan 
guru kimia terhadap LKS yang 
dikembangkan dianalisis secara deskriptif 
kemudian diimplementasikan dalam revisi 
atau perbaikan sebelum dilakukan validasi 
untuk mengetahui kelayakan secara 
teoritis. 

Data hasil validasi diperoleh dari 
penilaian para ahli berdasarkan 
pemenuhan kriteria isi dan kontruk dengan 
menggunakan Skala Likert dengan nilai 
skala 0 (sangat kurang) sampai 4 (sangat 
baik) [8]. Setelah itu nilai hasil validasi 
dimasukkan ke dalam rumus untuk 
memperoleh persentase kelayakan: 

Persentase (%) = 
𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱 𝑺𝑺𝑺𝑺 𝑯𝑱𝑯𝑯𝑱 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑱𝑱𝑷𝑱𝑱𝑱𝑷 𝑫𝑱𝑫𝑱

𝑺𝑺𝑺𝑺 𝑲𝑺𝑯𝑫𝑷𝑺𝑯𝑱
 ×

𝟏𝟏𝟏%  

Skor kriteria = skor tertinggi x Jumlah 

aspek x Jumlah responden 
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Kemudian diinterpretasikan ke dalam 
kiteria sesuai dengan Tabel 1 berikut:  
Tabel 1. Kriteria Interpretasi Skor 

Persentase (%) Kriteria 

0 – 20 
21 - 40 
41 – 60 
61 - 80 
81 – 100 

Sangat 
Kurang 
Kurang 
Cukup 
Baik  
Sangat Baik 

 
Berdasarkan kriteria interpretasi skor 

tersebut, LKS yang dikembangkan 
dikatakan baik/layak apabila memenuhi 
kualitas isi dan kontruk dengan persentase 
yang diperoleh mencapai ≥ 61% [8]. 

Analisis keterlaksanaan RPP 
digunakan untuk mengamati 
keterlaksanaan pebelajaran yang dilakukan 
guru sesuai sintaks guided discovery yang 
telah dibuat guru pada RPP. Adapun 
penilaian keterlaksanaan RPP seperti pada 
tabel berikut: 
Tabel 2 Kriteria Penilaian 

Keterlaksanaan RPP 

Skor Kriteria 
4 Sangat baik 
3 Baik 
2 Cukup 
1 Kurang 

Untuk menentukan seberapa besar nilai 
keterlaksanaan pembelajaran yang 
dilakukan oleh guru dengan mengunakan 
rumus sebagai berikut: 
Persentase keterlaksanaan pembelajaran 

=
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑘𝑓𝑓𝑘𝑘𝑓𝑓𝑘𝑓𝑘𝑘𝑓 𝑦𝑘𝑓𝑦 𝑚𝑓𝑓𝑚𝑓𝑘 

𝑘𝑡𝑘𝑘𝑘 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑘𝑓𝑓𝑘𝑘𝑓𝑓𝑘𝑓𝑘𝑘𝑓
 

𝑥100% 
Hasil perhitungan persentase dari 

keterlaksanaan pembelajaran digunakan 
untuk mengetahui kelayakan LKS yang 
dikembangkan, kemudian hasil persentase 
keterlaksanaan pembelajaran 

diinterpretasikan ke dalam kriteria yang 
dapat dilihat pada tabel 1. 

Data mengenai aktivitas siswa 
merupakan data yang diperoleh dari 
pengamatan. Data tersebut dianalisis 
dengan menggunakan persentase waktu 
aktivitas belajar setiap siswa pada setiap 
aspek yang dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 

% 𝑊𝑘𝑓𝑘𝑓 𝑘𝑓𝑘𝑓𝑎𝑓𝑘𝑘𝑓 𝑘𝑓𝑓𝑘𝑓𝑓𝑘𝑓 

=
𝑊𝑘𝑓𝑘𝑓 𝑓𝑓𝑘𝑓𝑓 𝑘𝑓𝑘𝑓𝑎𝑓𝑘𝑘𝑓 𝑘𝑓𝑓𝑘𝑓𝑓𝑘𝑓
𝑊𝑘𝑓𝑘𝑓 𝑝𝑓𝑚𝑝𝑓𝑘𝑘𝑝𝑘𝑓𝑘𝑓 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑘𝑓𝑓𝑓ℎ𝑘𝑓

× 100% 

Data keterampilan proses sains 
diperoleh dari tes keterampilan proses saat 
uji coba terbatas. Penilaian dilakukan 
dengan kriteria skala Gutman. Nilai 
ketuntasan kompetensi pengetahuan 
dituangkan dalam bentuk angka dan huruf, 
yakni pada rentang 4.00 – 1.00 untuk 
angka yang ekuivalen dengan huruf A 
sampai dengan D dan dengan predikat 
minimal adalah B- sebagaimana tertera 
pada tabel berikut : 
Tabel 3. Nilai ketuntasan pengetahuan 
dan keterampilan 

Rentang 
Angka 

Huruf 

4,00 A 
3,66 – 3,99 A- 
3,33 – 3,65 B+ 
3,00 – 3,32 B 
2,66 – 2,99 B- 
2,33 – 2,65 C+ 
2,00 – 2,32 C 
1,66 – 1,99 C- 
1,33 – 1,65 D+ 
1,00 – 1,32 D 

 
 [7] 

Ketuntasan minimal hasil belajar 
siswa mata pelajaran kimia di SMA 
Negeri 17 Surabaya yaitu ditetapkan 

[8] 
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dengan skor rerata 2,67. Siswa dikatakan 
telah mencapai ketuntasan individu 
apbila skor rerata yang diperolehnya 
adalah 2,67. 

Data hasil pretest dan posttest 
selanjutnya dianalisis dengan Gain 
Score. Besarnya peningkatan atau gain 
dianalisis dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut : 
< 𝑦 >

=
% < 𝑦 >

% < 𝑦 >𝑚𝑚𝑚

(% < 𝑆𝑝𝑡𝑓𝑘 > −% < 𝑆𝑝𝑓𝑓 >)
100 − % < 𝑆𝑝𝑓𝑓 >)

 

Tingkat perolehan gain skor 
ternormalisasi dikategorikan ke dalam tiga 
kategori yang dapat dilihat pada tabel 
berikut: 

Tabel 4 : Kriteria Gain Score 
Ternormalisasi 

Skor Kriteria 
gain > 0,7 Gain tinggi 
0,7 >gain> 0,3 Gain sedang 
gain < 0,3 Gain Rendah  
( Hake, 1998) 

Data respon siswa diperoleh dari 
angket respon siswa setelah menggunakan 
LKS menggunakan strategi guided 
discovery pada materi larutan elektrolit 
yang digunakan untuk menentukan 
kelayakan LKS dan mengetahui respon 
siswa terhadap pembelajaran kimia dengan 
menggunakan LKS. Persentase data angket 
yang diperoleh, dihitung berdasarkan skala 
Guttman. Skala Guttman digunakan untuk 
jawaban yang bersifat jelas (tegas) dan 
konsisten yaitu “ya” atau “tidak” seperti 
pada tabel 3. berikut : 

Tabel 5. Skala Guttman 

Jawaban Nilai/Skor 

Ya (Y) 1 

Tidak (T) 0 

[8] 

Data yang diperoleh dihitung 
persentasenya dengan rumus: 
Persentase (%) = 
𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱 𝑯𝑺𝑺𝑺 𝑯𝑱𝑯𝑯𝑱 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑱𝑱𝑷𝑱𝑱𝑱𝑷 𝑫𝑱𝑫𝑱

𝑺𝑺𝑺𝑺 𝑲𝑺𝑯𝑫𝑷𝑺𝑯𝑱
 ×

𝟏𝟏𝟏% 
Skor Kriteria = Skor tertinggi x Jumlah 
aspek x Jumlah responden 

Hasil perhitungan persentase dari 
analisis angket respon siswa 
diinterpretasikan ke dalam kriteria yang 
dapat dilihat pada tabel 1. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kevalidan 

Data kevalidan diperoleh dari hasil 
validasi Validasi LKS didasarkan pada 
aspek validitas isi dan konstruk oleh tiga 
validator untuk memperoleh LKS yang 
valid dengan rata-rata persentase untuk 
masing-masing kriteria ≥ 61%, maka LKS 
tersebut dapat dikategorikan layak [8]. 

Pada kriteria isi, untuk tujuan validasi 
pertama yaitu mengetahui tingkat 
kesesuaian komponen isi LKS dengan 
tujuan pembelajaran pada kurikulum 2013 
mendapat persentase dengan rentang 
83,34%-91,67%.Hal ini sesuai dengan [7], 
bahwa materi larutan elektrolit merupakan 
materi pokok yang diajarkan di kelas X 
semester genap. Pada LKS yang telah 
dikembangkan oleh penulis, didalamnya 
telah dibuat indikator dan tujuan 
pembelajaran yang telah disesuaikan 
dengan KD yang telah ada. 

Pada kriteria kontruk, keseluruhan 
pada semua aspek mendapatkan 
persentase sebesar 100% - 83,34% 
dengan kriteria sangat layak. Salah satu 
yang termasuk dalam kriteria ini terdiri 
dari penyajian LKS logis dan 
sistematis, Penyajian LKS 
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membangkitkan motivasi siswa (rasa 
ingin tahu) serta penyajian LKS 
mendorong siswa terlibat aktif dalam 
kegiatan belajar mengajar, dalam LKS 
1,2 dan 3 keseluruhan mendapatkan 
persentase 91,67%. Menurut [1] yang 
menyatakan LKS sebagai media 
pembelajaran banyak memberikan 
manfaat secara umum LKS dapat 
membantu guru untuk meningkatkan 
keaktifan siswa dan bagi siswa dapat 
membantu dalam proses pembelajaran 
mandiri. 
Kepraktisan 

Data kepraktisan dapat diperoleh dari 
hasil aktivitas siswa selama tahap uji coba 
berlangsung dan respon siswa terhadap 
LKS yang dikembangkan. 

Hasil aktivitas siswa juga mendukung 
untuk menentukan keterlaksannaan model 
pembelajaran guided discovery. Terdapat 
10 aktivitas siswa yang diamati saat 
pembelan berlangsung dalam 3 pertemuan. 

Aktivitas siswa yang lebih dominan 
pada pertemuan 1 yaitu pada aktivitas 
siswa merancang dan melakukan 
percobaan sesuai dengan langka kerja yang 
sudah dibuat yang memperoleh persentase 
sebesar 19,9%. Pada pertemuan ke 2 untuk 
aktivitas siswa membuat menganalisis data 
berdasarkan tabel data percobaan yang 
telah dibuat mendapat persentase yang 
tinggi sebesar 17,64%, hal ini disebabkan 
karena dalam menganalisis data pada 
pertemuan kedua dengan judul larutan 
elektrolit dan nonelektrolit membutuhkan 
kecermatan yang lebih. Pada pertemuan 3 
memperoleh persentase 16,79% dengan 
aktivitas siswa merancang dan melakukan 
percobaan sesuai dengan langka kerja yang 
sudah dibuat, aktivitas ini termasuk dalam 
aktivitas yang dominan dalam pertemuan 
ketiga karena dalam pertemuan ketiga 

percobaan yangdilakukan berbeda dengan 
pertemuan 1 dan 2, pertemuan ketiga 
dilakukan dengan mengunakan buah-
buahan. 

Hasil persentase respon siswa 
keseluruhan mendapatkan persentase 
dengan rentang 75%-100%. Sebesar 100% 
yaitu pada aspek LKS dapat membantu 
siswa mengaitkan materi pokok larutan 
elektrolit dan nonelektrolit dengan 
kehidupan sehari-hari. Menurut [9] 
menyatakan bahwa discovery strategy 
menekankan pada pembelajaran dengan 
mengunakan pengalaman tersendiri atau 
keterlibatan langsung, seperti pembelajaran 
bereksperimen sehingga siswa dapat 
meningkatkan kreatifitas serta motivasi 
siswa dalam memecahkan permasalahan 
yang telah diberikan oleh guru. 
Keefektifan 
Data keefektifan diperoleh dari hasil 
belajar siswa. Hasil belajar siswa terdiri 
dari soal pretest dan posttest yang 
dikerjakan oleh 12 siswa. 
Hasil persentase keefektifan terdiri dari 
hasil belajar siswa. hasil belajar siswa 
terdiri dari soal pilihan ganda dan 
komponen keterampilan proses sains. 
Untuk soal pilihan ganda mengalami n-
gain dalam kategori tinggi, 50% 
mengalami perolehan n-gain sedang, serta 
16% mengalami perolehan n-gain rendah. 
Kemudian pada hasil belajar komponen 
keterampilan proses menunjukan 25% 
perolehan n-gain kategori tinggi, 25% 
mengalami peningkatan hasil belajar yang 
sedang, 50% mengalami peningkatan hasil 
belajar yang rendah. Hasil belajar 
keduanya secara keseluruhan mengalami 
rata-rata peningkatan sebesar 0,62 dan 0,4 
yang dapat dikaterorikan  dalam kategori 
sedang. 
SIMPULAN 
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Berdasarkan kesesuaian antara hasil 
analisis data penelitian dengan rumusan 
masalah, dapat disimpulkan bahwa 
kelayakan LKS yang dikembangkan 
ditinjau dari kevalidan, kepraktisan dan 
keefektivan dapat dikategorikan layak 
digunakan sebagai media pembelajaran 
dengan persentase masing-masing kriteria 
antara ≤ 61% [8]. Berikut penjelasan 
kelayakan LKS yang dikembangkan: 
1. Kevalidan diperoleh dari hasil 

persentase validasi LKS yang 
dikembangkan. Hasil persentase 
validasi LKS yang dikembangkan pada 
kriteria isi memperoleh persentase 
sebesar 87,22%, sedangkan pada 
kriteria konstruk mendapatkan 
persentase sebesar 87,5%. Dari hasil 
tersebut menunjukan bahwa LKS 
berorientasi guided discovery untuk 
melatihkan keterampilan proses sains 
siswa dinyatakan valid sebagai media 
pembelajaran. 

2. Kepraktisan diperoleh dari hasil 
persentase kepraktisan terdiri dari 
aktivitas siswa dan respon siswa. Hasil 
persentase aktivitas siswa dalam 
melakukan ujicoba LKS yang 
dikembangkan secara keseluruhan 
mendapatkan persentase 100%. 
Sedangkan respon siswa memperoleh 
persentase sebesar 93,11%. Dari hasil 
tersebut menunjukan bahwa LKS 
berorientasi guided discovery untuk 
melatihkan keterampilan proses sains 
siswa dinyatakan praktis sebagai media 
pembelajaran. 

3. Keefektivan diperoleh dari hasil 
persentase keefektifan terdiri dari hasil 
belajar siswa. hasil belajar siswa terdiri 
dari soal pilihan ganda dan komponen 
keterampilan proses sains. Hasil belajar 
keduanya secara keseluruhan 
mengalami rata-rata peningkatan 
sebesar 0,62 dan 0,4 yang dapat 

dikaterorikan  dalam kategori sedang. 
Dari hasil tersebut menunjukan bahwa 
LKS berorientasi guided discovery 
untuk melatihkan keterampilan proses 
sains siswa dinyatakan efektif sebagai 
media pembelajaran. 
 

SARAN 
Saran yang dapat diberikan untuk 

peneliti selanjutnya dan guru yang akan 
menggunakan LKS yang dikembangkan 
dalam proses pembelajaran adalah sebagai 
berikut: 
1. Pada penelitian ini keterampilan 

merumuskan masalah mendapat 
persentase terendah pada hasil aktivitas 
siswa, sehingga pada penelitian 
selanjutnya sebaiknya dilatihkan lebih 
banyak pada keterampilan merumuskan 
masalah. 

2. Pengembangan LKS Berorientasi 
Guided Discovery untuk Melatihkan 
Keterampilan Proses Sains pada Materi 
Larutan Elektrolit dan Non-Elektrolit 
mendapatkan respon terendah pada 
perancangan percobaan sehingga  perlu  
eksplorasi lebih lanjut pada fitur-fitur 
LKS agar lebih sederhana dalam 
perancangan percobaan sehingga dapat 
memudahkan siswa dalam melakukan 
percobaan. 
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KETERAMPILAN PROSES SAINS MELALUI PENGEMBANGAN LKS BERBASIS 

PROBLEM SOLVING PADA SUBMATERI REAKSI OKSIDASI REDUKSI 
 

SCIENCE PROCESS SKILL THROUGH WORKSHEET DEVELOPMENT ORIENTED BY 
PROBLEM SOLVING IN THE OXIDATION AND REDUCTION REACTIONS SUBTOPIC  
 

Nur Qomariyah, Dian Novita 

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya 
Jl. Ketintang Surabaya (60231), Telp. 031-8298761 

 
Email : nur.qomariyah19@gmail.com 

Abstrak.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan proses sains siswa melalui pengembangan lembar 
kerja siswa (LKS) berbasis problem solving pada submateri reaksi oksidasi reduksi sebelum dan setelah dilatih 
menggunakan LKS yang dikembangkan. LKS yang dikembangkan sebelum digunakan secara massal diuji coba 
secara empiris kepada siswa SMA 2 Negeri Bangkalan. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini 
adalah tes keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains yang dilatihkan ada 7 komponen yaitu 
keterampilan merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengontrol variabel, merancang eksperimen, membuat 
tabel data, menginterpretasi data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan keterampilan proses sains 
pada submateri reaksi oksidasi reduksi dapat dilatihkan melalui LKS berbasis problem solving yang dikembangkan 
setelah dilakukan uji coba terbatas dan ditunjukkan dengan meningkatnya ketuntasan klasikal dari 0% menjadi 
91,67%. 
 
Kata kunci: keterampilan proses sains, problem solving, reaksi oksidasi reduksi 
 
Abstract. The study is aimed to know science process skill of students through worksheet development 
oriented by problem solving in the oxidation and reduction reactions subtopic before and after 
practising with the worksheet. The worksheet that developed, before used generally must be tested in a 
small group. It tested to students of SMA Negeri 2 Bangkalan. The reseacrh instrument is science 
process skill test. Science process skills’ that practiced are seven, they are formulating problem, 
formulating hypotheses, controlling variables, designing an experiment, making an table, interpreting 
data and formulating conclusion. This study result is showed that the science process skills’ students in 
oxidation and reduction reactions can be practiced with worksheet oriented by problem solving that 
developed after doing a product trial step and showed by increasing the classical mastery learning 
from 0% to 91,67%.  
 
Keywords: science process skill, problem solving, oxidation and reduction reactions 
 
 

PENDAHULUAN 
Sasaran pembelajaran menurut 

Kurikulum 2013 mencakup pengembangan 
ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan [1]. 

Keterampilan dapat diperoleh melalui aktivitas 
mengamati, menanya, mencoba, menalar, 
menyaji dan mencipta. Aktivitas-aktivitas 
tersebut merupakan integrasi dari keterampilan 
proses sains dan dapat diajarkan kepada siswa 

melalui pembelajaran yang mengandung 
kegiatan praktikum [2]. Kegiatan praktikum 
dapat memberikan pengalaman yang melibatkan 
seluruh indera sehingga siswa akan memperoleh 
kesan yang utuh dan bermakna mengenai 
informasi yang ada dalam pengalaman tersebut 
[3].  

Keterampilan proses merupakan 
adaptasi dari keterampilan yang digunakan 
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ilmuwan untuk menyusun pengetahuan, 
memikirkan masalah dan membuat keputusan 
[4]. Keterampilan proses sains meliputi 
pengamatan, penginfersian, pemrediksian, 
pengklasifikasian, pembuatan model, 
pengkomunikasian, pengukuran, perhitungan, 
perancangan eksperimen, mengajukan 
pertanyaan, pengembangan hipotesis, 
pengontrolan variabel, perumusan definisi 
operasional, penginterpretasian data, penarikan 
kesimpulan, pembuatan tabel data dan 
pembuatan grafik [5]. 

Ilmu kimia merupakan salah satu ilmu 
yang menuntut siswa memiliki keterampilan 
proses sains dalam mempelajarinya. Hal ini 
dikarenakan ilmu kimia diperoleh dan 
dikembangkan melalui hasil eksperimen untuk 
mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa 
dan bagaimana gejala-gejala alam yang 
khususnya berkaitan dengan komposisi, struktur 
dan sifat, transformasi, dinamika dan energitika 
zat. Melalui keterampilan proses sains, siswa 
dapat memecahkan masalah yang dapat 
memberikan keterampilan memproses 
perolehan, sehingga siswa dapat menemukan 
dan mengembangkan sendiri fakta, konsep serta 
menumbuhkan atau mengembangkan sikap dan 
nilai yang dituntut [6]. 

Salah satu materi kimia yang 
mengandung konsep untuk menyelesaikan 
fenomena dalam kehidupan sehari-hari adalah 
reaksi oksidasi reduksi. Berdasarkan angket 
prapenelitian yang dilakukan di SMAN 2 
Bangkalan, sebanyak 48% siswa menyatakan 
materi reaksi oksidasi reduksi merupakan materi 
yang dianggap sulit dan kurang menarik karena 
dalam praktiknya jarang ada pemberian contoh 
nyata dan siswa tidak pernah melakukan 
praktikum. Akibatnya, keterampilan proses sains 
siswa rendah.  

Salah satu metode yang dapat digunakan 
untuk melatih keterampilan proses sains adalah 
problem solving, hal ini dikarenakan siswa 
diarahkan untuk lebih aktif dan mampu 

menyelesaikan masalah secara sistematis dan 
logis, yaitu dengan menyajikan suatu 
permasalahan yang bersifat nyata dengan dunia 
realita siswa yang dapat dipecahkan melalui 
aktivitas di laboratorium [7]. Untuk melatihkan 
keterampilan proses sains selain dibutuhkan 
metode juga dibutuhkan bahan ajar yang dapat 
memudahkan guru dalam melaksanakan 
pembelajaran. Salah satu bahan ajar yang dapat 
melatih keterampilan proses sains adalah lembar 
kegiatan siswa (LKS).  

LKS yang dikembangkan harus 
dilakukan uji coba terhadap suatu kelompok 
sebelum digunakan secara massal, proses ini 
termasuk dalam uji kelayakan LKS secara 
empiris [8]. Secara empiris, LKS dikatakan 
layak jika LKS memperoleh respon positif dari 
siswa uji coba yang dibuktikan dengan keaktifan 
siswa selama proses pembelajaran dan 
ketuntasan siswa setelah menggunakan LKS. 
Ketuntasan siswa dapat diperoleh dengan 
membandingkan hasil pre-tes dan post-test 
keterampilan proses. 
 

METODE  
Jenis penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan dengan sasaran penelitian LKS 
berbasis problem solving untuk melatih 
keterampilan proses sains pada submateri reaksi 
oksidasi reduksi. Desain penelitian mengacu pada 
metode Research and Development (R&D).  yang 
disajikan pada Gambar 1 [8].  
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Gambar 1. Tahap-tahap desain penelitian 
Research and Development (R&D) 

 
Uji coba LKS selain digunakan untuk 

mengetahui kelayakan LKS secara empiris juga 
untuk mengetahui keterampilan proses sains siswa 
sebelum dan setelah menggunakan LKS berbasis 
problem solving yang dikembangkan. Siswa 
diberikan tes keterampilan proses sains sebelum dan 
setelah menggunakan LKS.  

Analisis dilakukan pada setiap 
komponen keterampilan proses yang dilatihkan. 
Penilaian keterampilan proses sains berdasarkan 
pada skala Likert yang disajikan pada Tabel 1.  
Tabel 1. Skala Nilai Tes Keterampilan Proses 

Sains 
Nilai Keterangan 
0 Tidak tepat 
1 Kurang tepat  
2 Cukup tepat  
3 Tepat  
                (adaptasi dari [9]) 

Selanjutnya data yang diperoleh diolah 
dengan menggunakan rumus: 

 

Skor yang diperoleh selanjutnya 
diinterpretasikan pada Tabel 2 untuk mengetahui 
ketuntasan keterampilan proses sains siswa. 
Siswa dinyatakan tuntas jika memperoleh nilai 
≥2,67. sedangkan untuk ketuntasan klasikal jika 
mencapai ≥75%. LKS yang dikembangkan dapat 
melatih keterampilan proses sains siswa jika 
ketuntasan klasikal post-test lebih besar 
dibandingkan ketuntasan klasikal pre-test. 

 

 
 
Tabel 2. Nilai Ketuntasan Keterampilan Proses 

Sains 
Rentang Angka Huruf 
3,85 – 4,00 A 

3,51 – 3,84 A- 
3,18 – 3, 50 B+ 
2,85 – 3,17 B 
2,51 – 2,84 B- 
2,18 – 2,59 C+ 
1,85 – 2,17 C 
1,51 – 1,84 C- 
1,18 – 1,50 D+ 
1,00 – 1,17 D 
                           Sumber: [10] 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang diperoleh dari hasil pre-test 
dan post-test keterampilan proses sains dengan 
menggunakan LKS selama proses uji coba untuk 
mengetahui kelayakan secara empiris disajikan 
pada Tabel 3 dan 4 berikut ini. 
 
Tabel 3. Hasil Pre-test dan Post-test 

Keterampilan Proses Sains 

N
o 

Nama 
Siswa 

Pre-test Post-test 

Nilai kriteria Nilai kriteria 
T TT T TT 

1 ALN 1,52  √ 2,28  √ 
2 AM 1,71  √ 3,62 √  
3 EA 1,52  √ 4,00 √  
4 FA 1,14  √ 3,61 √  
5 FM 1,33  √ 3,05 √  
6 MD  1,71  √ 3,05 √  
7 MF  1,33  √ 3,24 √  
8 NL 1,90  √ 3,61 √  
9 RB  2,09   √ 3,62 √  
10 SM 1,33  √ 3,43 √  
11 UH  1,52  √ 3,43 √  
12 YA 1,33  √ 3,04 √  
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Tabel 4. Persentase rata-rata keterampilan proses  

tiap komponen.  

N
o 

Komponen 
KPS 

Pre-test Post-test 
Rata
-rata 

krite
ria 

Rata
-rata 

krite
ria 

1 Merumuskan 
masalah 1,33 TT 3,33 T 

2 Merumuskan 
hipotesis 1,11 TT 3,33 T 

3 Mengontrol 
variabel 2,44 TT 3,67 T 

4 Merancang 
eksperimen 2,11 TT 3,55 T 

5 Membuat tabel 
data 

1,56 TT 2,89 T 

6 Menginterpret
asi data 

1,22 TT 2,78 T 

7 Menarik 
kesimpulan 0,77 TT 3,78 T 

Keterangan: 
TT : Tidak Tuntas 
T : Tuntas 

Soal pre-test dan post-test keterampilan 
proses berupa soal esai yang berisi fenomena dan 
penyelesaian masalah dari fenomena tersebut. Siswa 
diminta menjawab soal dengan menganalisis 
permasalahan yang disajikan. Soal pre-test diberikan 
sebelum siswa menggunakan LKS, sedangkan soal 
post-test diberikan setelah siswa diberikan perlakuan 
dengan menggunakan LKS.  

Siswa diminta untuk merumuskan masalah, 
merumuskan hipotesis, mengontrol variabel, 
merancang percobaan, membuat tabel data, 
menginterpretasi data dan menarik kesimpulan dalam 
soal pre-test dan post-test. Berdasarkan Tabel 3 dapat 
diketahui bahwa 12 orang siswa yang mengikuti uji 
coba terbatas saat diberikan soal pre-test 
keterampilan proses sains tidak tuntas. Hal ini 
dikarenakan, siswa memperoleh nilai kurang dari 
2,67. Akibatnya, ketuntasan klasikal keterampilan 
proses sains saat pre-test yaitu 0%. Selain itu rata-
rata setiap komponen keterampilan proses sains 
sebelum dilakukan uji coba masih sangat rendah. 

Rendahnya hasil pre-test dan ketidaktuntasan semua 
siswa disebabkan karena siswa belum pernah 
mengerjakan jenis soal tipe tersebut, akibatnya siswa 
merasa kesulitan menentukan rumusan masalah, 
rumusan hipotesis dan menjawab soal keterampilan 
proses lainnya.  

Saat diberikan soal pre-test, siswa belum 
mampu membuat rumusan masalah dengan 
menghubungkan antara variabel manipulasi dengan 
variabel respon, siswa cenderung membuat rumusan 
masalah seperti membuat pertanyaan biasa. Beberapa 
siswa tidak menggunakan kata tanya “Bagaimana” 
melainkan menggunakan kata tanya ”Apakah” dan 
“mengapa”.  Salah satu contoh rumusan masalah 
yang dituliskan siswa tentang penghilangan noda 
perak dengan menggunakan aluminium foil adalah 
“Mengapa noda hitam pada perak dapat hilang 
dengan menggunakan aluminium foil?”. Hal ini 
terjadi karena siswa belum mampu membuat 
rumusan masalah secara tepat dengan 
menghubungkan variabel manipulasi dan variabel 
respon.  

Setelah siswa diberikan perlakuan dengan 
menggunakan LKS selama proses uji coba, siswa 
dapat merumuskan rumusan masalah dengan tepat. 
Hal ini dibuktikan dengan hasil post-test yang 
hasilnya cukup memuaskan. Siswa telah mampu 
menggunakan kata tanya “Bagaimana” dan dapat 
menghubungkan variabel manipulasi dan variabel 
respon dalam merumuskan rumusan masalah. Contoh 
rumusan masalah yang dituliskan siswa yaitu 
“Bagaimana pengaruh penggunaan aluminium foil 
terhadap hilangnya noda perak?”. 

 Selain itu, saat pre-test siswa belum 
mampu menerapkan pengetahuan yang telah 
dimiliki untuk menginterpretasi data yang 
diperoleh setelah melakukan percobaan untuk 
menemukan jawaban dan kesimpulan dari 
fenomena yang terjadi. Siswa cenderung hanya 
menjelaskan ulang dari fenomena dan 
menjelaskan secara sederhana dari pertanyaan 
yang diberikan. Selain itu, siswa hanya sebatas 
menerjemahkan hasil yang diperoleh tanpa 
dijelaskan secara mendalam faktor-faktor yang 
mempengaruhi hasil tersebut.Siswa tidak 
menjelaskan mengapa adanya aluminium foil 
dapat menghilangkan noda dan bagaimana 
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prosesnya. Hal ini kurang sesuai dengan metode 
problem solving yang digunakan dalam 
pengembangan LKS untuk melatihkan 
keterampilan proses sains siswa, seharusnya 
melalui problem solving siswa dapat 
memperoleh pengalaman menggunakan 
pengetahuan dan keterampilan yang sudah 
dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan 
masalah yang tidak rutin [7]. 

Setelah dilakukan uji coba LKS, siswa 
diberikan post-test untuk mengetahui 
kemampuannya. Siswa cukup mampu dalam 
menginterpretasi data dengan menjelaskan secara 
rinci bagaimana pengaruh variabel manipulasi 
terhadap variabel respon. Siswa mampu menjelaskan 
bagaimana dan mengapa adalanya aluminium foil 
dapat menghilangkan noda perak. Hal ini 
menunjukkan dengan menggunakan LKS yang 
dikembangkan keterampilan proses sains siswa dapat 
terlatih dengan menerapkan pengetahuan yang telah 
dimiliki untuk digunakan dalam memecahkan 
permasalahan atau fenomena yang terjadi dalam 
kehidupan sehari-hari, sehingga akan meningkatkan 
ketertarikan siswa dalam mempelajari materi kimia, 
khususnya submateri reaksi oksidasi-reduksi.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil 
pre-test dan post-test keterampilan proses sains pada 
Tabel 3, berikut disajikan grafik batang hasil pre-test 
keterampilan proses sains 12 orang siswa kelas XI 
MIA 7. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Grafik Hasil Pre-test dan Post-test 

Keterampilan Proses Sains 
 

Sementara itu, berdasarkan Tabel 4 
terkait hasil persentase rata-rata keterampilan 
proses masing-masing komponen saat pre-test 
dan post-test disajikan pada grafik berikut ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Grafik Hasil Pre-test dan Post-test 

Masing-masing Komponen 
Keterampilan Proses Sains 

Secara keseluruhan, setelah dilakukan uji 
coba terbatas dan diberikan soal pre-test dan 
post-test, dari ketujuh keterampilan proses sains 
yang dilatihkan, semua memperoleh nilai di atas 
2,67 yang menunjukkan bahwa LKS berbasis 
problem solving yang dikembangkan dapat 
melatihkan keterampilan proses sains siswa. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa LKS berbasis problem solving dapat 
melatih  keterampilan proses sains dengan 
ketuntasan  klasikal setelah dilatih dengan 
menggunakan LKS sebesar 91,67%. 
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PENGEMBANGAN MINUMAN KOPI FERMENTASI DENGAN KULTUR STARTER 
LACTOBACILLUS PLANTARUM B1765. TINJAUAN ASPEK KIMIA DAN MIKROBIOLOGI 

 

DEVELOPMENT OF FERMENTED COFFEE DRINKS WITH LACTOBACILLUS PLANTARUM 
B1765 CULTURE. INCLUDE CHEMICAL AND MICROBIOLOGYCAL ASPECT. 
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S-1 Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya, 

 Jalan Ketintang, Surabaya, 60231. 
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Abstrak, Penelitian tentang ekstrak kopi fermentasi masih belum banyak dilakukan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui mutu yang terkandung dalam minuman kopi yang difermentasi menggunakan 
Lactobacillus plantarum B1765 dalam aspek kimia (pH dan Total asam) serta mikrobiologi (Total BAL 
dan koliform). Kopi fermentasi dibuat dengan inokulasi Lactobacillus plantarum B1765 kedalam ekstrak 
kopi yang telah disterilisasi. Pengujian pH dilakukan menggunakan metode sampel timbang dan total asam 
diukur menggunakan metode Total Asam Tertitrasi (TAT) sedangkan Total BAL dan koliform diuji 
menggunakan teknik Pour Plate Agar dan dihitung menggunakan Total Plate Count (TPC). Hasil yang 
didapatkan menunjukkan perubahan yang signifikan dimulai dari hari ke6 menuju hari ke9 dan 12 baik 
dalam parameter pH, Total Asam dan Total BAL, sedangkan Total koliform tidak mengalami perubahan. 

 
Kata Kunci: Minuman kopi, Lama fermentasi, Aspek kimia dan aspek mikrobiologi. 

 
 

PENDAHULUAN 
Kopi dikenal sebagai minuman yang sangat khas 

baik dari aroma maupun rasa yang dihasilkan. 
Berbagai kalangan mengkonsumsi kopi dan 
menggemarinya, hal tersebut dapat dilihat dari 
maraknya usaha yang menyediakan minuman kopi. 
Kenikmatannya saat ini sudah menjadi bagian dari 
gaya hidup sekaligus penghubung dalam 
berkomunikasi [1]. Beragam olahan kopi banyak 
bermunculan saat ini, contohnya seduhan kopi 
seperti espresso, latte, cappuccino, kopi instan, 
moccacino. Hingga saat ini inovasi untuk pembuatan 
kopi fermentasi belum banyak dikembangkan, 
sedangkan sementara ini telah banyak berkembang 
produk – produk minuman fermentasi seperti 
soygurt, yogurt, dan sebagainya. 

Proses fermentasi akan meningkatkan jumlah 
asam laktat dan asam-asam organik yang lain akan 
meningkatkan keasaman dari produk dan pH 
semakin rendah. Meningkatnya keasaman dan 
menurunnya pH produk fermentasi, selain 
menimbulkan cita rasa asam juga akan meningkat 
keamanan pangan dan memperpanjang masa simpan 
karena pada pH rendah bakteri patogen dan 
pembusuk  akan terhambat pertumbuhannya. 

Kondisi pH yang memungkinkan bakteri patogen 
untuk tumbuh adalah pH netral, bakteri koliform dan 
Staphylococcus dapat tumbuh hingga pada pH 4,2 
sehingga saat pH dibawah pH minimal maka 
pertumbuhannya akan terhambat [2] [3] [4]. 

 Lactobasillus plantarum B1765 merupakan 
bakteri yang diisolasi dari bekasam [5]. 
Lactobasillus plantarum B1765 diketahui memiliki 
kemampuan proteolitik dan mampu menurunkan pH 
hingga memiliki ketahanan terhadap bakteri patogen. 
Penambahan kultur starter Lactobacillus plantarum 
B1765 mampu menurunkan pH hingga 3,96, 
sehingga menekan pertumbuhan koliform [6]. 

Penurunan pH oleh Lactobacillus plantarum 
B1765 juga terbukti berpengaruh terhadap tape 
singkong dan biji kopi hingga mencapai pH 4,5 pada 
biji kopi [6]. Berdasarkan hasil-hasil penelitian 
tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui mutu produk kopi fermentasi 
menggunakan  Lactobacillus plantarum B1765 
sebagai kultur starter. Diharapkan produk yang 
dihasilkan mampu menghasilkan inovasi baru dalam 
jenis produk yang aman dan memperpanjang masa 
simpan.  
 
METODE 
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Tahap Pembuatan Minuman Kopi Fermentasi 
Minuman kopi fermentasi dibuat dari biji kopi 

yang disangrai dengan tingkat penyangraian sedang 
digiling sampai halus. Kopi dicampur dengan gula 
dengan perbandingan 1:1 dan diseduh menggunakan 
air sebanyak konsentrasi 30% (berat/volume) 
bersuhu 80oC. Hasil minuman kopi ini selanjutnya 
disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 
121oC selama 20 menit. Minuman kopi steril 
didinginkan dan selanjutnya ditambahkan kultur 
starter 1% secara aseptik dan difermentasi selama 12 
hari. 
Analisis pH, %Asam Laktat, Total BAL dan 
Total Koliform. 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap hasil 
fermentasi minuman kopi fermentasi pada hari ke-0, 
hari ke-3, hari ke-6, hari ke-9 dan hari ke-12. 
Pengujian yang dilakukan pada Total BAL 
menggunakan media MRS, sedangkan Total 
koliform menggunakan VRBA. Uji pH 
menggunakan pH meter EUTECH  ION  510 dan uji 
total asam menggunakan uji %asam laktat. 
 
Teknik Analisis Data 

Data dianalisis secara statistik menggunakan 
SPSS 16 dengan uji ANOVA Satu Arah 
menggunakan nilai signifikan p<0,05. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini dapat 
dilihat pada Gambar 1. yang menjelaskan tentang 
keterkaitan pH dan Total BAL dengan lama 
fermentasi. 

 
Gambar 1. Grafik Pengaruh Lama Fermentasi 

Terhadap pH dan Total BAL 
Pada penetuan Total BAL didapatkan pada 

fermentasi hari ke0 hingga hari ke 6 berturut-turut 
sebanyak 6,6x106 CFU/mL 7,3x106 CFU/mL dan 
85,5 x 106 CFU/mL, jumlah bakteri asam laktat 

mengalami peningkatan pada hari ke9 sebanyak 1 
logaritmik cycle sebanyak 13,1 x 107 CFU/mL dan 
dan pada hari ke 12 masih terus meningkat sampai 
menjadi 3,2 x 109 CFU/mL. Hasil ini diiringi dengan 
penurunan pH dari hari ke0 sebesar 5,18 hingga hari 
ke12 sebesar 3,68. 

Berdasarkan hasil statistik yang dilakukan 
didapatkan hasil signifikansi pH lebih kecil dari pada 
nilai α=5% sehingga ada perbedaan pada nilai pH 
dengan lama fermentasi. Pada total BAL didapatkan 
hasil ada perbedaan pada total BAL terhadap lama 
fermentasi. Pada total asam didapatkan hasil terdapat 
perbedaan total asam terhadap lama fermentasi. 

Tabel 1. Nilai pH dan Total asam berdasarkan 
lama fermentasi. 

                   pH  % Asam Laktat 
Hari 0        5,18            2,6    
Hari 3        4,23           3,29 
Hari 6        4,10           4,05 
Hari 9        3,81           4,43 
Hari 12      3,68           5,02 

Penurunan pH ini disebabkan oleh metabolisme 
bakteri asam laktat Lactobacillus plantarum B1765 
yang mengubah gula menjadi asam laktat dan asam 
organik. Seiring bertambahnya lama fermentasi, 
maka jumlah asam laktat akan semakin meningkat 
dan pH akan semakin menurun. Penurunan pH juga 
diiringi dengan peningkatan %asam laktat  seperti 
yang ditunjukkan pada Tabel 1. %asam laktat 
tertinggi ditunjukkan pada fermentasi hari ke 12 
yaitu sebesar 5,02%.  

Hasil penelitian ini juga didukung oleh beberapa 
hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan 
penurunan pH seiring dengan peningkatan total BAL 
yang terdapat dalam sampel biji kopi yang 
difermentasi dengan Lactobacillus plantarum B1765 
[6]. Hasil yang didapatkan ini dikarenakan bakteri 
asam laktat merombak gula dan menjadikannya 
asam laktat dan asam organik lain keasaman akan 
naik dan pH akan semakin menurun.  

Kondisi pertumbuhan bakteri yang optimal akan 
memberikan pengaruh terhadap keasaman, karena 
dengan meningkatnya metabolisme bakteri asam 
laktat, maka akan banyak glukosa yang diubah 
menjadi asam laktat dan asam asam organik yang 
lain sesuai dengan metabolisme asam laktat yang 
melalui metabolisme homofermentatif. Kenaikan 
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jumlah bakteri pada hari ke9 menunjukkan bakteri 
berada pada fase log dan masih terus meningkat 
hingga pada hari ke12. Kondisi ini didukung dengan 
nilai pH dan total asam. Peningkatan yang terjadi 
karena penambahan inokulan pada sampel yang 
menyebabkan banyak senyawa yang bersifat asam 
semakin meningkat. Penelitian yang dilakukan 
hanya mencapai hari ke12 dikarenakan pH sudah 
sangat rendah dan cenderung stabil. Hal ini sesuai 
dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 
yang membuktikan bahwa peningkatan jumlah 
bakteri asam laktat akan diikuti oleh penurunan pH 
dan peningkatan total asam [6].  

Nilai pH yang umumnya digunakan dalam 
minuman fermentasi seperti yogurt terrendah 
mencapai 4,3. pH yang lebih rendah akan 
mempengaruhi hasil yogurt yang didapatkan [7]. 
Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan 
penurunan pH pada soygurt dengan kultur starter 
Lactobacillus plantarum B1765 hingga 4,24 [8]. 
Fermentasi yang dilakukan pada penelitian ini 
mencapai pH terrendah 3,68. Total koliform yang 
didapatkan dalam penelitian ini tidak mengalami 
perubahan. Hasil yang didapatkan yaitu tidak ada 
sedikitoun bakteri koliform dalam sampel. Hasil 
yang didapatkan ini menunjukkan bahwa sampel 
minuman kopi fermentasi aman untuk dikonsumsi. 
Hal ini terjadi karena dalam sampel minuman kopi 
fermentasi terlebih dahulu disterilisasi pada suhu 
121oC. Suhu maksimal bakteri koliform dapat 
bertahan adalah 60oC.  
 
PENUTUP 
Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, 
dapat diambil kesimpulan sebagai yaitu, 
penambahan inokulan Lactobacillus plantarum 
B1765 memberikan efek pada aspek mikrobiologi 
dalam hal Total BAL, namun tidak memberikan 
pengaruh terhadap Total koliform dikarenakan sejak 
awal hasil yang didapatkan tidak mengalami 
perubahan. Penambahan inokulan Lactobacillus 
plantarum B1765 memberikan efek pada aspek 
kimia berupa hasil yang signifikan terhadap pH dan 
total asam pada minuman kopi fermentasi. 
 
Saran 

Penelitian lebih lanjut diperlukan dalam 
pengembangan minuman fermentasi menggunakan 
Lactobacillus plantarum B1765 dengan 
menggunakan variasi jenis kopi, tingkat 
penyangraian, cara penyeduhan dan jenis gula yang 
digunakan. Penelitian dengan menggunakan 
fermentasi lebih dari 12 hari hingga mencapai fase 
stasioner. 
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Abstrak.Penelitian ini dilakukan untuk menentukan struktur senyawa flavonoid hasil isolasi dari batang 
tumbuhan paku Chingia sakayensis dan menguji aktivitas mukolitiknya. Dalam penelitian ini ekstraksi 
dilakukan dengan metode maserasi, pemisahan dilakukan dengan metode Kromatografi Cair Vakum dan 
pemurnian dilakukan dengan metode rekristalisasi menggunakan pelarut benzena. Uji kualitatif 
dilakukan dengan pereaksi FeCl3 dan Shinoda Test.  Penentuan struktur molekul dengan metode 
spektroskopi (UV-Vis, IR, MS dan NMR). Uji aktivitas mukolitik dilakukan secara in vitro berdasarkan 
penurunan viskositas mukus usus sapi. Nilai viskositas yang diperoleh dianalisis statistik menggunakan 
uji ANAVA satu arah, dilanjutkan uji LSD untuk mengetahui signifikasi perbedaan antar kelompok 
perlakuan. Dari hasil penelitian diperoleh isolat berupa serbuk berwarna kuning muda dari ekstrak 
diklorometana dengan titik leleh 171-173°C. Uji kualitatif senyawa hasil isolasi dengan pereaksi FeCl3 
menghasilkan warna hijau tua yang menunjukkan bahwa isolat merupakan senyawa fenolik, sedangkan 
timbulnya warna merah muda pada uji Shinoda Test menunjukkan  bahwa isolat merupakan senyawa 
flavonoid. Berdasarkan hasil data spektroskopi diduga bahwa senyawa hasil isolasi merupakan senyawa 
flavonoid yaitu matteucinol. Hasil uji aktivitas mukolitik menunjukkan bahwa isolat memiliki aktivitas 
mukolitik. Isolat dengan konsentrasi 0,6% dan 0,8% memiliki aktivitas mukolitik yang setara dengan 
asetilsistein 0,1%. 
 
Kata-kata kunci: Chingia sakayensis, ekstrak diklorometana, flavonoid, matteucinol, aktivitas  
  mukolitik. 
 
Abstract.The aims of this research is to determine to test it’s the molecular structure of flavonoid 
compound isolated from stems of fern Chingia sakayensis and mucolytic activity. In this research 
extraction was carried out by maceration method, the separation by vacuum liquid chromatography and 
purification by recrystallization method using benzene as solvent. Qualitative test was done by FeCl3 
reagent and Shinoda Test. Determination of molecular structure by spectroscopic methods (UV-Vis, IR, 
MS and NMR). Mucolytic activity assay was performed in vitro based on the decreasing the viscosity of 
intestinal mucus cow. Viscosity values were analyzed statistically using one-way ANOVA test, followed by 
LSD test to determine significant differences between treatment groups. Based on this research, it was 
obtained as light yellow powder isolate from dichloromethane extracts with  melting point of 171-173 °C. 
Qualitative test using FeCl3 reagent showed dark green color indicating the presece of phenolic 
compound, while pink color rise on Shinoda test showed the presence of flavonoid compounds. Based on 
result of thespectroscopi data, it could be concluded that isolate was matteucinol. The result ofmucolytic 
activity test showed that matteucinol had mucolytic activity. The matteucinol concentrations of 0,6% and 
0,8% had mucolytic activity which equivalent to 0.1% acetylcysteine. 
 
Keywords:Chingia sakayensis, dichloromethane extract, flavonoid, matteucinol, mucolytic activity. 
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PENDAHULUAN 

Negara Indonesia termasuk salah satu 
negara yang sedang berkembang. Keberhasilan 
pembangunan nasional saat ini ternyata 
berpengaruh terhadap pergeseran pola penyakit 
dari pola penyakit negara berkembang ke pola 
penyakit negara maju. Penyakit respirasi 
merupakan penyakit yang berhubungan dengan 
saluran pernapasan, dan merupakan salah satu 
penyakit yang menjadi pola negara maju. 
Penyakit respirasi menjadi salah satu masalah 
kesehatan yang utama dan masih memerlukan 
penanganan yang terpadu [1]. 

Salah satu penyakit respirasi seperti 
bronkitis dan infeksi saluran nafas 
dapatmenyebabkan peningkatan sekresi dahak. 
Peningkatan produksimukus terjadi pada 
kondisi tersebut, dan mukus yang diproduksi 
sifatnya kental,sehingga sulit untuk dikeluarkan 
dan berpengaruh pada pernafasan. Mukus 
kental dapat dikeluarkanmelalui proses 
pengenceran. Secara fisiologis silia tidak 
mampu mengeluarkanmukus karena terlalu 
kental [2].  

Bahan aktif mukolitik dapat membantu 
mengurangi kekentalan dahak sehingga mudah 
dikeluarkan. Bahan tersebut mampu  
merombak dan melarutkan dahak sehingga 
viskositasnya berkurang dan mempermudah 
pengelurannya. Aktivitas mukolitik pada 
mukosa usus sapiditunjukkan oleh kadar isolat 
yang mampu menurunkan viskositas larutan 
mukus. 

Penggunaan bahan alam sebagai obat 
tradisonal lebih aman dan memiliki potensi 
untuk dikembangkan menjadi obat berbagai 
macam penyakit. Beberapa tanaman obat 
tradisional telah dikenal masyarakat untuk 
penyembuhan penyakit respirasi seperti 
bronkitis dan radang tenggorokan kronis, antara 
lain Echinacea angustifolia, Echinacea 
purpurea), sambiloto (Andrographis 
paniculata), dan Rhododendron dauricum. 
Tanaman Echinaceae mengandung senyawa 

aktif berupa minyak atsiri, alkamida, polialkena, 
polialkuna, dan turunan asam kafeat. Sambiloto 
memiliki kandungan senyawa aktif berupa 
flavonoid dan lakton. Sementara itu, 
Rhododendron dauricum L. mengandung 
beberapa senyawa bioaktif  flavonoid farrerol, 
scopoletin, umbeliferone, hyperoside, 
kaempferol dan quercetin [3]. 

Beberapa penelitian terdahulu 
melaporkan bahwa senyawa flavonoid dapat 
bersifat mukolitik. Aktivitas mukolitik ekstrak 
etanol daun sirih merah pada konsentrasi 0,3% 
setara dengan asetil sistein 0,1% dan ekstrak 
etanol daun sirih merah mengandung senyawa 
golongan alkaloid, saponin, flavonoid, dan  
polifenol.Selain itu ekstrak metanol daun sirih 
merah juga memiliki aktivitas mukolitik, 
sementara pada konsentrasi 0,3% setara dengan 
asetilsistein 0,1%. Fraksi metanol mengandung 
senyawa golongan saponin, flavonoid, dan 
polifenol [4].  

Tumbuhan paku C. sakayensis 
merupakan salah satu spesies tumbuhan paku 
famili Thelypteridaceae yang banyak tumbuh di 
Thailand, Malaysia, Serawak, Sumatra, dan 
Jawa [5]. Berdasarkan hasil penelitian 
terdahulu, dari ekstrak diklorometana 
tumbuhan paku C. sakayensis ditemukan 
senyawa β-sitosterol, dan flavonoid matteucinol 
[6]. Flavonoid memiliki berbagai aktivitas 
sebagai antivirus, antibakteri, antihistamin, dan 
dapat meningkatkan gerakan pernapasan, yang 
semuanya sangat mendukung untuk 
penyembuhan penyakit radang saluran nafas [7, 
8]. Dengan demikian isolat flavonoid dari 
ekstrak diklorometana batang tumbuhan paku 
C. sakayensis berpotensi sebagai obat 
mukolitik. 

Mengingat aktivitas mukolitik senyawa 
flavonoid dari ekstrak diklorometana batang 
tumbuhan paku C. sakayensis belum pernah 
dilaporkan, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian tentang aktivitas 
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mukolitik senyawa flavonoid hasil isolasi dari 
ekstrak batang tumbuhan paku C. sakayensis.  
 
BAHAN DAN METODE  
Alat  

Bejana maserasi, seperangkat alat 
penyaring Buchner, rotary vacuum evaporator 
(Heidolp laborata 4001), seperangkat alat 
kromatografi vakum cair, seperangkat alat KLT, 
Fisher John melting point apparatus, 
Spektrometer UV-Vis (Shimadzu Pharma Spec), 
Spektrometer IR (Perkin Elmer USA 89485), 
Spektrometer MS (Shimadzu QP-2010S), 
Spektrometer NMR (JEOL JNM-ECP 400), 
viskometer Ostwald, stopwatch, neraca analitik, 
spatula, waterbath, piknometer, gelas ukur, gelas 
kimia, botol vial, dan pisau.  
 
Bahan  

Pelarut n-heksana, diklorometana, etil 
asetat, benzena, dan kloroform. Penyemprot 
atau penampak noda KLT menggunakan 
campuran antara larutan H2SO4 5% (v/v) 
dengan etanol p.a. KVC dengan silika gel, plat 
KLT, mukus usus sapi, larutan dapar fosfat pH 
7, asetil sistein, tween-80. 
 
Prosedur Penelitian  
Tahap Pengumpulan dan Persiapan Sampel  

Sampel penelitian yang berupa batang 
tumbuhan paku Chingia sakayensis 
dikumpulkan dari kawasan hutan Kletak, 
Nongkojajar, Pasuruan, Jawa Timur. Sebelum 
diteliti lebih lanjut, sampel diidentifikasi di LIPI 
Kebun Raya Purwodadi. Selanjutnya sampel 
dibersihkan dari kotoran yang melekat, lalu 
dikeringkan pada suhu kamar. Sampel yang 
telah kering digiling menjadi serbuk  halus yang 
siap untuk diekstraksi. 
 
Tahap Ekstraksi dan Isolasi  

Sebanyak 2 kg serbuk kering batang 
tumbuhan paku Chingia sakayensis dimaserasi 
berturut-turut dengan pelarut n-heksana selama 3 

x 24 jam. Kemudian disaring menggunakan 
corong buchner. Residu hasil penyaringan 
dimaserasi kembali dengan pelarut 
diklorometana selama 3 x 24 jam. Kemudian 
disaring menggunakan corong Buchner. Ekstrak 
diklorometana diuapkan secara vakum dengan 
rotavapor, sehingga dihasilkan ekstrak 
diklorometana padat. 

Ekstrak diklorometana padat yang 
diperoleh diuji menggunakan pereaksi FeCl3 dan 
Shinoda test. Selanjutnya ekstrak dipisahkan 
menggunakankromatograficair vakum. Eluen 
yang digunakan adalah n-heksana, campuran n-
heksana dan etil asetat, dan etil asetat. 
Selanjutnya, hasil pemisahan dimonitor dengan 
kromatografi lapis tipis (KLT) menggunakan 
pelat KLT dengan perbandingan eluen n-
heksana : etil asetat = 4:1. Hasil isolasi yang 
diperoleh dikristalisasi menggunakan pelarut 
benzena. 

 
Uji Aktivitas Mukolitik in Vitro 
Pengumpulan Usus Mukus Sapi 

Usus sapi dibersihkan dari kotoran yang 
melekat, kemudian usus dipotong membujur dan 
diurut. Selanjutnya lapisan mukosa dikerok 
perlahan hingga bersih. Mukus yang telah 
terkumpul digunakan untuk uji aktivitas 
mukolitik [9]. 

 
Pembuatan Larutan Mukus-Dapar Fosfat 
20% (b/b) 

Larutan mukus-dapar fosfat 20% (b/b) 
dibuat dengan cara mencampurkan mukus 
sebanyak 20 bagian (dalam bobot) dengan 
larutan dapar-fosfat pH 7 sebanyak 80 bagian 
(dalam bobot) sehingga total 100 bagian (dalam 
bobot). Campuran diaduk sampai homgen [9]. 

 
Pembuatan Larutan Kontrol Negatif   

Larutan kontrol negatif dibuat dengan 
cara mencampur tween 80 sebanyak 0,5% (b/b) 
dari berat total atau sebesar 0,15 gram dengan 
larutan mukus-dapar fosfat hingga diperoleh 
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berat total sebesar 30 gram dan diaduk hingga 
homogen [9]. 

 
Pembuatan Larutan Kontrol Positif 

Larutan kontrol positif dibuat dengan 
cara mencampurkan asetilsistein 0,1% sebanyak 
0,03 gram dengan tween 80 sebanyak 0,5% (b/b) 
dari berat total atau sebesar 0,15 gram. 
Selanjutnya ditambahkan larutan mukus-dapar 
fosfat hingga diperoleh berat total sebesar 30 
gram dan diaduk hingga homogen [9]. 

 
Pembuatan Larutan Uji 

Larutan uji yang digunakan adalah isolat 
hasil isolasi dari ekstrak diklorometana batang 
tumbuhan paku Chingia sakayensis dengan 
konsentrasi 0,2% ; 0,4% ; 0,6% ; 0,8% ; 1% ; 
1,2% ; dan 1,4%. Masing- masing larutan uji 
dibuat dengan mencampurkan isolat sebanyak 
konsentrasi masing- masing dengan tween 80 
sebanyak 0,5% (b/b) dari berat total atau sebesar 
0,15 gram. Selanjutnya ditambahkan larutan 
mukus-dapar fosfat hingga diperoleh berat total 
sebesar 30 gram dan diaduk hingga homogen 
[9]. 

 
Uji Aktivitas Mukolitik Secara in Vitro 

Uji aktivitas mukolitik dilakukan dengan 
pengukuran viskositas menggunakan viskometer 
Ostwald. Larutan kontrol negatif, larutan kontrol 
positif, dan larutan uji diinkubasi selama 30 
menit pada suhu 37°C. Kemudian larutan uji 
dimasukkan ke dalam viskometer Ostwald. 
Selanjutnya dilakukan pengukuran kerapatan 
menggunakan piknometer. Kemudian dihitung 
viskositasnya dengan mengalikan waktu alir dan 
kerapatan. [9]. 
 

Teknik Analisis Data 
Struktur molekul senyawa flavonoid 

hasil isolasi ditentukan secara deskriptif 
berdasarkan data spektroskopi (UV, IR, NMR, 
dan MS). Aktivitas mukolitik pada senyawa 
flavonoid hasil isolasi dianalisis secara 

deskriptif dengan cara membandingkan dengan 
kontrol positif asetilsistein 0,1%. Aktivitas 
mukolitik senyawa flavonoid hasil isolasi 
dianalisis dengan ANAVA satu arah yang 
dilanjutkan uji LSD pada analisis Post-Hoc 
untuk mengetahui signifikasi perbedaan harga 
viskositas larutan antar perlakuan. Semua 
analisis statistik dilakukan dengan program 
SPSS. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Ekstraksi dan Isolasi Senyawa 
Flavonoid dari Batang Tumbuhan Paku 
Chingia sakayensis 

Sampel yang berupa serbuk halus dari 
batang tumbuhan paku Chingia  sakayensis 
sebanyak 2 kg diekstraksi dengan maserasi 
berturut-turut menggunakan pelarut n-heksana  
dan diklorometana pada suhu kamar sebanyak 3 
x 24 jam. Ektrak diklorometana disaring secara 
vakum menggunakan corong Buchner sehingga 
diperoleh ekstrak padat diklorometana berwarna 
hijau tua sebanyak 21,697 gram. 

Ekstrak padat diklorometana yang telah 
diperolehdiuji fitokimia dengan pereaksi FeCl3, 
menghasilkan hasil positif yang ditunjukkan 
dengan warna hijau tua, dan uji Shinoda test 
pada ekstrak menunjukkan warna merah. 
Dengan demikian ekstrak diklorometana batang 
tumbuhan paku Chingia sakayensis mengandung 
senyawa fenolik golongan flavonoid. 

Selanjutnya ekstrak diklorometana 
dipisahkan kandungan kimianya menggunakan 
metode kromatografi cair vakum (KCV) dengan 
fase diam kieselgel Merck G 60 F-254 dengan 
eluen n-heksana, campuran n-heksana-etil asetat 
dan etil asetat menghasilkan 124 fraksi.  

Hasil pemisahan tersebut kemudian 
dimonitoring menggunakan kromatografi lapis 
tipis (KLT) dengan eluen n-heksana-etil asetat = 
4:1. Fraksi dengan Rf yang sama sebesar 0,55 
pada KLT yaitu fraksi 66-113, digabung dan 
diuapkan menghasilkan zat padat sebesar 9,754 
gram. Rekristalisasi menggunakan pelarut 
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benzena menghasilkan serbuk berwarna kuning 
muda sebanyak 1,321 gram. Dari hasil uji titik 
leleh diketahui bahwa titik leleh isolat sebesar 
171-173°C. Selanjutnya isolat diuji KLT tiga 
sistem eluen dengan perbandingan n-heksana : 
kloroform (1:1), kloroform : etil asetat (9:1), dan 
n-heksana : etil asetat (4:1). Berdasarkan hasil 
uji dengan KLT tiga sistem eluen, isolat 
menunjukkan satu noda dengan Rf masing-
masing 0,22; 0,88 dan 0,55. 

Isolat yang diperoleh diuji kualitatif 
meliputi uji fenolik dan flavonoid (shinoda test). 
Isolat diuji fenolik menggunakan larutan FeCl3 
menunjukkan warna hijau tua yang 
mengindikasi bahwa senyawa tersebut 
merupakan senyawa fenolik. Disamping itu 
isolat diuji flavonoid menggunakan pita Mg dan 
larutan HCl pekat menunjukkan warna merah 
muda yang menandakan senyawa tersebut 
merupakan senyawa flavonoid. 

Penentuan Struktur Isolat 
Hasil pengukuran spektrum ultraviolet-

sinar tampak (UV-Vis) senyawa hasil isolasi 
dalam pelarut matanol tampak bahwa senyawa 
hasil isolasi menunjukkan 2 puncak dimana pita 
II menunjukkan panjang gelombang maksimum 
pada 296 nm dan pita I menunjukkan panjang 
gelombang maksimum pada 347 nm. Hasil 
tersebut menunjukkan bahwa senyawa hasil 
isolasi merupakan senyawa flavonoid golongan 
flavanon. Pergeseran batokromik terjadi pada 
pita II yang mengalami pergeseran gelombang 
sebesar 81 nm, akibat adanya penambahan 
NaOH. Penambahan larutan AlCl3 + reagen HCl 
mengakibatkan pergeseran batokromik pada pita 
II sebesar 10 nm. Pada penambahan reagen 
natrium asetat + asam borat tidak terjadi 
pergeseran batokromik. 

Berdasarkan hasil dari spektrum UV-Vis 
terjadi pergeseran batokromik pada pita II yang 
mengalami pergeseran gelombang sebesar 81 
nm, akibat adanya penambahan NaOH. 
Pergeseran tersebut menunjukkan adanya gugus 

hidroksil pada C-7. Penambahan larutan AlCl3 + 
HCl mengakibatkan pergeseran batokromik pada 
pita II sebesar 10 nm, hal tersebut menunjukkan 
adanya gugus OH pada C-5. Tidak adanya 
pergeseran batokromik pada penambahan reagen 
natrium asetat + asam borat menunjukkan bahwa 
senyawa flavanon tersebut tidak memiliki gugus 
orto-dihidroksil pada cincin A. 

Berdasarkan data spektrum IR senyawa 
hasil isolasi menunjukkan adanya regang C=C 
(1629,75 dan 1519,69 cm-1), regang C-H alkil 
(2924,53 cm-1) dan tekuk C-H alkil (1454,94 dan 
1356,16 cm-1) yang mendukung adanya 
kerangka flavonoid dalam isolat. Vibrasi regang 
O-H (3453,11 cm-1) dan regang C-O (1257,00 
dan 1128,12 cm-1) juga mendukung bahwa isolat 
merupakan senyawa flavonoid yang memiliki 
gugus hidroksil. 

Hasil analisis dengan kromatografi gas-
spektroskopi massa (GC-MS) menunjukkan 
bahwa isolat merupakan senyawa yang memiliki 
massa molekul relatif 314 dengan persen luas 
area 100,00. Senyawa tersebut memberikan ion-
ion fragmen pada m/z m/z 296, 271, 207, 182, 
180, 157, 152, 134, 119, 103, 91, 77, 65, 55, 39, 
dan 28. 

Data spektrum 1H-NMR senyawa hasil 
isolasi memperlihatkan adanya 13 sinyal pada  δ 
(ppm) : 2,04 (s, 8-CH3); 2,06 (s, 6-CH3); 2,81 
(dd, H-3β); 3,03 (dd, H-3α); 3,83 (s, OCH3); 
5,34 (dd, H-2); 6,97 (d, H-3’,5’) ; 7,40 (d, H-
2’,6’) dan 12,26 (s, OH terkelasi). 

Sementara itu data spektrum 13C-NMR 
senyawa hasil isolasi memperlihatkan adanya 18 
sinyal yang menunjukkan adanya 18 atom 
karbon pada δ (ppm) : 6,8 (6-CH3); 7,6 (8-CH3); 
43,1 (3α,3β); 55,2 (OCH3); 77,4 (C-1); 102,9 
(C-8); 103,6 (C-10); 104,6 (C-6); 114,0 (C-
3’,5’); 127,3 (C-2’,6’); 131,0 (C-1’); 157,6 (C-
9); 158,8 (C-5); 159,6 (C-4’); 162,0 (C-7); 196,5 
(C-4). 

Spektrum 1H-NMR menunjukkan 
adanya dua gugus metil aromatik [δH 2,04 (s); 
2,06 (s)] dan sebuah gugus metoksifenil [δH 
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3,85 (s)] dalam senyawa matteucinol.  Dua 
sinyal proton aromatik pada  δH  6,97 (d, H-
3’,5’) dan 7,40  (d, H-2’,6’) yang disebabkan 
oleh dua pasang proton aromatik saling orto 
pada cincin B mendukung keberadaan gugus 
metoksi pada C-4’dalam molekul matteucinol. 
Rendahnya harga tetapan penjodohan  (J = 3,0 
Hz) antara sinyal proton H-2 (δH 5,32) dengan 
H-3β (δH 2,78) menunjukkan kedua proton 
tersebut berposisi cis sehingga atom karbon kiral 
C-2 memiliki konfigurasi mutlak S seperti pada 
matteucinol. 

Fakta lain yang mendukung bahwa 
senyawa hasil isolasi merupakan matteucinol 
berasal dari kesesuaian antara data spektrum 1H-
NMR dan 13C-NMR senyawa hasil isolasi 
dengan matteucinol dalam literatur [10].  

 
Tabel 1. Data Spektra1H, 13C NMR Senyawa 

Hasil Isolasi dan Matteucinol[10] 

Posisi 

Senyawa Hasil 
Isolasi Matteucinol 

δH 
(mult, J 
dalam 
Hz) 

δC 
δH (mult, 
J dalam 
Hz) 

δC 

1 
2 
3α 
3β 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1’ 
2’ 
3’ 
4’ 
5’ 
6’ 
6-CH3 
8-CH3 
4’-OCH3 

         - 
5,34 (dd) 
3,01 (dd) 
2,81 (dd) 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
7,40 (d) 
6,97 (d) 
- 
6,97 (d) 
7,40 (d) 
2,06 (s) 
2,04 (s) 
3,85 (s) 

- 
77,4 
43,1 
43,1 
196,5 
158,8 
104,0 
162,0 
102,9 
157,6 
103,6 
131,0 
127,3 
114,0 
159,6 
114,0 
127,3 
6,8 
7,6 
55,2 

- 
5,32 (dd) 
3,03 (dd) 
2,78 (dd) 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
7,39 (d) 
6,95(d) 
- 
6,95(d) 
7,39 (d) 
2,03 (s) 
2,05 (s) 
3,83 (s) 

- 
78,2 
43,1 
43,1 
196,5 
158,8 
103,5 
162,1 
102,3 
157,7 
102,7 
131,0 
127,4 
114,0 
159,6 
114,0 
127,4 
6,9 
7,6 
55,2 

5-OH 12,26 (s) - 12,29 (s) - 
Dengan demikian maka senyawa hasil 

isolasi dapat diidentifikasi sebagai  matteucinol. 

OHO

OH

CH3

H3C

OCH3

O

2

3
4

5

6

7
1'
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3'
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8
9
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1

H

H
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Gambar 1. Struktur Molekul Senyawa  

Matteucinol 
 

Hasil Uji Aktivitas Mukolitik Senyawa Hasil 
Isolasi  

Uji aktivitas mukolitik dilakukan 
dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas 
mukolitik senyawa hasil isolasi yang diperoleh. 
Dalam penelitian ini uji aktivitas mukolitik 
dilakukan terhadap mukus usus sapi. Hasil uji 
mukolitik disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Nilai Viskositas Larutan Uji 

Larutan 
Viskositas (cps) 

I II III Rata-
rata 

Kontrol negatif 7,2152 7,2152 7,2037 7,2113 
Kontrol positif 7,1432 7,1202 7,1663 7,1432 
Larutan uji 0,2% 7,1587 7,1703 7,1703 7,1664 
Larutan uji 0,4% 7,1762 7,1646 7,1646 7,1684 
Larutan uji 0,6% 7,1678 7,1447 7,1447 7,1524 
Larutan uji 0,8% 7,1377 7,1262 7,1262 7,1300 
Larutan uji 1% 7,1160 7,1391 7,1160 7,1237 
Larutan uji 1,2% 7,1198 7,1314 7,1198 7,1236 
Larutan uji 1,4% 7,1142 7,1142 7,1025 7,1103 

Setelah diketahui nilai viskositas tiap 
larutan kemudian data viskositas larutan 
dianalisis secara statistik menggunkan SPSS 
dengan uji normalitas untuk mengetahui apakah 
sampel berdistribusi normal atau tidak dan uji 
ANAVA satu arah dilanjutkan uji LSD dalam 
analisis Post-Hoc  untuk mengetahui signifikasi 
perbedaan viskositas antar kelompok perlakuan. 
Berdasarkan hasil uji normalitas dan uji 
homogenitas diperoleh nilai p masing-masing 
0,200 dan 0,220. Karena nilai tersebut lebih dari 
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0,05 maka dapat dinyatakan bahwa data sampel 
berdistribusi normal dan homogen. 

Berdasarkan hasil uji LSD dapat 
dinyatakan bahwa senyawa flavonoid hasil 
isolasi dengan berbagai konsentrasi memberikan 
penurunan viskositas yang bermakna terhadap 
kontrol negatif (p < 0.05). Hal ini menunjukkan 
bahwa isolat memiliki aktivitas mukolitik. 
Selanjutnya dibandingkan dengan kontrol positif 
untuk mengetahui konsentrasi yang memiliki 
aktivitas mukolitiknya setara dengan asetilsistein 
0,1%. Hasilnya adalah isolat dengan konsentrasi 
0,6% dan 0,8% tidak menunjukkan perbedaan 
yang bermakna (p > 0.05) terhadap kontrol 
positif (asetilsistein 0,1%). Dari hasil tersebut 
dapat disimpulkan bahwa senyawa flavonoid 
hasil isolasi pada konsentrasi 0,6% dan 0,8% 
memiliki aktivitas mukolitik yang setara dengan 
asetilsistein 0,1%. 

Aktivitas mukolitik pada tumbuhan 
paku Chingia sakayensis disebabkan oleh 
adanya senyawa flavonoid dalam ekstrak 
diklorometana tumbuhan paku Chingia 
sakayensis. Senyawa tersebut dapat memecah 
benang-benang mukoprotein dan 
mukopolisakarida dari sputum (mukus).Pada 
mukus terdapat berbagai macam jenis ikatan 
antar molekul. Gugus aktif dari senyawa hasil 
isolasi akan memutus ikatan disulfida pada 
mukus sehingga dapat menurunkan viskositas 
mukus. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap hasil 
penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Senyawa flavonoid yang terkandung dalam 

isolat dari ekstrak diklorometana batang 
tumbuhan paku C. sakayensis merupakan 
senyawa flavanon yaitu matteucinol (5,7-
dihidroksi-4’-metoksi-6,8-dimetil flavanon) 
dengan rumus molekul C18H18O5. Isolat 
tersebut berupa serbuk kuning muda dengan 
titik leleh 171-173°C. Struktur molekul 
dapat digambar sebagai berikut: 
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2. Senyawa flavonoid hasil isolasi memiliki 

sifat mukolitik pada uji mukolitik terhadap 
usus mukus sapi. Isolat dengan konsentrasi 
0,6% dan 0,8% memiliki aktivitas 
mukolitik yang setara dengan kontrol 
positif (asetilsistein 0,1%). 
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Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan kadar logam Fe(II) yang terkandung dalam 
sampel air sungai x menggunakan elektroda pasta karbon termodifikasi zeolit (EPKZ) dengan metode 
cyclic stripping voltammetry standar adisi. Elektroda pasta karbon termodifikasi zeolit (EPKZ) terbuat 
dari campuran karbon, parafin, zeolit dengan perbandingan komposisi yang digunakan yaitu 3:4:3, dan 
dilakukan pengukuran secara cyclic stripping voltammetry pada kondisi pH 6, waktu deposisi 10 detik 
dan laju pindai 0,02 V/s. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar logam Fe(II) yang terkandung 
dalam sampel air sungai x sebesar 4,8606 ppm dengan persamaan regresi linier y=-1,73807.10-4 – 
3,57586.10-5x dan R=0,992167. 
 
Kata kunci: EPKZ, Fe(II), cyclic stripping voltammetry, standar adisi 
 
Abstract. The purpose of this study was to determine the metal content of Fe (II) contained in the river 
water samples x using zeolite modified carbon paste electrodes (EPKZ) with cyclic stripping voltammetry 
method of standard addition. Zeolite modified carbon paste electrodes (EPKZ) is made from a mixture of 
carbon, paraffin, zeolite with a composition ratio used is 3:4:3, and carried out measurement of cyclic 
stripping voltammetry at pH 6, deposition time 10 seconds and scan rate 0.02 V/s. The results showed 
that the metal content of Fe (II) contained in the river water samples x amounted to 4.8606 ppm with the 
linear regression equation y = -1,73807.10-4 - 3,57586.10-5x and R2 = 0.992167. 
 
Keywords: EPKZ, Fe(II), cyclic stripping voltammetry, standard addition 
 

PENDAHULUAN 

Berkembangnya berbagai aktifitas 
industri telah menghasilkan berbagai macam 
limbah cair yang mengandung bahan 
beracun bagi manusia dan lingkungan. 
Diantara bahan beracun tersebut, logam 
berat merupakan bahan yang sangat 
berbahaya karena dapat mempengaruhi 
kesehatan manusia bila konsentrasinya 
melebihi ambang batas yang diijinkan dan 

dapat meracuni air pada konsentrasi yang 
sangat rendah. Hal ini disebabkan sifat 
logam berat yang sulit didegradasi dan 
bersifat kumulatif, artinya sifat racunnya 
akan timbul jika telah terakumulasi dalam 
jumlah yang besar. Salah satu logam berat 
yang bersifat toksik adalah logam besi. 

Logam besi merupakan logam yang bersifat 
toksik yang dapat meracuni tubuh manusia dan 
merusak lingkungan. Menurut KEPMENKES RI 
No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang 

mailto:ainunnajih95@yahoo.com
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persyaratan kualitas air minum, kadar Fe dalam 
air yang diperbolehkan hanya 0,3 mg/L. Pada air 
minum yang telah tercemar oleh limbah cair 
tentu kadar logam yang terkandung melebihi 
ambang batas dari yang telah ditentukan [1]. 

Metode yang sering digunakan untuk 
penentuan logam Fe(II) adalah Atomic 
Absorption Spectrophotometry (AAS), metode 
ini memiliki kelebihan dalam kespesifikan 
logam yang dianalisis, namun metode ini hanya 
dapat memberikan gambaran total logam yang 
dianalisis. Metode alternatif dibutuhkan untuk 
mengatasi keterbatasan metode tersebut, salah 
satunya adalah metode voltametri. Voltametri 
dapat digunakan untuk mengidentifikasi spesi 
ion dari masing-masing logam yang hadir dalam 
larutan sedangkan AAS hanya dapat 
memberikan gambaran total. Voltametri 
memberikan analisis dari berbagai logam dan 
menyediakan informasi baik kualitatif maupun 
kuantitatif sedangkan AAS membutuhkan lampu 
untuk masing-masing logam [2]. 

Voltametri adalah metode elektrokimia 
yang mengamati kelakuan kurva arus-potensial. 
Teknik voltametri yang banyak digunakan dalam 
pengukuran kadar logam berat adalah stripping 
voltammetry. Menurut Wang [3] stripping 
voltammetry adalah salah satu metode voltametri 
dengan step pertama yaitu deposisi dan step 
yang ke dua yaitu pelucutan (langkah 
pengukuran), sedangkan voltametri siklik adalah 
teknik yang mampu memberikan informasi 
tentang termodinamika proses reduksi-oksidasi 
dan kinetika transfer elektron yang terjadi di 
permukaan elektroda.  

Metode standar adisi merupakan metode 
yang melibatkan penambahan suatu reagen ke 
dalam sampel dan mengukur perubahan pada 
potensial sel. Penambahan reagen berupa larutan 
standar dari ion tertentu yang diukur, dalam hal 
ini teknik ini merupakan salah satu dari metode 
adisi standar [4]. 

Penggunaan zeolit dalam pembuatan 
elektroda pasta karbon dikarenakan zeolit 

mempunyai kerangka tiga dimensi yang terdiri 
dari tetrahedral [SiO4]4- dan [AlO4]5- yang saling 
berikatan dengan atom-atom oksigen, sehingga 
membentuk kerangka tiga dimensi terbuka yang 
mengandung pori dan kanal, yang didalamnya 
terisi oleh ion-ion logam, biasanya adalah 
logam-logam alkali atau alkali tanah dan 
molekul air yang dapat bergerak bebas [5]. 
Adanya ikatan Al-O-Si dalam zeolit dapat 
membentuk struktur kristal sedangkan logam 
alkali atau alkali tanah merupakan sumber 
kation yang dapat dipertukarkan [6]. Sehingga 
pada penelitian ini dilakukan analisis Fe(II) 
dengan elektroda pasta karbon termodifikasi 
zeolit secara cyclic stripping voltammetry 
standar adisi. 
 

BAHAN DAN METODE  

Alat  

Beberapa alat yang digunakan antara lain : 
instrument voltametri, elektroda Pt, elektroda 
Ag/AgCl (KCl jenuh), pH meter, neraca ohaus, 
peralatan gelas, spatula, penjepit, kabel tembaga. 
 

Bahan  

Beberapa bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini antara lain : kawat tembaga, 
serbuk karbon aktif, minyak parafin, serbuk 
zeolit, H2SO4 97%, Fe2SO4.7H2O, larutan 
natrium sitrat, larutan asam sitrat, dan larutan 
KCl, sampel air sungai x. 

Prosedur Penelitian  

Tahap Pembuatan Elektroda Pasta Karbon 
Termodifikasi Zeolit (EPKZ) 

Elektroda pasta karbon termodifikasi zeolit 
dibuat dengan mencampurkan karbon aktif : 
parafin : zeolit dengan perbandingan 3:4:3. 
Campuran komposit tersebut kemudian 
dicampurkan hingga homogen. Setelah homogen 
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komposit tersebut dimasukkan ke dalam badan 
elektroda hingga penuh dan memadat. 

 
Tahap Pembuatan Larutan Fe 

Pertama yaitu dengan membuat larutan induk 
Fe(II) konsentrasi 1000 ppm dengan cara 
melarutkan 0,4975 g FeSO4.7H2O dengan 
akuades hingga volume 100 mL. Larutan Fe(II) 
1000 ppm diencerkan menjadi 100 ppm hingga 
volume 100 mL. Selanjutnya membuat larutan 
Fe(II) konsentrasi 5, 10, 15, 20, 25 ppm dengan 
metode penambahan atau standar adisi, yakni 
larutan Fe(II) 100 ppm diambil 5, 10, 15, 20, 25 
mL dan masing-masing ditambahkan 2 mL 
larutan sampel kemudian ditambahkan akuades 
hingga volume 100 mL. 
 
Tahap Pembuatan Larutan Buffer Sitrat pH 
6 

Larutan asam sitrat 0,1 M dibuat dengan 
mengencerkan 10,507 g C6H8O7 dengan 
akuades dalam labu ukur 500 mL. Larutan Na-
sitrat 0,1 dibuat dengan melarutkan 14,705 g 
Na3C6H5O7.2H2O dengan akuades hingga 
volume 500 mL. 
Tabel 1. Pembuatan Larutan Buffer Sitrat 
pH Asam Sitrat 

(mL) 
Natrium Sitrat 

(mL) 
6 9,5 40,5 

 
Tahap Penentuan Kadar Fe(II) Dalam 
Sampel Air Sungai X 

Elektroda pasta karbon termodifikasi zeolit 
(EPKZ) dengan komposisi 3:4:3 dimasukkan 
kedalam voltametri yang berisi 10 mL larutan 
Fe(II) konsentrasi 5, 10, 15, 20, 25 ppm dengan 
10 mL KCl konsentrasi 500, 1000, 1500, 2000, 
2500 ppm dalam 5 mL buffer sitrat pH 6 lalu 
dilakukan pengukuran arus pada potensial -1,5 V 
sampai 1,5 V dengan waktu deposisi 10 detik 
dan laju pindai 0,02 V/s secara cyclic stripping 
voltammetry standar adisi.  
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil penelitian yang dibahas meliputi 

proses pembuatan elektroda pasta karbon 
termodifikasi zeolit (EPKZ) dan tahap analisis 
penentuan kadar Fe(II) dalam sampel air sungai 
x. 

Pembuatan Elektroda Pasta Karbon 
Termodifikasi Zeolit (EPKZ) 

Pembuatan elektroda pasta karbon yang 
termodifikasi zeolit dibuat dari campuran 
karbon, parafin dan zeolit dengan perbandingan 
komposisi 3:4:3. Campuran tersebut 
dihomogenkan hingga menjadi pasta, 
selanjutnya elektroda yang terbuat dari kabel 
tembaga ukuran 10 cm yang kedua bagian 
sisinya dikelupas 1 cm, dan salah satu sisi 
tersebut diberi badan elektroda berupa sedotan 
dengan ukuran 2 cm dimasukkan campuran 
(karbon:parafin:zeolit) yang berupa pasta hingga 
ujung elektroda yang terkelupas tertutupi. 

Dalam EPKZ karbon berperan sebagai 
konduktor listrik pada komposit, minyak parafin 
berperan sebagai bahan perekat komposit, dan 
zeolit berperan sebagai bahan aktif yang dapat  
mengikat ion logam Fe(II). 

Penentuan Kadar Fe(II) Dalam Sampel Air 
Sungai X 

Kadar Fe(II) dalam sampel air sungai x 
ditentukan dengan metode penambahan atau 
yang dikenal dengan standar adisi secara cyclic 
stripping voltammetry. Adapun langkah-langkah 
yang digunakan yaitu elektroda pasta karbon 
termodifikasi zeolit (EPKZ) dengan komposisi 
3:4:3 dimasukkan kedalam voltametri yang 
berisi 10 mL larutan Fe(II) konsentrasi 5, 10, 15, 
20, 25 ppm dengan 10 mL KCl konsentrasi 500, 
1000, 1500, 2000, 2500 ppm dalam 5 mL buffer 
sitrat pH 6 lalu dilakukan pengukuran arus pada 
potensial -1,5 V sampai 1,5 V dengan waktu 
deposisi 10 detik dan laju pindai 0,02 V/s. Dari 
pengukuran yang dilakukan didapatkan 
voltamogram yang ditunjukkan pada gambar 1. 
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Gambar 1. Voltamogram (a). 5 ppm, (b). 10 
ppm, (c). 15 ppm, (d). 20 ppm, (e). 
25 ppm, (f). Gabungan dari 
konsentrasi 5, 10, 15, 20, 25 ppm. 

Berdasarkan voltamogram pada gambar 1 
maka dapat dibuat tabel 2 yang menjelaskan arus 
puncak dan potensial yang dihasilkan dari 
berbagai konsentrasi Fe(II). 

Tabel 2. Ipc dan Epc hasil pengukuran Fe(II) 
dalam sampel air sungai dengan 
berbagai konsentrasi 

Konsentrasi 
(ppm) Ipc (A) Epc (V) 

5 -3,1138 x 10-4 -0,5630 
10 -5,6963 x 10-4 -0,7408 
15 -7,2330 x 10-4 -0,8454 
20 -9,1292 x 10-4 -0,8869 
25 -1,0337 x 10-3 -0,9230 
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Dari tabel 2 arus puncak yang dihasilkan 
semakin bertambah dari konsentrasi terendah 
sampai konsentrasi tertinggi yaitu dari 
konsentrasi 5 ppm sampai konsentrasi 25 ppm. 
Dari data tersebut dapat dibuat grafik liniearitas 
hubungan antara arus puncak terhadap kenaikan 
konsentrasi. 
 

 
 
Gambar 2. Kurva liniearitas hubungan antara 

arus puncak terhadap kenaikan 
konsentrasi berdasarkan standar 
adisi 

Berdasarkan gambar 2 didapatkan nilai 
persamaan regresi liniear y = -1,73807.10-4 – 
3,57586.10-5x dan R2 sebesar 0,992167. 
Berdasarkan persamaan tersebut dapat  dicari 
kadar Fe(II) yang terkandung dalam sampel air 
sungai x, dan setelah dilakukan perhitungan 
diperoleh kadar Fe(II) yang terkandung dalam 
sampel air sungai x  sebesar 4,8606 ppm. 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa : 
1. Elektroda pasta karbon termodifikasi zeolit 

(EPKZ) komposisi 3:4:3 dapat digunakan 
untuk analisis logam Fe(II) dalam sampel air 
sungai x secara cyclic stripping voltammetry 
standar adisi. 

2. Kadar Fe(II) dalam sampel air sungai x 
sebesar 4,8606 ppm. 
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SKRINING FITOKIMIA DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK KLOROFORM 

TUMBUHAN GOWOK (Syzygium polycephalum) 
 

PHYTOCHEMICAL SCREENING AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF 
CHLOROFORM EXTRACT OF GOWOK (Syzygium polycephalum) 

 
Andika Pramudya Wardana dan Tukiran 

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya 
Jl. Ketintang Surabaya (60231), Telp. 031-8298761 

 
Email : andikapw83@yahoo.com  

Abstrak. Gowok (Syzygium polycephalum) yang merupakan tumbuhan berkayu dan termasuk dalam suku 
jambu-jambuan (Myrtaceae). Uji fitokimia ekstrak kloroform kulit batang gowok diketahui mengandung 
senyawa metabolit sekunder golongan fenolik dan alkaloid.  Aktivitas antioksidan ekstrak kloroform kulit 
batang gowok dengan metode DPPH diperoleh nilai IC50 163,566 ppm dan tergolong antioksidan lemah. 
 
Kata kunci: Antioksidan, Fitokimia, Gowok, Syzygium polycephalum. 
 
Abstract. Gowok (Syzygium polycephalum) is woody plant and included in tribe syzygium (Myrtaceae). 
Phytochemical test on chloroform extract of steam bark gowok was known containing phenolic and 
alkaloidal substances. Antioxidant activity chloroform extract of steam bark gowok with DPPH method 
was obtained IC50 values of 163,566 ppm with relative weak category 
 
Keywords: Antioxidant, Gowok, Phytochemical, Syzygium polycephalum 
 

PENDAHULUAN 

Gowok merupakan salah satu spesies dari 
suku jambu-jambuan (myrtaceae) dengan nama 
ilmiah Syzygium polycephalum. Gowok tumbuh 
di hutan-hutan sekunder, dengan ketinggian 200-
1800 m dpl, tetapi sering dibudidayakan di 
kebun pekarangan rumah (Lim, 2012). Buah 
gowok dijual di pasar  untuk dimakan dalam 
keadaan segar, sebagai bahan rujak atau untuk 
bahan pembuatan setup. Kayu gowok berwarna 
kemerahan, dimanfaatkan sebagai bahan 
bangunan atau mebel, tanaman ini diperbanyak 
dengan biji (Anonim, 2013). 

Wardana, dkk (2015) melaporkan uji 
fitokimia kulit batang tumbuhan gowok dari 
ekstrak metanol diketahui mengandung senyawa 
metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, 
fenolik, saponin, dan tanin. Pengetahuan dan 
penelitan tentang tumbuhan gowok masih sangat 

sedikit baik dari komponen-komponen kimia 
maupun biokativitasnya. 

Antioksidan dapat mengikat radikal bebas 
serta molekul sangat reaktif sehingga dapat 
menghambat reaksi oksidasi. Senyawa 
Antioksidan dapat menginaktivasi reaksi 
oksidasi serta menghambat terbentuknya radikal 
bebas walaupun senyawa antioksidan memiliki 
berat molekul kecil (Winarsi, 2007). 
Antioksidan dapat melindungi tubuh berbagai 
penyakit degeneratif dan kanker serta dapat 
berfungsi sebagai antiaging (Tapan, 2005). 

Dalam makalah ini akan dilaporkan hasil 
uji fitokimia dari ekstrak kloroform kulit batang 
tumbuhan gowok dan uji aktivitas 
antioksidannya dengan menggunakan metode 
DPPH. 
 
 

mailto:andikapw83@yahoo.com
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BAHAN DAN METODE  

Alat  

Penelitian ini menggunakan alat-alat sebagai 
berikut: vaccum rotary evaporator, tabung 
reaksi, rak tabung reaksi, spatula, neraca 
analitik, gelas kimia, gelas ukur, pipet tetes, 
corong kaca, corong Buchner, kompor listrik, 
penjepit tabung reaksi, micropipet, labu ukur 
dan spektrometer UV-Vis (Shimadzu UV-1800). 
 

Bahan  

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan 
sebagai berikut: kulit batang tumbuhan gowok, 
metanol teknis, metanol p.a (Merck), aquades, 
kloroform p.a (QreC Grade AR), n-heksana, 
HgCl2, KI, aquades, Bi(NO3)2, HNO3, I2, kertas 
saring, HCl 2N, asetat anhidrat, H2SO4 pekat, 
FeCl3 1%, gelatin 1%, NaCl 10%, pita Mg, 
etanol 70%, HCl pekat, HCl 1N, dan DPPH. 

Prosedur Penelitian  

Tahap Preparasi Sampel 
Sebanyak 1 kg serbuk kulit batang gowok 

kering dimaserasi dengan menggunakan metanol 
selama 1x24 jam kemudian disaring. Ekstrak 
metanol yang diperoleh selanjutnya dipekatkan 
dengan vaccum rotary evaporator. Ekstrak 
kental metanol selanjutnya dipartisi dengan n-
heksana dengan perbandingan 1:1. Kemudian 
ekstrak metanol yang telah dipartisi dengan n-
heksana berikutnya dipartisi dengan kloroform 
dengan perbandingan 1:1. Ekstrak kloroform 
selanjutnya dipekatkan dengan menggunakan 
vaccum rotary evaporator dan selanjutnya diuji 
skrining fitokimia dan antioksidannya. 
 
Tahap Uji Fitokimia 

Ekstrak kental kloroform selanjutnya 
diambil sedikit dan dilarutkan dalam 10 mL 
kloroform selanjutnya diuji fitokimianya. 
 

1. Fenolik 
Ekstrak kloroform sebanyak 1 mL ditambah 
10 tetes FeCl3 1%. Uji positif adanya 
senyawa fenolik adalah terbentuknya warna 
merah, biru, ungu, hitam atau hijau 
(Harborne, 1987). 

2. Flavonoid 
Ekstrak kloroform sebanyak 1 mL ditambah 
3 mL etanol 70%, dan dikocok, selanjutnya 
dipanaskan dalam penangas air, dan dikocok 
lagi kemudian disaring. Filtrat hasil 
penyaringan  ditambah pita Mg sebanyak 0,1 
g dan 2 tetes HCl pekat. Uji positif 
mengandung senyawa flavonoid ditandai 
dengan adanya warna merah (Harborne, 
1987). 

3. Saponin 
Ekstrak kloroform sebanyak 1 mL dicampur 
dengan 2 mL aquades dan dikocok selama 1 
menit, kemudian ditambah 2 tetes HCl 1N. 
Uji positif adanya senyawa saponin jika 
terbentuk busa yang stabil ± 7 menit 
(Harborne, 1987). 

4. Tanin 
Ekstrak kloroform sebanyak 1 mL ditetesi 
dengan 5 tetes NaCl 10% dan disaring. Filtrat 
yang diperoleh ditambah dengan gelatin 1% 
dan NaCl 10%. Uji positif adanya senyawa 
tanin ditandai dengan adanya endapan putih 
(Tiwari et al., 2011). 

5. Steroid dan Triterpenoid 
Ekstrak kloroform sebanyak 1 mL ditambah 
(CH3CHO)2O dan H2SO4 pekat. Adanya 
senyawa steroid ditunjukkan dengan 
terbentuknya warna hijau atau biru. Adanya 
senyawa triterpenoid ditunjukkan dengan 
terbentuknya warna kuning keemasan, 
kuning, atau ungu (Harborne, 1987). 

6. Alkaloid 
Ekstrak kloroform sebanyak 1 mL ditambah 
2 mL HCl 2N dan dikocok. Campuran 
selanjutnya dibagi dalam 3 tabung berbeda. 
Masing-masing tabung ditetesi 1 tetes reagen 
Mayer pada tabung pertama, pada tabung 
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kedua ditetesi 1 tetes reagen  Dragendorff, 
dan 1 tetes reagen Wagner pada tabung 
ketiga. Adanya senyawa alkaloid jika pada 
penambahan reagen Mayer terbentuk 
endapan kuning, pada penambahan reagen 
Dragendorff terbentuk endapan merah dan 
pada penambahan reagen Wagner terbentuk 
endapan coklat atau merah (Tiwari et al., 
2011). 
 

Tahap Uji Aktivitas Antioksidan 
Aktivitas antioksidan ekstrak kloroform 

kulit batang tumbuhan gowok menggunakan 
metode DPPH dimana ekstrak kloroform kulit 
batang tumbuhan gowok dibuat pada konsentrasi 
10, 15, 25, 50, dan 100 ppm. Selanjutnya 
masing-masing konsentrasi direaksikan dengan 
larutan DPPH dan ukur absorbansinya dengan 
spektrofotometer UV-Vis. Absorbansi yang 
diperoleh dipergunakan untuk menghitung 
persen inhibisi (%I) dengan menggunakan 
persamaan 

% 𝐼 =
𝐴𝑏 − 𝐴𝑠
𝐴𝑏

𝑥100% 

selanjutnya antara %I dan konsentrasi sampel 
diplotkan untuk memperoleh persamaan regresi 
yang berfungsi mencari nilai IC50 dari ekstrak 
kloroform kulit batang gowok. Kontrol positif 
antioksidan dalam penelitian ini digunakan 
vitamin C. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Uji Skrining Fitokimia 

Hasil uji fitokimia dari ekstrak kloroform 
kulit batang gowok disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Uji Fitokimia Ekstrak 
Kloroform Kulit Batang Gowok 

Uji Fitokimia Hasil Kesimpulan 
(+/-) 

Fenolik 

Terbentuk dua lapisan, 
lapisan atas berwarna hitam 
kehijauan, dan lapisan 
bawah berwarna kuning 
pucat 

+ 

Uji Fitokimia Hasil Kesimpulan 
(+/-) 

Flavonoid 
Larutan berwarna kuning 
keputihan - 

Saponin 
Tidak terbentuk busa, 
larutan berwarna putih 
keruh 

- 

Tanin 
Larutan kuning dan sedikit 
keruh - 

Steroid 
Ekstrak tidak berubah 
warna (kuning pucat) - 

Terpenoid 
Ekstrak tidak berubah 
warna (kuning pucat) - 

Alkaloid   
- Mayer Terbentuk dua lapisan, 

lapisan atas berwarna 
kuning, dan lapisan bawah 
tidak berwarna, ada sedikit 
endapan kuning pada antar 
lapisan  

+ 

- Dragendorff Terbentuk dua lapisan, 
lapisan atas berwarna 
kuning, dan lapisan bawah 
berwarna merah muda, ada 
sedikit endapan merah pada 
antar lapisan 

+ 

- Wagner Terbentuk dua lapisan, 
lapisan atas berwarna 
kuning kecoklatan, dan 
lapisan bawah berwarna 
coklat, ada sedikit endapan 
coklat pada lapisan bawah 

+ 

 

Berdasarkan uji fitokimia dari ekstrak 
kloroform kulit batang tumbuhan gowok 
diketahui bahwa didalam ekstrak kloroform 
terdapat senyawa metabolit sekunder yaitu 
golongan senyawa fenolik dan alkaloid. 
Kloroform merupakan pelarut yang bersifat 
semipolar sehingga mampu mengekstrak 
senyawa-senyawa yang bersifat semi polar 
seperti fenolik dan alkaloid. 

Uji positif terhadap golongan senyawa 
fenolik dikarenakan ekstrak kloroform kulit 
batang gowok berubah warna menjadi kehijauan 
hal ini dikarenakan gugus fenol pada senyawa 
fenolik membentuk kompleks dengan ion Fe3+ 
dari FeCl3. Senyawa fenolik adalah senyawa 



Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya, ISBN : 978-602-0951-12-6 
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 17 September 2016  

 
C - 24 

yang yang terdiri dari cincin aromatik dan gugus 
hidroksi (-OH) satu atau lebih. 

FeCl3 (aq)+ 6 ArOH (aq)             6 H+ (aq) + 3Cl- (aq)
+ [Fe(OAr)6]3-(aq)

Gambar 1. Reaksi Uji Fitokimia Fenolik 
(Nafisah dkk, 2014) 

 
Pengujian terhadap senyawa flavonoid 

menunjukkan hasil negatif ini menunjukkan 
bahwa di dalam ekstrak kloroform kulit batang 
gowok tidak mengandung senyawa flavonoid. 
Prinsip reaksi uji flavonoid adalah reaksi 
oksidasi reduksi, dimana senyawa flavonoid 
akan direduksi oleh gas hidrogen hasil reaksi 
antara pita Mg dan HCl. Selanjutnya senyawa 
hasil reduksi akan membentuk senyawa komplek 
dengan Mg2+ yang merupakan senyawa 
berwarna merah. 

Mg (s) + 2HCl (aq)                MgCl2 (aq) + H2 (g)
 

OHO

OH O

OH

+ H2 (aq) H+
OHO

OH O

O-

 

OHO

OH O

O-

2 + MgCl2
OHO

OH O

O-

Mg

2

+ 2Cl- (aq)

Gambar 2. Reaksi Uji Fitokimia Flavonoid 
(Andersen et al., 2006) 

Saponin merupakan salah satu senyawa 
glikosida terpenoid atau glikosida steroid. Uji 
saponin menunjukkan hasil negatif hal ini 
diduga kloroform telah memutus ikatan glikosil 
dari senyawa saponin. Prinsip uji saponin adalah 
reaksi hidrolisis senyawa saponin menjadi 
aglikon dan glikonnya yang ditandai dengan 
terbentuknya busa yang stabil. 

C
OO OH

OH

OH

CH2OHO

H2O

COOH
+

O OH
OH

OH

CH2OH

Saponin Aglikon Glikon

Gambar 3. Reaksi Uji Fitokimia Saponin 
(Marliana, 2005) 

Hasil uji tanin dalam ekstrak kloroform 
kulit batang gowok adalah negatif. Senyawa 
tanin adalah suatu senyawa polifenol dimana 
senyawa tanin dapat membentuk suatu garam 
berwarna putih jika direaksikan dengan NaCl 
dan gelatin. 

Senyawa steroid dan triterpenoid pada 
ekstrak kloroform kulit batang gowok 
menunjukkan hasil negatif hal ini dikarenakan 
sifat dari senyawa steroid dan triterpenoid 
adalah nonpolar sedangkan kloroform bersifat 
semipolar sehingga senyawa steroid dan 
triterpenoid tidak dapat terekstrak dalam pelarut 
kloroform. Pengujian dengan menggunakan 
reagen Liebermann-Burchard menunjukkan 
tidak adanya perubahan warna hijau atau biru 
pada steroid dan kuning keemasan atau ungu 
pada triterpenoid dalam ekstrak kloroform kulit 
batang gowok. 

HO

HO3S

+SO2

Ac2O
(SO2)

HOAc/H2SO4

Carbonium Ion of  3,5-Diena

Pentaenylic cationColestanhexaena Sulfonic Acid  

Gambar 4. Reaksi Uji Fitokimia Steroid dan 
Triterpenoid (Burke et al, 1974) 

 
Alkaloid merupakan suatu senyawa yang 

bersifat basa karena mengandung atom nitrogen. 
Pengujian alkaloid dengan reagen Mayer, reagen 
Dragendorff, dan reagen Wagner menunjukkan 
hasil positif hal ini ditandai dengan 
terbentukknya endapan berwarna kuning, merah, 
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dan coklat pada masing-masing reagen. Endapan 
yang terbentuk karena senyawa alkaloid 
berikatan koordinasi dengan iok K+ dari reagen-
reagen tersebut. Perbedaan warna endapan pada 
setiap penambahan setiap reagen dikarenakan 
adanya ligan berupa logam golongan transisi 
didalam reagen Mayer, Dragendorff, dan 
Wagner yang berbeda-beda. 

N

+ K2[HgI4] (aq)

NK+

+ K[HgI4]

Endapan kuning

(aq) (s)

N

+ K[BiI4]

NK+

+ BiI4
(aq) (s)

Endapan merah

N

+ KI + I2

NK+

+ I3
-

(aq) (s)

Endapan coklat  

Gambar 5. Reaksi Uji Fitokimia Alkaloid 
(Nafisah dkk, 2014) 

Uji Aktivitas Antioksidan 

Hasil pengukuran absorbansi sampel pada 
panjang gelombang optimum yaitu pada 515 nm 
seperti tertera pada Tabel 2. 

Tabel 2. Nilai Absorbansi dan %I Ekstrak 
Kloroform Kulit Batang Gowok 

Sampel 
Konsentrasi 
(ppm) 

Absorbansi (nm) 

% I 
Blanko Sampel 

Ekstrak 
Kloroform 

10 

0,932 

0,816 12,446 
15 0,802 13,948 
25 0,772 17,167 
50 0,737 20,887 

100 0,606 34,979 

Vitamin C 

1 

0,932 

0,619 33,512 
5 0,558 40,057 
10 0,487 47,675 
15 0,420 54,936 
20 0,337 63,805 

 

Selanjutnya konsentrasi sampel diplotkan 
dengan %I sehingga diperoleh kurva regresi 
sebagai berikut 

 

 

Berdasarkan kurva diatas dapat diketahui 
persamaan regresinya dan setelah dihitung nilai 
IC50 dari ekstrak kloroform kulit batang gowok 
adalah 163,566 ppm. Ini menunjukkan bahwa 
ekstrak kloroform kulit batang gowok memiliki 
aktivitas antioksidan kategori lemah, sedangkan 
vitamin C dengan nilai IC50 11,474 merupakan 
antioksidan sangat kuat (Molyneux, 2004). 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa : 
1. Ekstrak kloroform kulit batang gowok 

mengandung senyawa metabolit sekunder 
golongan fenolik dan alkaloid. 

2. Aktivitas antioksidan ekstrak kloroform kulit 
batang gowok ditunjukkan dengan nilai IC50 
sebesar 163,566 ppm yang tergolong 
antioksidan lemah. 
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PENENTUAN KADAR Cd(II) PADA LIMBAH PABRIK MENGGUNAKAN 
ELEKTRODA PASTA KARBON TERMODIFIKASI ZEOLIT 

SECARA CYCLIC STRIPPING VOLTAMETRY 
 

DETERMINATION OF Cd(II) AT WASTE OF FACTORY USING CARBON 
ELECTRODE PASTA MODIFIED ZEOLITE BY CYCLIC 

STRIPPING VOLTAMETRY  
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Abstrak. Telah dilakukan penelitian tentang penggunaan zeolit sebagai modifier elektroda pasta karbon 
untuk analisis Cd (II) secara cyclic stripping voltametry. Pengukuran larutan analit Cd (II) dihasilkan 
komposisi elektroda terbaik dengan perbandingan 3:5:2. Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan 
diperoleh pH optimum pada pH 6, lama waktu deposisi optimum yang didapatkan adalah 10 detik, lama 
laju pindai optimum yang dihasilkan dari pengukuran tersebut adalah 0,05 V/detik dengan rentang 
potensial yaitu -1,5 V s/d 1,5 V. Dalam artikel ini dilakukan penentuan kadar Cd (II) pada limbah salah 
satu pabrik di Mojokerto menggunakan elektroda pasta karbon yang dimodifikasi dengan zeolit. Metode 
yang digunakan dalam penentuan ini dengan metode standart adisi secara cyclic stripping voltametry.  
Konsentrasi Cd (II) yang dihasilkan dari limbah pabrik dengan metode standart adisi secara cyclic 
stripping voltametry adalah sebesar 2,401 ppm dengan regresi 0,998356. 
Kata kunci : elektroda pasta karbon, voltametri, zeolit 

Abstract. The research of the using of zeolite as the carbon paste electrode modifier for the analysis of Cd 
(II) has been done. Measurement of Cd (II) produced the best electrode composition with a ratio of 3: 5: 
2. The resulting of this research is pH optimum at pH 6, obtained optimum deposition time was 10 
seconds Long produced the optimum scan rate is 0.05 mV/sec with potential distance -1,5 V s/d 1,5 V. In 
this article determination of Cd (II) levels at waste one of the factory in Mojokerto using the carbon paste 
electrode modifier with zeolite. The methodsin this research is smart adition methods with cyclic stripping 
voltametry.  The concentration of Cd (II) from factory waste use standard adition methods with cyclic 
stripping voltametry is 2,401 ppm with regresion 0,998356. 
Keyword : carbon electrode pacta, voltametry, zeolite 

 
PENDAHULAN 

Kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh 
manusia selalu menghasilkan limbah. Limbah 
tersebut tidak hanya limbah udara dan limbah 
tanah namun juga limbah cair yang dihasilkan 
lebih banyak dari kedua limbah yang lainnya. 
Limbah tersebut mengandung bahan-bahan 
organik tetapi dapat juga limbah tersebut 
mengandung unsur logam berat yang dapat 
membahayakan kesehatan tubuh, terutama 
limbah yang dihasilkan dari industri besar di 

sekitar pemukiman warga. Hal tersebut dapat 
mencemari lingkungan dan membahayakan 
manusia yang tinggal di sekitar lingkungan 
industri tersebut. Pada saat ini, pencemaran 
lingkungan menjadi perbincangan yang sangat 
kompleks di dunia dan terlebih di Indonesia. 
Dibalik bertambah banyaknya penduduk 
Indonesia juga disertai dengan bertambahnya 
permasalahan yang ada di sekitarnya. Salah satu 
permasalahan yang muncul adalah pencemaran 
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lingkungan yang disebabkan oleh polusi air yang 
dapat membuat menurunnya kualitas hidup 
masyarakat. Hal tersebut menimbulkan banyak 
permasalahan, salah satunya adalah penyakit dan 
penurunan kualitas air tanah yang berbanding 
lurus dengan kualitas kehidupan manusia. 

Uji kualitas yang dilakukan dalam 
menganalisis suatu logam berat sangat sulit 
dilakukan dalam level ppb karena sebagian besar 
logam berat memiliki konsentrasi yang sangat 
rendah dan logam tersebut terdapat dalam 
keadaan terikat dengan logam atau unsur yang 
lain. Umumnya dalam menganalisis logam berat 
dengan konsentrasi tertentu didalam air 
digunakan metode Spektroskopi Serapan Atom 
(SSA) dan metode inductively coupled plasma 
atomic emition spectrophotometry (ICP-AES). 
Sehingga dalam melakukan analisis logam berat 
perlu dipertimbangkan faktor biaya yang 
digunakan, kepraktisan alat, waktu yang 
diperlukan, batas deteksi dan selektivitas 
terhadap sampel. Diperlukan metode analisis 
yang dapat mengatasi beberapa faktor yang bisa 
menghambat analisis suatu sampel berdasarkan 
spesi ionnya. Oleh karena itu, voltametri dipilih 
sebagai alternatif karena memiliki seletivitas 
yang tinggi, limit deteksi rendah yaitu pada skala 
ppb, serta penggunaan yang mudah dan preparasi 
sampel yang mudah [1]. 

Proses reduksi-oksidasi pada permukaan 
elektroda merupakan metode dasar dari 
voltametri. Material elektroda kerja yang 
digunakan sangat mempengaruhi kinerja dari 
metode voltametri. teknik stripping voltametry 
yang memiliki keunggulan yaitu sensitivitas 
yang sangat baik dan memiliki limit deteksi 
hingga ke tingkat konsentrasi part per billion 
atau ppb [2]. Sehingga perlu dilakukan inovasi 
tentang pembuatan elektroda untuk menganalisis 
suatu logam berat. Elektroda padat memiliki 
rentang potensial anoda dan katoda yang luas 
dan yang sering digunakan adalah eletroda pasta 
karbon. Elektroda pasta karbon merupakan 
elektroda yang murah dan sangat mudah untuk 
diperbaruhi dan dibuat dalam bentuk kecil. 
Untuk meningkatkan kinerja elektroda pasta 
karbon maka dilakukan modifikasi dengan 
material yang dapat meningkatkan keberhasilan 
analisis suatu logam. Modifier yang digunakan 

dalam meningkatkan selektivitas elektroda pasta 
karbon merupakan suatu senyawa pekompleks. 

Zeolit merupakan material padatan yang 
dapat diaplikasikan sebagai adsorben, penukar 
ion dan sekaligus dapat dijadikan katalis. Zeolit 
memiliki selektivitas yang sangat baik, dimana 
kation-kation dalam kerangka zeolit dapat 
ditukar dan disubtitusikan tanpa merubah 
struktur kerangka (isomorfis) dan dapat 
menimbulkan gradien medan listrik dalam kanal-
kanal dan ruangan-ruangan zeolit [3]. Zeolit 
merupakan mineral kristal yang terbentuk dari 
tetrahedral [SiO4]4- dan [AlO4]5- yang saling 
terhubungkan oleh atom-atom oksigen 
disekelilingnya [3].  

Berdasarkan dari Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah 
menjelaskan bahwa kandungan ion logam  Cd 
(II) yang diperbolehkan pada air limbah adalah 
0,08 mg/L. Dengan adanya dampak negatif yang 
dihasilkan dari logam yang terkandung didalam 
air limbah oleh karena diperlukan uji kualitas 
dengan metode tertentu. 

Pada penelitian ini dilakukan dengan 
elektroda pasta karbon termodifikasi oleh zeolit 
untuk menganalisis Cd (II) dengan metode cyclic 
stripping voltametry pada sampel limbah salah 
satu pabrik di daerah Mojokerto dengan standart 
adisi. Pemilihan zeolit sebagai modifier elektroda 
karena zeolit memiliki kemampuan sebagai 
penukar ion dan memilliki seletivitas yang baik 
untuk menjerat ion Cd (II) yang tergolong logam 
berat.  

 
METODE PENELITIAN 
Rancangan penelitian 

Penelitian ini merupakan pengaplikasian 
elektroda pasta karbon yang dimodifikasi dengan 
zeolit untuk analisis Cd (II) secara cyclic 
stripping voltametry terhadap limbah salah sat 
abrik di Mojokerto dengan metode standart adisi. 
 
Alat 
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
voltametri, elektroda platina, elektroda Ag/AgCl 
(KCl jenuh), pH meter, timbangan analitis, 
peralatan gelas, spatula, penjepit, kabel tembaga.  
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Bahan 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah : minyak parafin, serbuk karbon aktif, 
zeolit, CdSO4.8H2O, MnSO4.H2O, Padatan 
Na3C6H5O7.2H2O, asam sitrat (C6H8O7), 
Padatan KCl, kabel kawat tembaga, limbah 
pabrik dan aquades. 
 
Pembuatan larutan standart adisi Cd2+ 
Pembuatan larutan standart Cd2+ dilakukan 
dengan menggunakan metode standart adisi yaitu 
dengan menambahkan sampel pada masing-
masing konsentrasi adalah sebagai berikut : 
1. Larutan induk Cd2+ 1000 ppm dibuat dengan 

melarutkan garam sulfatnya CdSO4.8H2O 
sebanyak 0,6846 gram dalam aquades hingga 
volume larutan menjadi 100 mL. 

2. Larutan Cd2+ 100 ppm dibuat dengan 
mengencerkan 10 mL larutan induk kedalam 
100 mL labu ukur dan kemudian diencerkan 
dengan aquades sampai tanda batas. 

3. Larutan Cd2+ 5 ppm dibuat dengan 
mengencerkan 2,5 mL dari larutan Cd2+ 100 
ppm dan ditambahkan 2 mL sampel kedalam 
100 mL labu ukur dan kemudian diencerkan 
dengan aquades sampai tanda batas. 

4. Larutan Cd2+ 10 ppm dibuat dengan 
mengencerkan 5 mL dari larutan Cd2+ 100 
ppm dan ditambahkan 2 mL sampel kedalam 
100 mL labu ukur dan kemudian diencerkan 
dengan aquades sampai tanda batas. 

5. Larutan Cd2+ 20 ppm dibuat dengan 
mengencerkan 10 mL dari larutan Cd2+ 100 
ppm dan ditambahkan 2 mL sampel kedalam 
100 mL labu ukur dan kemudian diencerkan 
dengan aquades sampai tanda batas. 

6. Larutan Cd2+ 40 ppm dibuat dengan 
mengencerkan 20 mL dari larutan Cd2+ 100 
ppm dan ditambahkan 2 mL sampel kedalam 
100 mL labu ukur dan kemudian diencerkan 
dengan aquades sampai tanda batas. 

7. Larutan Cd2+ 80 ppm dibuat dengan 
mengencerkan 40 mL dari larutan Cd2+ 100 
ppm dan ditambahkan 2 mL sampel kedalam 
100 mL labu ukur dan kemudian diencerkan 
dengan aquades sampai tanda batas. 

 
 

 
Penentuan standart adisi larutan Cd2+ 

Penentuan standart adisi dilakukan dengan 
cara membuat standart dari larutan Cd2+ yang 
ditambahkan dengan 2 ml sampel kemudian 
diencerkan dengan konsentrasi 5, 10, 20, 40 dan 
80 ppm. Dan larutan standart kemudian diambil 
25 ml larutan dan ditambahkan dengan larutan 
KCl 50-100 kali lebih besar konsentrasinya dari 
larutan analit utama dan ditambahkan dengan 
larutan buffer sitrat pH 6. Dilakukan pengukuran 
pada potensial -1V sampai 1V dengan waktu 
deposisi 10 detik dan laju pindai 50 mV/detik. 
Untuk mengetahui standart adisi yang dihasilkan 
kemudian dibandingkan voltamogram yang 
dihasilkan dan kemudian dibuat kurva standart 
adisi dari larutan standart. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam hal ini akan dilakukan pembahasan 
mengenai penggunaan zeolit sebagai modifier 
elektroda pasta karbon untuk analisis Cd (II) 
secara cyclic stripping voltametry.  

Pembuatan elektroda pasta karbon yang 
dimodifikasi dengan zeolit adalah dengan 
mencampurkan karbon, parafin, dan zeolit yang 
telah diaktivasi dengan menggunakan asam dan 
basa. Dalam pencampuran ketiga bahan-bahan 
tersebut adalah dengan menggunakan komposisi 
yang bervariasi dan penyusunan elektroda 
dengan perbandingan yang sesuai dengan 
kesetimbangan 3 fasa. Komposisi dengan 
perbandingan karbon : minyak parafin : zeolit = 
3:5:2 adalah komposisi elektroda yang 
digunakan karena menghasilkan arus puncak 
anodik dan arus puncak katodik yang besar dan 
maksimal jika dibandingkan dengan elektroda 
yang lain. Arus puncak anodik dan arus puncak 
katodik yang besar dihasilkan karena komposisi 
tersebut optimal dalam menyerap ion-ion Cd2+ 
pada larutan analit. Elektroda dengan komposisi 
3:5:2 tidak akan mudah rusak dan akan lebih 
mudah menjerat Cd2+. Dengan besarnya arus 
puncak yang dihasilkan menunjukkan bahwa 
zeolit dapat mengadsorpsi sebagian besar kation-
kation logam dan jenis-jenis ion logam berat 
lainnya [4]. 
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Berdasarkan teori yang dijelaskan oleh 
Nuryono dan Suyanta menjelaskan bahwa 
Kadmium memiliki distribusi spesies yang 
berubah bergantung dengan pH larutan, yaitu 
Cd2+, CdOH+, Cd(OH)2, Cd(OH)3-, dan 
Cd(OH)4

2-[5]. Distribusi spesies kadmium dalam 
variasi pH untuk membentuk ion logam Cd2+ 

terletak pada pH 4 – 8. Kondisi pH optimum 
yang digunakan untuk menganalisis ion logam 
Cd2+ dengan menggunakan elektroda pasta 
karbon yang dimodifikasi dengan zeolit adalah 
pada pH 6. 

Waktu deposisi optimum merupakan 
tahapan deposisi atau prakonsentrasi dari analit 
dan voltametri. Sehingga tahap prakonsentrasi 
waktu deposisi berfungsi untuk meningkatkan 
sensitivitas dan menurunkan limit deteksi [6]. 
Penentuan waktu deposisi dimaksudkan untuk 
mengetahui pengaruh saat tahap deposisi 
terhadap hasil dari voltamogram. Waktu deposisi 
mempengaruhi kestabilan kompleks yang 
terbentuk pada permukaan dari elektroda 
terhadap sampel yang diujikan [7]. Waktu 
deposisi selama 10 detik menunjukkan bahwa 
ion kadmium yang menempel pada permukaan 
elektroda sudah optimum dan akhir jenuh. 

Pada pengukuran secara cyclic stripping 
voltametry tinggi arus puncak dan lebar arus 
puncak yang dihasilkan sangat dipengaruhi pada 
kecepatan scan atau laju pindai. Laju pindai yang 
rendah menyebabkan lapisan difusi menjadi tebal 
sehingga arus puncak yang dihasilkan semakin 
kecil dan transfer elektron pada elektroda 
menjadi lebih lama dan terhambat [8]. Dan 
besarnya lama laju pindai menjadikan lapisan 
difusi menjadi tipis sehingga arus puncak yang 
dihasilkan semakin besar dan transfer elektron 
dalam elektroda menjadi lebih cepat [9]. 
Sehingga dari penelitian yang telah dilakukan 
lama laju pindai yang optimum adalah 50 
mV/detik untuk menganalisis ion logam 
kadmium. 

Penentuan standart adisi larutan Cd2+ 
dilakukan berdasarkan kinerja elektroda pasta 
karbon yang dimodifikasi dengan zeolit yang 
dibuat dengan komposisi 3:5:2. Pengkuran 
dilakukan dengan menambahkan 2 ml sampel 
dan diencerkan dengan berbagai konsentrasi. 
Pada larutan standart ditambahkan dengan buffer 
pH 6 dan dilakukan pada potensial -1V sampai 

1V dengan waktu deposisi 10 detik dan laju 
pindai 50 mV/detik.  

Dibawah ini merupakan voltamogram 
yang dihasilkan dari pengukuran larutan standart 
adisi. 

 
Gambar 1. Voltamogram komposisi elektroda 
terbaik 

Dari pengukuran standart adisi dengan 
konsentrasi 5, 10, 20, 40 dan 80 ppm yang 
dilakukan maka dihasilkan regresi sebesar 
0.998356 dan persamaan linier y = - 0.00008133 
- 0.0003386x. Dan dibawah ini merupakan kurva 
standart yang dihasilkan. 

 
Gambar 2. Kurva standart larutan Cd2+ 

 
Dari kurva tersebut didapatkan data 

standart adisi larutan Cd2+ sebagai berikut. 
Tabel 1. Puncak arus standart adisi 

Konsentrasi Ipc (mA) Epc (mV) 
5 -2.916 -0.539 

10 -4.467 -0.582 
20 -7.398 -0.674 
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40 -13.402 -0.979 
80 -28.369 -1.111 

Ket: Tanda negatif merupakan puncak reduksi 
dari pengukuran elektroda 

 
Dari data diatas menunjukkan bahwa 

standart adisi yang dilakukan menghasilkan 
persamaan y = -0.00008133 - 0.0003386x 
dengan nilai regresi adalah 0,998356. Kemudian 
arus puncak dilakukan perhitungan dengan 
persamaan linier yang didapatkan dari kurva 
standart sehingga dihasilkan konsentrasi sampel 
yang terukur. Konsentrasi sampel tersebut 
didapatkan sebesar 2,401 ppm. Kondisi 
konsentrasi sampel tersebut merupakan 50x lebih 
besar karena standart yang digunakan adalah 
sebanyak 100 mL sedangkan ambang batas yang 
diperbolehkan oleh pemerintah adalah sebesar 
0,08 mg/L. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa penentuan kadar ion logam 
Cd2+ pada air limbah salah satu pabrik di 
Mojokerto dengan menggunakan elektroda pasta 
karbon yang dimodifikasi zeolit secara cyclic 
stripping voltametry dengan metode standart 
adisi didapatkan konsentrasi sampel yang diukur 
sebesar -2,401 ppm dengan regresi 0,998356. 
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Abstrak.Telah dilakukan penelitian tentang uji korosi baja karbon yang dicoating dengan polimer hibrid  
dalam media asam humat menggunakan metode elektrokimia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menentukan waktu paparan kritis baja karbon dalam media asam humat dan menentukan efisiensi 
proteksi korosinya. Kondisi kritis diperoleh dari laju korosi tertinggi pada berbagai waktu paparan atau 
perendaman baja karbon dalam media asam humat. Pengukuran laju korosi menggunakan metode 
polarisasi potensiodinamik (Tafel). Hasil uji korosi pada rentang 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 jam menunjukkan 
bahwa laju korosi tertinggi dicapai pada waktu paparan 3 jam. Pada kondisi kritis ini, polimer hibrid 
yang dicoating pada baja karbon menggunakan teknik casting solution menunjukkan laju korosi yang 
lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak dicoating. Efisiensi  proteksi polimer hibrid terhadap 
korosi mencapai 99%. Hal ini menunjukkan bahwa polimer hibrid dapat digunakan sebagai material 
coating anti korosi pada media asam humat yang merupakan representasi dari air gambut. 
 
Kata kunci: polimer hibrid, efisiensi proteksi korosi, asam humat, waktu paparan, polarisasi 
potensiodinamik 
 
Abstract. It has been conducted a research on corrosion testing of carbon steel that was coated by hybrid 
polymers  in humic acid medium using electrochemical method. The objectives of this research were to  
determine the critical exposure time of carbon steel in humic acid medium and the efficiency of its 
corrosion protection. Critical condition was obtained from the highest corrotion rate at various times of 
exposure or immersion time of carbon steel in a humic acid medium. Potentiodynamic polarization 
method (Tafel) was used to measure the corrosion rates. The results of corrosion test in the range of 0, 1, 
2, 3, 4, and 5 hours showed that the corrosion rate achieved at the highest exposure time of 3 hours. At 
this critical condition, carbon steel with hybrid polymers coated using a solution casting technique 
showed lower corrosion rate compared to those uncoated carbon steel. The efficiency of hybrid polymer 
in protecting against corrosion reaches 99%. This shows that the hybrid polymers material can be used 
as an anti corrosion coating on the humic acid medium which is a representation of the peat water. 
 
Keywords: hybrid polymers, corrosion protection efficiency, humic acid, exposure time, potentiodynamic 
polarization 
 
 

PENDAHULUAN 
 

Air gambut adalah air permukaan yang 
banyak terdapat di daerah berawa maupun 

dataran rendah terutama di Sumatera dan 
Kalimantan termasuk wilayah Kalimantan Barat. 
Tanah gambut umumnya mempunyai tingkat 
kemasaman yang relatif tinggi dengan kisaran 
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pH 3-4. Tanah gambut di Indonesia sebagian 
bereaksi masam hingga sangat masam dengan 
pH < 4,0. Tingkat kemasaman tanah gambut 
berhubungan erat dengan kandungan asam-asam 
organik, yaitu asam humat dan asam fulvat [1]. 

Secara umum gambut mempunyai sifat 
acidic reaction akibat karbondioksida dan asam 
humat hasil proses pembusukan. Hal ini menjadi 
salah satu penyebab terjadinya korosi pada pipa 
penyalur fluida yang disimpan di bawah 
permukaan tanah akibat interaksinya dengan 
lingkungan air gambut. Air gambut mempunyai 
pH antara 4-7. Air gambut mengandung asam 
humat yang dapat mempercepat pelarutan Fe 
dan membentuk senyawa kompleks sehingga 
mempercepat laju korosi [2].  

Untuk mengatasi permasalahan korosi 
logam akibat interaksinya dengan air gambut 
yang banyak mengandung asam humat, maka 
logam dapat dilindungi dengan inhibitor 
(proteksi internal) dan coating (proteksi 
eksternal). Salah satu material yang sudah cukup 
banyak digunakan sebagai material proteksi 
korosi adalah polimer. Beberapa penelitian telah 
menunjukkan bahwa beberapa polimer dapat 
digunakan sebagai inhibitor korosi karena, 
melalui gugus fungsionalnya, polimer dapat 
membentuk kompleks dengan logam ion pada 
permukaan logam. Adanya polimer ini akan 
menyelimuti permukaan dan melindungi logam 
dari keberadaan agen korosif dalam larutan. 
Inhibisi korosi oleh berbagai kation polimer 
seperti turunan polyethyleneimine, turunan 
poliakrilamida, turunan polydicyanodiamide, 
dan polimer anionik seperti turunan asam 
polymaleic, turunan asam poliakrilat, dan asam 
poliakrilat, telah diteliti oleh Sekine et al [3].  

Pencegahan korosi dengan coating 
memberikan ketahanan logam terhadap serangan 
agresif lingkungan. Namun, pengembangan 
penggunaan bahan coating dari polimer organik 
memiliki beberapa kelemahan. Polimer organik 
seperti polianilin (PANI) memiliki adhesivitas 
kurang kuat dan terdapat kesulitan dalam 

deposisi film [3] dan polietilen (PE) yang 
cenderung mengalami keretakan korosi karena 
kestabilan kimia dan termal kurang baik [4]. 
Oleh karena itu, bahan coating yang akan 
memberikan perlindungan dan pencegahan 
korosi pada permukaan logam memerlukan 
beberapa sifat, seperti kekuatan mekanik dan 
hidrofobisitas [5]. 

Salah satu jenis bahan yang dikembangkan 
sebagai coating adalah polimer hibrid. Polimer 
ini menggabungkan sifat unggul dari bahan 
anorganik maupun organik. Polimer  hibrid yang 
dibuat dari monomer 3-(trimethoxysilyl) propyl 
metacrylate) memiliki kekerasan pada skala 2 
yang setara gypsum. Hasil pengukuran sifat 
termal menunjukkan bahan yang dibuat stabil 
sampai dengan suhu 250°C [6]. Penggunaan 
bahan coating dari polimer hibrid yang disintesis 
melalui proses sol-gel memberikan proteksi 
yang baik dalam melindungi logam dari korosi. 
Coating dari sol-gel hibrid organik-anorganik 
memberikan sifat dan karakteristik yang 
menjadikan jenis pelapis ini cukup menjanjikan 
dalam mengatasi masalah korosi [7]. Hasil 
penelitian juga menunjukkan bahwa laju korosi 
baja karbon tanpa pelapis pada kondisi kritis 
larutan NaCl 3,5% adalah 1,60 mm/tahun 
sedangkan setelah dilapisi polimer hibrid dari 
monomer Glymo dengan konsentrasi 18%w/w 
laju korosi tersebut berkurang menjadi 0,65 
mm/tahun. Laju korosi tersebut berkaitan 
dengan efisiensi proteksi sebesar 59% [8].  

Polimer hibrid mampu memproteksi korosi 
baja karbon dalam lingkungan air laut melalui 
simulasi media NaCl 3,5%. Oleh karena itu 
dalam penelitian ini akan diuji proteksi korosi 
baja karbon dalam media larutan asam humat 
1% sebagai bentuk simulasi dari media air 
gambut. 

 
BAHAN DAN METODE  
Alat  
Alat-alat gelas, magnetic stirrer, neraca analitik, 
lampu UV, termostat (Haake B3), mesin gerinda 
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(Stuers Labo Pol-21), dan Potensiostat buatan 
radiometer® (Tacussel-Radiometer, voltalab 
PGZ 301)  
 
Bahan  
Monomer (3-(trimethoxysilyl) propyl 
metacrylate) (TMSPMA, Aldrich), etanol p.a 
(C2H5OH, Merck), aquades (H2O), kloroform 
p.a (CHCl3, Aldrich), asam klorida p.a (HCl, 
Merck), silicon wafer, kaca, teepol (brataco), 
aseton p.a (CH3COCH3, Merck), fotoinisiator 
Irgacure 819 (Aldrich), asam humat (Merck), 
baja karbon jenis API 5L X65 (PT. Krakatau 
Steel), dan kertas abrasif. 
 
Prosedur Penelitian  
Sintesis polimer hibrid 

Prekursor polimer hibrid dibuat dengan 
proses sol-gel. Proses sol-gel diawali dengan 
melarutkan monomer trimetoksisilil 
propilmetakrilat (TMSPMA) ke dalam pelarut, 
kemudian diaduk sehingga menjadi satu fase. 
Setelah itu ditambahkan akuades dan diaduk 
menggunakan magnetic stirrer. Setelah akuades 
bereaksi dengan larutan yang terbentuk, 
kemudian ditambahkan ke dalamnya katalis 
asam. Perbandingan pelarut yang digunakan 
merupakan optimasi dari penelitian yang telah 
dilakukan sebelumnya [9]. Hasil yang didapat 
selanjutnya dipurifikasi untuk menghilangkan 
sisa monomer, air dan katalis yang tidak 
bereaksi dengan menambahkan kloroform dan 
akuades. Larutan gel bening yang diperoleh ini 
disebut prekursor. 

Proses coating polimer hibrid pada baja 
karbon dilakukan dengan cara casting solution. 
Prekursor yang diperoleh dicoating ke 
permukaan elektroda baja karbon dan dilakukan 
proses fotopolimerisasi untuk mendapatkan film 
tipis yang siap diuji ketahanan korosinya.   
 
Uji Korosi 

Untuk mengevaluasi coating polimer hibrid 
sebagai proteksi korosi pada baja karbon, 

dilakukan pengujian korosi dengan metode 
polarisasi potensiodinamik (Tafel Method).  
Pada pengujian ini, baja karbon yang dijadikan 
sebagai elektroda kerja dimasukkan ke dalam 
larutan uji 1% asam humat dan ditentukan 
kondisi waktu terpapar kritis. Kondisi kritis di 
sini adalah kondisi dimana laju korosi tertinggi 
dicapai oleh baja karbon dari variasi yang 
diberikan yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 jam. Nilai 
kerapatan arus korosi (Icorr) yang terjadi pada 
permukaan baja karbon ditentukan dengan : 

 
             Ι𝑐𝑐𝑐𝑐 =  Β

𝑅𝑝
             persamaan  1 

 
dan laju korosi menggunakan rumus : 
 
 𝑟 = 3,27.10−3  𝐴𝑒

𝜌
 Ι𝑐𝑐𝑐𝑐    persamaan 2 

 
dengan,  
r  = laju korosi (mm/th) 
Ae  = massa ekivalen logam (g.mol-1.ek-1) 
ρ  = masa jenis logam (g.cm-3)  
Icorr  = rapat arus korosi (µA.cm-2) 
 

Efisiensi proteksi (P) dari polimer hibrid 
pada waktu paparan kritis ditentukan 
berdasarkan data laju korosi baja karbon yang 
dicoating dengan polimer hibrid dan 
dibandingkan dengan baja karbon tanpa coating. 
Berdasarkan hasil pengukuran polarisasi, P 
ditentukan melalui persamaan 3 [5]. 

 

𝑃 (%) = 100 �1 − 𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐
𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐0 �    persamaan 3 

 
dengan P adalah efisiensi proteksi (dalam %), 
sedangkan Ι𝑐𝑐𝑐𝑐0  dan Ι𝑐𝑐𝑐𝑐  berturut-turut adalah 
rapat arus korosi baja karbon tanpa dilapisi 
polimer hibrid dan baja karbon yang dilapisi 
dengan polimer hibrid pada kondisi kritis. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Waktu paparan kritis baja karbon dalam 
media air gambut 

Untuk mempelajari kelakuan korosi baja 
karbon dalam larutan 1% asam humat dilakukan 
polarisasi dalam media uji pada berbagai waktu 
terpapar. Untuk variasi waktu terpapar dari baja 
karbon pada larutan uji yang dilakukan adalah 
selama 5 jam dengan selang waktu pengukuran : 
0, 1, 2, 3, 4, dan 5 jam, dihitung sejak baja 
karbon direndam dalam larutan. Luaran yang 
dihasilkan berupa kurva polarisasi anodik dan 
katodik. Kurva hasil polarisasi diekstrapolasi 
dengan metode Tafel untuk memperoleh 
besaran-besaran listrik atau parameter yang 
berkaitan dengan proses korosi baja karbon.  

Untuk menentukan waktu terpapar kritis 
yang dicapai oleh baja karbon, maka penentuan 
dilakukan pada kondisi suhu tetap (25°C). Kurva 
polarisasi anodik dan katodik dari variasi waktu 
terpapar berdasarkan pengukuran polarisasi 
disajikan pada Gambar 1. Berdasarkan kurva 
polarisasi anodik dan katodik potensiodinamik 
diperoleh nilai potensial korosi (Ecorr), tahanan 
polarisasi (Rp), tetapan Tafel anodik (βa), dan 
tetapan Tafel katodik (βc).  

 

 
Gambar 1. Kurva polarisasi anodik dan katodik baja  

karbon dalam larutan   1% asam humat  
pada variasi waktu terpapar 

 
Besaran listrik dan hasil perhitungan Icorr 

dan r disajikan pada Tabel  1. Data tersebut 
menunjukkan terjadinya laju korosi yang paling 
tinggi pada saat waktu kontak atau terpaparnya 
baja karbon selama 3 jam dalam larutan asam 
humat 1%. Laju korosi meningkat dengan 
meningkatnya waktu paparan mulai dari 0, 1, 
dan 3 jam. Namun di saat 2 jam paparan, terjadi 
penurunan laju korosi. Penurunan laju korosi 
juga terjadi pada waktu paparan 4 jam dan 5 jam 
yang dimungkinkan karena terbentuknya lapisan 
pasif produk korosi. 

 
Tabel 1. Parameter korosi baja karbon dalam larutan asam humat pada variasi waktu paparan 

Waktu 
Terpapar (jam) 

Ecorr (mV) βa  
(mV) 

βc 
(mV) 

Icorr (µA) r (mm/th) 

0 -389.0 62.2 42.9 1.83 836 
1 -663.0 49.6 38.2 4.63 2114 
2 -703.0 28.2 24.2 1.04 474.7 
3 -715.0 116.2 120.6 21.7 9909 
4 -716.0 105.3 105.7 17.5 7979 
5 -719.0 103.2 105.3 16.7 7617 

 
Peningkatan waktu terpapar dari 0, 1, dan 

3 jam menggeser potensial korosi baja karbon ke 
arah lebih negatif, menunjukkan bahwa 
permukaan baja karbon terpolarisasi secara 
katodik [10]. Peningkatan waktu paparan 
menurunkan tahanan polarisasi pada antarmuka 
elektroda dan media larutan, akibatnya zona 

serangan pada permukaan baja karbon makin 
luas [11]. Peningkatan waktu paparan yang 
menurunkan tahanan polarisasi ini diakibatkan 
oleh bertambahnya energi kinetik spesi-spesi 
dalam media larutan sehingga ion-ion Fe2+ dan 
konduktivitas larutan meningkat dan berakibat 
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pada meningkatnya transfer muatan pada 
antarmuka. 

Penurunan laju korosi pada waktu 
terpapar 2, 4, hingga 5 jam dimungkinkan 
karena terbentuknya lapisan pasif oksida besi 
yang terbentuk pada permukaan baja karbon dan 
berkurangnya jumlah ion-ion OH-. Penurunan 
konsentrasi ion-ion OH- menyebabkan arus 
reduksi pada proses katodik berkurang sehingga 
arus korosi juga menurun dan potensial korosi 
bergeser ke arah lebih negatif (polarisasi 
katodik).  
 
Efisiensi Proteksi Coating pada Kondisi 
Kritis 

Untuk mengevaluasi polimer hibrid sebagai 
coating, dilakukan pengukuran laju korosi 
dengan polarisasi potensiodinamik  (Tafel 
Methode) pada kondisi kritis yaitu waktu 
terpapar 3 jam. Baja karbon yang dicoating 
dengan  polimer hibrid dari monomer TMSPMA 
dibandingkan dengan baja karbon yang tidak 
dicoating menunjukkan penurunan laju korosi 
dari 9909 mm/tahun menjadi 61 mm/tahun.  

Rendahnya laju korosi baja karbon yang 
dicoating dibandingkan blanko (baja karbon 
tanpa coating) disebabkan oleh tahanan 
polarisasi  yang menurun dan arus reduksi yang 
naik dari 0,133 µA menjadi  21,70 µA. 
Konduktivitas larutan menurun karena adanya 
lapisan yang menghalangi interaksi baja karbon 
dengan lingkungan korosif. Berdasarkan data 
parameter uji korosi terhadap baja karbon yang 
dilapisi polimer hibrid, efisiensi proteksi dari 
polimer hibrid yang dilapis pada baja karbon 
dalam menghambat terjadinya proses korosi 
dengan melihat rapat arus korosi yang dihasilkan 
menunjukkan efisiensi mencapai 99%. Performa 
yang ditunjukkan oleh coating ini menjadikan 
polimer hibrid dapat dikembangkan menjadi 
material proteksi baja karbon di beberapa media 
korosif.  

 
 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa : 
1. Waktu paparan selama 3 jam merupakan 

kondisi kritis baja karbon dalam media asam 
humat. 

2. Polimer hibrid dapat dijadikan sebagai 
material anti korosi pada baja karbon dalam 
upaya melindunginya dari lingkungan asam 
humat denga efisiensi mencapai 99%. 
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ANALISIS AWAL FITOKIMIA PADA EKSTRAK METANOL KULIT BATANG 

TUMBUHAN SYZYGIUM (MYRTACEAE) 
 

PHYTOCHEMICAL ANALYSIS OF METHANOL EXTRACTS OF SYZYGIUM STEM 
BARKS (MYRTACEAE) 

 
Tukiran, Andika Pramudya Wardana, Ela Nurlaila, Ayu Mei Santi dan Nurul Hidayati 
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Abstrak. Hasil skrining awal fitokimia terhadap ekstrak metanol kulit batang tiga tumbuhan Syzygium, 
yaitu S. polycephalum (gowok), S. polyanthum (salam) dan S. malaccense (jambu bol) telah diketahui 
bahwa: 1) semua tumbuhan Syzygium ini mengandung senyawa golongan alkaloid, fenolik, flavonoid, dan 
tannin, dan sebaliknya tidak mengandung senyawa golongan steroid, 2) kecuali tumbuhan salam, dua 
tumbuhan Syzygium lainnya mengandung senyawa golongan saponin, dan 3) kecuali tumbuhan jambu 
bol, dua tumbuhan Syzygium lainnya tidak mengandung senyawa golongan triterpenoid. 
 
Kata kunci: Fitokimia, Syzygium polycephalum, Syzygium polyanthum, Syzygium malaccencce. 
 
Abstract. Phytochemical analysis on methanol extracts of three Syzygium stem barks that are S. 
polycephalum (gowok), S. polyanthum (salam) and S. malaccense (jambu bol) revealed that: 1) all of 
plants mentioned above contain alkaloids, phenolics, flavonoids and tannins, but not containing steroids, 
2) except S. polyanthum (salam), other Syzygium showed the presence of saponin, and 3) except S. 
malaccense (jambu bol), other Syzygium did not show the presence of triterpenoids. 
 
Keywords: Phytochemical, Syzygium polycephalum, Syzygium polyanthum, Syzygium malaccencce. 
 

PENDAHULUAN 
Penelitian tentang eksplorasi kandungan 

kimia pada tumbuhan genus Syzygium dari 
famili Myrtaceae mulai banyak dilakukan. 
Beberapa penelitian yang telah dilakukan adalah 
fitokimia pada tumbuhan S. cumini (duwet), S. 
jambos, S. aromaticum (teh), S. samarangense 
(jambu air), dan lain-lain, walaupun juga masih 
belum banyak dan tuntas melaporkan keragaman 
struktur molekulnya. Sementara, investigasi 
kandungan fitokimia pada tumbuhan S. 
polycephalum (gowok), S. polyanthum (salam), 
dan S. malaccense (jambu bol) belum sama 
sekali atau sedikit dilakukan. Dalam satu tahun 
terakhir ini, kami telah mulai menfokuskan 
penelitian pada fitokimia dan bioaktivitas pada 
ketiga tumbuhan Syzygium ini. Berikut adalah 

laporan kandungan fitokimia beberapa 
tumbuhan Syzygium lainnya yang telah berhasil 
ditemukan guna mengetahui gambaran diversitas 
komponen kimianya. 

Hasil uji skrining fitokimia terhadap ekstrak 
etil asetat dan metanol biji S. cumini telah 
diketahui mengandung alkaloid, glikosida, 
triterpenoid, steroid, saponin, flavonoid, dan 
tannin kecuali karbohidrat (Kamal, 2014). 
Setelah dilakukan serangkaian ekstraksi dan 
isolasi secara mendalam terhadap organ 
tumbuhan S. cumini yang lain dapat dilaporkan 
sebagai berikut.  

Daun tumbuhan S. cumini telah diketahui 
mengandung komponen kimia quercetin, 
myricetin, myricitin, myricetin-3-O-4-acetyl-L-
rhamnopyranoside, triterpenoids, esterase, 

mailto:btukiran@yahoo.com
mailto:tukiran@unesa.ac.id
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galloyl carboxylase dan tannin, disamping 
lupeol, 12-oleanen-3-ol-3ß-acetate, stigmasterol, 
dan ß-sitosterol (Alam et al., 2010). Kulit batang 
tumbuhan ini dilaporkan mengandung asam 
betulinat, friedelin, epi-friedelanol, β-sitosterol, 
eugenin and fatty acid ester, quercetin, dan 
kaempferol (Alam et al., 2010), disamping 
bergenin (Sariga et al., 2015). Lebih lanjut, buah 
tumbuhan ini diketahui mengandung myricetin, 
kaempherol, quercetin, betulinic acid, 
anthocyanin, alkaloid jenis delphinidin, 
malvidian, dan petunidin, lalu ellagic acid dan 
gallic acid (Swami et al., 2012). Sementara dari 
biji S. cumini telah berhasil diisolasi 4 empat 
senyawa, yaitu: 7-hydroxycalamenene, methyl-
β-orsellinate, β-sitosterol dan oleanolic acid 
(Sikder et al., 2012). 

Berdasarkan uji skrining fitokimia oleh 
Selvam et al. (2014) terdapat senyawa fenolik, 
flavonoid, tannin, steroid, terpenoid, alkaloid, 
dan saponin pada daun S. jambos. Lebih lanjut, 
Haque et al. (2015) berhasil mengidentifikasi 
tiga senyawa dari ekstrak metanol kulit kayu S. 
jambos ini, yaitu senyawa friedelin, β-sitosterol, 
dan 3-nor-2,4-secofriedelan-4-oxo-2-oic acid. 

Disisi lain, hasil skrining firokimia ekstrak 
air dari tumbuhan S. aromaticum oleh Oshomoh 
et al. (2015) diketahui terdapat golongan 
senyawa saponin, tanin, fenolik, kardiak 
glikosida, flavonoid, alkaloid, dan antrasena. 
Setelah dilakukan eksplorasi mendalam terhadap 
ekstrak n-heksana tumbuhan S. aromaticum 
diketahui mengandung eugenol dan eugenol 
asetat, sedangkan ekstrak diklorometananya 
mengandung limonin, ferulat aldehid dan 
eugenol, sementara dari ekstrak etanol terdapat 
flavonoid tamarixetin 3-O-β-D-glucopyranoside, 
ombuin 3-O-β-D-glucopyranoside dan quercetin 
(Nassar et al. 2007).  

Berikutnya, Resurreccion-Magno et al. 
(2005) telah berhasil mengidentifikasi senyawa 
golongan flavonoid dari S. samarangense, yaitu: 
2′,4′-dihidroksi-3′,5′-dimetil-6′-metoksichalcon, 
5-O-metil-4′-desmetoksimatteucinol, dan 2′4′-

dihidroksi-6′-metoksi-3′-metilchalcon, dan lain 
sebagainya. 

 
BAHAN DAN METODE  
Alat  

Berikut merupakan alat-alat yang biasa 
digunakan dalam penelitian skrining awal 
fitokimia pada tiga tumbuhan Syzygium di atas 
antara lain: vaccum rotary evaporator, 
macerator, corong Buchner, gelas ukur, gelas 
kimia, tabung reaksi, pipet tetes, rak tabung 
reaksi, water bath, kertas Wathmann, penangas 
air dan spatula.  
 
Bahan  

Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah reagen 
Dragendorff, reagen Wagner, reagen Mayer, 
HCL pekat, pita Magnesium, H2SO4 pekat, 
CH3COOH glacial, FeCl3 1%, NaOH 10%, 
amoniak, aquades, metanol, serbuk kulit batang 
tiga tumbuhan Syzygium (gowok, salam, dan 
jambu bol). 
Prosedur Penelitian 
Tahap Preparasi Sampel (Ekstrak Metanol) 
1. Sebanyak 1 kg serbuk kering kulit batang 

tumbuhan S. polycephalum (gowok), S. 
polyanthum (salam), dan S. malaccense 
(jambu bol) masing-masing dimaserasi 
dengan menggunakan pelarut metanol selama 
1x24 jam. 

2. Ekstrak metanol masing-masing tumbuhan 
Syzygium disaring dengan corong Buchner. 

3. Ekstrak metanol masing-masing tumbuhan 
Syzygium di pekatkan dengan vaccum rotary 
evaporator. 

4. Ekstrak kental metanol masing-masing 
tumbuhan Syzygium selanjutnya dianalisis 
awal fitokimia. 

 
Tahap Uji Fitokimia 
1. Uji Alkaloid 

Sebanyak 1 mL ekstrak metanol dari kulit 
batang tumbuhan Syzygium (gowok, salam, 
dan jambu bol) masing-masing ditambah 3 
mL HCl 2N dan dikocok kuat. Campuran lalu 



Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Workshop 2016, , ISBN : 978-602-0951-12-6 
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 17 September 2016  

 
C - 40 

disaring dan filtrat dibagi ke dalam 3 tabung 
reaksi, lalu ditambah reagen Mayer pada 
tabung ke-1, reagen Wagner pada tabung ke-
2, dan reagen Dragendorff pada tabung ke-3 
untuk setiap filtrat ketiga tumbuhan tersebut. 
Terdapat kandungan metabolit sekunder 
golongan alkaloid apabila terbentuk endapan 
putih dengan penambahan reagen Mayer, 
endapan jingga ketika ditambah reagen 
Dragendroff, dan endapan coklat dengan 
penambahan reagen Wagner. 

2. Uji Saponin 
Sebanyak 1 mL ekstrak metanol dari kulit 
batang tumbuhan Syzygium (gowok, salam, 
dan jambu bol) masing-masing ditambah 
aquades kemudian dipanaskan di atas 
penangas air dan dikocok kuat dan apabila 
pada larutan terdapat busa yang stabil selama 
± 2-4 menit maka positif terdapat metabolit 
sekunder golongan saponin. 

3. Uji Steroid dan Triterpenoid 
Sebanyak 1 mL ekstrak metanol dari kulit 
batang tumbuhan Syzygium (gowok, salam, 
dan jambu bol) masing-masing ditambahkan 
asam asetat anhidrat dan H2SO4 pekat, hasil 
positif adanya golongan steroid ditandai 
adanya perubahan warna hijau atau biru dan 
hasil positif adanya golongan terpenoid 
apabila ditandai adanya perubahan warna 
ungu, jingga atau kuning. 

4. Uji Fenolik 
Sebanyak 1 mL ekstrak metanol dari kulit 
batang tumbuhan Syzygium (gowok, salam, 
dan jambu bol) masing-masing ditambahkan 
beberapa tetes FeCl3 1%, hasil positif adanya 
golongan fenolik ditandai adanya perubahan 
warna larutan menjadi warna hijau, merah, 
ungu, biru atau hitam. 

5. Uji Tanin 
Sebanyak 1 mL ekstrak metanol dari kulit 
batang tumbuhan Syzygium (gowok, salam, 
dan jambu bol) masing-masing ditambahkan 
beberapa tetes NaCl 10%, kemudian disaring. 
Filtrat ditambah lagi sedikit NaCl 10% dan 
gelatin 1%, uji positif jika terbentuk endapan 
putih. 
 
 

6. Uji Flavonoid 
Sebanyak 1 mL ekstrak metanol dari kulit 
batang tumbuhan Syzygium (gowok, salam, 
dan jambu bol) masing-masing ditambah 3 
mL metanol kemudian ditambah sedikit pita 
Mg dan 3 tetes HCl pekat apabila larutan 
berwarna merah, kuning atau jingga maka 
positif terdapat golongan flavonoid. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Skrining fitokimia merupakan langkah awal 
untuk mengetahui senyawa golongan steroid, 
triterpenoid, alkaloid, saponin, tanin, fenolik, 
dan flavonoid yang terdapat dalam suatu 
tumbuhan.  

Hasil uji fitokimia ekstrak metanol 
tumbuhan genus Syzygium dari tiga tumbuhan 
yaitu tumbuhan gowok, salam, dan jambu bol 
ditunjukkan seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Uji Fitokimia Ekstrak Metanol 
Tumbuhan Syzygium (Gowok, Salam dan 
Jambu Bol) 

Uji Fitokimia 
Tumbuhan Syzygium 

Gowok Salam Jambu 
Bol 

Alkaloid    
• Mayer + + + 
• Wagner + + + 
• Dragendorff + - + 
Saponin + - + 
Steroid - - - 
Triterpenoid - - + 
Fenolik + + + 
Tanin + + + 
Flavonoid + + + 

 
Uji skrining awal fitokimia terhadap tiga 

tumbuhan Syzygium ini telah dilakukan dan 
menunjukkan semua ekstrak metanol kulit 
batang ketiga tumbuhan tersebut positif terhadap 
uji alkaloid, fenolik, flavonoid, dan tannin, tetapi 
tidak positif terhadap uji steroid. Kecuali 
tumbuhan salam, dua tumbuhan Syzygium yang 
lain juga menunjukkan uji positif untuk saponin. 
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Hal yang sama, kecuali tumbuhan jambu bol, 
dua tumbuhan Syzygium yang lain tidak 
mengandung triterpenoid (Tabel 1).  

Genus Syzygium telah banyak diteliti dan 
telah banyak pula senyawa-senyawa yang 
teridentifikasi. Berdasarkan hasil uji fitokimia 
pada tumbuhan gowok, salam dan jambu bol 
serta hasil temuan penelitian dari beberapa 
spesies genus Syzygium yang lain akan 
memperlihatkan suatu pola kekayaan dan 
keragaman senyawa pada genus Syzygium. 
Secara umum golongan senyawa yang 
ditemukan pada tumbuhan Syzygium meliputi 
golongan alkaloid, saponin, fenolik, tanin, dan 
flavonoid, sedangkan golongan steroid dan 
triterpenoid hanya ditemukan pada beberapa 
spesies. Berikut penjelasan setiap golongan 
senyawa pada genus Syzygium. 

 
Alkaloid 

Alkaloid pada umumnya merupakan 
golongan senyawa metabolit sekunder yang 
bersifat basa dan terdiri atas cincin heterosiklik 
dan mengandung atom nitrogen. Alkaloid 
seringkali dikaitkan dengan penggunaan obat 
(medicinal uses) selama berabad-abad dan salah 
satu sifat bioaktivitas yang dimilikinya adalah 
sitotoksitasnya, yaitu bersifat analgesic, 
antispasmodic dan antibacterial. Di dalam genus 
Syzygium beberapa spesies yang mengandung 
senyawa alkaloid antara lain S. jambos dan 
berdasarkan hasil skrining fitokimia tiga 
tumbuhan tersebut diketahui bahwa ketiganya 
positif mengandung alkaloid. 

 
Reagen Mayer 

 

Gambar 1. Hasil uji alkaloid ekstrak metanol 
kulit batang tiga tumbuhan Syzygium dengan 
reagen Mayer: a) Gowok; b) Salam; dan c) 
Jambu Bol 

Reagen Wagner 

 

Gambar 2. Hasil uji alkaloid ekstrak metanol 
kulit batang tiga tumbuhan Syzygium dengan 
reagen Wagner: a) Gowok; b) Salam; dan c) 
Jambu Bol 

Reagen Dragendorff 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. Hasil uji alkaloid ekstrak metanol 
kulit batang tiga tumbuhan Syzygium dengan 
reagen Dragendorff: a) Gowok; b) Salam; dan c) 
Jambu Bol 
 
Saponin 

Saponin merupakan suatu senyawa 
golongan glikosida triterpenoid atau glikosida 
steroid. Senyawa saponin ditemukan dalam S. 
jambos dan S. aromaticum. Selain itu 
berdasarkan pengujian saponin tumbuhan 
gowok, salam, dan jambu bol dua diantaranya, 
yaitu gowok dan jambu bol menunjukkan hasil 
positif yaitu terbentuknya busa yang stabil. 
 

  
 
Gambar 4. Hasil uji saponin ekstrak metanol 
kulit batang tiga tumbuhan Syzygium: a) Gowok; 
b) Salam; dan c) Jambu Bol 
 
 
Steroid dan Triterpenoid 

Steroid adalah senyawa yang mempunyai 
kerangka dasar siklopentanoperhidro fenantrena, 

a                     b                   c 

a                     b                   c 

a                     b                   c 

a                     b                   c 
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yang memiliki empat cincin terpadu (biasa 
ditandai cincin A, B, C dan D). Senyawa steroid 
yang telah teridentifikasi adalah senyawa β-
sitosterol dari S. jambos (Haque et al, 2015), 
betulin, lupeol, sitosterol, cycloartenyl stearate, 
lupenyl stearate, β-sitosteryl stearate, dan 24-
methylenecycloartenyl stearate dari S. 
samarangense (Ragasa et al., 2014). 
Berdasarkan hasil pengujian steroid tumbuhan 
gowok, salam, dan jambu bol tidak terdeteksi 
adanya senyawa steroid. 

Triterpenoid merupakan golongan senyawa 
yang hanya terdiri dari unit isoprene, yang 
lazimnya bergabung secara head to tail (kepala 
ke ekor), dan biasa disebut isoprenoid. Golongan 
triterpenoid telah terintifikasi oleh Haque et al. 
(2015) dari S. jambos adalah senyawa friedelin 
dan 3-nor-2,4-Secofriedelan-4-oxo-2-oic acid. 
Sedangkan dari tumbuhan gowok dan salam 
tidak terdeteksi adanya golongan senyawa 
triterpenoid, sedangkan jambu bol terdeteksi 
positif mengandung triterpenoid ditandai dengan 
terjadinya perubahan warna menjadi merah. 

 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Hasil uji steroid dan triterpenoid 
ekstrak metanol kulit batang tiga tumbuhan 
Syzygium: a) Gowok; b) Salam; dan c) Jambu 
Bol 
 
Fenolik 

Senyawa fenolik merupakan golongan 
senyawa yang terdiri dari struktur cincin 
aromatik dan gugus –OH. Senyawa fenolik 
merupakan salah satu kelompok metabolit 
tumbuhan yang terbesar dan sangat berada 
dimana-mana (ubiquitous). Senyawa ini 
memiliki aktivitas biologi yang penting dan 
banyak, seperti antiapoptosis, antiaging, 

anticarcinogen, antiinflammation, 
antiatherosclerosis, cardiovascular protection 
dan penghambatan angiogenesis dan aktivitas 
cell proliferation (Thite et al., 2013). 

Pada genus Syzygium telah banyak 
ditemukan senyawa golongan fenolik baik 
berupa flavonoid maupun golongan polifenol. 
Berdasarkan pengujian awal fitokimia pada tiga 
tumbuhan Syzygium, yaitu gowok, salam, dan 
jambu bol ketiganya positif mengandung 
senyawa fenolik. 

 
 
 
 
 

 

Gambar 6. Hasil uji fenolik ekstrak metanol 
kulit batang tiga tumbuhan Syzygium: a) Gowok; 
b) Salam; dan c) Jambu Bol 

Tanin 
Tanin merupkan suatu polifenol. Tanin 

ditemukan pada S. jambos, S. aromaticum, dan 
S. luteum. Pengujian awal fitokimia tannin pada 
tiga tumbuhan Syzygium; yaitu gowok, salam, 
dan jambu bol menunjukkan ketiga tumbuhan 
Syzygium ini memberikan hasil positif dengan 
ditandai terbentuknya endapan putih. 
 
 
 
 
 

 

Gambar 7. Hasil uji tanin ekstrak metanol kulit 
batang tiga tumbuhan Syzygium: a) Gowok; b) 
Salam; dan c) Jambu Bol 

 

Flavonoid 

a                     b                   c 

a                     b                   c 

a                     b                         c 
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Flavanoid merupakan senyawa fenolik 
terhidroksilasi yang diketahui disintesis secara 
alami oleh tumbuhan sebagai bentuk respons 
terhadap infeksi mikorba dan oleh karenanya 
dapat berfungsi dan digunakan sebagai 
antimikroba terhadap berbagai jenis 
mikroorganisme (Thite et al., 2013). Flavonoid 
merupakan kelompok fenolik terbanyak di alam. 
Hasil fitokimia pada tumbuhan gowok, salam 
dan jambu bol ketiganya positif mengandung 
senyawa flavonoid. 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Hasil uji flavonoid ekstrak metanol 
kulit batang tiga tumbuhan Syzygium: a) Gowok; 
b) Salam; dan c) Jambu Bol 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil uji skrining awal fitokimia 

terhadap ekstrak metanol kulit batang tiga 
tumbuhan Syzygium, yaitu S. polycephalum 
(gowok), S. polyanthum (salam) dan S. 
malaccense (jambu bol) dapat disimpulkan 
bahwa: 1) semua tumbuhan Syzygium ini 
mengandung senyawa golongan alkaloid, 
fenolik, flavonoid, dan tannin, dan sebaliknya 
tidak mengandung senyawa golongan steroid, 2) 
kecuali tumbuhan salam, dua tumbuhan 
Syzygium lainnya mengandung senyawa 
golongan saponin, dan 3) kecuali tumbuhan 
jambu bol, dua tumbuhan Syzygium lainnya 
tidak mengandung senyawa golongan 
triterpenoid. 
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Abstrak.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas mukolitik ekstrak diklorometana batang 
tumbuhan paku Chingia sakayensis. Ekstrak diklorometana diperoleh dengan metode maserasi terhadap 
serbuk kering batang tumbuhan paku C. sakayensis menggunakan pelarut diklorometana. Ekstrak 
diklorometana yang diperoleh kemudian dibuat berbagai konsentrasi larutan uji yaitu 0,2%; 0,4%; 0,6%; 
dan 0,8%. Uji aktivitas mukolitik dilakukan secara in vitro berdasarkan penurunan viskositas mukus usus 
sapi. Viskositas larutan uji diukur dengan viskometer Ostwald. Aktivitas mukolitik ditunjukkan oleh 
kemampuan ekstrak untuk menurunkan viskositas larutan mukus dibandingkan larutan kontrol negatif. 
Larutan asetilsistein 0,1% digunakan sebagai kontrol positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
ekstrak diklorometana batang tumbuhan paku C. sakayensis memiliki aktivitas mukolitik dan ekstrak 
diklorometana  dengan konsetrasi 0,6% memiliki aktivitas mukolitik setara dengan asetilsistein 0,1%. 
 
Kata-kata kunci: Batang tumbuhan paku Chingia sakayensis, ekstrak diklorometana, aktivitas mukolitik. 
 
Abstract. This research aims to determine the mucolytic activity of dichloromethane extract of the fern 
Chingia sakayensis’s stem. The dichloromethane extract was obtained by maceration method to the dried 
powder of C. sakayensis’s stem using dichloromethane solvent. Dichloromethane extract obtained was 
made various concentrations of 0.2%; 0.4%; 0.6%; and 0.8%. Mucolytic activity assay performed in vitro 
based on the decreasing the viscosity of cow intestine mucus. Viscosity of the test solutions were 
measured by Ostwald viscometer. Mucolytic activity was shown by the ability of extract to reduce the 
viscosity of mucus comparing with negative control. The 0.1% acetylcysteine solution was used as 
positive control. The results showed that dichloromethane extract of C. sakayensis’s stem had mucolytic 
activity and  mucolytic activity of the dichloromethane extract of 0.6% was  equivalent to 0.1% 
acetylcysteine. 
 
Keywords: The stem of fern Chingia sakayensis, dchloromethane extract, mucolytic activity 
 
 
PENDAHULUAN 

Keberhasilan pembangunan nasional 
berdampak dalam bidang kesehatan yaitu telah 
terjadi pergesaran pola penyakit. Penyakit 
respirasi ini masih menjadi salah satu masalah 
kesehatan yang utama dan masih memerlukan 
penanganan yang terpadu dan seluruh unsur 
kesehatan [1]. 

Penyakit respirasi salah satunya adalah 
penyakit bronkitis yang terjadi karena 
peradangan pada bronkus (saluran paru-paru). 
Penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, 
dan organisme yang menyerupai bakteri 
(Mycoplasma pneumoniae dan 
Chlamydia). Gejala yang ditunjukkan oleh 
penyakit bronkitis adalah batuk pilek atau flu, 
namun batuk akan menjadi lebih parah jika 
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terjadi infeksi pada paru dan menyebar ke 
bronkus. Peradangan yang terjadi pada 
penyakit bronkitis adalah peradangan dengan 
peningkatan produksi lendir yang terjadi secara 
berlebihan sehingga dahak yang muncul lebih 
banyak [2]. 

Untuk mengurangi kekentalan dahak 
sehingga mudah dikeluarkan diberikan terapi 
simptomatik dengan obat-obat pereda batuk 
salah satunya adalah mukolitik. Penggunaan 
bahan alam sebagai obat tradisional di 
Indonesia telah dilakukan oleh nenek moyang 
kita sejak berabad-abad yang lalu. Penggunaan 
bahan alam sebagai obat tradisonal lebih aman, 
dan tidak menimbulkan efek samping. 
Berdasarkan hasil penelitian Sutoyo, et al. 
(2007), dari ekstrak diklorometana tumbuhan 
paku Chingia sakayensis ditemukan senyawa 
steroid β-sitosterol, dan flavonoid farrerol [3]. 
Menurut Sjamsuhidajat (1991) dan Williaman 
(1955), flavonoid memiliki berbagai aktivitas 
sebagai antivirus, antibakteri, antihistamin, dan 
dapat meningkatkan gerakan pernapasan, yang 
semuanya sangat mendukung untuk 
penyembuhan penyakit radang saluran nafas [4, 
5]. 

Mengingat aktivitas mukolitik ekstrak 
diklorometana batang tumbuhan paku C. 
sakayensis belum pernah dilaporkan, maka 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
tentang aktivitas mukolitik ekstrak batang 
tumbuhan paku C. sakayensis. 
 
BAHAN DAN METODE  
Alat  
Beberapa alat yang digunakan antara 
lain:viskometer Ostwald, stopwatch, pisau, labu 
ukur 200 mL, pH meter, neraca analitik, 
spatula, waterbath, piknometer, gelas ukur, 
gelas kimia. 
 
Bahan  
Bahan-bahan yang di butuhkan adalah batang 
tumbuhan paku C. sakayensis, n-heksana 

teknis, diklorometana teknis, mukus usus sapi, 
kalium hidrogen fosfat 0,2 M, NaOH 0,2 M, 
aquades, asetil sistein, tween 80. 

 
Prosedur Penelitian  
Ekstraksi batang tumbuhan paku Chingia 
sakayensis 

Sebanyak 2 kg serbuk kering batang 
tumbuhan paku C. Sakayensis dimaserasi 
berturut-turut dengan pelarut n-heksana dan 
diklorometana selama 3 x 24 jam. Ekstrak 
diklorometana diuapkan secara vakum dengan 
rotavapor. 
 
Penyiapan mukus usus sapi 

Mukus usus sapi diperoleh dari usus sapi 
yang dicuci dengan air mengalir sampai bersih, 
kemudian  usus dipotong membujur dan lapisan 
mukosa dikerok pelan-pelan jangan sampai 
mengenai pembuluh darah kapiler dan lemak. 
Mukus yang telah terkumpul diaduk pelan-pelan 
sampai homogen. Mukus yang digunakan untuk 
uji aktivitas mukolitik harus dalam keadaan 
masih segar [6]. 
 
Pembuatan larutan dapar fosfat 

Larutan dapar fosfat pH 7 dibuat dengan cara 
mencampur sebanyak 50 mL kalium hidrogen 
posfat 0,2 M dengan 29,1 mL NaOH 0,2 M dan 
dimasukkan dalam labu ukur 200 mL. 
Selanjutnya ke dalam campuran tersebut 
ditambahkan air bebas gas karbondioksida 
sampai tanda batas. Larutan dapar yang 
dihasilkan diperiksa harga pHnya menggunakan 
pH meter. Jika kurang basa dapat ditambahkan 
larutan NaOH dan sebaliknya jika kurang asam 
ditambahkan larutan kalium hidrogen posfat [6]. 
 
Pembuatan larutan mukus-dapar fosfat 20% 
(b/b) 

Larutan mukus-dapar fosfat 20% (b/b) dibuat 
dengan cara mencampur mukus sebanyak 20 
bagian (dalam bobot) dengan dapar-fosfat pH 7 
sebanyak 80 bagian (dalam bobot) sehingga total 
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100 bagian (dalam bobot). Campuran diaduk 
sampai homogen [6]. 
 
 
Pembuatan larutan kontrol negatif   

Sebagai kontrol negatif digunakan larutan 
mukus-dapar posfat 20% (b/b) tanpa 
penambahan larutan uji maupun obat mukolitik 
standart asetil sistein. Larutan kontrol negatif 
dibuat dengan cara mencampurkan tween 80 
sebanyak 0,5% (b/b) dari berat total atau sebesar 
0,15 gram dengan larutan mukus-dapar posfat 
hingga diperoleh berat total sebesar 30 gram dan 
diaduk hingga campuran homogen [6]. 

 
Pembuatan larutan kontrol positif 

Sebagai kontrol positif digunakan larutan 
mukus-dapar posfat 20% (b/b) yang ditambah 
asetilsistein 0,1%. Larutan kontrol positif dibuat 
dengan cara mencampurkan asetilsistein 0,1% 
sebanyak 0,03 gram dengan tween-80 sebanyak 
0,5% (b/b) dari berat total atau sebesar 0,15 
gram. Selanjutnya ditambahkan larutan mukus-
dapar posfat hingga diperoleh berat total sebesar 
30 gram dan diaduk hingga campuran homogen 
[6]. 

 
Pembuatan larutan uji 

 Pembuatan larutan uji menggunakan ekstrak 
diklorometana batang tumbuhan paku C. 
sakayensis dengan konsentrasi 0,2%; 0,4%; 
0,6%; dan 0,8% ditambahkan pada masing- 
masing konsentrasi dengan tween-80 sebanyak 
0,5% (b/b) dari berat total atau sebesar 0,15 
gram. Selanjutnya ditambahkan larutan mukus-
dapar posfat hingga diperoleh berat total sebesar 
30 gram dan diaduk hingga campuran homogen. 

 
Pengujian Aktivitas Mukolitik 

Efek mukolitik  diuji secara in vitro dengan 
mengukur perubahan viskositas mukus usus 
sapi. Pengukuran dilakukan menggunakan 
viskometer Ostwald. Sebelumnya, larutan uji 
diinkubasi pada suhu 37°C selama 30 menit. 

Sebanyak 10 mL larutan uji dimasukkan dalam 
viskometer dan diukur waktu alir yang 
diperlukan larutan uji untuk melewati batas garis 
atas hingga batas garis bawah dicatat. 
Selanjutnya dilakukan pengukuran kerapatan 
menggunakan piknometer. Berat larutan uji 
diperoleh dengan mengurangkan berat larutan 
uji dan piknometer dengan berat piknometer 
kosong. Kemudian dihitung viskositasnya 
dengan mengalikan waktu alir dan kerapatan. 
Dengan cara yang sama dilakukan pengukuran 
viskositas terhadap larutan kontrol positif dan 
kontrol negatif [6]. 

Untuk mengetahui konsentrasi larutan uji 
yang setara dengan asetilsistein sebagai kontrol 
positif, dilakukan uji ANAVA satu arah dengan 
taraf kepercayaan 95% dan dilanjutkan dengan 
pengujian LSD. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Ekstraksi 

Serbuk kering batang tumbuhan paku C. 
sakayensis kemudian dimaserasi dengan pelarut 
n-heksana dan diklorometana selama 3x24 jam, 
dan menghasilkan 15 L ekstrak diklorometana. 
Kemudian ekstrak tersebut diuapkan secara 
vakum dengan rotavapor, dan diperoleh ekstrak 
kental berwarna hijau tua sebanyak 21,697 
gram.  

 
Aktivitas Mukolitik in vitro 

Aktivitas mukolitik in vitro dapat diketahui 
dari viskositasnya. Hasil pengukuran viskositas 
larutan uji dapat dilihat pada Tabel 1. 
Selanjutnya diuji ANAVA satu arah dengan 
taraf kepercayaan 95% dan dilanjutkan dengan 
pengujian LSD. Sebelum dilakukan pengujian 
ANAVA satu arah data hasil penelitian diuji 
normalitas dan homogenitasnya. Dari hasil uji 
normalitas menggunakan program SPSS 
diperoleh nilai p = 0,200. Harga tersebut lebih 
besar dari 0,05 sehingga data hasil penelitian 
berdistribusi normal. Pada uji homogenitas 
diperoleh nilai p = 0,252. Mengingat harga 
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tersebut lebih besar dari 0,05 maka data hasil 
penelitian bersifat homogen. Selanjutnya pada 
uji ANAVA satu arah yang dilanjutkan 
denganuji LSD diperoleh hasil analisis yang 
disajikan pada Tabel 2.  

 
Tabel 1. Data Hasil Pengukuran Viskositas Larutan    
Uji 

 
 
Tabel 2. Hasil Uji LSD Berbagai Konsentrasi 

Perlakuan Probabilitas Kesimpulan 

Kontrol 
negatif 

 

Kontrol positif 0.000 BB 
Konsentrasi 0,2% 0.001 BB 
Konsentrasi 0,4% 0.001 BB 
Konsentrasi 0,6% 0.000 BB 
Konsentrasi 0,8% 0.000 BB 

Kontrol 
positif 

Kontrol negatif 0.000 BB 
Konsentrasi 0,2% 0.038 BB 
Konsentrasi 0,4% 0.026 BB 
Konsentrasi 0,6% 0.610 BTB 
Konsentrasi 0,8% 0.028 BB 

Konsentrasi 
0,2% 

Kontrol negatif 0.001 BB 

Kontrol positif 0.038 BB 
Konsentrasi 0,4% 0.846 BTB 
Konsentrasi 0,6% 0.096 BTB 
Konsentrasi 0,8% 0.001 BB 

Konsentrasi 
0,4% 

Kontrol negatif 0.001 BB 
Kontrol positif 0.026 BB 

Konsentrasi 0,2% 0.846 BTB 
Konsentrasi 0,6% 0.068 BTB 
Konsentrasi 0,8% 0.000 BB 

Konsentrasi 
0,6% 

Kontrol negatif 0.000 BB 
Kontrol positif 0.610 BTB 

Konsentrasi 0,2% 0.096 BTB 
Konsentrasi 0,4% 0.068 BTB 
Konsentrasi 0,8% 0.000 BB 

Konsentrasi 
0,8% 

Kontrol negatif 0.000 BB 
Kontrol positif 0.028 BB 

Konsentrasi 0,2% 0.000 BB 
Konsentrasi 0,4% 0.000 BB 
Konsentrasi 0,6% 0.010 BB 

Keterangan: BB = Berbeda Bermakna 
       BTB = Berbeda Tidak Bermakna 

 
Dalam Tabel 2. dapat dilihat  bahwa ekstrak 

diklorometana batang tumbuhan paku C. 
sakayensis dengan berbagai konsentrasi 
memberikan penurunan viskositas yang 
bermakna terhadap  kontrol negatif (p < 0.05). 
Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak 
diklorometana batang tumbuhan paku C. 
sakayensis memiliki aktivitas mukolitik. 

Selanjutnya dibandingkan dengan kontrol positif 
untuk mengetahui konsentrasi fraksi yang 
aktivitas mukolitiknya setara dengan asetilsistein 
0,1%. Hasilnya adalah ekstrak dengan 
konsentrasi 0,6% tidak menunjukkan perbedaan 
yang bermakna (p > 0.05) terhadap kontrol 
positif (asetilsistein 0,1%). Dari hasil tersebut 
dapat dinyatakan bahwa ekstrak dikolorometana 
pada konsentrasi 0,6 memiliki aktivitas 
mukolitik yang setara dengan asetilsistein 0,1%. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa ekstrak diklorometana 
batang tumbuhan paku C. sakayensis memiliki 
aktivitas mukolitik. Ekstrak dengan konsentrasi 
0,6% memiliki aktivitas mukolitik yang setara 
dengan asetilsitein 0,1% sebagai kontrol positif.  
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POTENSI Lactobacillus plantarum B1765 SEBAGAI PENGHASIL SCFA DALAM 
PROSES FERMENTASI PIKEL UMBI YAKON (Smallanthus sonchifolius) 

 
POTENTION OF Lactobacillus plantarum B1765 TO PRODUCING SCFA IN 
THE FERMENTATION PROCESS OF YAKON (Smallanthus sonchifolius) 

ROOT PICKLES 
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Abstrak. Asam lemak rantai pendek (SCFA) dapat dihasilkan oleh bakteri asam laktat dalam suatu 
proses fermentasi suatu bahan makanan yang mengandung fruktans. Umbi yakon merupakan salah 
satu sumber makanan yang mengandung fruktans. Selama ini potensi Lactobacillus plantarum B1765 
untuk menghasilkan SCFA dari pikel umbi yakon sebagai salah satu sumber fruktans belum pernah 
dilakukan. Lactobacillus plantarum B1765 terbukti mampu tumbuh pada medium umbi yakon 
dibuktikan dengan adanya penurunan pH selama proses fermentasi selama 7 hari pada 37 oC dari 7,2 
menjadi 3,18. Perubahan pH menunjukkan bahwa dalam produk pikel umbi yakon terdapat SCFA 
akibat dari metabolisme Lactobacillus plantarum B1765 selama proses fermentasi. Analisis 
menunjukkan bahwa pada proses fermentasi umbi yakon oleh Lactobacillus plantarum B1765 
didapatkan asam propionat dengan konsentrasi tertinggi (1.182,296 mg/L), diikuti asam asetat 
(803,284 mg/L), asam butirat (375,413 mg/L) dan asam laktat (371,014 mg/L). 
 
Kata Kunci: Umbi yakon, fruktans, fermentasi, bakteri asam laktat, SCFA 
 
Abstract. Short Chain Fatty Acids (SCFA) can be produced by lactic acid bacteria in a fermentation 
process of fructans. Yacon root is one of the food that containing fructans. During this time the 
potential of Lactobacillus plantarum B1765 to produce SCFA from yacon root as a source of fructans 
has never been done. Lactobacillus plantarum B1765 proved able to grow on medium yacon root 
evidenced by a pH decreased during fermentation for 7 days at 37 oC from 7,2 to 3,18.pH changes 
indicated that the yacon roots pickel are SCFA result from the metabolism of Lactobacillus plantarum 
B1765 during the fermentation process. Analysis showed that the fermentation process of yacon root 
by Lactobacillus plantarum B1765 obtained with the highest concentration (1.182,296 mg/L), 
followed by acetic acid (803,284 mg/L), butiric acid (375,413 mg/L), and lactic acid (371,014 mg/L). 
 
Keywords: Yakon root, fructans, fermentation, lactic acid bacteria, SCFA 
 
 
PENDAHULUAN 

Yakon (Smallanthus sonchifolius) 
merupakan tanaman tradisional yang tumbuh 
di Pegunungan Andes, Peru. Tanaman yakon 
mulai dibudidayakan di Indonesia pada awal 
1989 dan mulai dikenal oleh sekitar tahun 
2005. Umbi yakon memiliki rasa manis karena 
mengandung beberapa jenis karbohidrat. 
Dalam 1 gram umbi yakon kering terdapat 
karbohidrat sebanyak 802,8 mg dengan 
komposisi yaitu fruktosa 350,1 mg, glukosa 

158,3 mg, sukrosa 74,5 mg, dan fruktans 
dengan kandungan tertinggi yaitu sebesar 
619,9 mg [14]. 

Yakon memiliki fruktans yang 
bervariasi sepanjang siklus tumbuh dan setelah 
panen [1]. Dengan meningkatnya waktu 
penyimpanan pasca panen, maka fruktans dan 
sukrosa akan terhidrolisis menjadi glukosa dan 
fruktosa. Di samping itu penyimpanan pasca 
panen akan menyebabkan pembusukan pada 
umbi, serta cara panen yang salah seperti 
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tergores atau terbanting akan mempercepat 
proses pembusukan [1]. Untuk meningkatkan 
masa simpan dan mencegah pembusukan 
maka umbi yakon dapat dibuat suatu produk 
makanan yaitu pikel. 

Pikel merupakan produk fermentasi 
dengan cita rasa dan aroma yang khas. 
Sifatnya yang asam dapat menjaga kualitas, 
rasa dan keamanan produk karena mikroba 
pembusuk yang tidak dapat tumbuh pada pH 
rendah. Pikel dapat dibuat dengan fermentasi 
spontan ataupun dengan penambahan mikroba 
seperti bakteri asam laktat sebagai kultur 
starter. 

Pada proses pembuatan pikel 
diperlukan suatu substrat yang dapat 
dimanfaatkan oleh bakteri asam laktat, seperti 
fruktans yang dapat dimanfaatkan dengan baik 
oleh Bifidobacteria dan Lactobacilli [13]. 
Tidak semua bakteri asam laktat mampu 
memfermentasi fruktans, namun seluruh strain 
Lactobacillus acidopilus dan Lactobacillus 
plantarum dapat memfermentasi fruktans [3]. 
Hasil fermentasi tersebut menghasilkan produk 
berupa Short Chain Fatty Acids (SCFA) [10]. 

SCFA merupakan asam lemak organik 
dengan 1 sampai 6 atom karbon yang 
dihasilkan dari proses fermentasi oleh bakteri 
kolon dari suatu bahan yang mengandung 
fruktans [2]. Fruktans telah diteliti tidak 
terhidrolisis dan tidak diserap sampai di kolon, 
sehingga dapat dimanfaatkan oleh mikroflora 
usus. Senyawa SCFA yang paling utama dari 
proses fermentasi fruktans oleh bakteri kolon 
yaitu asam laktat, asam asetat, asam butirat 
dan asam propionat [12]. Produk fermentasi 
fruktans oleh Lactobacilli dan Bifidobacteria 
dalam menghasilkan SCFA telah dibuktikan 
secara in vivo dan in vitro [13]. 

SCFA merupakan suatu produk 
fermentasi yang mempunyai fungsi penting 
pada usus besar. Peningkatan SCFA di dalam 
kolon akan menyebabkan penurunan pH yang 
secara tidak langsung akan mempengaruhi 
komposisi mikroflora kolon, menurunkan 
kelarutan asam empedu, meningkatkan 
penyerapan mineral, menurunkan aktivitas 
enzim-enzim bakteial yang terlibat pada 
sintesis prosuk yang bersifat karsinogenik dan 
toksik di dalam kolon [2]. 

Pada penelitian ini umbi yakon yang 
mengandung fruktans akan difermentasi secara 
in vitro menggunakan bakteri asam laktat 
Lactobacillus plantarum B1765 menghasilkan 

suatu produk makanan pikel yang memiliki 
efek menambah masa simpan umbi yakon, 
mencegah kebusukan, dan memberikan cita 
rasa baru. Proses fermentasi fruktans oleh 
Lactobacillus plantarum B1765 diharapkan 
akan menghasilkan (SCFA) yang 
menguntungkan bagi kesehatan. 
 
METODE PENELITIAN 
Persiapan Kultur Starter 

Kultur  stok  Lactobacillus  plantarum 
B1765 hasil isolat dari fermentasi bekasam 
ikan bandeng dikembangkan dalam medium 
deMan Rogosa Sharpe (MRS) Broth yang 
telah disterilisasi dengan autoclave pada 121oC 
dan tekanan 15 Psi selama 15 menit. 1000 µL 
kultur stok Lactobacillus plantarum B1765 
kemudian dibiakkan dalam 10 mL MRS Broth 
dan diinkubasi pada 37oC selama 20 jam. 
Selanjutnya disentrifugasi selama 15 menit 
pada 3500 rpm, diresuspensi di dalam 10 mL 
larutan NaCl steril 0,85% dan disentrifugasi 
kembali. Pellet diresuspensi di dalam 10 mL 
larutan NaCl steril 0,85% untuk digunakan 
sebagai kultur starter. 
Proses Pembuatan Pikel Umbi Yakon 

Proses pembuatan pikel umbi yakon 
mengikuti prosedur [6] yang 
dimodifikasidengan inokulum kultur bakteri 
Lactobacillus plantarum B1765. Umbi yakon 
dikupas, dicuci dan dipotong berbentuk dadu 
ukuran 1 cm x 1 cm x 1 cm. Potongan umbi 
sebanyak ± 500 gram kemudian dimasukkan 
ke dalam toples kaca steril berukuran 1 liter, 
dan ditambahkan 20 mL larutan garam 4% 
steril, 5 mL larutan gula 1% steril dan 475 mL 
aquademineral steril. Ke dalam toples 
ditambahkan kultur kerja BAL sebanyak 10% 
(v/v), dan difermentasi pada suhu kamar 
selama 7 hari pada suhu 37 oC 
 
Pengukuran pH 

Pengukuran pH dilakukan 
menggunakan pH meter mengikuti prosedur 
[7]. Pikel sebanyak 10 gram dihancurkan 
dengan menggunakan bersama dengan cairan 
pikel sebanyak 20 mL kemudian diukur 
pHnya. Pembacaan dilakukan sebanyak 3 kali 
dan hasilnya dirata-rata. 
 
Analisis SCFA 

Analisis SCFA mengikuti prosedur [8] 
dengan modifikasi. Pikel umbi yakon 
diekstrak, kemudian diambil 5 mL dan 
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disentrifugasi selama 10 menit dengan 
kecepatan 8500 rpm. Filtrat disaring 
menggunakan millex 0,45 µm. Sampel 
diinjeksikan sebanyak 20 µL ke HPLC dengan 
jenis kolom MethaCarb H Plus, kecepatan alir 
0,6 mL/ menit, detektor PDA, panjang 
gelombang 215 nm, eluent H2SO4 0,005 M 
dan suhu 70oC. Standart yang digunakan 
adalah asam propionat, asam butirat, asam 
laktat dan asam asetat dengan konsentrasi 
masing-masing adalah 500, 1000, dan 2500 
ppm. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Pengukuran pH 

Lactobacillus plantarum B1765 
mampu tumbuh dengan baik pada media umbi 
yakon ditinjau adanya penurunan nilai pH. 
Pada awal fermentasi nilai pH 7,2 ± 0,2 
menurun menjadi pH 3,18 ± 0,4 pada produk. 
Penurunan pH ini terjadi akibat proses 
metabolisme bakteri asam laktat Lactobacillus 
plantarum B1765 dalam menghasilkan asam-
asam organik rantai pendek (Short Chain Fatty 
Acids/ SCFA) dari substrat fruktans yang 
terdapat dalam umbi yakon. Perubahan pH 
yang dihasilkan dalam penelitian ini didukung 
oleh penelitian [6] yang memperoleh pH 3,0 ± 
0,3 pada proses pembuatan pikel ubi jalar 
menggunakan kultur starter Lactobacillus 
plantarum MTCC 1407 selama 7 hari. 
 
Profil Metabolit SCFA 

Profil metabolit SCFA yang berupa 
asam propionat, asam butirat, asam laktat, dan 
asam laktat dari pikel umbi yakon hasil 
fermentasi Lactobacillus plantarum B1765 
disajikan pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Profil Metabolit SCFA dari 

Pikel Umbi Yakon 
 

Pada proses fermentasi ini fruktans 
yang terdapat pada umbi yakon didegradasi 

menjadi monomer glukosa dan polimer 
fruktosa oleh enzim β-fruktofuranosidase pada 
ikatan α(1-2) glikosida [9]. Polimer fruktosa 
didegradasi menjadi monomer-monomer 
fruktosa oleh enzim inulinase pada ikatan β(2-
1) glikosida yang bekerja secara ekso dan 
endo [11]. 

Berdasarkan Gambar 1, bakteri 
Lactobacillus plantarum B1765 mampu 
menghasilkan asam propionat, asam asetat, 
asam butirat, dan asam laktat. Dari hasil 
tersebut diduga bahwa Lactobacillus 
plantarum B1765 memiliki enzim β-
fruktofuranosidase dan inulinase. Monomer-
monomer glukosa dan fruktosa selanjutnya 
dimetabolisme oleh bakteri melalui jalur 
glikolisis menghasilkan phosphoenolpiruvate 
(PEP) yang selanjutnya diubah menjadi 
piruvat, dimana piruvat merupakan substrat 
yang digunakan untuk pembentukan SCFA 
seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 2. 
Asam asetat terbentuk akibat perubahan 
acetyl-CoA dari pyruvate dengan disertai 
pelepasan CO2 menjadi asetat oleh aktivitas 
enzim asetat kinase. Dari Gambar 2 diduga 
bahwa jumlah asam propionat akan lebih besar 
daripada asam laktat. Hal ini dikarenakan 
asam laktat yang terbentuk dari pyruvate akan 
diubah menjadi propionyl-CoA, dimana 
propionyl-CoA tersebut merupakan prekursor 
pembentuk asam propionat melalui jalur 
akrilat. Asam butirat dapat dibentuk melalui 2 
jalur yang berbeda. Jalur pertama butirat 
terbentuk dari butyril-phospat akibat aktivitas 
enzim butyrate kinase, dimana butyril-phospat 
merupakan hasil dari aktivitas enzim 
phospotransbutyrilase dalam mengubah butyril 
CoA. Jalur kedua butirat terbentuk karena 
adanya butyril Co-A dan asetat yang diubah 
menjadi butirat dan acetyl Co-A oleh enzim 
asetase Co-A transferase. Jalur pertama 
pembentukan butirat umumnya terjadi pada 
spesies bakteri Clostridium sp. hasil isolasi 
dari air dan tanah yang memiliki gen penyandi 
enzim butirat kinase. Sedangkan jalur kedua 
merupakan jalur yang paling dominan terjadi 
di kolon manusia karena ditemukan pada 
bakteri yang diisolasi dari pencernaan manusia 
seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium. [5] 
menegaskan bahwa acetate Co-A transferase 
(pada jalur kedua) lebih dominan ditemukan 
dalam pembentukan butirat dibandingkan 
dengan butirat kinase (jalur kedua). 
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Gambar 2. Mekanisme Pembentukan SCFA dari Fruktans dalam Lactobacilli dan Bifidobacteria 

Secara Anaerob [2, 5]

 
Pada Gambar 1 terlihat bahwa 

Lactobacillus plantarum B1765 mampu 
menghasilkan SCFA dari media umbi yakon. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa pada pikel 
umbi yakon memiliki asam laktat dengan 
jumlah sebesar 371,01 mg/L, asam butirat 
sebesar 375,41 mg/L, asam asetat 801,38 
mg/L dan asam propionat dengan jumlah 
terbesar yaitu 1.182,3 mg/L. 

Asam asetat diserap ke dalam vena 
porta sehingga memasuki hati dan pembuluh 
darah digunakan sebagai sumber energi untuk 
jaringan besar non hepar. Asam butirat 
digunakan sebagai sumber energi di sel epitel 
sepanjang kolon. Selain itu asam butirat 
diduga memiliki peran penting untuk 
penurunan kadar glukosa darah pada penderita 
diabetes, pemberian secara oral senyawa 
natrium butirat pada tikus dapat meningkatkan 
plasma insulin secara signifikan. Sedangkan 
asam propionat merupakan senyawa utama 
SCFA yang dapat berperan dalam 
metabolisme glukosa. Asam propionat 
menurunkan kadar glukosa darah dengan cara 
mengubah propionat tersebut menjadi methyl 
malonyl CoA. Methyl malonyl CoA dapat 
menghambat pyruvate carboxylase [4], 
dimana enzim tersebut merupakan katalis 

pembentukan phosphoenol pyruvate (PEP) 
dari pyruvate. PEP merupakan katalis 
pembentukan glukosa pada jalur 
glukoneogenesis, sehingga apabila enzim 
pyruvate carboxylase terhambat maka proses 
glukoneogenesis tidak akan terjadi. 
 
KESIMPULAN 

Bakteri asam laktat Lactobacillus 
plantarum B1765 memiliki potensi untuk 
menghasilkan SCFA dalam proses 
metabolismenya pada media umbi yakon. 
SCFA yang dihasilkan adalah asam laktat, 
asam butirat, asam asetat dan asam propionat 
dengan konsentrasi tertinggi. 

 
SARAN 

Perlu dilakukan penelitian selanjutnya 
terkait optimalisasi produksi SCFA oleh 
Lactobacillus plantarum B1765 pada media 
umbi yakon untuk digunakan sebagai 
alternatif produk pangan fungsional dalam 
regulasi kesehatan khususnya glukosa darah. 
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Abstrak. Penentuan kadar fenol pada air sungai secara cyclic stripping voltammetry dengan 
menggunakan elektroda pasta karbon termodifikasi zeolit ini mempunyai tujuan mengetahui 
konsentrasi fenol dengan metode standar adisi secara voltametri. Komposisi elektroda yang 
digunakan yaitu dengan perbandingan karbon : paraffin : zeolit yaitu 3:5:2. Pengujian dilakukan 
pada kondisi pH 5 dengan rentang potensial yaitu -1,5 V s/d 1,5 V. Pengujian menggunakan waktu 
deposisi 20 detik dan menggunakan laju pindai 0,04 v/s. Elektroda pasta karbon menggunakan 
modifier zeolit karena dengan adanya penambahan modifier zeolit sensitivitas elektroda semakin 
meningkat. Konsentrasi fenol pada air sungai dengan standar adisi yaitu sebesar 0,88070268 ppm 
dan didapatkan nilai regresi 0,997516. 
Kata kunci: voltametri, zeolit, fenol 
 
Abstract. Determination of phenol in the river waters in cyclic stripping voltammetry using carbon 
paste electrodes modified zeolite has the goal of knowing the concentration of phenol by addition 
standard method by voltammetry. The composition of electrodes used is the ratio of carbon: paraffin: 
zeolite is 3: 5: 2. Tests performed at pH 5 with a potential range is -1.5 V s / d 1.5 V. Tests using 
deposition time 20 seconds and use the scan rate of 0.04 v / s. Carbon paste electrodes using zeolite 
modifier due to the addition of modifier zeolite increased sensitivity electrode. Phenol concentration 
in river water with the addition of a standard that is equal to 0.88070268 ppm and obtained the value 
of regression 0.997516. 
Keywords: voltammetry, zeolite, phenol 
 
PENDAHULUAN 

Pencemaran merupakan permasalahan 
kompleks yang sering dijumpai. Pencemaran 
yang mempunyai dampak negatif yaitu 
pencemaran air. Salah satu pencemaran yang 
mempunyai dampak negatif yaitu pencemaran 
air. Pencemaran air banyak terjadi di 
lingkungan sekitar kita. Pencemaran air 
merupakan terjadinya perubahan keadaan air 
yang berpotensi menyebabkan penyakit bagi 
kehidupan makhluk hidup atau berbahaya baik 
secara langsung atau tidak langsung. 
Pencemaran air terjadi karena air tercemar 
oleh limbah baik limbah industri atau limbah 
rumah tangga. Kandungan pencemaran air 
dalam limbah terdiri dari berbagai parameter. 

Kualitas limbah menunjukkan spesifikasi 
limbah yang diukur dari kandungan pencemar 
dalam limbah. Semakin kecil tingkat 
pencemaran menunjukkan tingkat pencemaran 
lingkungan semakin kecil. [1] 

Salah satu penyebab pencemaran air 
adalah fenol. Keberadaan fenol dalam air 
dapat menyebabkan pencemaran, karena jika 
dikonsumsi fenol dapat terakumulasi di dalam 
tubuh dan bersifat racun. Apabila fenol masuk 
ke dalam tubuh dapat merusak protoplasma 
atau sel-sel darah, dapat mengalami gangguan 
motoris berupa gangguan otak, trombosis 
vena, dan neurolisis kimiawi. Fenol juga dapat 
menimbulkan nekrosis kulit dan apabila 
terkena mata dapat menimbulkan iritasi, 

mailto:Amsuprasetyo@gmail.com
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kornea berwarna putih. Selain itu efek sistemik 
pada umumnya yaitu nyeri kepala, diare, 
lemah, pusing, penglihatan kabur, muntah dan 
panas. 

Berdasarkan Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup RI No. 51/MENLH/10/ 
1995 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI 
Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002, senyawa 
fenol dinyatakan aman keberadaannya dalam 
air untuk kehidupan ekosistem aquatik pada 
konsentrasi 0,5-1,0 mg/L, sedangkan ambang 
batas senyawa (turunan) fenol dalam baku 
mutu air minum adalah maksimal 0,01 mg/L. 
Adanya dampak negatif tersebut dan 
meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap 
kehidupan maupun kualitas lingkungan, maka 
diperlukan uji kualitas dengan metode tertentu. 

Metode yang sering digunakan untuk 
penentuan kadar fenol adalah dengan UV-Vis. 
UV-Vis dapat dipergunakan untuk penentuan 
senyawa anorganik, organik dan biokimia 
yang diserap pada daerah tampak maupun 
daerah ultraviolet. UV-Vis memiliki limit 
deteksi untuk menganalisis 10-6 - 10-7 M.   
Salah satu metode lain untuk analisis fenol 
yaitu metode voltametri. Teknik ini dapat 
menganalisis dengan limit deteksi mencapai 
10-10 M. Metode ini mempunyai beberapa 
kelebihan dibandingkan metode lainnya, 
antara lain yaitu mempunyai tingkat 
selektivitas yang baik. Keuntungan dari 
analisis secara voltametri adalah tidak perlu 
dilakukan penyediaan sampel yang panjang, 
seperti pemisahan antara unsur-unsur major 
dan minor dan pemekatan sebelum analisis. 
Dalam analisis secara voltametri, ion-ion 
saling terpisah sesuai dengan potensial 
oksidasi-reduksinya, sehingga unsur-unsur 
major tidak mengganggu analisis unsur minor. 
Dengan demikian mengurangi sumber 
kesalahan dalam analisis. [2] 

Instrumen voltametri mempunyai 3 
elektoda yakni elektroda pembantu, elektroda 
kerja, dan elektroda pembanding. Elektroda 
kerja merupakan tempat reaksi oksidasi-
reduksi terjadi. Baik atau tidaknya elektroda 

kerja tergantung pada reaksi reduksi oksidasi 
dari analit dan arus yang dihasilkan pada 
rentang potensial dalam pengukuran. 
Elektroda kerja yang baik mempunyai cirri-ciri 
yaitu mempunyai rentang potensial yang lebar, 
konduktivitas listrik yang baik, voltamogram 
yang dihasilkan terdapat puncak, baik puncak 
oksidasi maupun puncak reduksi dimana 
puncak yang dihasilkan mempunyai arus yang 
tinggi dan puncak yang terlihat dengan jelas. 
Elektroda kerja yang sering dipakai salah 
satunya yaitu elektroda tetes raksa, namun 
elektroda ini berbahaya dan memiliki 
keterbatasan rentang potensial sehingga tidak 
dapat digunakan untuk pengukuran senyawa 
yang mudah teroksidasi. Sebagai gantinya, 
dapat digunakan elektroda pasta karbon karena 
aman digunakan dan mempunyai rentang 
potensial yang luas. Elekroda pasta karbon 
dapat digunakan dikarenakan permukaan 
elektroda mempunyai pori dan dapat 
diperbarui,  serta mudah untuk dibuat. [3] 
Elektroda berbasis karbon memiliki beberapa 
keunggulan yaitu rentang potensial yang luas, 
arus latar yang rendah, murah, inert, dan cocok 
digunakan untuk bermacam-macam sensor. [4] 

Elektroda pasta karbon yang 
dimodifikasi secara kimia dapat mendeteksi 
sampel dalam kadar yang sangat kecil hingga 
10-10 M. Modifikasi elektroda ini mempunyai 
tujuan yaitu untuk mempercepat transfer. 
Salah satu jenis elektroda termodifikasi kimia 
adalah komposit antara grafit sebagai 
konduktor, cairan pengikat (polimer) dan 
bahan aktif berupa ligan. Pemilihan cairan 
pengikat didasarkan pada volatilitas yang 
rendah, kemurnian dan harga murah seperti 
minyak parafin. Pemilihan modifier elektroda 
didasarkan pada kemampuan untuk 
meningkatkan kinerja elektroda dalam proses 
analisis seperti zeolit. Zeolit dapat 
meningkatkan kinerja elektroda dikarenakan 
sifat zeolit yang dapat digunakan sebagai 
adsorben. Daya penyerapan zeolit tergantung 
pada luas permukaan dan jumlah pori zeolit. 
Molekul-molekul yang mempunyai ukuran 
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lebih kecil dari pori-pori dapat terjerap oleh 
zeolit. [5] 

Zeolit juga mempuyai kemampuan 
untuk memisahkan molekul, meskipun ada 2 
molekul atau lebih yang dapat melintas namun 
hanya satu molekul saja yang dapat lolos. Ini 
disebabkan oleh faktor selektivitas dari 
mineral zeolit tersebut yang tidak ditemukan 
pada adsorben padat lainnya.  

Berdasarkan permasalahan diatas maka 
akan dilakukan penentuan fenol pada air 
sungai secara cyclic stripping voltammetry 
dengan menggunakan elektroda pasta karbon 
termodifikasi zeolit. 
 
BAHAN DAN METODE 
Alat 
Alat yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 
elektroda tembaga, elektroda Ag/AgCl (KCl 
jenuh), sedotan kecil, penjepit buaya,  
instrumen voltametri, neraca analitik, pH 
meter, amplas, alat-alat gelas, spatula, kain 
bludru. 
 
Bahan 
Bahan yang dipakai dalam penelitian ini 
adalah serbuk karbon, minyak parafin, zeolit, 
fenol, kabel kawat tembaga, akuades, KCl, 
asam nitrat, Na-sitrat. 
 
Prosedur Penelitian 
Pembuatan Elektroda Pasta Karbon 
Termodifikasi Zeolit 

Disiapkan karbon, minyak parafin, dan 
zeolit dibuat dengan komposisi perbandingan 
3:5:2, dimasukkan ke dalam kaca arloji 
kemudian diaduk sampai padat hingga 
tercampur rata. Campuran dimasukkan dalam 
badan elektroda sampai padat dan rata. 
Pembuatan Larutan Fenol 

Pembuatan Larutan standar Fenol 
dilakukan menggunakan metode standar adisi 
yaitu dengan penambahan sampel pada 
masing-masing konsentrasi adalah sebagai 
berikut. 

1) Larutan fenol 1000 ppm dibuat dengan 
dimasukkan dalam labu ukur 1000 mL 1 gram 
fenol kemudian diencerkan dengan 
menggunakan aquades hingga tanda batas. 
2) Larutan fenol 100 ppm dibuat dengan 
dimasukkan dalam labu ukur 100 mL 10 mL 
fenol 1000 ppm kemudian diencerkan dengan 
menggunakan aquades hingga tanda batas. 
3) Larutan fenol 25 ppm dibuat dengan 
dimasukkan dalam labu ukur 100 mL 25 mL 
fenol 100 ppm dengan penambahan sampel 2 
mL kemudian diencerkan dengan 
menggunakan aquades hingga tanda batas. 
4) Larutan fenol 20 ppm dibuat dengan 
dimasukkan dalam labu ukur 100 mL 20 mL 
fenol 100 ppm dengan penambahan sampel 2 
mL kemudian diencerkan dengan 
menggunakan aquades hingga tanda batas. 
5) Larutan fenol 15 ppm dibuat dengan 
dimasukkan dalam labu ukur 100 mL 15 mL 
fenol 100 ppm dengan penambahan sampel 2 
mL kemudian diencerkan dengan 
menggunakan aquades hingga tanda batas. 
6) Larutan fenol 10 ppm dibuat dengan 
dimasukkan dalam labu ukur 100 mL 10 mL 
fenol 100 ppm dengan penambahan sampel 2 
mL kemudian diencerkan dengan 
menggunakan aquades hingga tanda batas. 
7) Larutan fenol 5 ppm dibuat dengan 
dimasukkan dalam labu ukur 100 mL 5 mL 
fenol 100 ppm dengan penambahan sampel 2 
mL kemudian diencerkan dengan 
menggunakan aquades hingga tanda batas. 
Pembuatan Larutan Buffer Sitrat 

Pembuatan larutan buffer sitrat pH 5 
yaitu 2,1 gram asam sitrat dilarutkan dalam 
100 mL aquades untuk mendapatkan larutan 
asam sitrat 0,1 M. Kemudian 2,94 g Na-sitrat 
dilarutkan dalam 100 mL aquades untuk 
mendapatkan larutan Na-sitrat. 20,5 mL asam 
sitrat 0,1 M ditambah dengan 29,5 mL natrium 
sitrat dan diaduk. 
Pengujian Sampel dengan Menggunakan 
Voltametri 

Pengujian sampel menggunakan standar 
adisi dengan penambahan sampel pada 
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masing-masing standar pada saat 
pembuatannya. Larutan standar fenol 5, 10, 15, 
20, 25 ppm yang dalam proses pembuatannya 
telah ditambah dengan 2 mL sampel air sungai 
dimasukkan ke dalam gelas kimia dengan 
penambahan 10 mL KCl. Konsentrasi KCl 
yang digunakan yaitu 50-100 kali lebih besar 
dari larutan sampel. Ditambahnak 5 mL buffer 
sitrat pada kondisi pH 5. Diukur arusnya dan 
didapatkan kurva regresi standar fenol. 
Kemudian dihitung konsentrasi yang didapat. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penentuan kadar fenol pada sampel air 
sungai ini menggunakan metode standar adisi. 
Metode ini mempunyai akurasi yang tinggi 
yaitu > 95%. Metode adisi standar dilakukan 
dengan menambah 2 mL sampel pada masing-
masing larutan standar yang digunakan. 
Konsentrasi fenol yang digunakan yaitu 5, 10, 
15, 20, dan 25 ppm. Masing-masing standar 
diambil 10 mL dan ditambahkan 10 mL KCl. 
Konsentrasi KCl yang digunakan yaitu 50-100 
kali lebih besar dari konsentrasi larutan analit. 
Ditambahkan 5 mL buffer sitrat pada pH 5. 
Penambahan KCl yaitu untuk memperkecil 
arus migrasi dan mempertahankan kekuatan 
ion dalam larutan dikarenakan KCl merupakan 
elektrolit pendukung. Penambahan elektrolit 
pendukung dalam larutan analit biasanya 
konsentrasinya 50 s/d 100 kali dari konsentrasi 
analit dalam larutan. [6] Penambahan buffer 
sitrat dikarenakan pH berpengaruh dalam 
pengujian voltametri, karena kondisi pH bisa 
mempengaruhi penyerapan fenol. Metode 
yang digunakan yaitu dengan menggunakan 
cyclic stripping voltammetry. Cara kerja dari 
teknik cyclic stripping voltammetry terdapat 2 
tahap, pertama yaitu pengumpulan spesi-spesi 
kimia pada permukaan elektroda atau biasa 
disebut tahap akumulasi/tahap deposisi. 
Kemudian pada tahap kedua yaitu disebut 
tahap penyapuan potensial elektroda atau 
tahap lucutan. 

Elektroda Ag/AgCl digunakan sebagai 
elektroda pembanding. Elektroda Pt digunakan 

sebagai elektroda pendukung. Penelitian ini 
menggunakan elektroda kerja yaitu elektroda 
pasta karbon termodifikasi zeolit dengan 
perbandingan komposisi karbon: minyak 
paraffin : zeolit masing-masing yaitu 3:5:2. 
Zeolit digunakan sebagai modifier elektroda 
pasta karbon karena dengan adanya 
penambahan modifier sensitivitas elektroda 
semakin meningkat. Penggunaan karbon 
dalam elektroda dikarenakan karbon 
mempunyai rentang potensial yang luas dan 
merupakan bahan penghantar listrik yang baik. 
Minyak paraffin digunakan karena tidak ikut 
bereaksi dalam pengukuran (inert) dalam 
campuran dan digunakan sebagai material 
pengikat. 

Komposisi elektroda yang dipakai yaitu 
3:5:2 dikarenakan jumlah dari minyak parafin 
yang sebanding dengan jumlah karbon dan 
zeolit yaitu 5:5, sehingga memungkinkan 
elektroda tidak mudah rusak karena paraffin 
dapat mencakup dan menjerat material lain. 
Kemungkinan modifier karbon dan zeolit 
untuk menjerat fenol besar, zeolit 
meningkatkan sensitivitas dari elektroda. 
Parafin merupakan hidrokarbon non polar. 
Dalam elektroda selain sebagai perekat, 
parafin berfungsi sebagai pelarut karena 
bentuknya yang cair sehingga dapat 
merekatkan material pengisi elektroda yakni 
karbon dan zeolit. 

Penentuan kadar fenol dengan 
voltametri dilakukan pada rentang potensial -
1,5 V s/d 1,5 V. Waktu deposisi yang 
digunakan yaitu 20 detik dengan laju pindai 
sebesar 0,04 v/s. Waktu deposisi merupakan 
waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan 
larutan analit dalam permukaan elektroda atau 
biasa disebut waktu prakonsentrasi. Tahap 
prakonsentrasi dapat berpengaruh terhadap 
penentuan kadar fenol pada elektroda kerja 
EPKZ. Waktu deposisi dapat mempengaruhi 
stabil atau tidaknya larutan sampel yang diuji 
pada permukaan dari elektroda. Penggunaan 
laju pindai 0,04 v/s dikarenakan tinggi dari 
arus puncak dan lebar puncak ketika tahap 
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pelucutan kembali (stripping) dipengaruhi oleh 
laju pindai. 

 Hasil voltamogram ditunjukkan pada 
gambar 1-6. 

 
Gambar 1. Hasil Voltamogram Konsentrasi 5 

ppm 

 
Gambar 2. Hasil Voltamogram Konsentrasi 10 

ppm 

 
Gambar 3. Hasil Voltamogram Konsentrasi 15 

ppm 
Arus yang dikaji lebih tertuju ke puncak 

reduksi (Ipc) karena membentuk puncak yang 
tinggi dan terlihat lebih jelas, Sehingga 

kemungkinan besar puncak yang terbentuk 
tinggi adalah puncak reduksi. Pada gambar 1-5 
menunjukkan bahwa dengan bertambahnya 
konsentrasi maka semakin besar pula arus 
yang dihasilkan dan puncak semakin terlihat 
jelas. 

 
Gambar 4. Hasil Voltamogram Konsentrasi 20 

ppm 

 
Gambar 5. Hasil Voltamogram Konsentrasi 25 

ppm 

 
Gambar 6. Hasil Voltamogram Pada beberapa 

Konsentrasi 
Gambar 6 merupakan hasil 

voltamogram pengujian sampel fenol pada 
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beberapa konsentrasi. Dari hasil voltamogram 
tersebut didapatkan potensial reduksi dan arus 
reduksi optimum pada beberapa konsentrasi 
yang diperlihatkan pada tabel 1. 

 
Tabel 1. Potensial dan arus reduksi pada 

beberapa konsentrasi 
Konsentrasi Epc (V) Ipc (A) 

5 -0,499821748 -0,000131429112 
10 -0,54936004 -0,000252631770 
15 -0,610501333 -0,000380135084 
20 -0,595137624 -0,000496995329 
25 -0,620534776 -0,000593050909 

Dari data pada tabel 1 dibuat grafik 
linier antara arus reduksi pada beberapa 
konsentrasi dan ditunjukkan pada gambar 7. 
Grafik yang dihasilkan didapatkan persamaan 
linier y= -2,33521431.10-5 x – 2,05662949.10-5 
dengan nilai regresi sebesar 0,997516. 

 
Gambar 7. Grafik antara konsentrasi dan arus 
 

Konsentrasi sampel dari metode standar 
adisi dapat diperoleh dengan cara menghitung 
Rentang antara konsentrasi 0 ppm dengan 
perpotongan garis linier sampel dengan axis x 
pada kurva tersebut. Rentang pada sumbu x 
tersebut adalah besaran dari konsentrasi 
sampel yang diuji. Nilai yang didapatkan 
dimutlakkan terlebih dahulu sehingga 
konsentrasi yang didapatkan bernilai positif. 
Konsentrasi fenol dalam sampel yang 
didapatkan dengan metode voltametri dapat 
dilihat pada grafik linier pada gambar 7.  
Konsentrasi sampel yang didapat yaitu sebesar 

0,88070268 ppm. Konsentrasi ini masih 
memenuhi ambang batas maksimum fenol 
dalam air. Berdasarkan Kepmen LH RI No. 
51/MENLH/10/ 1995 dan KepmenkesRI 
Nomor 907/MENKES/SK/VII/ 2002, fenol 
dinyatakan aman keberadaannya dalam air 
untuk kehidupan ekosistem aquatik pada 
konsentrasi 0,5-1,0 mg/L. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian diatas dapat 
disimpulkan bahwa penentuan fenol pada air 
sungai dengan elektroda pasta karbon 
termodifikasi zeolit secara cyclic stripping 
voltammetry menggunakan metode standar 
adisi didapatkan konsentrasi sebesar 
0,88070268 ppm dengan nilai regresi 
0,997516. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
1. Slamet, dkk. 2006. “Penyisihan Fenol 

Dengan Kombinasi Proses Adsorpsi dan 
Fotokatalisis Menggunakan Karbon Aktif 
dan TiO2”. Jurnal Teknologi. Edisi No.4 
Tahun XX. Hal 303-312. 

2. Saryati, dkk. 2004. “Pembuatan Komposit 
Arang Aktif-Zeolit-CMC Sebagai Bahan 
Penyaring pada Sistem Penyediaan Air 
Minum”. Jurnal Sains Materi Indonesia. 
Vol. 5 (3) : hal 15-20. 

3. Apriliani, Rini. 2009. Studi Penggunaan 
Kurkumin sebagai Modifier Elektroda 
Pasta Karbon untuk Analisis Timbal (II) 
secara Stripping Voltammetry. Skripsi. 
Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 

4. Wang, J. 2000. Analytical 
Electrochemistry Second Edition. New 
York: Wiley-VCH. 

5. Emelda, Lisanti.  dkk. 2013. 
“Pemanfaatan zeolit alam teraktivasi 
untuk adsorpsi logam Krom (Cr3+)”. 
Jurnal rekayasa kimia dan lingkungan. 
Vol. 9, No. 4. Hal. 166-172. 

6. Sulfani, Achmad dan Setiarso, Pirim. 
2014. “Modifikasi Elektroda Pasta 
Karbon Menggunakan Kitosan untuk 

0 5 10 15 20 25
0.0000

-0.0001

-0.0002

-0.0003

-0.0004

-0.0005

-0.0006

-0.0007

I (
A)

Konsentrasi (ppm)

Y = -2,33521431.10-5 x – 2,05662949.10-5 
R² = 0,997516 



Prosiding Seminar Kimia dan Pembelajarannya, ISBN : 978-602-0951-12-6 
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 17 September 2016 

C  - 12 
 

Analisis Ion Cd2+ dengan Ion Pengganggu 
Mn2+ dan Ni2+ Secara Cyclic Stripping 
Voltametry”. Unesa Journal of 
Chemistry. Vol 3 (3). 

 



Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya, ISBN : 978-602-0951-12-6 
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 17 September 2016 

 

C-61 
 

KARAKTERISASI N-ASETILGLUKOSAMIN HASIL HIDROLISIS KITIN  
SECARA KIMIAWI 

CHARACTERIZATION OF N-ACETYLGLUCOSAMINE CHITIN  
CHEMICAL HYDROLYSIS 

Medya Indra Mukti dan Nuniek Herdyastuti 

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya 
Jl. Ketintang Surabaya (60231) 
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Abstrak. N-asetilglukosamin dapat dihasilkan secara kimiawi dengan menggunakan senyawa-
senyawa asam seperti asam klorida, asam sulfat, asam nitrat dan sebagainya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui karakteristik N-asetilglukosamin yang telah dihidrolisis dari kitin. 
Karakterisasi N-asetilglukosamin meliputi sifat fisik dan sifat kimia. Hasil karakteristik sifat fisik dari 
N-asetilglukosamin menunjukkan berwarna putih, tidak berbau, mempunyai titik leleh 250°C. Sifat 
kimia berdasarkan gugus fungsi menunjukkan adanya gugus O-H, C-H, C-O, C-N, C=O yang mirip 
dengan N-asetilglukosamin standar, serta menunjukkan kelarutan 98,8% di dalam air dan kadar air 
3,64%. Hasil analisis HPLC menunjukkan adanya puncak pada waktu retensi 2,889 dan 2,986 menit. 
Berdasarkan hasil tersebut perlu dilakukan pemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan N-
asetilglukosamin murni. 

Kata Kunci: Hidrolisis kimiawi, Karakterisasi, N-asetilglukosamin 

Abstract. N-acetylglucosamine can produced  with chemically method by the acidic compounds such 
as hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, etc. This research determine to knew  the 
characteristics of the N-acetylglucosamine which has been hydrolyzed by chitin. The characterization 
of N-acetylglucosamine were physical and chemical properties. The results of characteristic physical 
properties N-acetylglucosamine showed that white coloured, odorless and  it has  250°C of melting 
point  value. Based on the chemical properties of functional groups showed that a group O-H, C-H, 
C-O, C-N, C=O which is similar from standard of N-acetylglucosamine, and showed that 98.8% the 
solubility of water and the result of water content was 3.64%. The result of HPLC analysis showed 
that peak at the retention time were 2,889 and 2,986 minutes. Based on that result, need to be purified 
further to produce the  pure of N-acetylglucosamine. 

Keywords: chemical hydrolysis, Characterization, N-acetylglucosamine 

PENDAHULUAN 

Kitin termasuk polimer yang tersusun atas 
monomer β-1,4-N-asetil-D-glukosamin 
(GlcNAc) dan banyak ditemukan pada 
eksoskeleton (kerangka luar) serangga, 
molusca, coelenterata, nematoda, crustasea 
(kepiting, udang, lobster dan crustasea lainnya) 
serta dinding sel jamur dan alga tertentu 
(Dahiya et al., 2006 dalam widhyastuti, 2010). 
Kitin mempunyai sifat yang tidak larut dalam 
air sehingga kitin sulit diaplikasikan dalam 
bidang farmasi atau kesehatan dan pangan 
fungsional (Windhyastuti, 2010).  

Kitin dapat dihidrolisis melalui dua cara 
yaitu secara enzimatis dan kimiawi. Hidrolisis 
kitin secara kimiawi umumnya dapat dilakukan 
dengan menggunakan larutan  asam pekat 
seperti HCl dan H2SO4 (Wulandari, 2009). 
Proses hidrolisis kitin dipengaruhi oleh 
beberapa faktor diantaranya adalah konsentrasi 
asam, waktu inkubasi dan suhu (Taberzadeh, 
Karimi, 2007). Chang (2000) menyebutkan 
bahwa konsentrasi HCl 7 N dapat 
menghasilkan  rendemen lebih banyak 
dibandingkan dengan konsentrasi HCl 4 N. N-
asetilglukosamin yang dihasilkan dari hidrolisis 
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menggunakan HCl 7 N pada suhu 70°C selama 
60 menit lebih banyak dibandingkan dengan 
hidrolisis selama 30, 45, 120, 240 dan 300 
menit. 

N-asetilglukosamin merupakan monomer 
dari kitin, dengan rumus molekul C6H15NO6 
dan mempunyai massa molekul 221,21 g/mol. 
N-asetilglukosamin merupakan serbuk 
berwarna putih yang mempunyai rasa sedikit 
manis, tidak berbau, dengan titik leleh 221°C 
dan larut dalam air dengan kelarutan 25%, 
sedikit larut dalam metanol yang dipanaskan 
dan tidak larut dalam dietileter (Chen et. al., 
2010 dan Windhyastuti, 2010).  

Senyawa N-asetilglukosamin semakin 
diminati karena memiliki banyak manfaat 
dalam segala bidang baik dalam bidang farmasi, 
kosmetik, pangan dan peternakan. Menurut 
Tamai et. al., (2003) dan Windhiyastuti (2010) 
senyawa N-asetilglukosamin dalam bidang 
farmasi digunakan untuk pengobatan 
osteoarthritis, gastritis, dan menurut Salvatore 
et. al., (2000) dapat dimanfaatkan dalam 
pengobatan penyakit radang usus.  

BAHAN DAN METODE 
Alat 
Alat yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah peralatan gelas yang umum digunakan, 
inkubator, evaporator, melting point apparatus 
(Fisher Scientific), FTIR (PERKIN ELMER, 
USA) type frontier, dan HPLC type HP1050. 
 
Bahan 
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah kitin (Rongsheng, Cina), NaOH, 
HCl, metanol (Merck), N-asetilglukosamin 
(Sigma). 

 
Prosedur Penelitian 
Produksi N-asetilglukosamin 
Produksi N-asetilglukosamin ditentukan 
dengan menggunaka cara Chang (2000) yang 
dimodifikasi. Kitin 1,6 gram dimasukkan ke 
dalam gelas kimia berisi 100 mL HCl 4 N 
(konsentrasi optimum). Larutan diinkubasi 
selama 36 jam (waktu inkubasi optimum) pada 
suhu 35°C. Kemudian, larutan diambil 50 mL 

dan didinginkan pada ice bath, selanjutnya 
dihilangkan residu HCl. Partikel padat yang 
diperoleh dilarutkan kembali dalam 50 mL air 
deionisasi. Proses untuk menghilangkan residu 
HCl dilakukan sebanyak 2 kali. Selanjutnya 
larutan dinetralkan dengan NaOH 1 N, 
kemudian disaring dengan kertas saring 
Whatman No. 41. Filtrat dievaporasi sampai 
volume akhir mencapai 20% kemudian disaring 
dengan kertas saring Whatmann N0. 41 dan 
dianalisis dengan HPLC. 

Karakterisasi N-asetilglukosamin 
Sifat fisik diuji secara organoleptik (warna dan 
bau),  titik leleh (melting point apparatus). Sifat 
kimia yang dianalisis meliputi  kadar air 
(metode gravimetri), gugus fungsi 
(spektofotometer IR) dan kelarutan dalam air. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Produksi N-asetilglukosamin 
Produksi N-asetilglukosamin menggunakan 
HCl dilakukan pada keadaan optimum yaitu 
dengan konsentrasi 4 N dengan waktu inkubasi 
selama 36 jam pada suhu 35°C. Kromatogram 
N-asetilglukosamin ditunjukkan pada Gambar 
1. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. (a) Kromatogram N-asetilglukosamin 
hasil hidrolisis kitin secara kimiawi (b) 

Kromatogram N-asetilglukosamin standar 

Pada Gambar 1. Menunjukkan bahwa N-
asetilglukosamin hidrolisis menggunakan HCl 
menghasilkan 3 puncak dengan waktu retensi 
2,889 menit, 2,986 menit dan 3,171 menit. 

(a) 

(b) 
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Waktu retensi yang diperoleh N-
asetilglukosamin hidrolisis menggunakan HCl 
sesuai dengan N-asetilglukosamin standar pada 
waktu retensi 2,891 dan 2,991 menit. Menurut 
Jacyno and Dean (2004) N-asetilglukosamin 
yang diuji menggunakan HPLC dapat diamati 
pada waktu retensi kisaran  2-3 menit. 
Kromatogram N-asetilglukosamin yang 
diperoleh menghasilkan waktu retensi lebih 
dari satu puncak hal ini kemungkinan masih 
terdapat oligomer kitin. Dalam penelitian 
Saskiawan dan Handayani (2011) menyatakan 
bahwa kromatogram yang dihasilkan lebih dari 
satu dikarenakan sebagian besar kitin masih 
dihidrolisis dalam bentuk oligomer dan belum 
terhidrolisis sempurna menjadi N-
asetilglukosamin. 

Karakterisasi N-asetilglukosamin 
Sifat fisik diuji secara organoleptik (warna 

dan bau),  titik leleh (melting point apparatus). 
Sifat kimia yang dianalisis meliputi  kadar air 
(metode gravimetri), gugus fungsi 
(spektofotometer IR) dan kelarutan dalam air. 

N-asetilglukosamin dianalisis dengan 
spektrofotometer FTIR untuk menentukan 
gugus fungsi (Gambar 2) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Spektra FTIR (a) N-asetilglukosamin 
hasil hidrolisis kitin menggunakan HCl (b) N-

asetilglukosamin standar 

Hasil analisis gugus fungsi N-
asetilglukosamin hasil hidrolisis menggunakan 
HCl (Gambar 2.) menunjukkan adanya gugus 
fungsi O-H, N-H, C-H, C=O, C-N dan C-O 
masing-masing pada bilangan gelombang 3000-
3500; 2880,00; 1635,50;1387,80;1082,50 yang 

hampir sama dengan N-asetilglukosamin 
standar. 

Tabel 1. Karakterisasi N-asetilglukosamin 

Parameter 
N-asetilglukosamin 

hasil hidrolisis 
menggunakan HCl 

N-asetilglukosamin 
standar 

warna putih Putih 
Bau Tidak berbau Tidak berbau 

Titik leleh 250°C 212°C 
Kadar air 3,64% 0,77% 

Kelarutan dalam 
air 98,8% 95,5% 

 
Kelarutan N-asetilglukosamin merupakan 

salah satu parameter yang dapat dijadikan  
standar mutu kualitas N-asetilglukosamin. 
Rochima et. al., (2004) menyatakan bahwa 
semakin tinggi kelarutan N-asetilglukosamin 
semakin baik kualitas dari N-asetilglukosamin. 
Air merupakan pelarut polar sesuai dengan 
prinsip kelarutan like dissolves like, maka 
senyawa yang bersifat polar akan larut dalam 
pelarut polar. Pada Tabel 1. menunjukkan 
bahwa N-asetilglukosamin hasil hidrolisis HCl 
menghasilkan kelarutan lebih tinggi 
dibandingkan dengan N-asetilglukosamin 
standar. N-astilglukosamin Semakin banyak N-
asetilglukosamin yang dapat larut pada air, 
maka mutu N-asetilglukosamin semakin baik 
untuk diaplikasikan dalam berbagai bidang 
seperti farmasi dan pangan. 

Kadar air dipengaruhi pada proses 
pengeringan, lama pengeringan, jumlah yang 
dikeringkan dan luas permukaan tempat N-
asetilglukosamin dikeringkan (Agustina, 2015). 
Penentuan kadar air pada penelitian ini 
menggunakan metode gravimetri prinsipnya 
menguapkan air bebas yang terdapat pada 
sampel sehingga tidak ada kandungan air dalam 
sampel. Kadar air N-asetilglukosamin hasil 
hidrolisis menggunakan HCl menunjukkan 
diatas N-asetilglukosamin standar. Hal tersebut 
kemungkinan dipengaruhi saat penambahan air 
dalam proses setelah dihidrolisis dengan HCl 
untuk menghilangkan residu HCl.  

Karakteristik sifat fisik N-
asetilglukosamin hasil hidrolisis 
memperlihatkan berwarna putih dan tidak 

(b) 

(a) 



Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya, ISBN : 978-602-0951-12-6 
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 17 September 2016 

 

C-64 
 

berbau seperti N-asetilglukosamin standar. 
Titik leleh yang dihasilkan N-asetilglukosamin 
hasil hidrolisis sebesar 250°C. Titik leleh yang 
dihasilkan berbeda dengan N-asetilglukosamin 
standar dikarenakan adanya senyawa lain yang 
mempengaruhi titik leleh. Rentang titik leleh 
yang besar dapat menandakan bahwa N-
asetilglukosamin hasil sintesis yang diperoleh 
masih mengandung banyak oligomer (Wardani 
dkk., 2010 dalam Dewi dkk., 2016). Menurut 
Fisher (1975) menyatakan jika zat padat yang 
diamati tidak murni, maka akan terjadi 
penyimpangan berupa penurunan titik leleh dan 
perluasan rentang titik leleh.  

KESIMPULAN 
N-asetilglukosamin yang diperoleh  dari hasil 
hidrolisis dengan menggunakan HCl 
menunjukkan sifat fisik dan kimia yang hampir 
sama dengan N-asetilglukosamin standar. 
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ISOLASI SENYAWA FLAVONOID DARI EKSTRAK DIKLOROMETANA BATANG 

TUMBUHAN ASHITABA (Angelica keiskei) 
 

ISOLATION OF FLAVONOID COMPOUND FROM DICHLOROMETHANE EXTRACT 
OF ASHITABA (Angelica keiskei) STEM  

 
Miya Nur Safita, Suyatno 

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya 
Jl. Ketintang Surabaya (60231), Telp. 031-8298761 

 
Email : miyanursafita@ymail.com  

Abstrak. Ashitaba (Angelica keiskei) adalah salah satu tumbuhan famili Apiaceae yang merupakan 
tanaman introduksi dari Jepang dan dibudidayakan di Kecamatan Trawas, Jawa Timur. Penelitian 
terhadap ekstrak diklorometana batang tumbuhan ashitaba belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan untuk menentukan struktur molekul senyawa flavonoid dari ekstrak 
diklorometana batang tumbuhan ashitaba. Dalam penelitian ini ekstraksi serbuk batang ashitaba 
dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut diklorometana, pemisahan dengan metode 
kromatografi cair vakum (KCV) dan kromatografi cepat (flash chromatography), penentuan struktur 
molekul menggunakan metode spektroskopi (UV, IR, dan LC-MS). Dari hasil penelitian diperoleh isolat 
berupa serbuk berwarna kuning dengan titik leleh 114-116℃. Berdasarkan data spektroskopi 
disimpulkan bahwa senyawa hasil isolasi adalah 2’,4’,4-trihidroksi-3’-[(E)-3,7-dimetil-2,6-oktadienil] 
chalkon (xanthoangelol).  
  
Kata kunci: Ashitaba (Angelica keiskei), flavonoid, xanthoangelol 
 
Abstract. Ashitaba (Angelica keiskei) is one of the family Apiaceae that are introduced from Japan and 
cultivated in Trawas, East Java. Due to phytochemical investigation of dichloromethane extract of 
ashitaba stem had not been done yet. This study aimed to determine the molecular structure of flavonoid 
compounds from dichloromethane extract of ashitaba stem. In this study, the extraction of ashitaba stem 
powder was carried out by maceration method using dichloromethane, separation by vacuum liquid 
chromatography (VLC) and flash chromatography, the determination of the molecular structure using 
spectroscopic methods (UV, IR, and LC-MS). The results were obtained isolate form of yellow powder 
with a melting point of 114-116℃. Based on spectroscopic data, it can be concluded that the isolated 
compound was 2',4',4-trihydroxy-3'-[(E)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl] chalcone (xanthoangelol).  
 
Keywords: Ashitaba (Angelica keiskei), flavonoid, xanthoangelol 

 

PENDAHULUAN 

Ashitaba (Angelica keiskei) adalah tanaman 
introduksi yaitu tanaman yang didatangkan dari 
Jepang sehingga belum banyak dikenal di 
Indonesia. Ashitaba berasal dari pulau Hachijo, 
Jepang. Ashitaba akan tumbuh dengan sempurna 
di daerah dataran tinggi yang cukup lembab. Di 

Indonesia, tumbuhan ashitaba banyak 
dibudidayakan di Desa Ketapanrame, 
Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. 
Selain itu, ashitaba juga tumbuh baik di Lombok 
Timur yang berlokasi di Desa Sembalum, 
Kecamatan Sumbawa dan dikembangkan di 
kebun percobaan Manoko, Balai Penelitian 
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Tanaman Obat dan Aromatik di Lembang, Jawa 
Barat [1]. 

Ashitaba merupakan tumbuhan famili 
Apiaceae dan disebut juga seledri jepang, hal ini 
dikarenakan bentuk tumbuhan ashitaba yang 
mirip dengan seledri, perbedaannya adalah 
ukuran ashitaba lebih besar dan lebih tinggi 
dibandingkan dengan seledri. 

Batang, daun, dan umbi ashitaba jika 
dipotong akan mengeluarkan getah berwarna 
kuning yang disebut chalkon (golongan senyawa 
flavonoid) [2]. Dari ekstrak metanol kulit akar 
ashitaba telah diidentifikasi sebelas senyawa 
turunan kumarin dan lima senyawa turunan 
chalkon [3]. Dari ekstrak etil asetat batang 
tumbuhan ashitaba diidentifikasi lima senyawa 
chalkon, tujuh senyawa kumarin, tiga senyawa 
flavanon, satu senyawa diasetilen, dan satu 
senyawa 5-alkilresorsinol [4]. 

Penelitian tentang kandungan kimia dalam 
ekstrak diklorometana batang tumbuhan ashitaba 
belum pernah dilaporkan sehingga peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian tentang 
isolasi senyawa flavonoid dari ekstrak 
diklorometana batang tumbuhan ashitaba 
(Angelica keiskei). 

 
BAHAN DAN METODE  

Alat  

Seperangkat alat ekstraksi dengan metode 
maserasi, penyaring Buchner, pompa vakum 
(Dreh Schieber Vacuum Pumpe DSEZ), vacuum 
rotary evaporator, seperangkat alat kromatografi 
lapis tipis, kromatografi cair vakum, dan 
kromatografi cepat, Fisher John melting point 
apparatus, alat gelas, spektrofotometer UV 
(Shimadzu Pharma Spec. UV-1800), 
Spektrofotometer FTIR (Shimadzu), LC (Hitachi 
L 6200) - MS (Mariner Biospectrometry). 

Bahan  

Bahan-bahan yang di butuhkan adalah n-
heksana teknis, diklorometana teknis, etil asetat 
teknis, kloroform p.a, metanol p.a, FeCl3, HCl 
pekat, pita Mg, pereaksi semprot, silika gel 
Merck GF-60 (63-200 μm), kieselgel Merck 60 
GF-254, pelat KLT silika gel Merck GF-254 
(20×20; 0,25 mm). 

Prosedur Penelitian  

Tahap Pengumpulan dan Penyiapan Sampel  
Batang tumbuhan ashitaba diperoleh dari 

Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, 
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sebelum 
diteliti lebih lanjut, sampel tumbuhan tersebut 
diidentifikasi di LIPI Kebun Raya Purwodadi, 
Pasuruan, Jawa Timur. 

Ekstraksi dan Isolasi 
Ekstraksi 2 kg serbuk batang tumbuhan 

ashitaba dilakukan dengan cara maserasi 
berturut-turut selama 3x24 jam pada suhu kamar 
dengan pelarut n-heksana dan diklorometana. 
Hasil maserasi dengan pelarut diklorometana 
disaring secara vakum dengan penyaring 
Buchner sehingga diperoleh ekstrak 
diklorometana. Selanjutnya ekstrak tersebut 
diuapkan dengan rotary vacuum evaporator 
(penguap putar) menghasilkan ekstrak padat. 

Metode kromatografi cair vakum (KCV) 
digunakan untuk memisahkan komponen-
komponen yang terdapat dalam ekstrak padat 
dengan fasa diam kieselgel Merck 60 GF-254 
menggunakan eluen n-heksana, n-heksana-etil 
asetat, dan etil asetat yang dielusi secara gradien. 
Pemisahan dengan metode kromatografi cepat 
(Flash Chromatography) menggunakan eluen 
kloroform-etil asetat 19:1 secara isokratik. 
Kromatografi lapis tipis (KLT) selanjutnya 
digunakan untuk memonitor hasil pemisahan 
menggunakan eluen kloroform-etil asetat = 7 : 3.  
Fraksi yang menunjukkan satu noda dengan nilai 
Rf yang sama digabung kemudian dilakukan 
rekristalisasi menggunakan pelarut yang sesuai. 
Uji kemurnian isolat dilakukan dengan 
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pengukuran titik leleh menggunakan alat Fisher 
John melting point apparatus dan KLT 
menggunakan tiga sistem eluen. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Ekstraksi dan Isolasi Senyawa 
Flavonoid dari Batang Tumbuhan Ashitaba 
(Angelica keiskei) 

Dalam penelitian ini, sebanyak 2 kg serbuk 
batang tumbuhan ashitaba dimaserasi berturut-
turut selama 3x24 jam dengan pelarut n-heksana 
dan diklorometana. Penyaringan dilakukan pada 
ekstrak yang diperoleh menggunakan  penyaring 
Buchner. Filtrat yang dihasilkan dari ekstrak 
diklorometana kemudian diuapkan secara vakum 
menggunakan penguap putar (rotary 
evaporator) pada suhu ±65℃ sehingga diperoleh 
ekstrak padat berwarna hijau kehitaman 
sebanyak 18,225 gram.  

Kromatografi cair vakum (KCV) 
digunakan untuk memisahkan komponen-
komponen senyawa pada15 gram ektrak padat 
menggunakan fasa diam kieselgel Merck 60 GF-
254 serta eluen berturut-turut n-heksana, n-
heksana-etil asetat, dan etil asetat yang dielusi 
secara gradien menghasilkan 131 fraksi (volume 
setiap fraksi 12 ml). Hasil pemisahan dimonitor 
menggunakan kromatografi lapis tipis. 
Gabungan fraksi 70-90 dipisahkan lebih lanjut 
dengan KCV menggunakan eluen yang sama 
menghasilkan 128 fraksi. Fraksi yang 
menunjukkan noda utama yaitu pada fraksi 102-
115 digabung. Gabungan fraksi 102-115 
menghasilkan serbuk berwarna kuning seberat 
0,169 gram. 

 Serbuk tersebut dipisahkan dengan 
kromatografi cepat (flash chromatography) 
menggunakan fasa diam silika gel Merck G-60 
60-200 μm dengan eluen  kloroform-etil asetat = 
19:1 yang dielusi secara isokratik, menghasilkan 
44 fraksi (volume setiap fraksi 10 ml). Setelah 
dimonitor menggunakan kromatografi lapis tipis, 
fraksi gabungan 10-12 diuapkan dan 

menghasilkan serbuk berwarna kuning sebanyak 
80 mg. Selanjutnya dilakukan rekristalisasi 
menggunakan pelarut n-heksana-etil asetat 
menghasilkan isolat berupa serbuk berwarna 
kuning sebanyak 31 mg dengan titik leleh 114-
116℃. 

Senyawa hasil isolasi pada tiga sistem 
eluen menunjukkan satu noda pada kromatografi 
lapis tipis (KLT) yaitu Rf = 0,85 (kloroform-
aseton), Rf = 0,64 (kloroform-etil asetat), dan Rf 
= 0,27 (n-heksana-etil asetat). Uji kualitatif 
senyawa hasil isolasi dengan pereaksi FeCl3 
menunjukkan warna cokelat kehitaman. Hasil uji 
Shinoda test memberikan perubahan warna dari 
kuning menjadi orange. 

 
Penentuan Struktur Molekul Senyawa Hasil 
Isolasi 

Hasil pengukuran spektrum ultraviolet 
(UV) dalam metanol (MeOH) menunjukkan 
puncak maksimum pada: 237 dan 367 nm; 
(MeOH+NaOH) = 285 dan 435 nm; (MeOH + 
AlCl3) = 249 dan 366 nm; (MeOH + AlCl3 

+HCl) = 255 dan 368 nm; (MeOH + NaOAc) = 
284 dan 366 nm; dan (MeOH + NaOAc + 
H3BO3) =  284 dan 366  nm.  

Spektrum IR (KBr) vmaks: 3419,90 – 
3371,68 cm-1 (O-H), 3070,78 cm-1  (C-H 
aromatis), 2956,97; 2924,18; dan 2852,81 cm-1  
(C-H alkil), 1726,35 cm-1  (C=O), 1631,83; 
1572,04; 1512,24; 1498,74; dan 1427,37 cm-1 

(karakteristik cincin aromatis), 1371,43 cm-1 (C-
H, CH3 umbrella), 1288,49; 1242,20; dan 
1124,54 cm-1 (C-O). 

Hasil analisis dengan Liquid 
Chromatography menunjukkan satu puncak 
pada kromatogram dengan waktu retensi 3,1 
menit dan memberikan puncak ion semu 
(M+H)+ pada m/z 393. Dengan demikian isolat 
memiliki massa molekul relatif 392. 

Berdasarkan hasil pengukuran spektrum 
UV dalam metanol menunjukkan puncak 
maksimum pada 237 nm (pita II) dan 367 nm 
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(pita I). Spektrum isolat mirip dengan spektrum 
UV flavonoid jenis chalkon yang memiliki 
rentang serapan UV pada daerah 230-270 nm 
(pita II) dan 340-390 nm (pita I) [5]. Data 
spektrum IR isolat menunjukkan adanya 
kerangka senyawa chalkon yang didukung 
dengan adanya regang gugus C=O (1726,35 cm-

1), C-H aromatis dan C-H alkena (3070,78 cm-1), 
dan karakteristik cincin aromatis (1631,83; 
1572,04; 1512,24; 1498,74; dan 1427,37 cm-1). 
Vibrasi regang O-H (3419,90 dan 3371,68 cm-1) 
dan regang C-O (1288,49; 1242,20; dan 1124,54 
cm-1) juga mendukung bahwa isolat merupakan 
senyawa flavonoid yang memiliki gugus 
hidroksil. 

Berdasarkan hasil spektrum UV terjadi 
pergeseran batokromik pada pita I yang 
mengalami pergeseran sebesar 68 nm dan pita II 
48 nm akibat penambahan NaOH. Pergeseran 
tersebut menunjukkan adanya gugus hidroksil 
pada atom C-4 dan C-4’ [5]. Tidak adanya 
pergeseran batokromik pita I pada penambahan 
larutan AlCl3 menunjukkan bahwa senyawa 
chalkon tersebut tidak memiliki gugus orto-
dihidroksi pada cincin B. Penambahan larutan 
AlCl3+HCl mengakibatkan pergeseran 
batokromik pada pita II sebesar 18 nm, hal 
tersebut menunjukkan adanya gugus OH pada 
atom C-2’. Penambahan larutan NaOAc 
mengakibatkan pergeseran batokromik pada pita 
II sebesar 47 nm, hal tersebut memperkuat 
dugaan adanya gugus OH pada atom C-4 dan C-
4’. Tidak adanya pergeseran batokromik pita I 
pada penambahan larutan NaOAC+H3BO3 
menunjukkan bahwa senyawa chalkon tersebut 
tidak memiliki gugus orto-dihidroksi pada cincin 
A.  

Berdasarkan hasil kajian literatur, 
kandungan senyawa flavonoid dari tumbuhan 
ashitaba terdapat gugus geranil. Spektrum IR 
mendukung keberadaan gugus geranil yaitu 
vibrasi ulur C-H alkil pada 2956,97; 2924,18; 
dan 2852,81 cm-1 serta vibrasi tekuk C-H alkil 
dan CH3 umbrella pada 1371,43cm-1. 

Berdasarkan hasil analisis data uji kualitatif 
dan spektroskopi (UV, IR, dan LC-MS) dapat 
disimpulkan bahwa senyawa fenolik hasil isolasi 
merupakan senyawa chalkon yaitu 2’,4’,4-
trihidroksi-3’- [(E)- 3,7-dimetil-2,6-okta-dienil] 
chalkon atau xanthoangelol dengan rumus 
molekul C25H28O4. Struktur molekul senyawa 
tersebut ditunjukkan pada Gambar 1.  

  

 
 
Gambar 1. Struktur Senyawa Xanthoangelol Hasil 

Isolasi 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa senyawa fenolik hasil isolasi 
dari batang tumbuhan ashitaba (Angelica 
keiskei) merupakan senyawa chalkon yaitu 
2’,4’,4-trihidroksi-3’- [(E)- 3,7- dimetil- 2,6 -
oktadienil] chalkon (xanthoangelol) dengan 
rumus molekul C25H28O4. 
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PEMANFAATAN KITOSAN DARI KERANG SIMPING (Placuna placenta) SEBAGAI 
KOAGULAN UNTUN PENJERNIHAN AIR SUMUR 

THE UTILIZATION OF CHITOSAN FROM SIMPING SHELLS (Placuna placenta) AS 
COAULANT FOR WELL WATER PURIFICATION 

Nur Laili Eka Fitri dan Rusmini 

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya 
Jl. Ketintang Surabaya (60231) 

 
Email : nurlailiekafitri@gmail.com  

 
Abstrak. Telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk memanfaatkan kitosan dari kulit kerang 
simping sebagai koagulan untuk penjernihan air sumur. Kitosan yang digunakan diperoleh dari 
penelitian pendahuluan. Penelitian ini dimulai dengan memasukkan kitosan ke dalam air sumur, yang 
kemudian di stirrer selama 60 menit. Kualitas air sumur sebelum diberi perlakuan memiliki pH 8,86, 
kekeruhan 10,58  NTU, TDS 770,3 mg/l, kadar Fe 0,682 mg/l, kesadahan 7,062 mg/l, berwarna 
kekuningan dan menimbulkan bau. Setelah diberi perlakuan dengan penambahan kitosan, air sumur 
memiliki pH 6,69, kekeruhan 0 NTU, TDS 141,4 mg/l, kadar Fe 0 mg/l, kesadahan 0 mg/l, tidak 
berwarna dan tidak berbau. 

Kata Kunci: Kitosan, Kerang simping, koagulan, penjernihan air. 

 
Abstract. Research has been  done that aims to determine utilization chitosan from simping shells as 
coagulant for well water purification. Here chitosan were obtained from preliminary research. 
Research began by addition chitosan into well water and stirrer for 60 minutes. The quality of well 
water before being treated has a pH value 8,86, turbidity 10,58 NTU, TDS 770,3 mg/l, Fe content 
0,0682 mg/l, hardness 7,062 mg/l, yellowish and smelly. Once treated with the addition of chitosan, 
well water has a pH value 6,69, Turbudity 0 NTU, TDS 141,4 mg/l, Fe content 0 mg/l, hardness 0 
mg/l, colorless became clear and the stink of well water has subsides. 

Keywords: chitosan, simping shells, coagulant, water purification.  

 
PENDAHULUAN 

Air bersih merupakan kebutuhan 
makhluk hidup yang sangat penting. 
Perindustrian yang tumbuh memberikan nilai 
positif terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi 
juga memberikan dampak negatif terhadap 
lingkungan, seperti misalnya pencemaran air 
yang mengakibatkan sumber air bersih 
semakin sulit didapatkan. Pencemaran air ini 
bisa dikarenakan kandungan logam berat 
yang terkandung dalam limbah yang 
dihasilkan oleh industri. Pengelolaan sumber 
daya air yang kurang baik dapat 
menyebabkan kekurangan air, apalagi masih 
banyak masyarakat yang mengandalkan air 
sumur untuk memenuhi kebutuhan air sehari-
harinya. Pengelolaan sumber daya air yang 

kurang baik dapat menyebabkan kekurangan 
air, apalagi masih banyak masyarakat yang 
mengandalkan air sumur untuk memenuhi 
kebutuhan air sehari-harinya. Di salah satu 
sumur yang terletak di desa Sepande, 
Kabupaten Sidoarjo memiliki kualitas air 
yang buruk dengan parameter yaitu pH 8,86 
kekeruhan 10,58 NTU, nilai TDS 770,3 mg/l, 
kadar Fe 0,682 mg/l, kesadahan 7,062 mg/l, 
menimbulkan bau dan berwarna kekuningan. 
Sehingga air sumur tersebut tidak memenuhi 
persyaratan kualitas air minum yang telah 
ditentukan oleh Menteri kesehatan. 

Untuk memaksimalkan kembali 
penggunaan air sumur tersebut diperlukan 
solusi agar air sumur dapat digunakan dengan 

mailto:nurlailiekafitri@gmail.com
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semestinya, salah satunya adalah dengan 
menambahkan suatu koagulan sebagai reagen 
penjernih air. Pengolahan air bersih 
didasarkan pada sifat-sifat koloid, yaitu 
adsorpsi dan koagulasi. Kegunaan koagulasi 
yaitu memudahkan partikel-partikel 
tersuspensi yang sangat lembut dan bahan-
bahan koloidal di dalam air menjadi 
agregat/jonjot (proses sebelum 
penggumpalan) dan membentuk flok, 
sehingga dapat dipisahkan dengan proses 
pengendapan. 

Penggunaan koagulan sintetik untuk 
penjernih air yang sudah umum digunakan 
adalah tawas, Al2(SO4)3, besi(III) klorida 
hidrat, FeCl3 6H2O, dan juga besi (II) sulfat 
hidrat, FeSO4 7H2O. Koagulan alami dapat 
dibuat dari kitosan. Kitosan diketahui 
memiliki manfaat yang bervariasi dan lebih 
reaktif dibanding dengan kitin. Manfaat 
khitosan dibidang industri modern cukup 
banyak diantaranya industri farmasi, 
biomedis, pangan dan pertanian. Kitosan juga 
dilaporkan dapat berfungsi sebagai 
pengkhelat untuk logam-logam berat dari 
larutan, sekaligus sebagai penukar ion. 
Kitosan merupakan biopolymer alam bersifat 
biodegradable dan tidak beracun sehingga 
pada penelitian ini digunakan kitosan sebagai 
koagulan untuk penjernihan air. 
 
METODE PENELITIAN 
 

Kitosan kerang simping yang 
digunakan sebagai koagulan didapatkan dari 
penelitian pendahuluan pada Unesa Journal 
of Chemistry edisi Vol.5 No.3 September 
2016. Air sumur yang digunakan didapatkan 
dari desa Sepande, Sidoarjo. Kitosan 
dimasukkan ke dalam air sumur sebanyak 
100 ml dan di stirrer selama 60 menit, 
kemudian flok yang terbentuk dipisahkan 
dan disaring menggunakan kertas saring 
whatman. 

 
 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Pengaruh massa kitosan kerang simping 
sebagai koagulan untuk penjernihan air 
sumur dapat dilihat pada grafik efisiensi 
penyisihan beberapa parameter berikut 

 
Gambar 1. Grafik efisiensi penyisihan pada 

beberapa parameter 
 

Penggunaan kitosan untuk digunakan 
sebagai koagulan penjernih air dengan 
variasi massa 1, 2, 3, 4 dan 5 gram 
memberikan efisiensi yang yang berbeda. 
Semakin banyak kitosan yang ditambahkan 
ke dalam air sumur, semakin besar nilai 
efisiensi penyisihannya. Pada nilai pH awal 
air sumur 8,86 setelah diberi kitosan terjadi 
penuruhan pH dengan % efisiensi 24,492% 
pada penambahan 5 gram sehingga pH 
menjadi 6,69. Hal ini menunjukkan bahwa 
semakin banyak kitosan yang ditambahkan 
semakin baik untuk menetralkan pH, karena 
kitosan memiliki gugus amina (NH) yang 
reaktif sehingga dapat mengikat padatan 
yang terkandung dalam air sumur dan 
senyawa anorganik yang menyebabkan pH 
air tinggi.  

Pada nilai kekeruhan awal air sumur 
10,58 NTU setelah diberi kitosan terjadi 
penuruhan nilai kekeruhan dengan % 
efisiensi 100% pada penambahan 3 gram 
sehingga nilai kekeruhan menjadi 0,00 NTU. 
Nilai kekeruhan menurun mungkin 
dikarenakan kitosan mampu mengikat 
komponen yang menyebabkan air sumur 
menjadi keruh baik organik maupun 
anorganik, sehingga kotoran ikut tersaring 
saat dipisahkan antara air dengan koagulan. 
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Pada nilai TDS awal air sumur 770,3 
mg/l setelah diberi kitosan terjadi penuruhan 
nilai TDS dengan % efisiensi 81,644% pada 
penambahan 5 gram sehingga nilai TDS 
menjadi 141,4 mg/l. Semakin banyak kitosan 
yang ditambahkan, semakin menurun nilai 
TDS dari air sumur, hal ini mungkin 
disebabkan kitosan yang memiliki gugus 
amina reaktif mampu mengikat pengotor 
organik dan anorganik yang terionkan di 
dalam air sumur. Penyisihan nilai TDS tidak 
sampai menjadi 0 mg/l dan pada 
penambahan 5 gram kitosan nilai TDS masih 
141,4 mg/l hal ini mungkin kurang lamanya 
waktu interaksi yang digunakan dalam 
proses koagulasi atau  kurang banyaknya 
kitosan yang ditambahkan sebagai koagulan 
karena pada penelitian ini menggunakan 
variasi koagulan sebanyak 1, 2, 3, 4 dan 5 
gram saja. 

Pada kadar Fe awal air sumur 0,682 
setelah diberi kitosan terjadi penuruhan 
kadar Fe dengan  % efisiensi 100% pada 
penambahan 3 gram sehingga kadar Fe 
menjadi 0,00 mg/l. Pada nilai kesadahan 
awal air sumur adalah 7,062 mg/l setelah 
diberi kitosan terjadi penuruhan nilai 
kesadahan dengan % efisiensi 100% pada 
penambahan 3 gram sehingga nilai 
kesadahan menjadi 0,00 mg/l.  Fe(III) dalam 
air lebih stabil dibandingan dengan Fe(II). 
Dalam air Fe(III) membentuk kompleks 
[Fe(H2O)6]3+. Fe(III) tergolong asam keras 
dan kitosan adalah basa keras yang memiliki 
gugus NH2 dan OH, sehingga secara teoritis 
akan mudah berikatan dengan gugus aktif 
pada kitosan karena sama-sama keras. OH 
merupakan basa keras yang dapat dengan 
kuat mempolarisasi ion logam Fe kemudian 
membentuk kompleks kitosan-logam. Selain 
itu ion Fe juga bisa berikatan gugus NH2 
yang terprotonasi menjadi NH3

+ yang 
terdapat dalam khitosan, kation logam Fe 
akan mengalami pertukaran ion dengan 
proton dari gugus NH3

+. Pada penambahan 3 
gram kitosan terjadi penyisihan Fe hingga 
100% sehingga kadar Fe dalam air sumur 
menjadi 0 mg/l. 

Pada nilai kesadahan awal air sumur 
adalah 7,062 mg/l, setelah diberi kitosan 
terjadi penurunan nilai kesadahan dengan 
%efisiensi 100%  pada penambahan 3 gram 
kitosan, sehingga nilai kesadahan air sumur 
menjadi 0 mg/l. Kesadahan utamanya 
disebabkan oleh kadar Ca dan Mg dalam air, 
terjadi penurunan nilai kesadahan pada air 
sumur ini kemungkinan disebabkan kitosan 
yang memiliki gugus NH2 yang reaktif 
mampu mengikat kandungan Ca dan Mg 
yang mungkin ada dalam air sumur sehingga 
kesadahan air sumur menurun. 

Air sumur yang berwarna kekuningan 
dan menimbulkan bau setelah diberi kitosan 
sebagai koagulan, air sumur menjadi 
jernih/tidak berwarna dan tidak berbau 
setelah penambahan kitosan 1 gram. 

 
KESIMPULAN 

Kualitas air sumur sebelum diberi 
perlakuan memiliki pH 8,86, kekeruhan 
10,58  NTU, TDS 770,3 mg/l, kadar Fe 
0,682 mg/l, kesadahan 7,062 mg/l, berwarna 
kekuningan dan menimbulkan bau. Setelah 
diberi perlakuan dengan penambahan 
kitosan, air sumur memiliki pH 6,69, 
kekeruhan 0 NTU, TDS 141,4 mg/l, kadar Fe 
0 mg/l, kesadahan 0 mg/l, tidak berwarna 
dan tidak berbau. 

SARAN 
Penelitian lebih lanjut perlu digunakan 

variasi waktu pada saat aplikasi kitosan 
sebagai koagulan ke dalam air sumur. 
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OPTIMALISASI SEKAM PADI SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN BAKAR GEL 
YANG RAMAH LINGKUNGAN 

 
OPTIMALIZED RICE HUSK FOR ALTERNATIVE ENVIROMENTAL BIOFUEL 

 
Rini Kartika Dewi, Boediyanto 

Jurusan Teknik Kimia Institut Teknologi Nasional Malang 
Jl. Bendungan Sigura-gura no. 2 Malang, Telp 0341-551431 
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Abstrak Pengembangan bioetanol gel dengan jenis dan karakteristik yang baru sangat penting untuk terus 
dikembangkan, dikarenakan masih banyak bahan bakar yang tidak renewable dan mempunyai dampak 
lingkungan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan bioetanol  gel dari biomassa sekam padi 
dengan menambahkan jenis bahan pengental tertentu sebagai alternatif proses bioetanol gel yang efektif dan 
ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan sekam padi merupakan salah satu limbah yang dapat dimanfaatkan 
sebagai energi alternatif dengan kandungan selulosa yang cukup tinggi dan banyak dijumpai di kota Malang. 
Dengan variasi berat bahan pengental asam stearat  yang kami lakukan, hasil yang didapatkan adalah berat 
asam stearat 4 % dengan nilai kalor sebesar 8392,10 kkal/kg dan  nilai emisi gas CO sebesar 0.009 % 

Kata kunci : Bahan Bakar , Bioetanol Gel, Sekam Padi  

Abstract The development of bioethanol gel with new types and characteristics is very important to continue to 
be developed, because there are still a lot of fuel is not renewable and have environmental impacts. This study 
has the objective to optimize bio-ethanol gel from rice husk biomass by adding certain types of thickening as an 
alternative to bioethanol gel process effective and environmentally friendly. This is because rice husk is one of 
the waste that can be used as an alternative energy with a fairly high cellulose content and are often found in 
the city of Malang. With the variation gelling agent of Stearic Acid, which we did, the result obtained is 4% by 
weight of stearic acid with a calorific value of 8392.10 kcal / kg and the value of CO gas emissions amounted to 
0.009% 

Keywords: Fuel, Ethanol Gel, Rice Husk 

Pendahuluan 

Bahan bakar padat parafin selama ini 

telah banyak digunakan oleh tentara yang 

sedang bertugas di hutan, para pecinta 

alam, dan sekarang sudah banyak juga di 

gunakan sebagai pengganti spiritus cair. 

Bahan bakar ini mudah dibawa dan tidak 

menimbulkan polusi di udara. Bioetanol 

merupakan salah satu jenis bahan bakar 

yang berpeluang untuk dijadikan bahan 

bakar alternatif (bioethanol gel), karena 

pada pembakaran tidak menimbulkan 

jelaga,tidak menimbulkan emisi gas 

beracun dan yang paling penting sifatnya 

yang terbarukan. Saat ini telah banyak 

inovasi dalam energi terbarukan, 

khususnya yang berbahan dasar bioetanol. 

Namun karena fase cair dari bioetanol 

sendiri dan sifat volatilitasnya yang tinggi 

mengakibatkan sulitnya dalam pengemasan 

dan cairan yang rawan tumpah. Mengingat 

sifat dari bioetanol yang mudah terbakar 

diperlukan perhatian yang khusus untuk 

mailto:rinikd@yahoo.co.id
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menanggulangi hal ini. Sehingga banyak 

peneliti melakukan riset dengan mencoba 

berbagai bahan baku biomassa yang dapat 

diolah menjadi bioetanol sebagai bahan 

bakar padat alternatif. Berdasarkan 

penelitian terdahulu seperti Islam Nur 

Jannatul Akhiroh, dkk (2015) mengenai 

Nisbah Katalis Natrium 

Carboxymethylcellulose (Na CMC), Asam 

Stearat dan Bioetanol Terhadap 

Karakteristik Pembuatan Bioetanol Padat 

Dari Molases bahwa bioetanol padat  yang 

terbaik adalah dengan memakai katalis Na 

CMC dan asam stearat menghasilkan nilai 

kalor sebesar 6049,633 kal/gr sedangkan  

Almira Nugroho (2016) tentang pembuatan 

gel etanol dengan menggunakan bahan 

pengental Carboxymethycellulose (CMC) 

mengatakan bahwa formula yang terbaik 

pada pembakaran gel etaqnol dengan 

konsentrasi etanol 90 % dan penambahan 

CMC 1.8 gram  dengan viskositas sebesar 

17434 cP serta residu pembakaran 29.44 % 

dan nilai kalor 11.751 J/gr.  

Penelitian ini dimaksudkan untuk 

menghasilkan bioetanol gel sebagai bahan 

bakar yang ramah lingkungan dengan 

variasi bahan pengental dari asam stearat. 

Bahan dan Metode Penelitian 

Di dalam penelitian ini  variabel tetap 

antara lain: Waktu pencampuran 20 menit, 

dan Konsentrasi bioetanol: 85 % 

sedangkan untuk variabel berubah antara 

lain: Berat bahan pengental : 2,5%; 3%; 

3,5%; 4%; 5% berat bioetanol  

Alat dan bahan 

Alat yang digunakan yaitu: 

- Hotplate 

- Magnetic Stirrer 

- Pipet tetes 

- Pipet volume 

- Gelas ukur 

- Bomb Calorimeter 

- Gas Analyzer 

Bahan-bahan yang digunakan : 

- Bioetanol 

- Carboxl Methyl Cellulose 

- Asam Stearat 

- NaOH 

- Etanol 

- Metanol 

- Aquadest 

Metode Penelitian 

a. Tahap persiapan penimbangan asam 

stearat 

- Menimbang  asam  stearat yang akan 

divariasikan sebesar 2,5% dari berat 

bioethanol yang digunakan. 

- Melakukan hal yang sama untuk 

variasi 3% ;3,5% ; 4% ; 4,5%. 

b. Tahap persiapan pembuatan larutan 

NaOH 1 N 

- Menimbang  NaOH padatan sesuai 

perhitungan. 

- Membuat  larutan  NaOH 1 N dari  

NaOH yang telah ditimbang. 
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- Mengencerkan larutan  NaOH tersebut 

kedalam  labu  ukur 

- Mengencerkan menggunakan aquadest 

hingga tanda batas. 

c. Tahap persiapan larutan Carboxy 

Methyl Cellulose (CMC) 

- Menimbang  CMC padatan  sesuai 

perhitungan. 

- Mengencerkan larutan CMC dengan 

air sebesar 8% berat  bioetanol yang 

digunakan 

d. Tahap pembuatan bioetanol gel 

- Memasukkan bahan pengental yang 

telah ditimbang  ke dalam beaker glass 

- Menambahkan bioethanol sesuai 

variable kedalam  beaker glass yang 

berisi bahan pengental 

- Menambahkan aquadest sebanyak 

10% dari jumlah bioetanol 

- Diaduk  dengan menggunakan hot 

plate magnetic stirer sampai tercampur 

merata 

e. Analisa Nilai Kalor 

- Memasukan gel bioethanol kedalam 

wadah sampel bomb kalorimeter 

- Menutup rapat bomb kalorimeter 

- Memompa  oksigen kedalam bomb 

- Mengisi alat kalorimeter dengan air 

pendingin hingga tanda batas 

- Memasukan bomb kedalam alat 

kalorimeter dan menutup alat 

- Menjalankan alat bomb kalorimeter 

- Mencatat hasil nilai analisa bomb 

kalorimeter 

- Mencatat waktu nyala dan mengamati 

warna nyala api 

- Menimbang bobot akhir sisa residu 

f. Analisa Uji Emisi 

- Menyiapkan alat Gas Analyzer didalam 

saluran pembuangan gas hasil 

pembakaran bioethanol gel 

- Menghubungkan alat Gas Analyzer ke 

sumber listik kemudian menunggu 

hingga ±6 menit untuk proses 

pemanasan alat 

- Setelah indikator alat menunjukkan 

tulisan Gas Ready, Memasukan exhaust 

probe ke dalam saluran pembuangan 

gas hasil pembakaran 

- Mengamati pembacaan gas 

CO,HC,CO2 dan O2 atau gas lain bila 

ada dari hasil pembakaran 

- Mencetak hasil pengukuran dengan 

menekan tombol Print 

- Menghentikan proses pengukuran 

dengan melepas exhaust probe dari 

saluran pembuangan dan menekan 

tombol Esc 

- Menekan tombol Zero untuk 

membuang gas bekas yang masuk 

didalam alat 

- Melakukan pengujian dengan cara yang 

sama dengan bioethanol gel hasil 

variabel yang berbeda 
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Hasil dan Pembahasan 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hasil Bioetanol Gel Dari Sekam Padi 

 

Nilai Kalor 

Penentuan nilai kalor dilakukan agar 

peneliti dapat mengetahui seberapa besar 

nilai energi pembakaran yang terkandung 

dalam bahan bakar. Peralatan yang 

digunakan untuk melakukan analisa nilai 

kalor adalah menggunakan peralatan yang 

disebut dengan Adiabatic Bomb 

Calorimeter. Berdasarkan dari  Robinson 

(2006) bahan yang akan dianalisa nilai 

energinya dilakukan pembakaran pada 

peralatan Bomb Calorimeter dan kemudian 

dilakukan pendinginan sampai 

temperaturnya berada pada suhu kamar. 

Sedangkan berdasarkan Llyod dan Visagie 

(2007), untuk bioetanol gel yang 

digunakan sebagai bahan bakar secara 

umum memiliki nilai  Lower Heating 

Value (LHV) yang rendah. Dari penelitian 

yang kami lakukan dapat dilihat seperti 

pada tabel 1.  

Dari hasil yang telah didapatkan 

bahwa berat atau massa bahan pengental 

mempengaruhi nilai kalor yang dihasilkan, 

berdasarkan penelitian nilai kalor yang 

tertinggi didapatkan pada berat bahan 

pengental  4 % dengan  nilai energinya 

sebesar 8392.10 kkal/kg. Nilai kalor 

dipengaruhi juga dengan adanya komposisi 

karbon yang terikat pada suatu bahan 

bakar. 

 

Tabel 1. Hasil Uji Analisa Sampel Dengan Peralatan Bomb Calorimeter 

Berat Bahan Pengental Gross energy Value 
(kkal/kg) 

2.5 % 5236.10 
3.0 % 5568.59 

3.5 % 7306.21 

4.0 % 8392.10 
5.0 % 7400.17 
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Dengan semakin tingginya karbon terikat 

yang dimiliki oleh suatu bahan bakar, 

maka nilai kalornya juga semakin tinggi. 

Hal ini disebabkan dalam pembakaran 

dibutuhkan karbon yang akan bereaksi 

dengan oksigen untuk menghasilkan kalor. 

 

Uji Emisi 

Agar hasil penelitian bioetanol gel dapat 

dikatakan sebagai bahan bakar yang ramah 

lingkungan, maka salah satu analisa yang 

dilakukan adalah emisi dari gas hasil 

pembakaran bahan tersebut .Analisa gas 

emisi yang dilakukan antara lain CO, CO2, 

HC dengan menggunakan peralatan 

Stargas Gas Analyzer.  

Berdasarkan peraturan pemerintah yaitu 

melalui “Peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 

Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang 

Kendaraan Bermotor Lama Pasal 3”, 

dijelaskan bahwa metode pengujian 

kandungan CO dan HC untuk kendaraan 

bermotor kategori L (sepeda motor) 

dengan berdasarkan pada SNI 19-7118.3-

2005. Dan parameter ambang batas emisi 

gas buang kendaraan bermotor dapat 

dilihat di tabel 2. Dari hasil penelitian 

didapatkan hasil seperti yang terlihat pada 

tabel 3. 

Tabel 2.  Parameter Emisi Gas Buang 

Kategori Tahun 
Pembuatan 

Parameter 

CO% HC 
(ppm) 

Sepeda motor 2 langkah <2010 4,5 12000 
Sepeda motor 4 langkah <2010 5,5 24000 
Sepeda motor (2 langkah dan 4 
langkah) ≥ 2010 4,5 20000 

 

. 

Tabel 3. Hasil uji emisi gas buang  

No Berat Bahan 
Pengental 

Kandungan  
CO CO2 HC O2 

%vol %vol ppm vol %vol 
1 2.5% 0.024 2.69 501 16.51 
2 3.0 % 0.011 1.56 257 18.13 
3 3.5 % 0.013 1.07 512 19.22 
4 4.0% 0.009 2.33 557 16.61 
5 5.0% 0.012 3.68 438 114.64 
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Berdasarkan hasil analisa emisi gas 

buang pada bioethanol gel dari sekam padi  

yang didapatkan jika dilihat dari gas CO 

yang terkecil adalah dengan berat bahan 

pengental 4.0 % yaitu sebesar 0.009 %. 

Dari hasil terlihat pengaruh berat bahan 

pengental terhadap emisi gas tidak terlalu 

signifikan. Terbentuknya gas CO 

dikarenakan reaksi pembakaran tidak 

berjalan sempurna , dikarenakan di dalam 

bahan masih terdapat bahan-bahan 

impuritis yang terkandung sehingga 

mempengaruhi hasil analisa emisi gas. 

Sedangkan berdasarkan secara keseluruhan 

hasil analisa emisi gas, maka produk 

bioetanol gel dari sekam padi yang 

dihasilkan masih sesuai dengan parameter 

emisi gas yang diperbolehkan. Sehingga 

masih layak apabila digunakan dan ramah 

lingkungan.  

Hasil pembakaran bioetanol gel yang 

dihasilkan selain ramah lingkungan juga 

tidak menghasilkan asap pada waktu 

pembakaran,  hanya saja warna api dari 

hasil pembakaran tidak sempurna, kadang 

–kadang masih ada warna merah. Warna 

api yang merah juga bisa disebabkan 

karena pembakaran tidak sempurna. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Asam Stearat 2 %  Gambar 3. Asam Stearat 3 % 

   
              

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Asam Stearat 4%   Gambar 5. Asam Stearat 5 % 
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Kesimpulan dan Saran 

1. Dari hasil analisa nilai kalor yang 

didapatkan,maka  bioetanol gel 

dengan berat bahan pengental asam 

stearat sebesar 4% mempunyai  

nilai 8392,10 kkal/kg. 

2. Sedangkan dari hasil uji emisi 

didapat nilai emisi terendah terjadi 

pada bioetanol gel dengan berat 

bahan pengental asam stearat 4% 

dengan nilai emisi CO : 0.009 % 
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IDENTIFIKASI DAN UJI PENDAHULUAN AKTIVITAS ANTIKANKER SENYAWA 
NON FENOLIK DARI EKSTRAK DIKLOROMETANA BATANG TUMBUHAN 

ASHITABA (Angelica keiskei) 

 

IDENTIFICATION AND PRELIMINARY TESTING ANTICANCER ACTIVITY FROM  
THE STEMS ASHITABA (Angelica keiskei) OF DICLOROMETHANE EXTRACT 

 
Ririn Sri Hartini, Suyatno 

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya 
Jl. Ketintang Surabaya (60231), Telp. 031-8298761 

 
Email :ririn_sh@yahoo.com 

Abstrak.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur molekul senyawa non fenolik dari 
ekstrak diklorometana batang tumbuhan ashitaba (Angelica keiskei) dan uji pendahuluan aktivitas 
antikankernya.Dalam penelitian ini, ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi, pemisahan dilakukan 
dengan metode kromatografi cair vakum (KCV) yang dimonitoring dengan kromatografi lapis tipis 
(KLT), dan pemurnian dilakukan dengan metode rekristalisasi.Uji kualitatif dilakukan dengan pereaksi 
Liebermann-Burchard dan struktur molekul senyawa hasil isolasi ditentukan dengan metode spektroskopi 
(UV-Vis, IR, dan MS).Uji pendahuluan aktivitas antikanker dilakukan dengan metode BSLT. Dari hasil 
penelitian diperoleh isolat berupa serbuk tak berwarna dengan titik leleh 70,23 ºC. Hasil uji kualitatif 
senyawa hasil isolasi dengan pereaksi Liebermann-Burchard menunjukkan warna biru yang 
mengindikasikan bahwa isolat merupakan senyawa steroid.Berdasarkan data spektroskopi, isolat 
mengandung campuran dua senyawa steroid yaitu stigmasterol dan β-sitosterol.Berdasarkan hasil uji 
BSLT, senyawa steroid hasil isolasi menunjukkan toksisitas berkategori sangat toksik terhadap Artemia 
salina dengan nilai LC50 sebesar 119,048 μg/mL.Dengan demikian isolat berpotensi untuk dikembangkan 
sebagai bahan antikanker.  
 
Kata-kata kunci: Ashitaba (Angelica keiskei), ekstrak diklorometana, steroid, uji BSLT. 
 
Abstract.The aims of research is to determine the molecular structure of non phenolic compounds from 
the stems ashitaba (Angelica keiskei) of dichloromethane extract and preliminary testing anticancer 
activity. In this research, the extraction was carried by maceration method, separation by Vacuum Liquid 
Chromatography (VLC) monitored using  Thin Layer Chromatography (TLC), and purified by 
recrystallization method. The qualitative test was carried by Liebermann-Burchard reagent and the 
molecular structure of the isolate  was determined by spectroscopic methods (UV-Vis, IR and MS). 
Preliminary test of anticancer activity was performed by the BSLT. Based on the research, it was 
obtained aisolates as colorless powderwith a melting point of 70.23 °C. The qualitative test to isolate 
showed a blue color indicating that it was  a steroid compound. Based on spectroscopic data, isolate was 
contained a mixture of two steroid compounds, namely stigmasterol and β-sitosterol. The BSLT test 
showed that it had toxicity of highly toxic category to Artemia salina with LC50 of 119,048 mg / mL. Thus 
isolate had potency  to be developed as an anticancer agent. 
 
Keywords: Ashitaba (Angelica keiskei), dichloromethane extract, steroid, BSLT test. 
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PENDAHULUAN 

Kesehatan adalah hal yang penting bagi 
semua manusia karena jika kesehatan terganggu, 
maka setiap aktivitas manusia juga akan 
terganggu. Terganggunya kesehatan dapat 
disebabkan karena tubuh seseorang terserang 
penyakit.Salah satu penyakit yang hingga saat 
ini menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia, 
termasuk juga di Indonesia adalah kanker. 

Kanker merupakan penyakit yang 
disebabkan oleh sel tunggal yang tumbuh secara 
tidak terkendali sehingga dapat merusak sel atau 
jaringan normal[1]. Pengobatan kanker dapat 
dilakukan secara tradisional maupun medis. 
Pengobatan secara medis dapat dilakukan 
dengan beberapa cara, seperti seperti 
imunoterapi, kemotrapi, dan radioterapi. Tetapi 
pengobatan tersebut dapat menimbulkan efek 
negatif bagi tubuh karena pengobatan tersebut 
tidak bersifat selektif dan juga dapat 
menyebabkan rusaknya jaringan normal. 
Pengobatan secara tradisional diharapkan dapat 
bersifat selektif yang dilakukan dengan obat-
obatan herbal yang berasal dari tumbuhan yang 
memiliki khasiat sebagai obat. 

Indonesia memiliki kekayaan alam berupa 
tumbuhan obat yang dapat dimanfaatkan sebagai 
sumber obat tradisional.Obat tradisional sangat 
penting bagi masyarakat karena lebih mudah 
diperoleh dan relatif lebih murah karena dapat 
diperoleh tanpa resep dokter [2].Salah satu 
tumbuhan yang banyak dimanfaatkan oleh 
masyarakat, baik sebagai bahan makanan 
maupun obat-obatan adalah tumbuhan ashitaba 
(Angelica keiskei). 

Masyarakat Indonesia belum banyak yang 
mengetahui tanaman ashitaba, namun 
masyarakat Jepang sudah mengenal baik 
tumbuhan tersebut.Ashitaba biasanya 
ditambahkan pada makanan yang disajikan 
sehari-hari.Di Indonesia, tumbuhan ini dapat 
tumbuh subur hanya di beberapa tempat, salah 

satunya di Desa Ketapanrame, Kec. Trawas, 
Kab. Mojokerto. 

Dari tumbuhan Angelica keiskei sudah 
dilakukan isolasi maupun pengujian aktivitas 
biologisnya.Ekstrak etil asetat batang tumbuhan 
ashitaba (Angelica keiskei) berpotensi sebagai 
antitumor [3].Penelitian uji aktivitas antidiabetes 
dari ekstrak etanol akar ashitaba (Angelica 
keiskei) berhasil diisolasi dua senyawa kalkon, 
yaitu 4-hydroxyderricin dan xanthoangelol. 
Isolat tersebut menunjukkan kemampuan 
mencegah kadar gula pada hewan uji [4]. 

Beberapa tanaman famili Angelica telah 
berhasil diuji aktivitas antikankernya.Ekstrak 
etanol tumbuhan Angelica gigas Nakai (AGN) 
dapat menghambat pertumbuhan sel kanker 
prostat PC-3 and DU145 yang diberikan pada 
mencit [5]. 

Mengingat bahwa struktur molekul dari 
senyawa non-fenolik batang ashitaba (Angelica 
keiskei) dan aktivitas antikankernya belum 
pernah dilaporkan, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian tentang uji pendahuluan 
aktivitas antikanker senyawa non fenolik dari 
ekstrak diklorometana batang tumbuhan ashitaba 
(Angelica keiskei).Dalam penelitian ini uji 
pendahuluan aktivitas antikanker ditentukan 
berdasarkan toksisitas senyawa terhadap 
Artemia salina. 
 

BAHAN DAN METODE  

Alat  

Beberapa alat yang digunakan antara lain : 
seperangkat alat ekstraksi dengan metode 
maserasi, seperangkat alat penyaring Buchner, 
rotary vacuum evaporator (Heidolp laborata 
4001), seperangkat alat kromatografi cair 
vakum, differential scanning calorimetry (DSC), 
spektrofotometer UV (Shimadzu Pharma Spec. 
UV-1700), spektrofotometer IR (Perkin Elmer 
USA 89485), spektrofotometer massa 
(Shimadzu QP-2010S), dan alat gelas yang biasa 
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digunakan dalam laboratorium organik bahan 
alam. 

Bahan  

Bahan-bahan yang di butuhkan adalah n-
heksana teknis, diklorometana teknis, etil asetat 
teknis, kloroform p.a, asam sulfat pekat p.a, 
metanol p.a, asam asetat anhidrida p.a, kiesegel 
60 GF-254, pelat KLT silika gel F-254 (20 x 20; 
0,25 mm), dan larva udang Artemia salina L. 

 
Prosedur Penelitian  

Tahap Pengumpulan dan Penyiapan Sampel 
Tumbuhan 

Sampel berupa batang tumbuhan ashitaba 
yang diperoleh dari Desa Ketapanrame, 
Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto 
dibersihkan, dipotong hingga ukurannya kecil, 
kemudian dikeringkan dengan cara diangin-
anginkan, dan selanjutnya digiling hingga 
menjadi serbuk halus yang siap untuk 
diekstraksi. 
 
Ekstraksi dan Isolasi 

Sampel berupa serbuk halus batang 
tumbuhan ashitaba sebanyak 2 kg diekstraksi 
dengan cara maserasi menggunakan pelarut n-
heksana. Maserasi dilakukan selama 3 x 24 jam 
dengan volume n-heksana 1 liter untuk setiap 
maserasi. Selanjutnya dilakukan maserasi 
menggunakan pelarut diklorometana selama 3 x 
24 jam dengan volume diklorometana 1 liter 
untuk setiap maserasi. Hasil maserasi 
diklorometana disaring dengan corong Buchner, 
sehingga diperoleh ekstrak diklorometana dan 
residu.Ekstrak diklorometana diuapkan dengan 
rotary evaporator dan didapatkan ekstrak pekat 
dan pelarut diklorometana. 

Kromatografi cair vakum (KCV) 
selanjutnya digunakan untuk memisahkan 
konponen-komponen yang ada dalam ekstrak 
pekat yang telah didapatkan. Fasa diam yang 
digunakan dalam metode ini adalah silika gel 

GF-254 dan eluen yang digunakan adalahn-
heksana, campuran n-heksana-etilasetat, dan etil 
asetat. Kromatografi lapis tipis (KLT) 
selanjutnya digunakan untuk memonitor hasil 
pemisahan dengan menggunakan perbandingan 
eluen n-heksana:etil asetat = 4:1. Fraksi-fraksi 
yang nilai Rf-nya sama dan pada plat KLT 
sudah menunjukkan satu noda kemudian 
digabung. Selanjutnya dilakukan rekristalisasi 
untuk pemurnian isolat yang telah didapat 
menggunakan pelarut yang sesuai. Uji 
kemurnian isolat dilakukan dengan penentuan 
titik leleh menggunakan Differential Scanning 
Calorimetry (DSC) dan KLT tiga sistem eluen. 
 
Uji Pendahuluan Antikanker Senyawa Hasil 
Isolasi 

Sebanyak 5 mg isolat ditambah dengan 1 mL 
kloroform dengan diaduk hingga isolat larut 
seluruhnya.Larutan tersebut disebut larutan 
induk berkonsentrasi 5000 μg/mL.Larutan 
tersebut masing-masing diambil sebanyak 10, 
25, 50, 75, dan 100 μL dan dimasukkan dalam 
vial yang berbeda.Masing-masing vial dibiarkan 
hingga pelarutnya menguap, kemudian 
ditambahkan DMSO sambil diaduk hingga isolat 
larut dan dimasukkan 10 ekor larva udang, diisi 
sampai volumenya 5 mL dengan air laut dan 
dibiarkan selama 24 jam. Jumlah larva udang 
yang mati dihitung setelah 24 jam.Dilakukan 
analisis probit pada hasil yang diperoleh 
menggunakan program SPSS untuk menentukan 
besarnya LC50 senyawa hasil isolasi[6]. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Ekstraksi dan Isolasi Senyawa Non 
Fenolik dari Batang Tumbuhan Ahitaba 
(Angelica keiskei) 

Sebanyak 2 kg serbuk halus batang 
tumbuhan ashitaba (Angelica keiskei) diekstraksi 
dengan cara maserasi berurutan menggunakan 
pelarut n-heksana teknis dan diklorometana 
teknis.Penyaringan dilakukan pada ekstrak yang 
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diperoleh menggunakan  penyaring Buchner 
sehingga didapatkan ekstrak diklorometana dan 
residu. Ekstrak diklorometana selanjutnya 
diuapkan menggunakan rotary vacuum 
evaporator hingga didapatkan ekstrak pekat 
diklorometana berwarna hijau kehitaman 
sebanyak 55,225 gram. 

Dilakukan kromatografi cair  vakum (KCV) 
untuk memisahkan komponen-komponen yang 
ada dalam ekstrak pekat diklorometana 
menghasilkan 127 fraksi. Jenis eluen yang 
digunakan pada saat KCV ditingkatkan 
kepolarannya mulai dari eluen yang kurang 
polar yaitu n-heksana sampai ke eluen yang 
lebih polar yaitu etil asetat. Kromatografi lapis 
tipis (KLT) dilakukan untuk memonitor hasil 
pemisahan dari KCV fraksi 1-127 dengan eluen 
n-heksana – etil asetat = 4 : 1. Fraksi-fraksi yang 
memiliki nilai Rf sama yaitu fraksi 50-63 
digabung dan diuapkan hingga diperoleh berat 
sebanyak 0,754 gram. Selanjutnya dilakukan 
rekristalisas dengan pelarut metanol dan 
didapatkan 0,127 gram serbuk tak berwarna. Uji 
kemurnian dilakukan pada serbuk tersebut 
dengan pengukuran titik leleh dan KLT tiga 
sistem eluen. Uji titik leleh isolat menggunakan 
Differential Scanning Calorimetry (DSC) dan 
didapatkan hasil sebesar 70,23 ºC. Pada uji KLT 
tiga sistem eluen, isolat diuji sebanyak 3 kali 
dengan eluen yang berbeda. Perbandingan eluen 
yang digunakan, yaitu n-heksana:etil asetat = 4:1 
, n-heksana:etil asetat = 9:1, n-
heksana:kloroform = 1:1. Hasil uji KLT 
menunjukkan satu noda dengan masing-masing 
nilai Rf 0,65 ; 0,25 ; dan 0,325. Hasil uji 
kualitatif menggunakan pereaksi Liebermann-
Burchard menghasilkan warna biru yang 
mengindikasi bahwa senyawa hasil isolasi 
adalah senyawa steroid. 

Penentuan Struktur Molekul Senyawa Hasil 
Isolasi 

Hasil pengukuran spektrum ultraviolet-sinar 
tampak (UV-Vis) senyawa hasil isolasi dalam 

pelarut n-heksana terlihat bahwa senyawa hasil 
isolasi menunjukkan puncak serapan maksimum 
pada panjang gelombang 196,2 nm. Dengan 
demikian senyawa hasil isolasi menunjukkan 
adanya transisi elektron π→π*. Hal ini 
disebabkan oleh adanya ikatan rangkap C=C 
yang tidak terkonjugasi karena panjang 
gelombang serapan maksimumnya berada di 
bawah 215 nm. 

Berdasarkan data spektrum IR senyawa 
hasil isolasi menunjukkan adanya tekuk C-H 
alkil (1463,82 dan 1381,95 cm-1) dan regang C-
H alkil (2918,17 cm-1). Hal ini mendukung 
bahwa dalam isolat terkandung kerangka 
senyawa steroid. Regang C-O (1169,09 dan 
1049,80 cm-1) dan vibrasi regang O-H (3435,18 
cm-1) yang mendukung adanya senyawa steroid 
pada isolat yang diperoleh karena memiliki 
gugus hidroksil. 

Selanjutnya dilakukan pengujian GC-MS 
untuk menentukan struktur dan juga 
massamolekul senyawa hasil isolasi. Hasil 
analisis GC-MS menunjukkan bahwa terdapat 
campuran 2 senyawa pada isolat yang masing-
masing memiliki massa molekul relatif 412 (1) 
dan 414 (2) dengan persen luas area masing-
masing 66,61 dan 33,39 %. Senyawa 1 
memberikan ion-ion fragmen pada m/z 394, 379, 
369, 351, 327, 314, 300, 285, 271, 255, 241, 
229, 213, 199, 185, 173, 159, 145, 133, 123, 
105, 97, 83, 69, 55, dan 41.Senyawa 2 
memberikan ion-ion fragmen pada m/z 396, 381, 
354, 329, 303, 283, 273, 255, 241, 231, 213, 
199, 187, 173, 159, 145, 133, 119, 107, 95, 81, 
57, 43, dan 41. 

Berdasarkan hasil analisis data uji kualitatif 
dan spektroskopi (UV, IR, dan MS) dapat 
disimpulkan bahwa senyawa non fenolik hasil 
isolasi merupakan campuran senyawa steroid 
yaitu stigmasterol dan β-sitosterol.Adanya 
kandungan senyawa tersebut membuktikan 
bahwa dalam batang tumbuhan ashitaba terdapat 
senyawa golongan non fenolik.Struktur molekul 
senyawa tersebut ditunjukkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Struktur Senyawa Hasil Isolasi 
 
Uji Pendahuluan Aktivitas Antikanker 
Senyawa Hasil Isolasi 

Dalam penelitian ini metode BSLT 
digunakan pada uji pendahuluan aktivitas 
antikanker dengan larva udang Artemia salina L. 
yang berumur 48 jam sebagai hewan uji.Hasil 
uji BSLT ditunjukkan pada Tabel 1. 
Tabel 1.Kematian Larva Artemia salina 

Konsentrasi 
 

Jumlah 
Kematian Jumlah 

Awal 

Rata-
Rata 
Jumlah 
Kematian 

Rata-
Rata % 
Kematian 

1 2 3 
0 ppm 0 0 0 10 0 0 
10 ppm 1 1 0 10 0,667 6,667 
25 ppm 2 1 1 10 1,333 13,333 
50 ppm 2 2 3 10 2,333 23,333 
75 ppm 3 4 3 10 3,333 33,333 
100 ppm 4 4 3 10 3,667 36,667 

Data pada Tabel 1 selanjutnya dianalisis 
dengan analisis probit menggunakan program 
SPSS untuk mendapatkan nilai LC50.Hasil 
analisis probit dari senyawa hasil isolasi 
menunjukkan nilai LC50 sebesar 119,048 
μg/mL.Suatu senyawa dikatakan sangat toksik 
jika nilai LC50< 250 μg/mL [7].Berdasarkan 
nilai LC50 isolat dapat dikategorikan memiliki 
tingkat toksisitas sangat toksik sehingga dapat 
dikatakan bahwa isolat tersebut memiliki potensi 
sebagai antikanker. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka 
dapat disimpulkan bahwa: 
1. Senyawa non fenolik dalam isolat dari 

ekstrak diklorometana batang tumbuhan 
ashitaba (Angelica keiskei) adalah campuran 
senyawa steroid yaitu stigmasterol (stigmast-
5,22-dien-3-ol) dengan rumus molekul 
C29H48O dan β-sitosterol (stigmast-5-en-3-
ol) dengan rumus molekul C29H50O. Isolat 
tersebut berupa serbuk tak berwarnadengan 
berat 0,127 gram dan memiliki titik leleh 
70,23 ºC. 

2. Senyawa non fenolik hasil isolasi berpotensi 
sebagai antikanker pada uji pendahuluan 
dengan metode BSLT diperoleh nilai LC50 
sebesar 119,048 μg/mL dan memiliki tingkat 
toksisitas sangat toksik terhadap tingkat 
kematian larva udang Artemia salina Leach. 
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SINTESIS SENYAWA PROP-2-EN-1-OL DARI GLISEROL LEMAK HEWANI  
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Abstrak. Telah dilakukan sintesis senyawa prop-2-en-1-ol menggunakan bahan awal gliserol 
yang merupakan hasil samping transesterifikasi lemak hewani. Transesterifikasi dilakukan 
terhadap lemak sapi dengan natrium metoksida dalam metanol, tanpa pemanasan, tanpa 
penghentian reaksi dengan asam kuat serta dengan memperpanjang waktu reaksi hingga reaksi 
sempurna. Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan nilai guna gliserol dan menghasilkan 
bahan bakar alternatif. Sintesis dilakukan melalui reaksi eliminasi gliserol dengan asam 
metanoat menggunakan metode distilasi pada suhu 195 – 260 ºC. Konfirmasi struktur dari 
senyawa yang dihasilkan dilakukan menggunakan spektrometer FTIR, 1H-NMR dan GC-MS. 
Hasil analisis senyawa prop-2-en-1-ol menggunakan spektrometer FTIR menunjukkan gugus 
hidroksi (–OH) pada 3348,42 cm-1; rentangan Csp

3–H pada 2924,09 dan 862,36 cm-1; 
bengkokan Csp

3–H metilen pada 1419,61 cm-1; rentangan Csp
2–H pada 3036,11cm-1; rentangan 

C=C pada 1643,35 cm-1 serta bengkokan gugus vinil (–C=CH2) pada 995,27 dan 918,12 cm-1. 
Hasil analisis senyawa prop-2-en-1-ol menggunakan spektrometer 1H-NMR menunjukkan 
adanya daerah pergeseran kimia pada δ = 6,40 – 5,70 ppm, multiplet, 1 atom H berasal dari       
–CH; daerah pergeseran kimia pada δ = 5,50 – 5,00 ppm, multiplet, 2 atom H berasal dari –
CH2 dan  daerah pergeseran kimia pada δ = 4,10 ppm, singlet, 3 atom H berasal dari –CH2 
dan –OH.  Gliserol yang diperoleh melalui metode distilasi fraksinasi sebesar 96,46% dan 
kemurnian 99,27%. Reaksi eliminasi gliserol dengan asam metanoat melalui metode distilasi 
menghasilkan senyawa prop-2-en-1-ol sebesar 91,73% dan kemurnian 96,35%. 
 

 Kata kunci: prop-2-en-1-ol, gliserol, transesterifikasi, lemak hewani 
 
 

 

Abstract. The synthesis of prop-2-en-1-ol using glycerol as the starting material from animal 
fat transesterification has been carried out. Transesterification reaction was conducted to 
tallow beef with sodium methoxide in methanol, without heating, without termination reaction 
with strong acids and by prolonging the reaction time until complete reaction. This research 
was conducted to improve the value of glycerol and produce alternative fuels. Synthesis was 
conducted via elimination reaction of glycerol with methanoic acid by distillation method at  
195 – 260 ºC. The structure were characterized with FTIR, 1H-NMR and GC-MS spectrometers. 
The analysis results of prop-2-en-1-ol using FTIR spectrometer indicate the presence of 
hydroxy group (–OH) at 3348.42 cm-1; stretching of Csp

3–H at 2924.09 and 2862.36 cm-1; 
bending of Csp

3–H methylene at 1419.61 cm-1; stretching of Csp
2–H at 3036.11 cm-1; stretching 

of C=C at 1643.35 cm-1 and the bending of vinyl group (–C=CH2) at 995.27 and 918.12 cm-1. 
The analysis results of prop-2-en-1-ol using 1H-NMR spectrometer indicate the presence of 
chemical shift at δ = 6.40 – 5.70 ppm, multiplet, 1 H atom from –CH; the chemical shift at  δ = 
5.50 – 5.00 ppm, multiplet, 2 H atoms from –CH2 and the chemical shift at  δ = 4.10 ppm, 
singlet,  3 H atoms from –CH2 and –OH. 
The fractionation distillation method has obtained glycerol in 96.46% yield and 99.27% purity. 
The elimination reaction of glycerol with methanoic acid through distillation method produced 
prop-2-en-1-ol in 91.73% yield and 96.35% purity.   
 

Keywords: prop-2-en-1-ol, glycerol, transesterification, animal fat 
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PENDAHULUAN 
 Energi alternatif yang berasal dari 
bahan baku yang dapat diperbarui dan 
memungkinkan untuk dikembangkan adalah 
biodiesel. Biodiesel tergolong bahan bakar yang 
dapat diperbarui karena diproduksi dari hasil 
pertanian, antara lain jarak pagar, kelapa sawit, 
kedelai, jagung, kapas dan kacang tanah. Selain 
itu biodiesel juga dapat dihasilkan dari lemak 
hewan dan minyak ikan [4]. Harga bahan bakar 
bio saat ini masih lebih mahal dibandingkan 
bahan bakar petroleum. Hal ini disebabkan oleh 
mahalnya harga bahan baku berupa minyak 
komoditi pangan (edible oil). Oleh sebab itu, 
perlu dicari bahan baku alternatif yang dapat 
menghasilkan biodiesel berharga murah dengan 
memanfaatkan potensi keanekaragaman sumber 
daya hayati domestik yang melimpah dan 
belum banyak dimanfaatkan.  
 Biodiesel dapat dibuat melalui reaksi 
transesterifikasi minyak nabati atau lemak 
hewani dengan alkohol berkatalis. Minyak 
nabati yang sering digunakan antara lain 
minyak sawit, minyak kelapa, minyak jarak 
pagar dan minyak biji kapuk randu, sedangkan 
lemak hewani seperti lemak babi, lemak ayam, 
lemak sapi dan juga lemak yang berasal dari 
ikan [3]. Menggunakan katalisator NaOH, 
KOH, Na-metoksida atau K-metoksida [7]. 
Reaksi transesterifikasi tersebut akan 
menghasilkan metil ester asam lemak (Fatty 
Acid Methyl Esters = FAME) yang digunakan 
sebagai biodiesel dan gliserol sebagai hasil 
samping. Dengan demikian, diperkirakan 
bahwa jika produksi biodiesel meningkat, maka 
produksi gliserol yang dihasilkan juga akan 
semakin banyak. Tersedianya gliserol yang 
cukup banyak merupakan peluang untuk 
dikembangkan lebih lanjut melalui cara-cara 
pengolahan gliserol sehingga gliserol hasil 
samping pembuatan biodiesel dapat 
dimanfaatkan kembali. Salah satu cara yang 
dapat dilakukan adalah dengan mendegradasi 
gliserol tersebut menjadi produk-produk kimia 
lain. 
 Pada penelitian ini, gliserol hasil 
samping dari produksi biodiesel dimanfaatkan 
sebagai bahan untuk mensintesis senyawa prop-
2-en-1-ol. Struktur gliserol yang mengandung 
gugus hidroksi pada ketiga atom karbonnya, 
memungkinkan untuk menjadikannya sebagai 
bahan baku dalam sintesis prop-2-en-1-ol. Dua 
gugus hidroksi yang saling berdekatan pada 
senyawa gliserol dapat mengalami reaksi 

dehidrasi menggunakan asam metanoat 
menghasilkan senyawa prop-2-en-1-ol.  
 Prop-2-en-1-ol selanjutnya diharapkan 
dapat menjadi bahan bakar alternatif yang dapat 
digunakan sebagai bahan campuran dalam 
gasohol atau biofuel. Biofuel yang paling 
umum di dunia adalah bioetanol. Bioetanol 
dapat digunakan sebagai bahan pengganti 
bensin. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki 
bioetanol dibanding bahan bakar bensin, antara 
lain : lebih ramah lingkungan, memiliki angka 
oktan yang lebih tinggi daripada bensin, dan 
melibatkan penanaman tumbuhan yang dapat 
menyerap karbon dioksida di atmosfer. 
 Bioetanol juga memiliki beberapa 
kekurangan, salah satunya adalah etanol akan 
membentuk campuran azeotrop dengan air 
sehingga sulit dipisahkan dengan distilasi 
fraksional biasa. Oleh karena itu, pemurnian 
etanol yang mengandung air dengan cara 
penyulingan biasa hanya mampu menghasilkan 
etanol dengan kemurnian 96%. Air dalam 
bahan bakar etanol dapat mengurangi efisiensi. 
Kelarutan alkohol dalam air semakin rendah 
seiring bertambah panjangnya rantai 
hidrokarbon. Hal ini disebabkan karena alkohol 
memiliki gugus hidroksi yang bersifat polar dan 
gugus alkil yang bersifat non polar. Sehingga 
makin panjang gugus alkilnya semakin 
berkurang kepolarannya. Struktur prop-2-en-1-
ol yang mempunyai rantai karbon utama lebih 
panjang daripada etanol menyebabkan senyawa 
ini lebih tidak cepat menguap dan lebih rendah 
kelarutannya dalam air dibandingkan dengan 
etanol. Seperti halnya alkohol yang lain,  prop-
2-en-1-ol juga dapat mengalami reaksi 
pembakaran menghasilkan gas karbon dioksida, 
uap air dan energi yang besar. Berdasarkan 
sifat-sifat yang dimilikinya tersebut, diharapkan 
prop-2-en-1-ol dapat mengatasi kelemahan 
yang dimiliki oleh bahan bakar bioetanol. 
Selanjutnya senyawa prop-2-en-1-ol dapat 
dimanfaatkan pula sebagai bahan bakar (energi) 
alternatif baru. Dengan demikian, pada 
pembuatan biodiesel selain dihasilkan biodiesel 
itu sendiri yang digunakan sebagai bahan bakar 
alternatif juga dapat dihasilkan bahan bakar 
alternatif lain yaitu prop-2-en-1-ol yang 
merupakan hasil degradasi gliserol hasil 
samping pembuatan biodiesel. Sehingga 
diharapkan ke depan banyak sumber energi 
alternatif yang harganya lebih murah dan 
terjangkau. 
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METODE PENELITIAN 
1. Alat  
 Peralatan yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi seperangkat alat distilasi 
fraksinasi, seperangkat alat distilasi sederhana, 
alat-alat gelas laboratorium, alat timbang 
elektrik, hot plate, pengaduk magnet, 
evaporator Buchii, Spektrometer Inframerah 
(FTIR, Shimadzu-Prestige 21), Spektrometer 
Resonansi Magnetik Inti Proton (1H-NMR, 
JEOL JNM-MY, 60 MHz), dan Kromatografi 
Gas Spektrometer Massa (GC-MS, Shimadzu 
QP-2010S). 
2. Bahan  
 Bahan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah lemak sapi, metanol, logam natrium, 
asam metanoat, natrium sulfat anhidrous, 
NaOH dan aquades. Selain lemak hewani, 
semua bahan tersebut memiliki kualitas pro 
analitik (p.a) yang berasal dari Merck.  
3. Prosedur Penelitian 
    a. Pembuatan larutan natrium metoksida  

 Metanol seberat 23,07 g (0,72 mol ; BM 
32,042) atau 29,13 ml (ρ = 0,792) dimasukan 
ke dalam labu alas bulat kapasitas 1 liter yang 
dilengkapi pengaduk magnet. Ke dalam 
metanol dimasukan logam natrium seberat 
0,62 g sedikit demi sedikit, sambil dilakukan 
pengadukan dengan pengaduk magnet. Mulut 
labu di tutup untuk mencegah penguapan. 
Setelah semua logam natrium larut di dalam 
metanol, larutan kemudian didinginkan 
hingga suhu kamar.  

    b. Isolasi gliserol dengan metode 
transesterifikasi   

 Sejumlah lemak hewani (BM 863,73 
g/mol) dipanaskan pada temperatur 120 ºC 
untuk mencairkan lemak hewani yang masih 
padat. Setelah itu, lemak hewani yang sudah 
mencair disaring menggunakan saringan kopi 
untuk memisahkan pengotor padatan. 
 Transesterifikasi lemak hewani dilakukan 
dengan memasukan 100 g lemak/minyak 
hewani sedikit demi sedikit ke dalam larutan 
natrium metoksida dan disertai pengadukan. 
Campuran pereaksi ini dicampur selama 24 
jam pada temperatur kamar   (25 - 30 ºC). 
Setelah reaksi transesterifikasi selesai, produk 
didiamkan sekitar 15 menit sehingga 
diperoleh dua lapisan. Lapisan bawah yang 
merupakan lapisan gliserol diambil 
menggunakan corong pisah dan kemudian 
dievaporasi. Selanjutnya didistilasi fraksinasi. 

Hasil dianalisis dengan Spektrometer IR, 1H-
NMR dan GC-MS.      

   c.  Sintesis prop-2-en-1-ol 
 Gliserol sebanyak 21,90 ml (0,3 mol) dan 
asam metanoat sebanyak 7,54 ml (0,2 mol) 
dimasukan ke dalam labu leher tiga yang 
dilengkapi dengan kondensor distilasi. 
Campuran didistilasi sampai temperaturnya 
mencapai 260 ºC. Pada temperatur 195 – 260 
ºC (20 – 30 menit), distilat ditampung (distilat 
I). Setelah distilat dikumpulkan, labu 
didinginkan sampai temperatur 100 ºC. 
Kemudian ditambah 5,3 ml (0,14 mol) asam 
metanoat dan didistilasi lagi, distilat pada 195 
– 260 ºC ditampung lagi (distilat II). 
Selanjutnya labu didinginkan lagi sampai 
temperatur 100 ºC. Lalu ditambahkan dengan 
5,3 ml (0,14 mol) asam metanoat. Campuran 
didistilasi kembali dan distilat pada 195 – 260 
ºC ditampung (distilat III). Semua distilat 
pada temperatur 195 – 260 ºC (distilat I, II, 
III) dikumpulkan dan ditambah NaOH pellet 
secukupnya untuk menetralkan asam 
metanoat. Kemudian dikeringkan dengan 
Na2SO4 anhidrous dan didistilasi sederhana. 
Distilat pada temperatur 97 ºC diambil 
sebagai prop-2-en-1-ol dan dianalisis dengan 
Spektrometer IR, 1H-NMR dan GC-MS. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Transesterifikasi Lemak Hewani 
 Pada penelitian ini, dilakukan reaksi 
transesterifikasi terhadap lemak sapi di dalam 
metanol berlebih dengan ratio molar antara 
metanol terhadap minyak 6 : 1 menggunakan 
katalis 0,5% NaOCH3, tanpa pemanasan dan 
disertai pengadukan selama 24 jam. 
Transesterifikasi menggunakan katalis basa 
menunjukkan alternatif terbaik untuk 
menghasilkan biodiesel, namun metode tersebut 
juga memiliki kelemahan. Apabila angka asam 
trigliserida sebagai bahan baku tinggi, maka 
diperlukan basa yang lebih banyak untuk 
menetralkan asam lemak bebas. Keberadaan air 
mengakibatkan terbentuknya sabun yang ikut 
mengkonsumsi katalis dan menurunkan 
efisiensi katalis. Terbentuknya sabun akan 
menaikkan viskositas, pembentukan gel dan 
pemisahan gliserol menjadi lebih sulit. 
Transesterifikasi minyak atau lemak dengan 
menggunakan katalis basa dari alkali, umumnya 
dilakukan mendekati titik didih alkoholnya, 
namun transesterifikasi berkatalis basa dalam 
skala besar akan menghasilkan konversi ester 
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secara optimum 90% pada suhu kamar [1][5]. 
Pada saat penambahan katalisator suhu sistem 
akan naik karena reaksi bersifat eksotermis. 

Pada akhir reaksi transesterifikasi 
terhadap lemak sapi terbentuk tiga mol 
campuran metil ester dan satu mol gliserol. 
Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pada keadaan metanol berlebih akan 

terjadi reaksi antara sisa molekul trigliserida 
yaitu ion gliserol dengan metanol membentuk 
gliserol, selain itu pada saat bersamaan terjadi 
reaksi kesetimbangan ion metanolat dengan 
molekul metanolnya. Reaksi yang terjadi adalah 
sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Pada reaksi transesterifikasi umumnya 
dilakukan penambahan asam kuat seperti asam 
klorida dan asam sulfat untuk menghentikan 
jalannya reaksi, akan tetapi pada penelitian ini 
hal tersebut tidak dilakukan. Transesterifikasi 
dilakukan dengan memperpanjang waktu 
hingga reaksi sempurna. 
2. Isolasi Gliserol 
 Reaksi transesterifikasi lemak hewani 
menghasilkan produk berupa campuran yang 
terdiri dari dua lapisan. Lapisan atas yang 
berwarna kekuningan merupakan metil ester 
dan lapisan bawah yang berwarna lebih gelap 
mengandung gliserol. Lapisan yang 
mengandung gliserol dievaporasi untuk 
menguapkan metanol dan air yang masih 

tersisa. Selanjutnya gliserol diisolasi melalui 
distilasi fraksinasi. Fraksi gliserol yang 
diperoleh pada suhu 190 ºC (30 mmHg) berupa 
cairan kental tidak berwarna. Berikut ini 
disajikan data hasil transesterifikasi lemak 
hewani. 
Tabel 4.1 Data hasil transesterifikasi lemak 

hewani 
No. Metil Ester 

(%) 
Gliserol 
(gram) 

1. 
2. 
3. 

86 
88 
92 

8,75 
8,98 
10,65 

  
Pada akhir reaksi selain diperoleh hasil 

berupa metil ester juga masih terdapat sisa 
reaksi yang berupa lemak (minyak). Masih 
terdapatnya sisa reaktan menyebabkan hasil 
(yield) tidak optimal. Sisa reaktan (lemak) 
masih tertinggal karena reaksi tidak sempurna, 
akibat adanya air pada pembuatan larutan 
natrium metoksida atau pada reaksi 
transesterifikasi lemak. Air menyebabkan 
berkurangnya konsentrasi natrium metoksida 
karena Na lebih mudah berikatan dengan 
molekul air membentuk NaOH daripada dengan 
CH3OH atau natrium metoksida terdekomposisi 
oleh air membentuk NaOH dan metanol. 

Pada transesterifikasi lemak hewani ada 
beberapa hal lain yang juga perlu diperhatikan 
agar diperoleh hasil (yield) dengan jumlah yang 
maksimum. Beberapa kondisi reaksi yang 
mempengaruhi perolehan hasil (yield), antara 
lain : lemak hewani berwujud padat pada suhu 
kamar, sehingga setelah dipanaskan (dicairkan) 
harus segera direaksikan dengan larutan 
natrium metoksida. Lemak cair dimasukkan 
sedikit demi sedikit ke dalam larutan natrium 
metoksida dan disertai dengan pengadukan 
selama 24 jam. Hal ini dilakukan dengan tujuan 
untuk menghasilkan campuran yang homogen 
antara gliserida dan alkohol, serta memberikan 
kesempatan terhadap molekul-molekul reaktan 
untuk semakin lama bertumbukan, sehingga 
semakin banyak metil ester yang dihasilkan. 
Jika semakin banyak metil ester yang 
dihasilkan, maka gliserol yang dihasilkan juga 
semakin banyak. 
 Hasil analisis produk menggunakan 
spektrometer IR memberikan hasil spektra 
seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.1 dan 
hasil analisis data disajikan pada Tabel 4.2. 
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   Bilangan gelombang (cm-

1) 
Gambar 4.1 Spektra FTIR gliserol 

 

Tabel 4.2 Data spektra FTIR gliserol 
Jenis vibrasi Bilangan 

gelombang 
(cm-1) 

Rentangan O-H 3379,29 
Rentangan Csp

3-H 2939,52 dan 
2885,51 

Bengkokan Csp
3-H 

metilen 
1411,89 

 

 Analisis produk menggunakan 
spektrometer 1H-NMR memberikan hasil 
spektra seperti yang ditampilkan pada Gambar 
4.2 dan data analisis disajikan pada Tabel 4.3.  

 
 

Gambar 4.2 Spektra 1H-NMR gliserol 
 

 
Tabel 4.3 Data spektra 1H-NMR gliserol 

Puncak δ (ppm) 
terukur 

Kenampakan Jumlah dan 
jenis proton 

A 5,30 – 5,10 Singlet   3H, Hidroksi  
B 3,80 – 3,40 Multiplet 5H, Alkil  

 Untuk membuktikan bahwa produk 
yang dihasilkan merupakan gliserol, maka 
senyawa yang dihasilkan dianalisis 
menggunakan GC-MS. Hasil kromatogram GC 
dari GC-MS yang disajikan pada Gambar 3.3 
menunjukkan adanya dua puncak dan puncak 
kesatu dengan waktu retensi (tR) 11,581 menit 
dengan persentase luas puncak total 
(kemurnian) 99,27% diperkirakan merupakan 
senyawa gliserol.   
 

 
            Waktu retensi (menit) 

Gambar 4.3 Kromatogram GC gliserol 
 Hasil analisis menggunakan 
spektrometer massa (Gambar 4.4) menunjukkan 
bahwa puncak pertama merupakan hasil 
fragmentasi dari senyawa gliserol. Ion 
molekular pada m/z 92 yang sesuai dengan 
berat molekul senyawa gliserol tidak tampak. 
Hal ini mengindikasikan bahwa senyawa 
tersebut tidak stabil sehingga langsung 
mengalami fragmentasi menghasilkan puncak 
m/z 87. Puncak pada m/z 61 merupakan puncak 
dasar (base peak) yang berasal dari pelepasan 
radikal CH2OH. Pola fragmentasi dari senyawa 
gliserol seperti disajikan pada Gambar 4.5.  

 
          m/z 

Gambar 4.4 Spektra massa gliserol 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.5 Pola fragmentasi gliserol 
 Senyawa gliserol yang dihasilkan 
seberat 10,65 gram (96,46% hasil). Senyawa 
gliserol yang dihasilkan sebagai hasil samping 
pada reaksi transesterifikasi lemak hewani 
dalam pembuatan biodiesel ini adalah 11,58% 
dari berat minyak Diesel yang dihasilkan. 
3. Sintesis Prop-2-en-1-ol     
 Senyawa prop-2-en-1-ol dihasilkan 
melalui reaksi antara gliserol dengan asam 
metanoat. Reaksi tersebut dilakukan dengan 
metode distilasi. Distilasi dilakukan dengan tiga 
tahapan penambahan asam metanoat. 
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Penambahan asam metanoat dilakukan 
beberapa kali dengan tujuan agar gliserol habis 
bereaksi. Semua distilat yang terkumpul pada 
temperatur 195 – 260 ˚C diambil dan dilakukan 
penambahan NaOH. Dengan adanya NaOH 
menyebabkan air bertambah kepolarannya dan 
prop-2-en-1-ol menjadi kurang polar sehingga 
terbentuk dua lapisan. Senyawa prop-2-en-1-ol 
berada di lapisan atas, sedangkan air berada di 
lapisan bawah. Lapisan atas yang mengandung 
prop-2-en-1-ol didistilasi kembali dan distilat 
pada 97 ˚C diambil sebagai prop-2-en-1-ol. 
 Produk yang dihasilkan berupa cairan 
tidak berwarna dengan bau yang sangat 
menyengat. Hasil analisis produk menggunakan 
spektrometer FTIR memberikan hasil spektra 
seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.6 dan 
hasil analisis data disajikan pada Tabel 4.4.  

 

                 Bilangan gelombang 
(cm-1) 

Gambar 4.6 Spektra FTIR prop-2-en-1-ol 
 

Tabel 4.4 Data Spektra FTIR prop-2-en-1-ol 
Jenis vibrasi Bilangan gelombang (cm-1) 

Rentangan O-H 3348,42 
Rentangan Csp

3-H 2924,09 dan 2862,36 
Bengkokan Csp

3-H metilen 1419,61 
Rentangan Csp

2-H 3036,11 
Rentangan C = C 1643,35 

Bengkokan – C = CH2 
(gugus vinil) 

995,27 dan 918,12 

 

 Analisis produk dengan spektrometer 
1H-NMR memberikan hasil seperti pada 
Gambar 4.7 dan pada Tabel 4.5 

             Pergeseran kimia 
(ppm) 

 

Gambar 4.7 Spektra 1H-NMR prop-2-en-1-ol 

Tabel 4.5 Data spektra 1H-NMR prop-2-en-
1-ol 

Puncak δ (ppm) 
terukur 

Kenampakan Jumlah dan jenis 
proton 

A 6,40 – 5,70 Multiplet   1H, - CH2 = CH – 
CH2 

B 5,50 – 5,00 Multiplet 2H, - CH2 = CH -  
C 4,10   Singlet 3H, - CH2 - OH 

 

 Analisis selanjutnya dengan GC-MS 
terhadap produk yang dihasilkan memberikan 
kromatogram GC dan spektra massa yang 
disajikan pada Gambar 4.8 dan 4.9. Hasil 
kromatogram GC dari GC-MS menunjukkan 
adanya dua puncak dan puncak kesatu dengan 
waktu retensi (tR) 2,39 menit dengan persentase 
luas puncak total (kemurnian) 96,35% 
diperkirakan senyawa prop-2-en-1-ol.  

 
                   Waktu retensi (menit) 
Gambar 4.8 Kromatogram GC prop-2-en-1-

ol 
 Hasil analisis menggunakan 
spektrometer massa (Gambar 4.9) juga 
menunjukkan bahwa senyawa tersebut 
merupakan prop-2-en-1-ol. Hal ini didukung 
oleh adanya puncak ion molekular pada m/z 58 
yang sesuai dengan berat molekul senyawa 
prop-2-en-1-ol. Puncak pada m/z 57 merupakan 
puncak dasar (base peak) yang berasal dari 
pelepasan radikal hidrogen. Pola fragmentasi 
secara lengkap dari senyawa prop-2-en-1-ol 
disajikan pada Gambar 4.10.  
 

 
                  
m/z 

Gambar 4.9 Spektra massa prop-2-en-1-ol 
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Gambar 4.10 Pola fragmentasi prop-2-en-1-
ol 

 

 Senyawa prop-2-en-1-ol yang 
dihasilkan seberat 15,98 gram (91,73% hasil).  
4. Mekanisme Reaksi Sintesis Prop-2-en-1-ol     
 Mekanisme dehidrasi gliserol menjadi 
senyawa prop-2-en-1-ol termasuk ke dalam 
mekanisme eliminasi bimolekuler (E2). 
Reaksinya berlangsung secara serempak, di 
mana protonasi dan terbentuknya ikatan 
rangkap berlangsung secara serempak, tidak 
melalui pembentukan karbokation. Dalam 
reaksi dehidrasi, gugus hidroksi pada senyawa 
gliserol terprotonasi oleh asam metanoat dan 
lepas sebagai molekul air. Asam metanoat 
dibutuhkan untuk memprotonasi atom O pada 
gliserol, sehingga membentuk gugus pergi yang 
baik. Karena molekul air merupakan gugus 
pergi yang lebih baik dibandingkan ion 
hidroksi. Selanjutnya senyawa gliserol 
monoformat yang terbentuk mengalami 
pirolisis menjadi senyawa alkohol tak jenuh 
(alkena) yaitu senyawa prop-2-en-1-ol, 
karbondioksida dan air (Gambar 4.11). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gambar 4.11 Mekanisme reaksi dehidrasi 
gliserol menjadi prop-2-en-1-ol 

 

5. Kelarutan Prop-2-en-1-ol dalam Air    
 Pada struktur senyawa prop-2-en-1-ol 
terdapat gugus hidroksi yang menyebabkan 
senyawa ini bersifat polar sehingga dapat larut 
dalam air dan senyawa polar lainnya. Selain 
memiliki gugus hidroksi, senyawa ini juga 
memiliki rantai karbon alifatis yang bersifat 
non polar sehingga senyawa ini juga dapat larut 

dalam senyawa non polar seperti sebagian besar 
minyak atsiri, perasa, pewarna dan obat. 
 Sifat senyawa prop-2-en-1-ol yang 
mudah larut dalam air dapat mengurangi 
kualitas senyawa tersebut sebagai bahan bakar. 
Apabila dibandingkan dengan etanol yang 
bersifat azeotrop sehingga sulit untuk 
dipisahkan dengan air, senyawa prop-2-en-1-ol 
dapat dipisahkan dengan air karena memiliki 
rantai hidrokarbon yang lebih panjang 
dibandingkan etanol. Semakin panjang gugus 
alkilnya, maka semakin berkurang 
kepolarannya, sehingga lebih tidak mudah 
tercampur dengan air [2]. Ditinjau dari harga 
momen dipol etanol yaitu 1,69 Debye dan prop-
2-en-1-ol sebesar 1,55 Debye [6] maka etanol 
bersifat lebih polar dibandingkan dengan 
molekul prop-2-en-1-ol. Fakta ini memperkuat 
bahwa etanol lebih mudah larut dalam air 
dibandingkan dengan senyawa prop-2-en-1-ol. 
 Pada tahap sintesis senyawa prop-2-en-
1-ol dilakukan penambahan natrium hidroksida  
karena setelah tiga kali proses penambahan 
asam metanoat pada gliserol, pH larutan 
menjadi asam (pH ± 3), sehingga untuk 
menghilangkan sisa asam dari asam metanoat 
yang berlebih dilakukan penambahan natrium 
hidroksida dengan berhati-hati dan sedikit demi 
sedikit hingga larutan menjadi netral. 
Reaksinya adalah sebagai berikut : 
 
 
 
 

 
Dengan adanya natrium hidroksida juga 

menyebabkan sifat polar akan bertambah 
sehingga kepolaran air akan bertambah dan 
senyawa prop-2-en-1-ol menjadi kurang polar. 
Adanya ikatan hidrogen antara molekul prop-2-
en-1-ol dengan air menyebabkan kedua 
senyawa ini dapat bercampur, namun dengan 
adanya natrium hidroksida menyebabkan gaya 
intermolekular yang lemah antara molekul 
prop-2-en-1-ol dengan air mudah diganggu. Hal 
ini menyebabkan molekul prop-2-en-1-ol tidak 
bercampur dengan air.  

Natrium metanoat membentuk zat 
tersolvasi dengan air. Solvasi biasanya 
disebabkan karena adanya antaraksi antara 
pelarut polar terhadap zat terlarut yang polar 
pula. Molekul air sebagai dwi kutub 
mengelilingi ion-ion Na+ dan HCOOˉ. Hal ini 
yang menyebabkan senyawa prop-2-en-1-ol dan 
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air akan terpisah menjadi dua lapisan. Senyawa 
prop-2-en-1-ol terdistribusi ke lapisan atas, 
sedangkan air berada di lapisan bawah. Setelah 
itu ditambahkan natrium sulfat anhidrous. 
Selanjutnya lapisan atas tersebut didistilasi pada 
suhu 97 ºC dan diperoleh senyawa prop-2-en-1-
ol dengan kemurnian yang lebih baik. 
6. Panas Pembakaran Senyawa Prop-2-en-1-
ol    

Senyawa prop-2-en-1-ol dapat 
mengalami reaksi pembakaran menghasilkan 
gas karbon dioksida, uap air dan energi yang 
besar. Persamaan reaksinya:  
                                                                                   
. 
Nilai kalor bahan bakar sangat mempengaruhi 
energi hasil pembakaran bahan bakar. Semakin 
tinggi nilai kalor bahan bakar, maka energi hasil 
pembakaran bahan bakar akan semakin 
meningkat dan sebaliknya semakin rendah nilai 
kalor pembakaran bahan bakar, maka energi 
hasil pembakaran bahan bakar akan semakin 
menurun. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan 
metode komputasi, diperoleh ΔHc prop-2-en-1-
ol adalah          -1816,7 kJ/mol. Jika 
dibandingkan dengan nilai ΔHc etanol yaitu -
1366,8 kJ/mol, maka senyawa prop-2-en-1-ol 
mempunyai harga panas pembakaran lebih 
tinggi daripada etanol. Jadi, energi hasil 
pembakaran prop-2-en-1-ol lebih tinggi 
daripada etanol. Oleh sebab itu, senyawa prop-
2-en-1-ol diharapkan dapat menjadi bahan 
bakar alternatif yang dapat digunakan sebagai 
bahan campuran dalam gasohol atau biofuel 
yang lebih rendah kelarutannya dalam air, lebih 
tidak cepat menguap dan memiliki panas 
pembakaran yang lebih baik daripada etanol. 
 
KESIMPULAN 
 Berdasarkan hasil dan pembahasan 
yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 
dapat disimpulkan bahwa : 
1. Reaksi transesterifikasi lemak hewani 

dengan katalis logam Na menggunakan 
pelarut metanol tanpa pemanasan, tanpa 
penambahan asam kuat untuk penghentian 
reaksi, serta dengan pengadukan selama 24 
jam menghasilkan gliserol sebesar 96,46% 
hasil dan kadar 99,27%. 

2. Reaksi dehidrasi gliserol menggunakan 
asam metanoat menghasilkan senyawa 
prop-2-en-1-ol sebesar 91,73% hasil dan 
kadar 96,35%.    
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AKTIVITAS MUKOLITIK SENYAWA FARREROL YANG DISINTESIS DARI 
MATTEUCINOL HASIL ISOLASI DARI TUMBUHAN PAKU CHINGIA SAKAYENSIS 

  
MUCOLYTIC ACTIVITIES OF FARREROL SYNTHESIZED FROM MATTEUCINOL ISOLATED 

FROM THE FERN CHINGIA SAKAYENSIS 

 
Suyatno*, Nurul Hidajati, Anandya Wahyuningtyas, dan Erika Widiarini 

Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang, Surabaya (60231) 

*e-mail: suyatno_kimunesa@yahoo.com 
 

Abstrak. Telah dilakukan penelitian untuk menentukan aktivitas mukolitik senyawa farrerol yang 
disintesis dengan material awal matteucinol hasil isolasi dari batang tumbuhan paku Chingia sakayensis. 
Uji aktivitas mukolitik dilakukan secara in vitro berdasarkan penurunan viskositas mukus usus sapi. Nilai 
viskositas yang diperoleh dianalisis  ANAVA satu arah, dilanjutkan uji LSD untuk mengetahui signifikasi 
perbedaan antar kelompok perlakuan. Hasil uji aktivitas mukolitik menunjukkan bahwa senyawa farrerol 
memiliki aktivitas mukolitik. Larutan farrerol dengan konsentrasi 0,2% memiliki aktivitas mukolitik yang 
setara dengan asetilsistein 0,1% sebagai kontrol positif. 

 
Kata-kata kunci:  Farrerol, matteucinol, aktivitas mukolitik, Chingia sakayensis 
 
Abstract. It had been research to determine to mucolytic activity of farrerol synthesized using matteucinol 
as the starting material isolated from the fern Chingia sakayensis’s stem. In vitro mucolytic activity assay 
was conducted based on the decreasing the viscosity of intestinal mucus cow. Viscosity values obtained 
were analyzed using one-way ANOVA, followed by LSD test to determine significant differences between 
treatment groups. The results showed that farrerol had mucolytic activity. The farrerol  concentrations of 
0,2% had mucolytic activity which equivalent to 0.1% acetylcysteine as positive control. 

Keywords:  Farrerol, matteucinol, mucolytic activity,  Chingia sakayensis  

PENDAHULUAN 

Keberhasilan pembangunan nasional 
ternyata berpengaruh terhadap pergeseran pola 
penyakit yang diderita masyarakat Indonesia 
yakni dari pola penyakit negara berkembang ke 
pola penyakit negara maju. Pola penyakit 
negara berkembang, yang ditandai dengan 
prevalensi penyakit infeksi yang tinggi, gizi 
yang rendah, lingkungan hidup buruk, 
pengetahuan kesehatan yang rendah dan dalam 
lingkungan kemiskinan akan bergeser ke pola 
penyakit degeneratif, kanker, kelainan jiwa, 
serta berbagai jenis penyakit respirasi. Penyakit 
respirasi merupakan salah satu penyakit yang 
banyak diderita oleh masyarakat negara maju. 
Penyakit tersebut berkaitan dengan saluran 
pernapasan dan menjadi salah satu masalah 

kesehatan  utama serta masih membutuhkan 
penanganan yang terpadu [1]. 

Penyakit respirasi seperti bronkitis dan 
infeksi saluran nafas dapat menyebabkan 
peningkatan sekresi dahak. Peningkatan 
produksi mukus terjadi pada kondisi tersebut, 
dan mukus yang diproduksi sifatnya kental 
sehingga sukar dikeluarkan serta berpengaruh 
pada pernafasan. Proses pengenceran dapat 
membantu pengeluaran mukus yang kental. 
Secara fisiologis silia tidak mampu 
mengeluarkan mukus yang terlalu kental [2].  

Bahan aktif mukolitik dapat membantu 
mengurangi kekentalan dahak sehingga mudah 
dikeluarkan. Bahan tersebut mampu  
merombak dan melarutkan dahak sehingga 
viskositasnya berkurang dan mempermudah 
pengelurannya. Aktivitas mukolitik pada 
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mukosa usus sapi ditunjukkan oleh kadar 
senyawa aktif yang mampu menurunkan 
viskositas larutan mukus. 

Penggunaan bahan alam sebagai obat 
tradisonal lebih aman dan memiliki potensi 
untuk dikembangkan menjadi obat berbagai 
macam penyakit. Beberapa tanaman obat 
tradisional telah dikenal masyarakat guna 
penyembuhan penyakit respirasi seperti 
bronkitis dan radang tenggorokan kronis, antara 
lain Echinacea angustifolia, Echinacea 
purpurea, sambiloto (Andrographis paniculata), 
dan Rhododendron dauricum. Tanaman 
Echinaceae mengandung senyawa aktif berupa 
minyak atsiri, alkamida, polialkena, polialkuna, 
dan turunan asam kafeat. Sambiloto memiliki 
kandungan senyawa aktif berupa flavonoid dan 
lakton. Sementara itu, Rhododendron dauricum 
mengandung beberapa senyawa bioaktif  
flavonoid farrerol, skopoletin, umbeliferone, 
hiperosida, kaempferol dan kuersetin [3]. 

Beberapa penelitian terdahulu 
melaporkan bahwa senyawa flavonoid dapat 
bersifat mukolitik. Aktivitas mukolitik ekstrak 
etanol daun sirih merah pada konsentrasi 0,3% 
setara dengan asetil sistein 0,1% dan ekstrak 
etanol daun sirih merah mengandung senyawa 
golongan alkaloid, saponin, flavonoid, dan  
polifenol.Selain itu ekstrak metanol daun sirih 
merah juga memiliki aktivitas mukolitik, 
sementara pada konsentrasi 0,3% setara dengan 
asetilsistein 0,1%. Fraksi metanol mengandung 
senyawa golongan saponin, flavonoid, dan 
polifenol [4].  

Tumbuhan paku C. sakayensis 
merupakan salah satu spesies tumbuhan paku 
famili Thelypteridaceae yang banyak tumbuh di 
Indonesia, khususnya di Sumatra, dan Jawa [5]. 
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dari 
ekstrak diklorometana tumbuhan paku C. 
sakayensis ditemukan senyawa flavonoid 
utama berupa matteucinol [6]. Flavonoid 
memiliki berbagai aktivitas sebagai antivirus, 
antibakteri, antihistamin, dan dapat 
meningkatkan gerakan pernapasan, yang 
semuanya sangat mendukung untuk 
penyembuhan penyakit radang saluran nafas [7, 
8]. Dari senyawa flavonoid matteucinol telah 
berhasil disintesis senyawa flavonoid farrerol 
menggunakan pereaksi asam bromida dan 
litium iodida [9]. 

Mengingat aktivitas mukolitik senyawa 
flavonoid farrerol yang disintesis dari 
matteucinol hasil isolasi dari ekstrak 
diklorometana batang tumbuhan paku C. 
sakayensis belum pernah dilaporkan, maka 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
tentang aktivitas mukolitik senyawa flavonoid 
farrerol.   
 
BAHAN DAN METODE  
Alat  

Viskometer Ostwald, stopwatch, neraca 
analitik, spatula, waterbath, piknometer, gelas 
ukur, gelas kimia, botol vial, dan pisau.  
 
Bahan  

Mukus usus sapi, larutan dapar fosfat 
pH 7, asetilsistein, tween-80. 
 
Prosedur Penelitian  
Uji Aktivitas Mukolitik in Vitro 
Pengumpulan Usus Mukus Sapi 

Usus sapi dibersihkan dari kotoran yang 
melekat, kemudian usus dipotong membujur dan 
diurut. Selanjutnya lapisan mukosa dikerok 
perlahan hingga bersih. Mukus yang telah 
terkumpul digunakan untuk uji aktivitas 
mukolitik [10]. 

 
Pembuatan Larutan Mukus-Dapar Fosfat 
20% (b/b) 

Larutan mukus-dapar fosfat 20% (b/b) 
dibuat dengan cara mencampurkan mukus 
sebanyak 20 bagian (dalam bobot) dengan 
larutan dapar-fosfat pH 7 sebanyak 80 bagian 
(dalam bobot) sehingga total 100 bagian (dalam 
bobot). Campuran diaduk sampai homogen [10]. 

 
Pembuatan Larutan Kontrol Negatif   

Larutan kontrol negatif dibuat dengan 
cara mencampur tween 80 sebanyak 0,5% (b/b) 
dari berat total atau sebesar 0,15 gram dengan 
larutan mukus-dapar fosfat hingga diperoleh 
berat total sebesar 30 gram dan diaduk hingga 
homogen [10]. 

 
Pembuatan Larutan Kontrol Positif 

Larutan kontrol positif dibuat dengan 
cara mencampurkan asetilsistein 0,1% sebanyak 
0,03 gram dengan tween 80 sebanyak 0,5% (b/b) 
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dari berat total atau sebesar 0,15 gram. 
Selanjutnya ditambahkan larutan mukus-dapar 
fosfat hingga diperoleh berat total sebesar 30 
gram dan diaduk hingga homogen [10]. 

 
Pembuatan Larutan Uji 

Larutan uji yang digunakan adalah 
senyawa flavonoid farrerol hasil sintesis dengan 
konsentrasi 0,2% ; 0,4% ; 0,6% ; 0,8% ; dan 1%. 
Masing-masing larutan uji dibuat dengan 
mencampurkan senyawa farrerol sebanyak 
konsentrasi masing-masing dengan tween 80 
sebanyak 0,5% (b/b) dari berat total atau sebesar 
0,15 gram. Selanjutnya ditambahkan larutan 
mukus-dapar fosfat hingga diperoleh berat total 
sebesar 30 gram dan diaduk hingga homogen 
[10]. 

 
Uji Aktivitas Mukolitik Secara in Vitro 

Uji aktivitas mukolitik dilakukan dengan 
pengukuran viskositas menggunakan viskometer 
Ostwald. Larutan kontrol negatif, larutan kontrol 
positif, dan larutan uji diinkubasi selama 30 
menit pada suhu 37°C. Kemudian larutan uji 
dimasukkan ke dalam viskometer Ostwald. 
Selanjutnya dilakukan pengukuran kerapatan 
menggunakan piknometer. Harga viskositas 
dihitung dengan cara mengalikan kerapatan 
dengan waktu alir [10]. 
 

Teknik Analisis Data 
Aktivitas mukolitik senyawa flavonoid 

farrerol hasil sintesis dianalisis secara 
deskriptif dengan cara membandingkan dengan 
kontrol positif asetilsistein 0,1%. Aktivitas 
mukolitik senyawa uji dianalisis dengan 
ANAVA satu arah yang dilanjutkan uji LSD 
pada analisis Post-Hoc untuk mengetahui 
signifikasi perbedaan harga viskositas larutan 
antar perlakuan. Semua analisis statistik 
dilakukan dengan program SPSS. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Uji Aktivitas Mukolitik Senyawa 
Farrerol Hasil Sintesis   

Uji aktivitas mukolitik dilakukan 
dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas 
mukolitik senyawa farrerol hasil sintesis. Dalam 
penelitian ini uji aktivitas mukolitik senyawa uji 
dilakukan terhadap mukus usus sapi. Aktivitas 

mukolitik ditunjukkan oleh kemampuan larutan 
uji untuk mengencerkan mukus, yang dapat 
ditentukan berdasarkan nilai viskositasnya. 
Larutan uji yang aktivitas mukolitiknya tinggi  
akan menyebabkan viskositas mukus makin 
rendah sehingga mukus makin encer. Hasil uji 
mukolitik senyawa farrerol hasil sintesis 
disajikan pada Tabel 1.  

Tabel 1. Nilai Viskositas Larutan Farrerol 

Larutan 
Viskositas (cps) 

I II III Rata-
rata 

Kontrol negatif 7,2152 7,2152 7,2037 7,2113 
Kontrol positif 7,1432 7,1202 7,1663 7,1432 
Larutan uji 0,2% 7,1471 7,1587 7,1471 7,1509 
Larutan uji 0,4% 7,1184 7,1299 7,1184 7,1222 
Larutan uji 0,6% 7,1215 7,1215 7,1099 7,1176 
Larutan uji 0,8% 7,1145 7,1030 7,1145 7,1106 
Larutan uji 1% 7,1044 7,0929 7,1044 7,1005 
 

Sebelum dilakukan analisis varians 
(Anava), terhadap data viskositas dalam Tabel 1 
dilakukan uji normalitas dan homogenitas untuk 
mengetahui apakah sampel berdistribusi normal 
dan homogen menggunakan program SPSS. 
Berdasarkan hasil uji normalitas dan uji 
homogenitas diperoleh nilai p masing-masing 
0,158 dan 0,239. Karena nilai tersebut lebih dari 
0,05 maka dapat dinyatakan bahwa data sampel 
berdistribusi normal dan homogen  

Berdasarkan hasil uji LSD dapat 
dinyatakan bahwa senyawa flavonoid farrerol 
hasil sintesis dengan berbagai konsentrasi 
memberikan penurunan viskositas yang 
bermakna terhadap kontrol negatif (p < 0.05). 
Hal ini menunjukkan bahwa senyawa farrerol 
memiliki aktivitas mukolitik. Selanjutnya 
dilakukan perbandingan aktivitas mukolitik 
larutan uji dengan kontrol positif untuk 
mengetahui konsentrasi farrerol yang aktivitas 
mukolitiknya setara dengan asetilsistein 0,1%. 
Berdasarkan hasil uji LSD ditemukan bahwa  
senyawa farrerol dengan konsentrasi 0,2% tidak 
menunjukkan perbedaan yang bermakna (p > 
0.05) terhadap kontrol positif (asetilsistein 
0,1%). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 
bahwa senyawa farrerol dengan konsentrasi 
0,2% memiliki aktivitas mukolitik yang setara 
dengan asetilsistein 0,1%. 
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Aktivitas mukolitik senyawa flavonoid 
farrerol diduga karena senyawa tersebut dapat 
memecah benang-benang mukoprotein dan 
mukopolisakarida dari sputum (mukus). Pada 
mukus terdapat berbagai macam jenis ikatan 
antarmolekul. Gugus aktif dari farrerol yakni 
terutama gugus hidroksil dan karbonil mampu 
memutus ikatan antarmolekul (ikatan hidrogen,  
van der Waals, dan disulfida) pada mukus 
sehingga dapat menurunkan viskositas mukus 
[11, 12, 13]. 
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SIMPULAN  

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap hasil 
penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa 
senyawa flavonoid farrerol hasil sintesis  
memiliki aktivitas mukolitik. Senyawa farrerol 
dengan konsentrasi 0,2% memiliki aktivitas 
mukolitik yang setara dengan kontrol positif 
asetilsistein 0,1%. 
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EKSTRAK DAUN NIPAH SEBAGAI INHIBITOR KOROSI BAJA SS-304  

DALAM LARUTAN H2SO4 
 

NIPAH LEAF EXTRACT AS CORROSION INHIBITORS FOR SS-304  
IN H2SO4 SOLUTION 
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Abstrak. Pengujian terhadap inhibisi korosi baja SS-304 dalam larutan H2SO4 1M menggunakan ekstrak 
daun nipah dengan metode pengurangan berat telah dilakukan. Ekstrak daun nipah diperoleh melalui 
ekstraksi maserasi serbuk daun nipah kering dalam pelarut metanol selama 24 jam. Ekstrak yang telah 
bebas pelarut diuji fitokimia untuk mengetahui kandungan senyawa-senyawa metabolit sekunder. Hasil 
uji fitokimia menunjukkan bahwa dalam ekstrak metanol daun nipah terkandung flavonoid dan saponin. 
Uji inhibisi korosi dilakukan dengan variasi konsentrasi inhibitor pada perendaman selama 3 jam untuk 
mengetahui pengaruhnya terhadap efisiensi inhibisi dan laju korosi per tahun. Hasil menunjukkan bahwa  
efisiensi inhibisi meningkat dengan meningkatnya konsentrasi inhibitor. Efisiensi inhibisi maksimum 
diperoleh pada konsentrasi 50 g/L yaitu 77,45% dengan laju korosi 7,54 mm/tahun.  

 
Kata kunci: Ekstrak daun nipah, Inhibitor Korosi, SS-304, Lautan H2SO4 
 
Abstract. Testing on corrosion inhibition of SS-304 in 1 M H2SO4 solution using palm leaf extract with 
weight reduction method has been done. The extract obtained by maceration extraction powder of dry 
palm leaves in methanol for 24 hours. The solvent-free extract was tested phytochemical to determine the 
content of secondary metabolites compounds. Phytochemical test results showed that the methanol extract 
of palm leaves contained flavonoids and saponins. Corrosion inhibition test was done by varying 
concentrations of inhibitors in immersion for 3 hours to determine the effect on the efficiency of inhibition 
and corrosion rate per year. The results showed that the inhibition efficiency increases with increasing 
concentration of inhibitor. The maximum inhibition efficiency obtained at a concentration of 50 g / L is 
77.45% with the corrosion rate of 7.54 mm / year. 
 
 
Keywords: Nipah Leaf Extract, Corrosion Inhibitor, SS-304, H2SO4 Solution 
 

PENDAHULUAN 

Korosi merupakan masalah besar pada 
material logam yang tidak dapat dihindari 
karena hampir semua logam lebih stabil dalam 
keadaan teroksidasi. Kondisi ini mengakibatkan 
daya guna logam tersebut menjadi berkurang, 
karena oleh korosi logam diubah ke dalam 
bentuk garam, oksida ataupun hidroksida. 
Dampaknya adalah terjadinya bencana yang 
dapat merugikan  manusia, baik material, dana, 
maupun korban jiwa. Tidak heran bahwa  tidak 

sedikit anggaran yang dikeluarkan untuk 
perawatan dan perbaikan permasalahan yang 
timbul akibat korosi. Dalam Widharto (2001) 
dikatakan bahwa kerugian akibat korosi di 
Amerika mencapai 15 miliar dollar atau sekitar 
15 triliun rupiah per tahun. 

Dalam dunia industri, proses korosi 
dapat mengakibatkan gagal produksi akibat 
kontaminasi karat, khususnya industri yang tidak 
memperbolehkan adanya kontaminasi seperti 
plastik transparan, pigmen, makanan, obat-
obatan, dan semikonduktor (Fontana & Greene, 
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1978). Baja SS-304 merupakan salah satu logam 
yang banyak digunakan dalam industri. 
Walaupun memiliki ketahanan korosi yang lebih 
baik dibandingkan kelompok baja martensitik 
dan ferritik, salah satu baja jenis baja austenitik 
ini dapat mengalami korosi akibat perlakuan 
mekanik dan penggunaan larutan asam. Salah 
satu proses dalam industri yang dapat memicu 
korosi pada baja adalah proses pickling, proses 
penghilangan kerak yang terbentuk pada baja 
dengan menggunakan larutan asam, seperti 
H2SO4 dan HCl. Selama pickling, kerak baja 
yang lebih tipis dan mudah larut dihilangkan 
sebelum kerak yang lebih tebal dan kurang larut. 
Akibatnya, sebagian logam dasar yang terekspos 
asam akan diserang sebelum proses pickling 
selesai dilakukan. Untuk mengatasi masalah ini 
maka dapat dilakukan penambahan inhibitor saat 
proses pickling dilakukan (Shreir dkk, 1994). 

Inhibitor adalah suatu zat yang bila 
ditambahkan dalam konsentrasi kecil dalam 
suatu lingkungan yang korosif, akan 
menurunkan laju korosi secara efektif (Fontana 
& Greene, 1978; Widharto, 2001). Selain 
kemampuan dalam menghambat korosi dengan 
efisiensi yang tinggi, aspek ramah lingkungan 
dan toksisitas  perlu mendapat perhatian 
(Barouni dkk, 2008), khususnya bila 
diaplikasikan dalam industri minuman, makanan 
dan obat-obatan. Alasan inilah yang membatasi 
penggunaan inhibitor dari bahan anorganik, 
seperti garam-garam kromat, dikromat, oksalat, 
sulfat, nitrat, silikat, dan lainnya, serta 
mendorong penggunaan inhbitor yang berasal 
dari bahan organik yang bersifat non-toksik dan 
ramah lingkungan, seperti asam amino, ester-
amino, dan senyawa peptida (Zerfaoui dkk, 
2004; Barouni dkk, 2008). 

Harga bahan kimia yang relatif mahal 
menjadi pertimbangan dalam penggunaan 
inhibitor organik sintetik, sehingga telah 
dilakukan upaya memperoleh alternatif inhibitor 
organik dari bahan alam. Beberapa peneliti telah 
melaporkan pemanfaatan inhibitor organik dari 
bahan alam dalam menghambat korosi suatu 
logam dengan efisiensi yang tinggi, seperti 
ekstrak Chlomolaena Odorata L, untuk inhibisi 
korosi baja ringan dalam H2SO4 0,5M dengan 
efisiensi inhibisi 95,36% pada konsentrasi 5% 
v/v (Obot et al, 2012), ekstrak daun sirsak untuk 
inhibisi korosi baja ringan dalam HCl 1N 

dengan efisiensi inhibisi 80,61% pada 
konsentrasi inhibitor 95 ppm (Vimala et al, 
2012) dan ekstrak lada dalam HCl 1M dan 
H2SO4 1M, dengan efisiensi inhibisi masing-
masing 93,04% dan 76,73% pada konsentrasi 
inhibitor 4 g/L (Ikpi et al, 2012). Dilaporkan 
bahwa kemampuan ekstrak bahan alam dalam 
menghambat korosi didasarkan pada kandungan 
zat kimia di dalamnya, seperti alkaloid, 
flavonoid, terpenoid, tannin, dan saponin. 
Semakin tinggi konsentrasi ekstrak, semakin 
tinggi efisiensi inhibisinya. Sementara 
meningkatnya suhu inhibisi semakin berkurang 
efisiensi inhibisinya. Dari struktur molekulnya, 
senyawa-senyawa ini mengandung heteroatom, 
gugus polar, ikatan π, serta pasangan elektron 
bebas yang menjadi sarana bagi inhibitor 
berikatan dengan logam secara koordinasi 
(Spinelli et al, 2009). 

Osabor et al (2008) menyatakan bahwa 
nipah mengandung polifenol, tannin dan 
alkaloid. Sementara Putri dkk (2013) 
melaporkan bahwa ekstrak metanol daun nipah 
memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi, yakni 
98,57%. Berdasarkan hal ini maka diduga bahwa 
ekstrak metanol daun nipah berpotensi dijadikan 
sebagai antioksidasi atau inhibitor korosi logam 
dengan efisiensi yang tinggi, murah dan ramah 
lingkungan. Daun nipah dilaporkan selama ini 
hanya sebagai pembungkus rokok dan atap 
rumah (Sari dkk, 2012). Sehingga penelitian ini 
akan dimanfaatkan ekstrak methanol daun nipah 
sebagai inhibitor korosi baja SS304 dalam media 
H2SO4.  

 
BAHAN DAN METODE  

Alat  

Beberapa alat yang digunakan antara lain : 
shaker, neraca analitik, pompa vakum, rotatory 
evaporator, blender, labu takar, gelas ukur, pipet 
ukur, botol sampel. 
Bahan  

Bahan-bahan yang di butuhkan adalah daun 
nipah yang sudah tua, baja SS-304, metanol 
(p.a), H2SO4 (p.a). 

Prosedur Penelitian  
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Preparasi Esktrak Daun Nipah 
 

1 kg daun nipah segar dipotong kecil-kecil, 
kemudian dikeringkan pada suhu ruang sampai 
beratnya konstan. Daun yang telah kering 
kemudian dihaluskan menggunakan blender.  50 
gram serbuk daun nipah kering diekstraksi 
secara maserasi dalam 300 mL methanol selama 
24 jam, kemudian disaring. Filtrat ditampung 
dan residunya dimaserasi ulang dengan cara 
yang sama sebanyak tiga kali pengulangan yaitu 
sampai filtratnya bewarna bening. Filtrat 
gabungan yang diperoleh dipekatkan dengan 
penguap vakum pada suhu 60oC sampai 
diperoleh ekstrak pekat (bebas pelarut). Residu 
dikeringkan pada suhu kamar sampai bebas 
pelarut.  
 
Uji Fitokimia Ekstrak Daun Nipah 
 
a.  Uji Terpenoid (Uji Salkowski) 

2 mL kloroform ditambahkan  ke 0,5 g 
ekstrak. H2SO4 pekat (3 mL) secara hati-hati 
ditambahkan hingga membentuk lapisan. 
Munculnya warna cokelat kemerahan 
menunjukkan adanya terpenoid. 
b.  Uji Flavonoid 

2 mL Ekstrak daun pandan dilarutkan dalam 
2 mL HCl 2 N dan ditambahkan serbuk Zn, 
adanya flavonoid ditunjukan melalui perubahan 
warna orange ketika dikocok.  
c.  Uji Saponin 

Ke dalam 0,5 g ekstrak ditambahkan 5 mL 
air destilasi dalam tabung reaksi.  Larutan 
diaduk secara cepat dan teramati buih yang 
stabil. Buih tersebut kemudian dicampur dengan 
3 tetes minyak zaitun dan diaduk secara cepat, 
teramati pembentukan emulsi. Hal ini 
menunjukkan adanya kandungan saponin. 
d. Uji Tanin 

Kira-kira 0,5 g ekstrak didihkan dengan 10 
mL air dalam tabung reaksi dan kemudian 
disaring. Sedikit tetes FeCl3 0,1% ditambahkan 
dan teramati warna hijau kecokelatan atau warna 
hitam biru. 
e. Uji alkoloid 

0,5 g esktrak dilarutkan dalam 10 mL alkohol 
asam, dididihkan dan disaring. Ke dalam 5 mL 
filtrat ditambahkan 2 mL ammonia encer, 5 mL 
kloroform ditambahkan dan diaduk. Lapisam 
kloroform diekstrak dengan 10 mL asam asetat. 

Campuran ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian 
pertama ditambahkan reagen Mayer dan bagian 
lainnya ditambahkan reagen Draggendorff. 
Terbentuknya krim (dengan reagen mayer) atau 
presipitat cokelat kemerahan (dengan reagen 
Draggendorff) menunjukkan positif adanya 
alkaloid. 

 
Uji Inhibisi Korosi Baja SS304 dalam H2SO4 
Menggunakan Ekstrak Daun Nipah 
 
1.  Preparasi media korosi 

a) Pembuatan H2SO4  1 M  
Larutan H2SO4 pekat (96%) sebanyak 55,52 

mL dimasukkan dalam labu ukur 1 L dan di 
encerkan dengan aquades hingga tanda batas. 

b) Pembuatan larutan H2SO4 1 M dengan 
penambahan ekstrak daun pandan (10 g/L, 20 
g/L, 30 g/L, 40 g/L dan 50 g/L). 

Untuk pembuatan media korosi dengan 
penambahan ekstrak daun pandan 10g/L, 2,5 
gram ekstrak daun pandan  dimasukkan kedalam 
labu takar 250 mL kemudian di tambahkan 
H2SO4 1 M hingga tanda batas. Perlakuan yang 
sama dilakukan pada ekstrak daun pandan 20, 
30, 40 dan 50 g/L dengan penambahan ekstrak 
daun pandan 5, 7,5, 10 dan 12,5 g. 

 
2.  Pengujian efisiensi inhibisi dengan metode 

pengurangan berat 
Spesimen baja ditimbang dengan neraca 

analitik kemudian direndam dengan posisi 
tergantung dalam media korosi tanpa inhibitor 
dan media korosi dengan inhibitor selama 3 jam 
pada konsentrasi ekstrak daun nipah 10, 20, 30, 
40,dan 50 g/L. Masing-masing dilakukan secara 
triplo. Rata-rata pengurangan berat digunakan 
untuk menghitung efisensi dan laju korosi. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
a. Ekstraksi Serbuk Daun nipah 

Daun nipah segar yang diperoleh dari pohon 
nipah dipotong kecil-kecil kemudian 
dikeringkan pada suhu ruang dan dilanjutkan 
dengan pengeringan menggunakan oven pada 
suhu 40oC hingga berat konstan. Proses ini 
bertujuan untuk menghilangkan molekul air 
pada permukaan dan jaringan daun nipah, tanpa 
merusak struktur senyawa organik yang 
terkandung di dalamnya agar proses ekstraksi 
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dapat terjadi secara maksimal. Daun nipah 
kering kemudian dijadikan serbuk menggunakan 
blender sebelum ekstraksi dilakukan yang 
bertujuan memaksimalkan kontak antara pelarut 
dan senyawa yang akan diekstrak dari daun 
nipah. Daun nipah segar hingga serbuk daun 
nipah ditunjukkan pada Gambar 5.1. 
 

 
 
 

Gambar 5.1. Daun Nipah: segar (a), 
dipotong-potong (b) dan serbuk (c) 

 
Serbuk daun nipah diekstraksi secara 

maserasi menggunakan pelarut metanol dengan 
perbandingan 1:3 (500 gram serbuk dalam 1500 
mL metanol) selama 24 jam. Pemilihan pelarut 
methanol didasarkan pada kemampuannya 
melarutkan senyawa-senyawa metabolit 
sekunder yang bersifat polar, dengan prinsip like 
dissolve like (Khopkar, 1990). Setelah ekstraksi, 
dilakukan penyaringan diperoleh filtrat berwarna 
hijau pekat. Ekstrak yang diperoleh masih 
mengandung pelarut metanol, sehingga perlu 
diuapkan pelarutnya menggunakan rotatory 
evaporator pada suhu 50oC,diperoleh ekstrak 
kental sebanyak 60,61 gram. Ekstrak yang 
diperoleh dari hasil evaporasi biasanya masih 
mengandung sedikit pelarut, sehingga proses 
selanjunya diuapkan sisa pelarut pada suhu 
ruang hingga berat konstan. Ekstrak kental yang 
telah bebas pelarut berwarna cokelat kehitaman 
(Gambar 5.2), diperoleh sebanyak 58,47 gram 
(11,69%).  

 
Gambar 5.2. Ekstrak kental daun nipah 

 
b. Hasil Uji Fitokimia  

Uji fitokimia ekstrak metanol daun nipah 
menggunakan berbagai pereaksi kimia bertujuan 

untuk menguji golongan senyawa metabolik 
sekunder yang terkandung di dalamnya. Hasil 
yang diperoleh ditunjukkan pada Tabel 5.1 dan 
Gambar 5.3. 
Tabel 5.1. Hasil Uji Fitokimia Ekstrak Metanol  
                  Daun Nipah 

 

 
    (a)                    (b)                    (c) 

 
          (d)                    (e)                    (f) 

  
Gambar 5.3. Hasil uji fitokimia:flavonoid (a),  
                      saponin (b), terpenoid (c), tanin (d),  
                      steroid (e), dan alkaloid (f) 
 

Berdasarkan hasil uji fitokimia, diketahui 
bahwa ekstrak metanol daun nipah positif 
mengandung senyawa metabolit sekunder 
golongan flavonoid dan saponin. Uji positif 
adanya flavonoid ditunjukkan dengan adanya 
perubahan warna ekstrak dari cokelat kehitaman 
menjadi orange setelah ditambahkan HCl dan 
serbuk Zn (Gambar 5.a). Sementara uju positif 
adanya tannin ditunjukkan dengan adanya busa 
stabil setelah ditambahkan air dan dikocok. 
(Gambar 5.b). 

 

Golongan 
Senyawa 
Metabolit 
Sekunder 

Jenis Pereaksi Perubahan Hasil 

Alkaloid Dragendorff  Tidak diperoleh 
presipitat berwarna 
cokelat kemerahan  

- 

 Mayer  Tidak terbentuk krim - 
Flavonoid  Shinoda Test  Warna ekstrak menjadi 

orange  
+ 

Steroid  Lieberman 
Burchard  

Ekstrak tidak berubah 
warna menjadi biru 
kehijauan  

- 

Saponin  Tes buih   timbul busa stabil + 
Tanin  FeCl3 0,1% Tidak Terbentuk 

larutan warna hijau 
kecokelatan 

- 

Terpenoid  Kloroform + 
H2SO4 pekat 

Tidak teramati lapisan 
berwarna cokelat 
kemerahan 

- 

(a) (b) (c) 
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c. Hasil Uji Inhibisi Korosi Baja SS-304 
dengan Metode Pengurangan Berat. 

Pelat baja SS-304 dengan tebal 0,1 cm 
sebagai bahan uji dipotong sesuai ukur 3x4. 
Setelah itu pelat baja dicuci menggunakan 
aseton dan akuades, dikeringkan, kemudian di 
timbang sebagai berat awal. Pelat digantung 
menggunakan benang, kemudian direndam 
dalam posisi melayang dalam sistem uji korosi. 
Sistem uji korosi dibuat dengan berbagai variasi 
konsentrasi inhibitor, yakni 0, 10, 20, 30, 40 dan 
50 g/L. Setiap sistem dilakukan secara triplo, 
seperti ditunjukkan pada Gambar 5.5 dan 
hasilnya ditunjukkan pada Tabel 5.2. 

 
Gambar 5.5. Uji korosi: tanpa inhibitor (a); 
                      dengan inhibitor (50 g/L) (b) 

 
Tabel 5.2. Efisiensi Inhibisi dan Laju Korosi Per  
                 Tahun  baja SS-304 dalam  Larutan 
H2SO4  
                 1 M menggunakan Ekstrak Daun Nipah  
                 dengan Variasi Konsentrasi 
 

Konsentrasi 
ekstrak 
(g/L) 

Luas 
Baja 
Rata2 
(cm2) 

Selisih 
berat 
Rata2 

(g) 

EI 
(%) 

Laju 
Korosi 

(mm/tahun) 

0 26,20 0,2273 - 31,56 
10 25,12 0,1337 41,20 19,35 
20 25,71 0,0756 66,76 10,69 
30 25,70 0,0595 73,84 8,41 
40 23,96 0,0531 76,64 8,06 
50 24,71 0,0513 77,45 7,54 

 
Berdasarkan Tabel 5.2 terlihat bahwa ekstrak 

daun nipah berpotensi menghambat laju korosi. 
Hal ini dapat dilihat dari selisih pengurangan 
berat baja setelah proses korosi dalam larutan 
H2SO4 dengan penambahan inhibitor lebih kecil 
dibandingkan dengan tanpa penambahan 
inhibitor. Pada konsentrasi ekstrak yang paling 
rendah, yakni 10 g/L pengurangan berat akibat 
korosi telah mengalami penurunan mendekati 2 
kali dari baja tanpa inhibitor. Semakin besar 
konsentrasi inhibitor, semakin tinggi pula 
efisiensi inhibisi yang berarti menurunkan laju 

korosi per tahun. Efisiensi inhibisi yang paling 
tinggi dan laju korosi yang paling rendah 
diperoleh pada konsentrasi 50 g/L, masing-
masing 77,45% dan 7,54 mm/tahun. Pada 
konsentrasi dengan efisensi inhibisi yang 
maksimum ini, laju korosi baja dapat dikurangi 
hingga empat kali dari baja tanpa inhibitor. Hal 
ini menunjukkan peranan senyawa saponin dan 
flavonoid dalam menghambat korosi baja. 
Berdasarkan struktur molekulnya, kedua 
senyawa ini memiliki pasangan elektron bebas 
dan ikatan rangkap sebagai sarana inhibitor 
berinteraksi dengan logam (Spinelli et al, 2009).  

Beberapa penelitian telah melaporkan 
meningkatnya efisiensi inhibisi dan menurunnya 
laju korosi dengan meningkatnya konsentrasi 
inhibitor. Hal ini disebabkan semakin besar 
konsentrasi inhibitor maka semakin banyak 
senyawa-senyawa metabolit sekunder di 
dalamnya yang mampu membentuk lapisan pasif 
yang melindungi logam dari serangan zat korosif 
(Ikpi, 2012; Li et al, 2012; Obot et al, 2012). 
Gambar 5.6 menunjukkan bahwa efisiensi 
inhibisi meningkat dan laju korosi menurun 
secara tajam pada konsentrasi 10 g/L hingga 30 
g/L. Hal ini disebabkan permukaan baja masih 
kosong dan dapat berinteraksi dengan senyawa-
senyawa yang ada dalam ekstrak daun nipah. 
Namun pada konsentrasi 40 g/L hingga 50 g/L 
kecenderungan ini mulai berkurang, yang 
menunjukkan bahwa permukaan baja mulai 
memasuki tahap jenuh. Artinya bahwa hampir 
semua permukaan telah tertutupi inhibitor. 

 

 
 

Dibandingkan dengan ekstrak bahan alam 
lainnya yang telah dilaporkan peneliti lain, 
konsentrasi ekstrak daun nipah yang diperlukan 
untuk proses inhibisi sangat tinggi. Hal ini 
disebabkan berdasarkan hasil uji fitokimia 
ekstrak metanol daun nipah hanya mengandung 
dua senyawa metabolit sekunder, yakni 
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flavonoid dan saponin. Keberadaan senyawa-
senyawa metabolit sekunder dalam ekstrak 
bahan alam sangat menentukan efisiensi korosi 
suatu logam. Ikpi (2012) melaporkan pada 
konsentrasi 4 g/L, ekstrak lada dapat 
menghambat korosi baja ringan dalam larutan 
HCl 1 M dan larutan H2SO4 1 M dengan 
efisiensi masing-masing 93% dan 77%. Hasil uji 
fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak lada 
mengandung senyawa-senyawa metabolit 
sekunder polifenol dan tannin. Dari literatur 
lainnya, dilaporkan ekstrak lada juga 
mengandung flavonoid, alkaloid dan saponin 
(Ebenso et al, 2008; Oguzie et al, 2012).  
Banyaknya kandungan senyawa metabolit 
sekunder dalam ekstrak bahan alam 
menyebabkan proses inhibisinya semakin lebih 
baik, karena semakin banyak sisi aktif inhibitor 
untuk berinteraksi dengan suatu logam. 

 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa : 

1. Hasil uji fitokimia menunjukkan bahwa 
ekstrak metanol daun nipah mengandung 
senyawa metabolit sekunder golongan 
flavonoid dan saponin, sehingga berpotensi 
menghambat laju korosi baja. 

2. Berdasarkan data variasi konsentrasi pada uji 
korosi dengan metode pengurangan berat, 
ekstrak daun nipah menghambat korosi baja 
SS-304 dalam larutan H2SO4 dengan 
efisiensi tertinggi dan laju korosi terrendah 
pada konsentrasi 50 g/L, masing-masing 
77,45% dan 7,54 mm/tahun. 
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KARAKTERISTIK KARBON AKTIF CANGKANG BINTARO (Cerberra odollam G.) 
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CHARACTERISTICS OF ACTIVATED CARBON FROM BINTARO (Cerberra odollam G.) 
SHELLS WITH H2SO4 ACTIVATOR  
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Jl. Ketintang Surabaya (60231), Telp. 031-8298761 

 
Email : arlinyulianita@gmail.com 

Abstrak. Salah satu alternatif bahan baku pembuatan karbon aktif adalah cangkang bintaro. Bintaro 
memiliki serat lignoselulosa yang menyerupai buah kelapa. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 
karakteristik karbon aktif cangkang bintaro menggunakan aktivator H2SO4 meliputi kadar air, kadar abu, 
kadar zat mengguap, kadar karbon terikat, daya serap iodium, daya serap benzena, analisis gugus fungsi 
dan luas permukaan. Cangkang bintaro dipotong, dikeringkan dan dikarbonisasi pada suhu 400 oC 
selama 1 jam, kemudian diaktivasi dengan aktivator H2SO4 1%, 3%, 5% selama 18, 21, 24 jam dan diuji 
daya serap terhadap iodium untuk menentukan karbon aktif terbaik. Karbon aktif terbaik didapatkan 
pada kondisi aktivasi H2SO4 5% selama 24 jam, yang selanjutnya dikarakterisasi. Hasil penelitian 
menunjukkan kadar air 5,74%; kadar abu 4,38%; kadar zat menguap 23,88%; kadar karbon terikat 
71,73%; daya serap iodium 570,89 mg/g dan daya serap benzene 12,55%. Hasil analisis gugus fungsi 
karbon dan karbon aktif terbaik menunjukkan gugus fungsi yang sama yaitu O-H, C-O karboksilat, dan 
C-H. Pada spektra karbon aktif terbaik muncul pita serapan gugus SO4

2- pada bilangan gelombang 
1121,5 cm-1. Hasil analisis luas permukaan karbon aktif terbaik adalah 71,52 m2/g. 
 
Kata kunci: Karbon aktif, Bintaro, Karakteristik, Aktivator H2SO4 
 
Abstract. One alternative raw material for activated carbon was bintaro shells. Bintaro have 
lignoselulosa fiber that resembles a coconut. The purpose of this study was to determine the 
characteristics of activated carbon bintaro shell using H2SO4 include water content, ash content,  volatile 
matter, fixed carbon, absorption of iodine, absorption of benzene, analysis of functional groups and 
surface area. Bintaro shells was cut, dried and carbonized at 400 ° C for 1 hour, then activation with 
H2SO4 1%, 3%, 5%  for 18, 21, 24 hours and tested absorption of iodine to determine the best activated 
carbon. The best activated carbon was obtained on the condition activation of H2SO4 5% for 24 hours, 
were further tested characterized. The result showed  water content of 5,74%; ash content of 4.38%; 
volatile matter 23.88%; fixed carbon 71.73%; absorption of iodine 570.89 mg/g and absorption of 
benzene 12.55%. The results of the analysis of functional groups of carbon and best activated carbon 
show the same functional group is O-H, C-O carboxylate, and C-H. At best activated carbon appear 
adsorption spectra of SO4

2- group at wavenumber 1121.5 cm-1. The result of the analysis surface area of 
best activated carbon is 71.52 m2/g. 
 
Keywords: Activated carbon, Bintaro, Characteristics, H2SO4 Activator 
 

PENDAHULUAN 
Pada industri yang menggunakan proses 

adsorpsi banyak menggunakan adsorben karbon 
aktif. Salah satu alternatif bahan baku karbon 

aktif yang dapat digunakan yaitu cangkang 
bintaro yang tersebar hampir diseluruh wilayah 
Indonesia. Bintaro memiliki kandungan racun 
cerberin yang dapat menghambat saluran ion 

POSTER 
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kalsium di dalam otot jantung [1]. Hal ini 
menyebabkan pemanfaatan buah bintaro 
terhambat. Bintaro merupakan buah drupa atau 
buah biji yang terdiri dari tiga lapisan yaitu 
epikarp atau eksokarp; kulit bagian terluar buah, 
mesokarp; lapisan tengah berupa serat seperti 
sabut kelapa, dan endocarp; biji yang dilapisi 
kulit biji atau testa [2]. 

 
Gambar 1. Bagian-bagian Buah Bintaro 

Buah bintaro memiliki serat lignoselulosa 
menyerupai buah kelapa. Komposisi kandungan 
lignin cangkang buah bintaro setara dengan 
tempurung kelapa yang banyak digunakan dalam 
pembuatan karbon aktif secara komersial. 
Menurut [3], kandungan lignin pada tempurung 
kelapa adalah 29,4%, dan pada cangkang buah 
bintaro sebesar 36,95% [4]. Kandungan lignin 
yang cukup tinggi pada cangkang buah bintaro 
menjadikannya berpotensi sebagai bahan baku 
pembuatan karbon aktif. 

Pembuatan karbon aktif dapat dilakukan 
melalui 3 proses yaitu dehidrasi, karbonisasi dan 
aktivasi. Salah satu faktor penting dalam 
pembuatan karbon aktif adalah proses aktivasi 
menggunakan aktivator. Aktivator akan 
menghilangkan zat pengotor di dalam pori-pori 
karbon sehingga terbentuk pori-pori yang lebih 
banyak yang akan memperbesar luas 
permukaan. Pada proses aktivasi terdapat 
beberapa pengaruh yang menentukan kualitas 
karbon aktif, diantaranya yaitu waktu aktivasi 
dan konsentrasi aktivator. Semakin lama waktu 
aktivasi menyebabkan zat-zat pengotor 
menghilang semakin banyak. Pada konsentrasi 
aktivator, semakin tinggi konsentrasinya maka 
semakin kuat pengaruh aktivator terhadap 
karbon. Aktivator mengikat zat-zat pengotor sisa 

karbonisasi keluar melewati mikropori sehingga 
permukaan karbon semakin besar [5]. 

Aktivator yang baik bagi karbon aktif dengan 
bahan baku material lignoselulosa adalah 
aktivator asam, salah satunya adalah asam sulfat. 
Aktivator H2SO4 merupakan oksidator kuat yang 
akan mengikat zat-zat pengotor di dalam pori-
pori karbon sehingga menyebabkan pori-pori 
karbon aktif semakin besar. Salah satu penelitian 
yang mempelajari pengaruh konsentrasi 
aktivator H2SO4 adalah [6] terhadap karbon aktif 
dari limbah batang jagung, dimana konsentrasi 
yang digunakan 1%, 3% dan 5%. Menghasilkan 
daya serap iodium yang semakin besar seiring 
kenaikan konsentrasi, yang mengindikasikan 
semakin besar pula luas permukaan adsorben. 

Karbon aktif memiliki karakteristik sifat 
kimia, fisika dan daya serap meliputi kadar air, 
kadar abu, kadar zat menguap, kadar karbon 
terikat, daya serap terhadap iodium dan daya 
serap terhadap benzena [7]. Selain itu diperlukan 
juga analisis terhadap gugus fungsi dan luas 
permukaan dari karbon aktif yang dihasilkan. 
Untuk mengetahui karakteristik karbon aktif dari 
cangkang bintaro maka dilakukan penelitian 
yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik 
karbon aktif cangkang bintaro menggunakan 
aktivator H2SO4 meliputi kadar air, kadar abu, 
kadar zat mengguap, kadar karbon terikat, daya 
serap iodium, daya serap benzena, analisis gugus 
fungsi dan luas permukaan. 
 
BAHAN DAN METODE  
Alat  

Beberapa alat yang digunakan antara lain : 
furnace, ayakan mesh (60 mesh), oven, neraca 
analitik, indikator pH, cawan porselen, corong 
kaca, kertas saring, desikator, spatula, mortal 
alu, gelas ukur, gelas kimia, erlenmeyer, buret, 
statif, klem, gelas plastik, dan pipet tetes. Pada 
penentuan gugus fungsi menggunakan instrumen 
Fourier Transform Infra Red (FTIR) dan untuk 
analisa luas permukaan menggunakan metode 
Brunauer-Emmet-Tellet (BET). 
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Bahan  
Bahan-bahan yang di butuhkan adalah 

cangkang buah bintaro yang diambil dari daerah 
Pandugo Surabaya, H2SO4 1%, 3% dan 5%, 
larutan Amilum 1%, Benzena, Natrium Tiosulfat 
0,1 N, Iodium 0,1 N, dan akuades. 

Prosedur Penelitian  
Tahap Karbonisasi Cangkang Bintaro 

Buah bintaro dicuci terlebih dahulu lalu 
dikeluarkan bijinya dan dipotong kecil-kecil. 
Kemudian dilakukan pretreatment fisik melalui 
pengeringan menggunakan oven pada suhu 80 
oC selama 1 jam. Setelah itu dihitung kadar air 
dari cangkang buah bintaro yang sudah 
dikeringkan. Selanjutnya cangkang buah bintaro 
dikarbonisasi dalam furnace selama 1 jam pada 
suhu 400 oC. Setelah 1 jam karbon didinginkan 
dan dihitung rendemennya. Kemudian karbon 
digiling dengan mortal alu hingga diperoleh 
serbuk buah bintaro dan diayak menggunakan 
ayakan 60 mesh.   

 

Tahap Pembuatan Karbon Aktif  
Sebanyak 1 gram serbuk karbon direndam 

dengan aktivator H2SO4 1%, 3% dan 5% (v/v) 
dengan perbandingan 1:3 (b/b), dibiarkan selama 
18, 21 dan 24 jam. Kemudian dicuci dengan 
akuades hingga pH netral. Dikeringkan pada 
suhu 105  oC selama 24 jam. Karbon aktif yang 
dihasilkan diuji kemampuannya terhadap daya 
serap iodium untuk mengetahui karbon aktif 
terbaik yang ditandai dengan daya serap iodium 
terbesar.  

 

Tahap Karakterisasi 
Karbon aktif terbaik yang didapatkan di 

karakterisasi kadar air, kadar abu, kadar zat 
menguap, kadar karbon terikat, daya serap 
iodium dan daya serap benzena. Selain itu 
dilakukan pula analisis gugus fungsi 
menggunakan FTIR dan luas permukaan dengan 
BET. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karbonisasi Cangkang Bintaro 

Karbonisasi dilakukan untuk mendapatkan 
karbon melalui proses pembakaran tidak 
sempurna yang menghasilkan C, CO dan H2O 
[8]. Cangkang yang akan diubah menjadi karbon 
terlebih dahulu dipotong kecil-kecil dan 
didehidrasi untuk menghilangkan kandungan air 
bahan baku. Didapatkan kadar air cangkang 
bintaro sebesar 9,75%. Karbon yang dihasilkan 
berwarna hitam dengan rendemen karbon 
sebesar 29,65%.  

 
Gambar 2. Karbon cangkang bintaro 

Karbon yang didapatkan dihaluskan dan 
dilakukan pemilihan ukuran karbon yang lolos 
ayakan 60 mesh. Hal ini bertujuan untuk 
memperbesar kontak karbon dengan aktivator, 
sehingga lebih banyak karbon yang teraktivasi. 

Pembuatan Karbon Aktif 
Pada tahap pembuatan karbon aktif dilakukan 

aktivasi dengan variabel manipulasi waktu 
aktivasi dan konsentrasi aktivator, yang 
bertujuan untuk menentukan karbon aktif terbaik 
berdasarkan hasil daya serap iodium yang 
terbesar. Aktivasi dilakukan untuk memperbesar 
luas permukaan karbon sehingga meningkatkan 
kemampuan adsorpsinya.  

Tabel 1. Rata-rata Daya Serap Iodium (mg/g) pada 
Berbagai Variasi Waktu Aktivasi dan Konsentrasi 

H2SO4 

Konsentrasi  
H2SO4 

Waktu  
Aktivasi 

1% 3% 5% 

18 jam 442,09 495,00 540,73 
21 jam 453,27 510,41 555,45 
24 jam 464,91 521,23 570,89 
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Karbon aktif kondisi aktivasi 24 jam - 
konsentrasi H2SO4 5% merupakan karbon aktif 
terbaik, dengan daya serap iodium terbesar yaitu 
570,89 mg/g. Daya serap iodium meningkat 
seiring kenaikan konsentrasi H2SO4 dan waktu 
aktivasi. Asam sulfat mengikat senyawa volatile 
dan zat pengotor yang masih tertinggal menutupi 
pori-pori karbon. Semakin lama waktu aktivasi 
maka aktivator melarutkan lebih banyak 
senyawa volatile dan zat pengotor sehingga 
semakin besar daya serap karbon aktif yang 
diperoleh. Mekanisme reaksi aktivasi menurut 
[5] disajikan pada Gambar 3. 

CH2OH O

HO

OH OH

O + S

O

O

OHHO

CH2OHO

HO

OH O

OH

S OO

CH2OHO

HO

OH OH

OH

H2O+
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KarbonAktif

H2SO4

Gambar 3. Mekanisme aktivasi dengan H2SO4 

 
Karakteristik Karbon Aktif Cangkang 
Bintaro 

Karakterisasi dilakukan untuk mengetahui 
kualitas karbon aktif meliputi sifat fisika dan 
kimia serta kemampuan daya serap. 

 

Tabel 2. Karakteristik Karbon Aktif Terbaik 
Parameter Uji Hasil Uji 

Kadar air 5,74% 
Kadar abu 4,38% 
Kadar zat menguap 23,88% 
Kadar karbon terikat 71,73% 
Daya serap iodium 570,89 mg/g 
Daya serap benzene 12,55% 

 
Kadar Air 

Penentuan kadar air bertujuan untuk 
mengetahui sifat higroskofis karbon aktif. Kadar 
air karbon aktif terbaik  yaitu 5,74% lebih 
rendah dibandingkan dengan kadar air cangkang 
bintaro yaitu 9,75%. Adanya pemanasan atau 
proses karbonisasi menyebabkan penurunan 
kadar air, karena terjadi peningkatan dehidrasi 

atau penguapan air bahan baku. Selain itu 
adanya aktivator H2SO4 memberikan pengaruh 
dehidrasi saat aktivasi. Semakin kecil kadar air 
maka daya serap karbon aktif semakin baik. 

 

Kadar Abu 
Kadar abu ditentukan untuk mengetahui 

kandungan oksida logam dari karbon aktif. 
Besarnya kadar abu yang didapatkan 4,38%. 
Pada karbon masih terdapat pengotor berupa 
mineral anorganik dan oksida logam yang 
menutupi pori-pori. Melalui proses aktivasi, 
mineral anorganik dan oksida logam pada 
permukaan karbon akan larut sehingga 
menyebabkan peningkatan luas permukaan serta 
kualitas karbon aktif. Semakin besar kadar abu 
suatu karbon aktif maka kemampuan daya serap 
akan turun. 

Kadar Zat Menguap 
Kadar zat menguap ditentukan untuk 

mengetahui kandungan senyawa volatile di 
dalam karbon aktif. Kadar zat menguap yang 
didapatkan adalah 23,88%. Kadar zat menguap 
menunjukkan penguraian senyawa non-karbon 
pada permukaan karbon aktif pada saat 
karbonisasi dan aktivasi. Semakin rendah kadar 
zat menguap maka daya adsorpsinya akan 
semakin besar, karena semakin banyak senyawa 
volatile yang menguap dan larut pada proses 
karbonisasi dan aktivasi. 

Kadar Karbon Terikat 
Kadar karbon terikat ditentukan untuk 

mengetahui kandungan karbon setelah proses 
karbonisasi dan aktivasi. Kadar karbon terikat 
yang didapatkan sebesar 71,73%. Semakin 
tinggi kadar karbon terikat menunjukkan luas 
permukaan dan jumlah pori yang lebih banyak 
sehingga mempunyai kemampuan menyerap 
cairan atau gas. Kadar karbon terikat 
dipengaruhi oleh kadar zat menguap dan kadar 
abu. Semakin besar kadar zat menguap dan 
kadar abu akan menurunkan kadar karbon terikat 
begitu juga sebaliknya. 
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Daya Serap Iodium 
Kemampuan karbon aktif untuk menyerap 

larutan iodium digunakan sebagai parameter 
kualitas karbon aktif. Karbon aktif terbaik 
memiliki daya serap iodium terbesar yaitu 
570,89 mg/g. Daya serap iodium menunjukkan 
kemampuan karbon aktif menyerap zat dengan 
ukuran molekul yang lebih kecil dari 10Å. 
Semakin besar daya serap iodium maka semakin 
besar kemampuan daya serap terhadap adsorbat 
atau zat terlarut. Diketahui pada Tabel 2.  terjadi 
peningkatan daya serap iodium karbon aktif 
cangkang bintaro seiring kenaikan konsentrasi 
H2SO4 dan waktu aktivasi. Hal ini dikarenakan 
senyawa volatile dan zat pengotor yang masih 
menutupi pori-pori karbon terikat lebih banyak 
seiring kenaikan konsentrasi dan waktu aktivasi.  

Daya Serap Benzena 
Daya serap benzena yang didapatkan sebesar 

12,5591%. Daya serap terhadap benzena 
menggambarkan kemampuan karbon aktif dalam 
menyerap gas dan senyawa nonpolar. 
Berdasarkan hasil FTIR karbon aktif terbaik 
cangkang bintaro diketahui terdapat gugus 
karbonil C-O dan gugus OH yang menyebabkan 
permukaan karbon aktif bersifat hidrofilik 
sehingga molekul-molekul polar berinteraksi 
lebih kuat dibandingkan molekul non-polar. 
Selain itu adanya aktivasi dengan H2SO4 
menyebabkan permukaan karbon aktif lebih 
bersifat polar.  

Analisis Gugus Fungsi 

 
a) b) 

Gambar 4. Spektrum FTIR a) Karbon, b) Karbon 
Aktif Terbaik 

Berdasarkan spektrum FTIR karbon, pita 
serapan gugus O-H pada bilangan gelombang 
3434,93 cm-1. Kemudian pita serapan pada 
bilangan gelombang 1607,41 cm-1 merupakan 
gugus C-O karboksilat, dan pada bilangan 
gelombang 1376,08 cm-1 muncul pita serapan 
gugus C-H. Pada spektrum FTIR karbon aktif 
terbaik terdapat pita serapan vibrasi ulur gugus 
O-H pada bilangan gelombang 3399,36 cm-1. 
Kemudian pita serapan pada bilangan 
gelombang 1636,82 cm-1 merupakan vibrasi 
gugus C-O karboksilat, dan serapan pita 
bilangan gelombang 1375,29 cm-1 menunjukkan 
gugus C-H. Kedua hasil spektrum menunjukkan 
gugus fungsi yang sama dikarenakan persamaan 
kandungan bahan awal yang digunakan. Namun 
pada karbon aktif terbaik terdapat pita serapan 
gugus SO4

2- pada bilangan gelombang 1121,5 
cm-1 sebagai pengaruh dari aktivasi 
menggunakan aktivator H2SO4. 

Analisis Luas Permukaan 
Luas permukaan karbon aktif merupakan 

salah satu faktor penting dalam penentuan 
kualitas karbon aktif. Semakin besar luas 
permukaan karbon aktif maka semakin baik 
kualitas karbon aktif tersebut.  

Tabel 3. Hasil Analisis Karbon dan Karbon Aktif 
Terbaik menggunakan Metode BET 

Jenis 
sampel 

Luas 
permukaan 

spesifik 
(m2/g) 

Volume 
total pori 

(cc/g) 

Rerata 
jejari pori 

(Å) 

Karbon 40,67 0,28 141,60 
Karbon 

aktif 71,52 0,47 133,70 

 
Luas permukaan karbon aktif terbaik sebesar 

71,5200 m2/g lebih besar dibandingkan luas 
permukaan karbon 40,6700 m2/g. Peningkatan 
luas permukaan ini menunjukkan keberhasilan 
proses aktivasi dengan H2SO4. Selain itu volume 
total pori karbon 0,2880 cc/g yang lebih besar 
dibandingkan karbon aktif terbaik yaitu 0,4779 
cc/g, menunjukkan hilangnya zat-zat pengotor di 
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dalam pori-pori karbon oleh aktivator. Rerata 
jejari pori karbon aktif terbaik sebesar 133,7000 
Å lebih rendah dibandingkan karbon yaitu 
141,6000 Å. Penurunan rerata jejari pori ini 
menyebabkan luas permukaan karbon aktif 
meningkat. Menurut [9], kenaikan ukuran pori 
menyebabkan luas permukaan karbon aktif 
menurun, karena pori-pori karbon yang 
terbentuk semakin sedikit. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa karaterisitik karbon aktif 
cangkang bintaro adalah kadar air 2,72%; kadar 
abu 4,38%; kadar zat menguap 23,88%; kadar 
karbon terikat 71,73%; daya serap iodium 
570,89 mg/g dan daya serap benzene 12,55%. 
Karbon dan karbon aktif terbaik menunjukkan 
gugus fungsi yang sama yaitu O-H, C-O 
karboksilat, dan C-H. Pada spektrum karbon 
aktif terbaik muncul pita serapan gugus SO4

2- 
pada bilangan gelombang 1121,5 cm-1. Luas 
permukaan karbon aktif terbaik yaitu 71,52 m2/g 
lebih besar daripada karbon yaitu 40,67 m2/g 
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PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI KARBON AKTIF 

DARI TEMPURUNG KELUWAK (Pangium edule) DENGAN AKTIVATOR H3PO4 
 
 

PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF ACTIVATED CARBON 
FROM KELUWAK SHELLS (Pangium edule) WITH H3PO4 ACTIVATOR 

 
 

Via Fitria, Siti Tjahjani 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik karbon aktif dari tempurung keluwak 
dengan aktivator H3PO4 meliputi kadar air, kadar abu, kadar zat menguap, kadar karbon terikat, daya 
serap terhadap iodium dan daya serap terhadap benzena. Pembuatan karbon aktif tempurung keluwak 
dimulai dengan proses dehidrasi, kemudian karbonisasi tempurung keluwak pada suhu 700oC selama 1 
jam dan dilanjutkan dengan proses aktivasi. Aktivasi karbon dilakukan dengan menggunakan variasi 
konsentrasi aktivator H3PO4 yaitu 5%, 7%, 9%, 11%, 13% dan waktu aktivasi selama 18, 20, 22, 24, 26, 
28, dan 30 jam. Karbon aktif terbaik dihasilkan pada konsentrasi H3PO4 9% dan waktu aktivasi 24 jam. 
Karakteristik karbon aktif tempurung keluwak menunjukkan kadar air 4,1314%, kadar abu 1,0322%, 
kadar zat menguap 14,7426%, kadar karbon terikat 85,7173%, daya serap terhadap iodium 757,0781 
mg/g, dan daya serap terhadap benzena 25,5735%.   
Kata kunci: Tempurung keluwak, Karbon aktif, Aktivator H3PO4 
 
Abstract. This study aims to investigate the characteristics of activated carbon from keluwak shells with 
H3PO4 activator based on moisture content, ash content, levels of substance evaporates, fixed carbon 
content, absorption of iodine and benzene absorption. Activated carbon from keluwak shells production 
begins with the dehydration process, carbonization at 700 ° C for 1 hour and activation. Activation is 
done by using a variation H3PO4 activator concentration of 5%, 7%, 9%, 11%, 13%, and the activation 
time for 18, 20, 22, 24, 26, 28, and 30 hours. Best activated carbon produced with contentration of H3PO4 
9% and activation time for 24 hours, yielding 4.1314% moisture content, ash content of 1.0322%, levels 
of substance evaporates 14.7426%, fixed carbon content 85.7173%, absorption of iodine 757.0781 mg/g, 
and absorption of benzene 25.5735%. 
Keywords: Keluwak Shells, Activated Carbon, H3PO4 Activator. 
 

PENDAHULUAN 

Karbon aktif adalah karbon yang tak 
berbau, berwarna hitam, dan memiliki daya 
serap lebih besar daripada karbon tidak 
teraktivasi. Karbon aktif mempunyai luas 
permukaan yang besar disebabkan oleh tahap 
aktivasi. Semakin luas permukaan karbon aktif, 
maka daya serapnya semakin meningkat[1]. 

Keluwak (Pangium edule) adalah tanaman 
yang bermanfaat, salah satunya tempurung 
keluwak dapat dimanfaatkan menjadi bahan 
awal karbon aktif. Tempurung keluwak 
berwarna coklat muda dengan struktur keras. 
Struktur keras tersebut disebabkan karena 
tempurung keluwak memiliki berbagai 
komponen yaitu berupa selulosa, hemiselulosa 
dan lignin. Kandungan selulosa inilah yang 

POSTER 
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menyebabkan struktur tempurung keluwak mirip 
dengan struktur tempurung kelapa yang telah 
banyak digunakan sebagai bahan baku 
pembuatan karbon aktif. Semakin banyak 
kandungan selulosa, hemiselulosa dan lignin, 
maka akan semakin baik kualitas karbon aktif 
yang dihasilkan[2].  

Tahap aktivasi karbon aktif dipengaruhi 
oleh beberapa faktor, yaitu suhu karbonisasi, 
jenis aktivator, konsentrasi aktivator, dan waktu 
aktivasi. Aktivator yang baik digunakan untuk 
material lignoselulosa adalah aktivator yang 
bersifat asam, seperti ZnCl2 dan H3PO4, 
dibandingkan dengan aktivator yang bersifat 
basa, seperti KOH. Hal ini dikarenakan material 
lignoselulosa memiliki kandungan oksigen 
tinggi dan aktivator asam bereaksi dengan gugus 
fungsi yang mengandung oksigen[3]. 
Konsentrasi aktivator dan waktu aktivasi juga 
berpengaruh terhadap kualitas karbon aktif yang 
dihasilkan sehingga pada penelitian ini dipilih 5 
titik variasi konsentrasi aktivator sebesar 5%, 
7%, 9%, 11% dan 13% serta waktu aktivasi 
selama 18, 20, 22, 24, 26, 28 dan 30 jam. 
Karbon aktif yang telah dibuat kemudian 
dikarakterisasi. 
 

BAHAN DAN METODE  

Alat  

Beberapa alat yang digunakan antara lain: 
tanur, oven listrik, gelas ukur, buret, corong 
kaca, desikator, kertas saring Whatman, neraca 
digital, pH indikator, pipet ukur, ayakan 60 
mesh, stirrer, Erlenmeyer, pipet tetes, dan cawan 
porselin. 
 

Bahan  

Bahan-bahan yang di butuhkan adalah 
tempurung keluwak, larutan H3PO4;  larutan 
iodin 0,1 N; akuades; larutan Na2S2O3 0,1 N; 
larutan amilum 1%, larutan benzena. 

Prosedur Penelitian  

Tahap Dehidrasi 
Tempurung kluwak yang akan 

digunakan dicuci dari kotoran yang menempel, 
dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil dan 
dikeringkan dengan oven dengan suhu 110oC 
selama 1 jam. 
 
Tahap Karbonisasi 

Tempurung kluwak yang telah bersih 
dan kering dikarbonisasi dengan cara dipanaskan 
dalam tanur dengan suhu 700oC selama 1 jam 
kemudian digiling dan diayak dengan ayakan 60 
mesh. 
 
Tahap Aktivasi 
Sebanyak 1 gram serbuk karbon direndam 
dengan aktivator H3PO4 5%, 7% dan 9%, 
dibiarkan selama 18, 20, 22, 24, 26, 28 dan 30 
jam dengan perbandingan 1:3 (b/b). Kemudian 
karbon aktif dicuci dengan akuades hingga 
netral dan dikeringkan pada suhu 105oC selama 
24 jam. Karbon aktif yang dihasilkan diuji 
kemampuannya terhadap daya serap iodium 
untuk mengetahui waktu dan konsentrasi terbaik 
dari tahap aktivasi 

Tahap Karakterisasi 
a. Kadar Air 

Karbon aktif ditimbang ±1 gram 
kemudian dimasukkan ke dalam cawan porselen 
yang telah dikeringkan dan dipanaskan dalam 
oven pada suhu 105oC selama 3 jam. Karbon 
tersebut didinginkan di dalam desikator dan 
ditimbang hingga massanya konstan. Setelah itu 
dihitung kadar airnya berdasarkan persamaan 1. 

Kadar air (%) =  푥 100%.................(1) 
Keterangan: 
a = Massa karbon aktif mula-mula (gram) 
b = Massa karbon aktif akhir (gram) 
 
b. Kadar Abu 

Karbon aktif ditimbang ±1 gram dan 
dimasukkan ke dalam cawan porselen yang 
telah diketahui massanya.  Kemudian 
karbon aktif dipanaskan dalam tanur pada 
suhu 700oC selama 6 jam. Kemudian 
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didinginkan di dalam desikator dan 
ditimbang hingga diperoleh massa yang 
konstan. Kadar abu dihitung berdasarkan 
persamaan 2. 

Kadar abu (%) =  푥 100%......................(2) 
Keterangan: 
a = Massa karbon aktif mula-mula (gram) 
b = Massa abu (gram) 
 
c. Kadar Zat Menguap 

Karbon aktif ditimbang ±1 gram dan 
dimasukkan ke dalam cawan porselen yang telah 
diketahui massanya. Cawan dipanaskan pada 
suhu 950oC dalam tanur selama 10 menit. 
Setelah itu dimasukkan dalam desikator dan 
ditimbang hingga massanya konstan. Kadar zat 
menguap dihitung berdasarkan persamaan 3. 

Kadar zat menguap =  푥 100%..........(3) 
Keterangan: 
a = Massa karbon aktif mula-mula (gram) 
b = Massa karbon aktif akhir (gram) 
 
d. Kadar Karbon Terikat 

Kadar karbon terikat diperoleh dari hasil 
pengurangan kadar abu dan kadar zat menguap 
dihitung dengan persamaan 4..  

Kadar karbon terikat = 100% - (A+B)….(4) 

Keterangan: 
A = Kadar abu (%) 
B = Kadar zat menguap (%) 
 
e. Daya Serap Terhadap Iodium 

Karbon aktif ditimbang ±0,25 gram dan 
dicampurkan ke dalam 25 mL larutan Iodium 
0,1 N. Campuran tersebut dikocok dengan 
shaker selama 15 menit lalu disaring dan 
filtratnya diambil sebanyak 10 mL. Filtrat 
dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat 0,1 N; 
apabila warna kuning pada larutan mulai samar, 
ditambahkan beberapa tetes larutan amilum 1% 
ke dalam larutan kemudian dititrasi kembali 
hingga warna biru tua menjadi bening atau tidak 
berwarna.  

퐼 =  
   ,   

 ……………(5) 
Keterangan: 
I = Daya Serap Iodium (mg Iodin / g 

karbon aktif) 

A   = Volume Larutan Iodium (mL) 
B = Volume Natrium Tiosulfat yang 

terpakai saat titrasi (mL) 
C   = Normalitas Natrium tiosulfat (N) 
D   = Normalitas Iodium (N) 
W  = Massa karbon aktif (gram) 
Fp  = Faktor pengenceran 
12,693 = Jumlah iodin yang sesuai dengan 1 

mL larutan Na2S2O3 0,1 N 
 
f. Daya Serap Terhadap Benzena 

Karbon aktif ditimbang ±1 gram, 
dimasukkan ke dalam cawan porselen yang 
sudah diketahui massanya. Kemudian cawan 
dimasukkan ke dalam desikator yang telah 
dijenuhkan dengan uap benzena selama 15 
menit. Selanjutnya karbon aktif ditimbang 
kembali setelah dibiarkan pada desikator selama 
24 jam, namun sebelumnya cawan dibiarkan di 
udara terbuka selama 5 menit agar uap benzena 
yang menempel pada cawan menghilang dan 
ditentukan daya serap terhadap benzena. 

Daya Serap Benzena = ( )푥 100%.......(6) 
Keterangan: 

a= Massa karbon aktif mula-mula (gram) 
b=Massa karbon aktif setelah mengadsorpsi 
benzena (gram) 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tahap Dehidrasi 

Tahap dehidrasi menghasilkan tempurung 
keluwak dengan kadar air sebesar 15,8599%. 
Tahap ini bertujuan untuk mengurangi kadar air 
yang terdapat dalam tempurung keluwak 
sehingga pada tahap karbonisasi diperoleh 
tempurung keluwak dengan kadar air yang 
rendah. Apabila kadar air dalam tempurung 
keluwak tinggi, karbonisasi tidak maksimal 
karena bara yang terbentuk mudah mati 
sehingga memerlukan waktu yang lama. 

 
Tahap Karbonisasi 

Hasil yang didapat dari tahap 
karbonisasi pada suhu 700oC selama 1 jam 
adalah tempurung keluwak yang awalnya 
berwarna coklat berubah seluruhnya menjadi 
hitam. Hal ini menunjukkan bahwa tempurung 
keluwak telah berubah menjadi karbon dengan 
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rendemen sebesar 35,5891%. Karbon  dihasilkan  
dari  pembakaran  tidak sempurna selulosa 
tempurung keluwak. Secara umum reaksinya 
dapat ditulis sebagai berikut: 

 
(퐶 퐻 푂 ) +  푂 ( ) →  퐶( ) + 퐶푂( ) + 퐻 푂( ) 

 
Karbon dihaluskan dan diayak menggunakan 
ayakan 60 mesh yang akan memperluas area 
permukaan karbon.  
 
 

Tahap Aktivasi 
Pada tahap ini digunakan lima variasi 

konsentrasi larutan H3PO4 yaitu sebesar 5%, 7%, 
9%, 11% dan 13%. Selain itu, terdapat faktor 
lain yang mempengaruhi tahap aktivasi yaitu 
waktu aktivasi. Pada tahap ini juga memberikan 
variasi terhadap waktu aktivasi karbon selama 
18, 20, 22, 24, 26, 28 dan 30 jam. Karbon aktif 
yang didapat dari variasi konsentrasi aktivator 
dan waktu aktivasi tersebut kemudian diuji daya 
serap terhadap iodium seperti yang disajikan 
pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Grafik Daya Serap Terhadap Iodium Karbon Aktif dengan  

Variasi Waktu Aktivasi dan Konsentrasi Aktivator H3PO4 
 

Berdasarkan grafik tersebut, daya serap 
terhadap iodium mengalami peningkatan dari 
konsentrasi 5% hingga 9%, akan tetapi setelah 
konsentrasi 9% terjadi penurunan. Peningkatan 
tersebut disebabkan oleh semakin  tinggi  
konsentrasi  aktivator maka  semakin  kuat  
ikatan dengan  senyawa  sisa  karbonisasi  dan 
dikeluarkan  melewati  pori-pori  karbon 
sehingga  permukaan karbon semakin berpori. 
Hal itu mengakibatkan semakin besar daya 
adsorbsi karbon aktif. Daya  adsorpsi  karbon  
aktif  mengalami  penurunan  saat  konsentrasi   
aktivator semakin tinggi, karena terlalu cepatnya 
aktivator yang mengikat sisa tar untuk keluar 
dari pori-pori. 

Ditinjau dari waktu aktivasi, daya serap 
iodium meningkat seiring dengan bertambahnya 

waktu aktivasi dari 20 hingga 24 jam. Hal ini 
disebabkan karena semakin lama waktu aktivasi, 
semakin lama karbon aktif bersinggungan 
dengan aktivator H3PO4 sehingga pori-pori yang 
terbuka semakin besar.  Aktivasi dengan H3PO4 
dimaksudkan untuk menghilangkan lignin. 
Keberadaan lignin dapat membentuk senyawa 
tar. Senyawa tar ini menutup pori-pori sehingga 
mengurangi daya serap karbon aktif[3]. Namun 
dari waktu aktivasi selama 26 hingga 30 jam 
mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan 
apabila waktu aktivasi terlalu lama, akan terjadi 
kerusakan struktur dan juga adanya 
pembentukan lapisan yang menutupi struktur 
pori[4]. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
karbon aktif terbaik ada pada kwaktu aktivasi 
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selama 24 jam dan menggunakan aktivator 
H3PO4 konsentrasi 9%. Hal ini didukung dengan 
hasil uji signifikansi secara statistik, sehingga 
karbon aktif tersebut dilanjutkan untuk tahap 
karakterisasi. 
 
Tahap Karakterisasi 

Hasil karakterisasi karbon aktif 
tempurung keluwak disajikan pada Tabel II. 

 
Tabel II. Karakteristik Karbon Aktif 
Tempurung Keluwak Pada Berbagai 

Parameter 

Parameter 
Karbon Aktif 
Tempurung 

Keluwak 
Kadar Air 
Kadar Abu 

Kadar Zat Menguap 
Kadar Karbon Terikat 

Daya Serap Terhadap Iodium 
Daya Serap Terhadap Benzena 

4,1314% 
1,0322% 
14,7426% 
85,7173% 

757,0781 mg/g 
25,5735% 

 
a. Kadar Air 

Kadar air karbon aktif tempurung keluwak 
adalah sebesar 4,1314%. Kadar air diasumsikan 
bahwa hanya air yang merupakan senyawa 
volatil, karena masih adanya air yang terjebak 
dalam rongga dan menutupi pori karbon aktif. 
Semakin rendah kadar air menunjukkan 
rendahnya air yang tertinggal dan menutupi pori 
karbon aktif. 

 
b. Kadar Abu 

Kadar abu karbon aktif tempurung keluwak 
adalah sebesar 1,0322%. Kadar abu diasumsikan 
sebagai sisa mineral yang tertinggal pada saat 
dipanaskan, karena bahan alam sebagai bahan 
dasar pembuatan karbon aktif tidak hanya 
mengandung senyawa karbon tetapi juga 
mengandung mineral dan sebagian dari mineral 
ini telah hilang pada saat karbonisasi dan 
aktivasi, sebagian lagi diperkirakan masih 
tertinggal. Keberadaan abu yang berlebihan 
menyebabkan terjadinya penyumbatan pori-pori 
sehingga luas pemukaan karbon aktif menjadi 
berkurang 

 
c. Kadar Zat Menguap 

Kadar zat menguap karbon aktif tempurung 
keluwak adalah sebesar 14,7426%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada karbon aktif yang 
dibuat, telah tersisa sedikit zat volatil yang 
masih tersisa pada karbon aktif tersebut 
sehingga tidak menutupi pori-pori karbon aktif 
dan karbon aktif dapat menyerap adsorbat 
dengan maksimal. 

 
d. Kadar Karbon Terikat 

Penetapan kadar karbon terikat bertujuan 
untuk menentukan kadar karbon murni yang 
terdapat pada karbon aktif. Kadar karbon terikat 
karbon aktif yang dihasilkan adalah sebesar 
85,7173%.  

 
e. Daya Serap Terhadap Iodium 

Daya serap terhadap iodium karbon aktif 
dari hasil penelitian ini adalah sebesar  757,0781 
mg/g. Semakin besar daya serap terhadap 
iodium, maka semakin besar kemampuan dalam 
menyerap adsorbat. 

 
f. Daya Serap Terhadap Benzena 

Besar daya serap terhadap benzena karbon 
aktif tempurung keluwak adalah 25,5735%. 
Pengujian daya serap terhadap benzena 
dilakukan untuk mengetahui penyerapan karbon 
aktif terhadap fase uap. Alasan dipilihnya 
benzena sebagai molekul untuk penyerapan 
karbon  aktif adalah karena struktur molekul 
benzena relatif sederhana sehingga dapat 
menembus struktur pori dari karbon aktif. 

 
 

SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pembuatan 
karbon aktif dari tempurung keluwak dengan 
activator H3PO4, maka dapat ditarik kesimpulan 
yaitu karbon aktif dari tempurung keluwak 
mempunyai kadar air sebesar 4,1314%; kadar 
abu sebesar 1,0322%; kadar zat menguap 
sebesar 14,7426%; kadar karbon terikat sebesar 
85,7173%; daya serap terhadap iodium sebesar 
757,0781 mg/g; dan daya serap terhadap 
benzena sebesar 25,5735%. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 
PADA MATER! SISTEM 

\ 
PERIODIK UNSUR KELAS 
XSMA 

JO \(ol'n on_) Av161~ 
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DAFTAR HADIR SIDANG KELOMPOK 
SEMINAR KIMIA NASIONAL KIMIA 2016 

Ruang 2 :C6.02.01 
Moderator : Mitarlis S.Pd., M.Si 

No NAMA 

1 Ade San Putra, 
Suyatno, Endang 
Susantini 

2 Asih WidiWisudawati 

JUDUL 

IMPLEMENT ASI 

PEMBELAJARAN KIMIA 

BERBASIS ANALOGI 
MENGGUNAKAN METODE 
FAR (FOKUS-AKSI
REFLEKSI) PADA MA TERI 

STRUKTUR ATOM UNTUK 
MENINGKA TKAN 
PENGUASAAN KONSEP 

SISWA 

INSTANSI 

Program Studi S-
2 Pendidikan 
Sains, PPs 
Universitas 
Negeri Surabaya 

JurusanPendidik 

TANDA 
TANG AN 

INSTRUMEN TES ISLAM 
KIMIA (ITIK) UNTUK 
MENDETEKSI 
PEMAHAMAN LEVEL 

an Kimia FST ~ 
UIN ( 
SunanKalijaga 

3 Neni Puji Astutik 

4 Rahmat Rasmawan 

MIKROSKOPIS MATER! 
AIR 
HUBUNGAN ANTARA SELF Magister 
REGULATED LEARNING Psikologi Sains, 
DAN SELF EFFICACY Fakultas 
DENGAN PREST ASI Psikologi 
AKADEMIK MATA Universitas 
PELAJARAN KIMIA PADA Surabaya 
SISWA HOMESCHOOLING 
DI SURABAYA 
PENERAPAN MODEL Program Studi 
PEMBELAJARAN INKUIRI Pendidikan 

PADA PELAJARAN KIMIA 

UNTUK 

MEMBERDAYAKAN 

KETERAMPILAN KERJA 

ILMIAH SISWA 

Kimia 
Universitas 
Tanjungpura 

0 



5 Baiq Puspa Erlian, IMPLEMENT AS! MODEL Program Studi S-

e1!1 Suyatno, Wasis PEMBELAJARAN ARIAS 2 Pendidikan 
UNTUK MENINGKA TKAN Sains, PPs f-

PENGUASAAN KONSEP Universitas 
SISWA PADA MATER! Negeri Surabaya 
POKOK REAKSI REDUKSI 
OKSIDASI DI MA 

6 Bambang Sugiarto, EKSPLORASI AKTIVIT AS Jurusan Kimia 
Suyono DAN JENJANG FMIPA 

~~/ 
./ 

METAKOGNISI Universitas 
MAHASISW A DALAM Negeri Surabaya 
MENYELESAIKAN 
MASALAH GEOMETRI 
MOLEKUL 

7 Elly Sri Wahyuni, MELATIHKAN Jurusan Kimia 
Rusly Hidayah KETERAMPILAN BERPIKIR FMIPA 

ANALITIS SISWA PADA Universitas 

~ MATER! IKATAN KIMIA 
Negeri Surabaya 

KELASXSMA 

8 Leni Puspitasari dan PENGEMBANGAN Jurusan Kimia, 
Rusly Hidayah LEMBAR KEGIA TAN FMIPA , Unesa 

SISWA (LKS) 
BERORIENT ASI GUIDED 

~ DISCOVERYUNTUK 
MELATIHKAN 
KETERAMPILAN PROSES 
SAINS PADA MATER! 
LARUTAN ELEKTROLIT 
DAN NON-ELEKTROLIT DI 
KELASXSMA 

9 Mitarlis, Bertha RANCANGAN Jurusan Kimia 
Yonata, dan Rusly PEMBELAJARAN FMIPA 
Hidayah KARAKTER SAINS Universitas 

~ BERWAWASAN GREEN Negeri Surabaya 
CHEMISTRYPADA 
PERKULIAHAN KIMIA 
DASAR MAHASIS WA 
JURUSAN KIMIA FMIP A 
UNIVERSITAS NEGERI 
SURABAYA 
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DAFTAR HADIR SIDANG KELOMPOK 
SEMINAR KIMIA NASIONAL KIMIA 2016 

Ruang 3 : C5.02.01 
Moderator : Drs. Achmad Lutfi, M.Pd 

No 

1 

2 

3 

4 

NAMA 

Endah Susilawati 

Rody Putra Sartika, 
Ira Lestari 

Maria Aloisia Uron 
Leba, Dosen pada 
Program Studi 

Dwi Retno Wahyuni 

JUDUL 

PERAN KEGIA TAN 
MANDIRITAK 
TERSTRUKTUR (KMTT) 
BERBASIS MEDIA SOSIAL 
DALAM MENINGKA TKAN 
MOTIV ASI BELAJAR 
SISW A KELAS XII TKJ 2 
SMKN I NGLEGOK TAHUN 
PELAJARAN 2013-2014 

INSTANSI 

Sekolah Menengah 
Kejuruan Negeri J 
Nglegok 
Kabupaten Blitar 

PENERAPAN MODEL Prodi Pendidikan 
SIKLUS BELAJAR 5E 
DALAM MENINGKATKAN 
KETERAMPILAN BERPIKIR 
KRITIS SISWA 
KELAS IX SMAN 2 
PONTIANAK PADA 
MA TERI KOLOID 

Kimia Universitas 
Tanjungpura 
Pontianak 

KOMPARASI HASIL Pendidikan Kimia 
BELAJAR SISWA DENGAN Universitas Katolik 
MENERAPKAN MODEL Widya Mandira, 
PEMBELAJARAN Kupang - Timor-
KOOPERA TIF TIPE NTT 
STUDENT TEAM 
ACHIEVMENT DIVITION 
(STAD) DAN JIGSAW 

TANDA 
TANGAN 

i!<fr 

PENGEMBANGAN DAN 
PENERAPAN MODUL 
PEMBELAJARAN KIMIA 

Jurusan Pendidikan t}b I 
Kimia Pascasarjana ( jt~ 
Universitas Negeri ~ 

BERBASIS DAUR BELAJAR 
TIGA FASE PADA MATER! 
TERMOKIMIA UNTUK 
MAT AKULIAH KIMIA 
TEKNIK 

Malang 



5 Elsa Budiarti dan Sri PENGEMBANGAN Jurusan Kimia, 
Poedjiastoeti MULTIMEDIA INTERAKTIF FMIPA, Unesa 

UNTUK 

6 Fatimah Slamet dan 
Rusly Hidayah 

7 Himatul Aliyah, 
Bambang Sugiarto 

8. Ratih Nawang 
Wulan, Sukarmin 

9 Achmad Lutfi, 
Suyono, Erman 

MELATIHKAN 
KETERAMPILAN PROSES 
SAINS 

PADA MATERI REDOKS 
KELASXSMA 

MEDIA PERMAINAN 
BERBASIS ANDROID 

Jurusan Kimia, 1 ;1 
FMIPA Universitas lA1 A~ 
Negeri Surabaya / X [V - ' CATCH THE ERLENMEYER 

PADA MATER! 
TATANAMA SENYAWA 
KIMIA 
UNTUK KELAS X SMA 

KETERAMPILAN Jurusan Kimia 
METAKOGNITIF SISWA FMIPA Universitas 
DALAM MEMECAHKAN Negeri Surabaya 

PERMASALAHAN KIMIA 

MATERI POKOK LAJU 

REAKSI PADA DOMAIN 

MENGANALISIS, 

MENGEV ALUASI, DAN 

MENCIPTA 

MEREEDIASI Jurusan Kimia, 
MISKONSEPSI SISWA FMIPA Universitas 
PADA KONSEP STRUKTUR Negeri Surabaya 

A TOM BERBASIS GAY A 

BELAJAR DIMENSI 

PROSES MENGGUNAKAN 

MULTIMEDIA INTERAKTIF 

MENGAKTIFKAN SISW A 
BELAJAR IPA DENGAN 
MENERAPKAN 
PERMAINAN BERSARANA 
KOMPUTER SEBAGAI 
MEDIA PEMBELAJARAN 

Jurusan Kimia, 
FMIPA, 
Universitas Negeri 
Surabaya 

v v. v 



10. Rinaningsih, Asep 
Kadarohman, Hari 
Firman, Suyatno 

PENERAPAN METODE Jurusan Kimia, 
PEMBELAJARAN PONDOK FMIPA Universitas 
PESANTREN DALAM Negeri Surabaya_ 
PERKULIAHAN KIMIA 
ORGANIK MA TERI 
MEKANISME REAKSI SN 1 
DANSN2 
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DAFTAR HADIR SIDANG KELOMPOK 
SEMINAR KIMIA NASIONAL KIMIA 2016 

: C5.02.02 Ruang 4 
Moderator : Rusly, S.Pd., M.Pd 

No NAMA JUDUL 

1 Farhan Baehaki, Pengembangan dan Validasi Tes 
Nahadi and Harry Pilihan Ganda Berbasis 
Firman Penalaran Untuk Mengukur 

Penguasaan Materi 
Kesetimbangan Kimia 

2 Hairida, Kartono PENGEMBANGAN MODUL 
IPA DAN ASESMEN 
OTENTIK 
BERBASIS INKUIRI 

3 Wilyati Agustina, Peningkatan Ketrampilan 
Yahmun Metakognisi Mahasiswa IKIP 

Budi Utomo Malang Melalui 
Penerapan Tutor Sebaya 
dipadukan dengan The Power of 
Two dalam materi Konsep Mol 

4 Sussi Widiastuti, S. PEMODELAN KELAS 
Si., M.Pd DIGITAL SEBAGAIINOVASI 

PENDIDIKAN KIMIA PADA 
ERA MASY ARAKAT 
EKONOMI ASEAN (MEA) 

5 Triani Mandasari KETERAMPILAN PROSES 
Putri dan Dian MENGAMATI DAN 
No vita MENGKOMUNIKASI PADA 

MATERIPOKOKIKATAN 
KIMIA MENGGUNAKAN 
MODEL PEMBELAJARAN 
INKUIRI DENGAN 
STRA TEGI POGIL 

6 Utiya Azizah, Harun PEMBERDA Y AAN 
Nasrudin KETERAMPILAN BERPIKIR 

MAHASISWA MELALUI 

PENGEMBANGAN 

PERANGKAT 

PERKULIAHAN KIMIA 

INSTANSI 

Departemen 
Pendidikan Kimia, 
Universitas 
Pendidikan 
Indonesia 

FKIP Universitas 
Tanjungpura 

Program Studi 
Pendidikan Biologi 
IKIP Budi Utomo 
Malang 

Guru SMKN 1 
Kediri 

Prodi Pendidikan 
Kimia, Jurusan 
Kimia, FMIP A 
Unesa 

Jurusan Kimia 
FMIPA Universitas 
Negeri Surabaya 

TANDA 
TANGAN 

I 
b ) 

t> -

r--· 
~~ ·-

~-"/ 
\ 

-



7 Nur Qomariyah dan 
Dian Novita 

8 Nuuroniatus Sahri 
Isindanah, Utiya 
Azizah 

9. Muchlis 

10. Sukarmin 

DASAR BERBASIS 

MET AKOGNITIF 

KETERAMPILAN PROSES Jurusan Kimia 
SAINS MELALUI FMIPA Universitas 
PENGEMBANGAN LKS Negeri Surabaya 
BERBASIS PROBLEM 
SOLVING PADA 
SUBMA TERI REAKSI 
OKSIDASI REDUKSI 
PENERAPAN MODEL Jurusan Kimia, 
PEMBELAJARAN INKUIRI FMlPA Universitas 
TERBIMBING UNTUK Negeri Surabaya 
MELA TIH KETERAMPILAN 
BRPIKIR KRITIS PADA 
MATER! POKOK LARUTAN 
PENY ANGGA Dl KELAS XI 
SMA ANTARTIKA 
SIDOARJO 
KESALAHAN KESALAHAN Jurusan ___, 

c-~--, c..,........ 
YANG SERINO TERJADI Kimia,FMIPA ~--L-7---".'s~r-~-- ---
DALAM SIMULASI Universitas Negeri ~ -,y~ 
PENERAPAN MODEL Surabaya 
INDUKTIF 
REDUKSI MISKONSEPSI Jurusan 
PADA MA TERI STRUKTUR Kimia,FMIPA 
ATOM BAGI SISWA Universitas Negeri 
VISUAL-VERBAL Surabaya 
SEIMBANG DENGAN 
BERBANTUAN 
MULTIMEDIA INTERAKTIF 

1-







DAFTAR HADIR SIDANG KELOMPOK 
SEMINAR KIMIA NASIONAL KIMIA 2016 

Ruang 5 
Moderator 

: C6.01.01 

No 

2 

3 

4 

5 

:Dr. Prima RetnoWikandari, M.Si 

NAMA 

Hari Siswoyo, 
I Gusti Ayu 
Mas Sri 
Agung2

, I 
Made Dira 
Swantara3

, 

Sumiyati4 

Isalmi Aziz, 
Hendrawati, 
Nur Hijjah 
Bay ani 
Fadhillah 

Rini Kartika 
Dewi, 
Boediyanto 

Ainun Najih, 
Pirim Setiarso 

Anandya 
Wah yuningtya 
s, Suyatno, dan 
Nurul Hidajati 

JUDUL 

SEBARAN SPASIAL 
PARAMETER
PARAMETER 
HIDROKIMIA AIR TANAH 
UNTUK IRIGASI DI 
KABUPATENJOMBANG 

Pemurnian Crude Glycerol 
dari Produk Samping 
Biodiesel menggunakan 
Zeolit Alam dan Tawas 

OPTIMALISASI SEKAM 
PADI SEBAGAI 
ALTERN A TIF BAHAN 
BAKAR GEL YANG 
RAMAH LINGKUNGAN 
ANALISIS LOGAM Fe(II) 

DALAM SAMPEL AIR 

SUNGAI X DENGAN 

ELEKTRODA PAST A 

KARBON TERMODIFIKASI 

ZEOLIT SECARA CYCLIC 
STRIPPING VOLTAMMETRY 
STANDAR ADISI 

UJI AKTIVITAS 

MUKOLITIK SENY A W A 

FLAVONOID HASIL 

ISOLASI DARI EKSTRAK 

DIKLOROMETANA 

BA TANG TUMBUHAN 

PAKU CHINGIA 

INSTANSI 

Program Doktor 
Ilmu Pertanian, 
Universitas 
Udayana, 
Denpasar, Bali 

Program Studi 
Kimia FST UIN 
Syarif 
Hidayatullah 
Jakarta 

Jurusan Teknik 
Kimia Institut 
Teknologi 
Nasional Malang 

Jurusan Kimia, 
FMIPA, 
Universitas Negeri 
Surabaya 

Jurusan Kimia 
Fakultas 
Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan 
A lam 
Universitas Negeri 
Surabaya 

TANDA 
TANGAN 

• r 



SAKAYENSIS 

6 Tukiran, ANALISIS AWAL J urusan Kimia, 
Andika FITOKIMIA PADA FMIPA, 
Pramudya EKSTRAK METANOL Universitas Negeri 

7L Wardana, Ela 
KULIT BA TANG 

Surabaya 
Nurlaila, Ayu 

TUMBUHAN SYZYGIUM Mei Santi dan 
Nurul Hidayati (MYRTACEAE) 

7 Medya Indra KARAKTERISASI N- Jurusan Kimia 
Mukti dan ASETILGLUKOSAMIN FMIPA oiJ,· Nuniek HASIL HIDROLISIS KITIN Universitas Negeri 
Herdyastuti SECARA KIMIA WI Surabaya 

8 Ririn Sri IDENTIFIKASI DAN UJI Jurusan Kimia 
Hartini, PENDAHULUAN FMIPA 

tf Suyatno AKTIVITAS ANTIKANKER Universitas Negeri 

SENY A WA NON FENOLIK 
Surabaya 

DARI EKSTRAK 

DIKLOROMETANA 

BATANG TUMBUHAN 

A SHIT ABA (Angelica 

keiskei) 
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DAFTAR HADIR SIDANG KELOMPOK 
SEMINAR KIMIA NASIONAL KIMIA 2016 

Ruang 6 : C6.01.02 
Moderator :Dr. Pirim Setiarso, M.Si 

No NAMA JUDUL INSTANSI TANDA 
TANGAN 

1 Harmami, PENGARUH Jurusan Kimia, 
Zilfirdausi Ahla KONSENTRASI NaCl FMIPA, ITS, ' 
Zakaria dan Ita TERHADAP EFISIENSI Surabaya 

' Ulfin INHIBISI KOROSI \ 

TINPLATE OLEH L- \ 
CITRULLINE 

2 Muyassaroh PENINGKATAN Jurusan Teknik 
KUALITAS MINYAK Kimia, Fakultas 
NILAM DENGAN Teknologi 
METODE Industri, ITN 
DESTILASI Malang 
GELOMBANG MIKRO. 

3 Sari Nurul SINTESIS SENYAWA Jurusan Ilmu 
Qolbi*\ Winarto PROP-2-EN-1-0L DARI Kimia, FMIP A, (}4ft-{ Haryadi, M. GLISEROL LEMAK Universitas 
Muchalal HEW ANI SEBAGAI Gadjah Mada 

BAHAN BAKAR 
ALTERN A TIF. 

4 Amardi PENENTUAN KADAR Jurusan Kimia, 
Suprasetyo, FENOL PADA AIR FMIPA, 
Pirim Setiarso SUNGAI SECARA Universitas £j) CYCLIC STRIPPING 

Negeri Surabaya 

VOLTAMMETRY 

DENGAN · ~ 

MENGGUNAKAN 

ELEKTRODA PASTA 

KARBON 

TERMODIFIKASI 

ZEOLIT. 

5 Erika Widiarini, AKTIVITAS Jurusan Kimia ------=:: r! ]JL 

Suyatno, dan MUKOLITIK EKSTRAK FMIPA 
~ ~- / ~t~V1~VI' 



Nurul Hidajati DIKLOROMETANA Universitas 
BATANG Neged Surabaya 
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