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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 2020 dengan tema ―Peranan 

Ilmu Kimia dan Pendidikan Kimia dalam Mengantisipasi Situasi dan Kondisi Pandemik Covid-19 

Menuju Era Tatanan Kehidupan Baru‖. Seminar Nasional Kimia 2020 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 dari pemakalah pada sidang pararel. Prosiding Seminar 

Nasional ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban untuk menyebarluaskan dan 

menyumbangkan hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang terangkum dalam makalah yang disajikan 

di sesi sidang pararel. Kegiatan ilmiah ini diharapkan dapat menjadi ajang komunikasi hasil-hasil 

penelitian di bidang kimia dan pendidikan kimia di tengah situasi dan kondisi pandemik saat ini 

menuju era tatanan kehidupan baru (New Normal) serta menciptakan jalinan kerjasama antara peneliti 

dan praktisi sehingga dapat tercapai sinergisme dalam mempercepat terwujudnya masyarakat yang 

cerdas, sehat, dan berdaya juang tinggi. Semoga yang diupayakan dalam seminar sampai 

terselesaikannya prosiding ini memiliki manfaat yang jauh lebih luas bagi upaya meningkatkan 

inovasiinovasi 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 2020.   
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SAMBUTAN KETUA PANITIA SEMINAR NASIONAL KIMIA 2020 
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya 

  

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua  

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan YME, berkat rahmat dan karuniaNya, pagi ini kita 

semua diberikan kesehatan dan  dapat berkumpul bersama  di zoom ini untuk melaksanakan acara 

Seminar Nasional Kimia 2020. Pada kesempatan ini saya ucapkan selamat datang kepada:  

Yth. Rektor Universitas Negeri Surabaya, Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes., dalam hal ini diwakili oleh 

Wakil Rektor 1, Prof. Dr. H. Bambang Yulianto, M.Pd.  

Yth. Dekan FMIPA Universitas Negeri Surabaya, Prof. Dr.  Madlazim, M.Si.,  

Yth. Para Wakil Dekan FMIPA Universitas Negeri Surabaya,   

Yth. Ketua Jurusan Kimia Universitas Negeri Surabaya, Dr. Sukarmin, M.Pd.,  

Yth. Para Ketua Jurusan di lingkungan FMIPA Universitas Negeri Surabaya,  

Yth. Para narasumber: Prof. Dr. Ni Nyoman Tri Puspaningsih, M.Si., Guru Besar Biokimia 

Universitas Airlangga dan Koordinator Produk Riset Covid-19 dari Universitas Airlangga 

Surabaya, Prof. Ismunandar, Ph.D., Guru Besar Kimia Anorganik Institut Teknologi Bandung 

dan Staf Ahli Kemenristek/BRIN, Dr. Ahmad Lutfi M.Pd., dosen Kimia Fisik dan Pakar Media 

Pembelajaran Universitas Negeri Surabaya. 

Yth. Invited speaker: Prof. Dr. Fauziatul Fajaroh, M.S., dan Herunata, S.Pd., M.Pd., dari Universitas 

Negeri Malang  

Yth. Para undangan dan semua peserta Seminar Nasional Kimia 2020, baik pemakalah maupun non 

pemakalah  

Hadirin yang saya hormati, Seminar Nasional Kimia kali ini diselenggarakan dengan cara yang 

berbeda dari seminar-seminar sebelumnya. Keberadaan virus covid-19 yang tak pernah diduga 

sebelumnya ini telah mengubah seluruh tatanan kehidupan dan kebiasaan normal kita, baik dalam 

bekerja maupun dalam keseharian kita, termasuk dalam penyelenggaraan seminar nasional kimia ini. 

Pandemik ini tak dapat diramalkan kapan berakhir, namun roda kehidupan tetap berputar dan 

suka ataupun tak suka kita harus dapat menyesuaikan diri untuk hidup ―berdampingan‖ dengan virus 

covid-19 secara aman, dengan cara memanfaatkan semua pengetahuan dan keahlian kita. 

Pengembangan pelbagai produk suplemen, pengembangan vaksin dan obat, pengembangan reagen 

yang digunakan untuk penentu keberadaan virus covid-19 untuk mengantisipasi penyebarannya, 

pengembangan pembuatan alat pelindung diri (APD) yang aman, ramah lingkungan, dan nyaman 

digunakan, serta pengembangan di bidang penelitilian lain, menjadi tantangan tersendiri bagi para 

pakar, khususnya di bidang Kimia. Perkembangan ilmu kimia di bidang Pendidikan tak luput dari 

dampak covid-19 tersebut. Penelitian dan praktek di laboratorium yang selama ini menjadi andalan 

jurusan Kimia juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang bisa berubah setiap saat. Kita 

semua diharapkan dapat mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi dan beradaptasi, walau semua 

ini tidak mudah, melalui sharing pengalaman dalam seminar ini.  

Seminar Nasional kali ini dengan tema Peranan Ilmu Kimia dan Pendidikan Kimia dalam 

Mengantisipasi Situasi dan Kondisi Pandemik Covid-19 Menuju Era Tatanan Kehidupan Baru, 

diharapkan dapat menjadi ajang komunikasi hasil-hasil penelitian di bidang kimia dan pendidikan 

kimia di tengah situasi dan kondisi pandemik saat ini menuju era tatanan kehidupan baru (New 

Normal)serta menciptakan jalinan kerjasama antara peneliti dan praktisi sehingga dapat tercapai 

sinergisme dalam mempercepat terwujudnya masyarakat yang cerdas, sehat, dan berdaya juang tinggi 

sehingga mampu survive mengalahkan virus ini .  
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Seminar Nasional Kimia ini diikuti oleh 233   orang peserta yang terdiri dari 64 peserta 

pemakalah (28 pemakalah di bidang pendidikan dan 36 pemakalah di bidang non kependidikan) dan 

169 peserta non pemakalah yang terdiri dari dosen, mahasiswa, para guru SMA dan MA,  dinas 

Pendidikan, serta industri. Para peserta, baik pemakalah maupun non pemakalah tersebut berasal dari 

Mataram, Bantaeng, Padang, Jambi, Medan, Lampung, Banjar Baru, Bandung, Bogor, Semarang, 

Salatiga, Yogya, Kudus, Jember, Kediri, Lamongan, Malang, dan Surabaya.  

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada:  

 Bapak Rektor Universitas Negeri Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor I Prof. Dr. H. 

Bambang Yulianto, M.Pd., yang telah berkenan hadir dan membuka acara kegiatan seminar ini,  

 Para narasumber yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu yang bermanfaat,  

 Para sponsor: PT Bank Tabungan Nasional (BTN), PT Ditek Jaya dan Nanogold Cosmetics, atas 

partisipasinya untuk suksesnya acara ini.   

 Para pengelola jurnal:   

 Indonesia Chemistry and Application Journal (ICAJ)   

 Journal of Chemistry Education Research (JCER)   

 Jurnal Penelitian Pendidikan Sains (JPPS)   

 Jurnal Kimia Riset    

yang telah memberikan kesempatan kepada pemakalah untuk mempublikasikan artikelnya sesuai 

pilihan masing-masing setelah melalui proses review. Semoga kerjasama ini tetap berlanjut di 

kesempatan mendatang.   

Ucapan terima kasih dan  apresiasi yang setinggi-tingginya  saya ucapkan kepada semua anggota 

panitia yang telah bekerja dan berusaha keras dengan semangat kerja sama yang tinggi sehingga acara 

ini dapat terlaksana dengan baik. 

Akhirnya saya menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak jika ada sikap, ucapan yang 

kurang berkenan mulai  penyiapan acara hingga terselenggaranya acara ini. Selamat mengikuti 

seminar, tetap patuhi protokol kesehatan di manapun berada. Semoga kita semua dapat melaksanakan 

kegiatan seminar ini dengan sebaik-baiknya dan dapat mengambil manfaat dari hasil kegiatan ini.  

Semoga kita semua diberi kesehatan dan dapat lulus ujian dalam mengatasi pandemik ini.  

Salam sehat selalu!!   

 

Surabaya, 10 Oktober 2020  

Ketua Panitia,  

  

 

Dr. Maria Monica S.B.W., M.Si   
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SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 

PADA ACARA SEMINAR NASIONAL KIMIA (SNK) 2020 
 

 

Assalamualaikum, Wr. Wb. 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada 

kita semua, sehingga Seminar Nasional Kimia (SNK) 2020  yang dilaksanakan oleh Jurusan Kimia 

FMIPA dapat terselangara pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Oktober 2020. 

Saya ucapkan selamat datang kepada para narasumber: Prof. Dr. Ni Nyoman Tri 

Puspaningsih, M.Si (Universitas Airlangga Surabaya), Prof. Dr. Ismunandar Ph.D. (Staf Ahli 

Kemenristek/BRIN), dan Dr. Ahmad Lutfi, M.Pd. (Universitas Negeri Surabaya), para pemakalah dan 

seluruh peserta seminar dan terima kasih atas partisipasinya. 

Saya menyambut baik atas terselengaranya seminar ini yang merupakan agenda rutin Jurusan 

Kimia FMIPA Unesa. Kepada Ketua Jurusan Kimia dan Ketua Panitia Seminar Nasional Kimia, saya 

ucapkan terima kasih telah ikut menumbuhkan atmosfir akademik dengan kegiatan ilmiah di kampus 

tercinta ini.  

Dalam rangka mengantisipasi situasi dan kondisi pandemik yang diakibatkan virus Covid-19, 

maka  Seminar kali ini mengambil tema ―Peranan Ilmu Kimia dan Pendidikan Kimia dalam 

Mengantisipasi Situasi dan Kondisi Pandemik Covid-19 Menuju Era Tatanan Kehidupan Baru.‖ Ini 

merupakan upaya keikutsertaan kita dalam mendukung program pemerintah di era new normal. Dari 

seminar ilmiah ini, saya harapkan dapat menjadi ajang diskusi dan tukar informasi antara peneliti, 

guru, dosen dan praktisi pendidikan serta industri, sehingga akan memumculkan ide-ide baru dibidang 

kimia dan pendidikan kimia, serta dapat memotivasi akan lahirnya inovasi-inovasi guna meningkatkan 

sumber daya manusia yang cerdas, berbudaya, dan bermartabat. 

Akhirnya pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya memberikan penghargaan yang 

sebesar-besarnya kepada seluruh panitia penyelenggara, kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi 

dan berkontribusi untuk suksesnya acara seminar ini. Semoga Allah SWT berkenan memberikan 

limpahan pahala atas semua yang telah kita lakukan bersama.  

Aamiin Ya Robbal Alamin, 

Selamat berseminar. 

 

Wassalammualaikum Wr.Wb. 

 

Surabaya, 10 Oktober 2020 

Rektor Universitas Negeri Surabaya,                        

 

                  

 Prof. Dr. Nurhasan, M. Kes. 
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Abstrak.  Tuntutan pendidikan saat ini menjadi tugas bersama untuk meningkatkan kualitas lulusan pendidikan 

dasar dan menengah dengan membekali dan melatihkan keterampilan Abad 21 sehingga mereka dapat bertahan 

dan bersaing secara global. Kondisi pandemi COVID-19 yang mengubah pembelajaran menjadi online menjadi 

tantangan untuk tetap memenuhi tuntutan pendidikan. Penelitian ini bertujuan mengetahui kelayakan perangkat 

pembelajaran ditinjau dari validitas perangkat pembelajaran yang dapat menjadi solusi dan digunakan pada masa 

pandemi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian R&D (Research and Development) sampai pada tahap 

revisi desain. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah telaah dan validasi perangkat pembelajaran. 

Penilaian yang diperoleh dari tahap validasi kemudian dianalisis menggunakan perhitungan rata-rata dan 

dikonversi menjadi persentase validasi. Persentase perangkat pembelajaran pada penelitian ini yaitu Silabus 

pembelajaran 87,5%; RPP 88,8%; LKPD 1 & 2 yaitu 77,7% dan 79,5%; lembar soal pre-test dan post-test 

pengetahuan 77,5%; lembar soal pre-test dan post-test kemampuan analisis 77,5%; dan lembar angket respon 

peserta didik 78%. Persentase hasil data validasi perangkat pembelajaran diinterpretasikan berdasarkan skala 

Likert, sehingga perangkat pembelajaran dinyatakan valid karena mendapat persentase hasil validasi ≥ 61%. 

Kevalidan yang diperoleh menunjukkan kelayakan perangkat pembelajaran, dengan demikian perangkat 

pembelajaran tersebut dinyatakan layak dan dapat diterapkan dalam pembelajaran online. 

Kata kunci: Inkuiri terbimbing, kemampuan analisis, laju reaksi 

 

Abstract.  The demands of education are now a shared task to improve the quality of primary and secondary 

education graduates by equipping and training 21st Century skills to survive and compete globally. The COVID-

19 pandemic condition, which has turned online-based learning, is a challenge to keep up with education 

demands. This study aims to determine the feasibility of learning media in terms of the validity of the learning 

media that can be a solution and be used during a pandemic. This study uses the R&D (Research and 

Development) research method until the design revision stage. The data collection method used was a study and 

validation of learning media. The assessment obtained from the validation stage is then analysed using the 

average calculation and converted into a validation percentage. The percentage of learning media in this study 

were 87.5% learning syllabus; RPP 88.8%; LKPD 1 & 2, namely 77.7% and 79.5%; pre-test and post-test 

question sheets for knowledge of 77.5%; the pre-test and post-test question sheets for the analytical ability of 

77.5%; and the student response questionnaire sheet 78%. The percentage of the data results on the validation of 

learning media was interpreted based on a Likert scale, results so that the learning media were declared valid 

because they got a percentage of validation results ≥61%. The validity obtained shows the feasibility of the 

learning media. Thus the learning media is declared feasible and can be applied in online learning. 

Keywords: Guided inquiry, analytical ability, reaction rates 
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1. Introduction 

Curriculum 2013 is one of the government's efforts to improve education qualities in Indonesia. 

In Permendikbud No. 36/2018, Curriculum 2013‘s learning used a learner-centred pattern, strength 

active-seeking learning and strength critical learning patterns in which analytical skills are included 

[1].  Analytical skills integrated with critical thinking are mentioned in Permendikbud No. 20/2016 

and have become one of the competency standards for primary and secondary education graduates 

[2]. Analytical skills are also skills that must be mastered in the 21st century to survive and 

compete [3]. Analytical skills make students break down a thing or problem into small parts and 

find out the relationship between these parts [4]. Analytical skills have three components: 

elemental analysis, relationship analysis, and analysis of organizational principles [5]. The results 

of the pre-research conducted at SMA Negeri 1 Kraksaan Probolinggo showed that the students' 

analytical skills in each component was still low, namely 21.11% in the elemental analysis skills 

category; 39.26% in the relationship analysis skills category; and 27.78% in the category of 

organizational principles analysis skills, so it is necessary to train analytical skills to students. 

Analytical skills can be trained by applying a guided inquiry learning model. The guided inquiry 

learning model can direct students to build their knowledge through scientific activities to become 

more meaningful and accessible for students to remember because it enters long-term memory [6]. 

Chemistry is a subject with the characteristics of multiple representation level concepts [7], 

complex [8], contain quantitative and qualitative variable [9], and is considered difficult by 

students [10]. The multiple representation consisted of sub-microscopic (abstract), macroscopic, 

and symbolic material [11]. For example, abstract concept or sub-microscopic level in matter 

reaction rate, that is the concept of activation energy which we can only do through the occurrence 

of a reaction that the energy needed by the reactants to react, but we cannot sense the activation 

energy [12], while for macroscopic material which can be performed by do an experiment such as 

an experiment on the factors affecting the reaction rate [13], that the speed of reaction can be 

observed. Besides, chemistry subjects have several levels of representation, based on the pre-

research results at SMA Negeri 1 Kraksaan Probolinggo, as many as 96.7% of students think 

chemistry is a complicated subject, and 56.7% of students choose the rate reaction as material that 

is considered difficult. 

The multiple representation level of chemistry subject have a purpose to practice critical 

thinking skills of students [14]. The reaction rate in chemistry subject requires students to carry out 

experiments on the factors affecting reaction rate based on the basic competency in Curriculum 

2013. Conducting experiments can be a scientific activity to train students‘ analytical skills. The 

learning media are used in the learning activity must also be designed using learning models that 

conduct an experiment. The learning media that include syllabus, lesson plans (RPP), and student 

worksheets (LKPD) are designed using guided inquiry model. The guided inquiry model is used for 

the learning media because it focuses on teacher guidance and in the LKPD, every activity in 

guided inquiry-based LKPD can practice analytical skills because it adapts to each stage of guided 

inquiry models, so students will conduct their knowledge about the subjects they are studying 

during the learning process and be more independent because they already have thinking 

guidelines. 

During the COVID-19 pandemic, it is a challenge to be still able to train analytical skills to 

students as 21st-century skills that should be mastered by students, even with online learning. The 

condition showed that teachers need learning media that suitable in pandemic conditions. The 

learning media developed in this study were adapted to pandemic conditions, which are online-

based. Although the learning media are designed according to online learning, but can still be used 

to train students' analytical skills because the learning media using guided inquiry learning models. 

This study aims to determine the feasibility of learning media to train students‘ analytical skills on 

factors affecting reaction rate materials in terms of the validity of the learning media, so the 

validity of learning media shows the feasibility of learning media that is to be used in the learning 

process. 
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The feasibility of the learning media reported in this study are the learning syllabus, lesson plan 

(RPP), Student Worksheets (LKPD), pre-test and post-test learning outcomes (knowledge), pre-test 

and post-test analytical skills, and student response questionnaire sheets. This research was 

conducted to determine the feasibility of learning media used to train students' analytical skills on 

the factors affecting reaction rate. The feasibility of learning media is reviewed based on the results 

of the validation test of learning media. 

 

2. Research Methods and Data Collection Methods 

2.1 Research Methods 

This research was designed using the R&D (Research and Development) steps method 

according to Sugiyono as in Figure 1 below: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. The Research Design according to Sugiyono  
[15] 

This research was conducted until the fifth stage that is design revision. 

2.2 Data Collection Methods 

2.2.1 Review of Learning Media 

The review stage of the learning media that will be used in the learning activity is 

carried out by the reviewer to provide suggestions for the media so that it can be 

refined before being tested on students. 

2.2.2 Validation of Learning Media 

The learning media‘s validation stage was carried out to determine the learning 

media‘s validity that would be used in the learning activity. The validator carries out 

this stage by providing an assessment of the learning media. The validator‘s 

assessment results will be calculated to determine the percentage of the learning 

media‘s validity. The formula used is as follows:  

                       
                      

           
      

The criteria for interpreting the value of the percentage validity results can be 

seen in table 1 below: [16] 

Table 1. The Interpreting Criteria of Percentage Validity 

Percentage (%) Level of Validity 

81-100 Very Valid 

61-80 Valid 

41-60 Quite Valid 

Potentials and 

Problems 

Data 

Collection 

Product 

Design 

Design 

Validation 

Design 

Revision 

Product 

Trials 

Product 

Revision 

Test 

Use 

Product 

Revision 

Mass 

Production 
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Percentage (%) Level of Validity 

21-40 Invalid 

0-20 Very Invalid 

The criterion for interpreting the percentage of validity is used in making 

decisions on the feasibility of learning media in this study. 

 

3. Results and Discussion 
This study developed learning media consisting of a syllabus, RPP, LKPD, pre-test and post-test 

learning outcomes (knowledge), pre-test and post-test analytical skills, and student response 

questionnaire sheets. The learning media was developed by adjusting the current pandemic 

conditions that is online learning. Besides, the media were designed to train students' analytical 

skills on the factors affecting reaction rates material. The development of this learning media goes 

through five stages according to the R&D steps [15]. 

3.1 Potential and Problems Stage 

The initial stage is the potential and problems. Online learning has good potential because 

it has many advantages [17]. Online learning during the pandemic is a challenge for teachers 

to fulfil the criteria for student-centred learning in the Curriculum 2013 which is the learning 

activity focus on students [1]. Another challenge is to keep practicing 21st Century skills for 

students through online learning. The potentials and problems faced have led to developing 

learning media that are suitable for online learning conditions and can still practice 21st 

Century skills, one of which is analytical skills. Data from pre-research results at SMAN 1 

Kraksaan with low analytical skills test results also supported in the developing learning 

media. 

3.2 Collection Data Stage 

The data collection stage was carried out to support the learning media that developed in 

this study. Data collection was carried out by collecting literature that supports this research, 

such as looking for relationships between guided inquiry learning models with analytical skills 

and looking for experimental videos of the factors affecting reaction rate. The guided inquiry 

learning model has a relationship that can train each component‘s analytical skills because at 

each stage of the guided inquiry learning model, there are analytical skills trained, so this 

learning model is used in the development of learning media and LKPD to train analytical 

skills. The relationship between the stages of the guided inquiry model and analytical skills is 

shown in the table 2. 

Table 2. The Relationship between Guided Inquiry Learning Model Stages and Analytical 

Skills 
Guided Inquiry 

Learning Model 

Stages 

Learning Activity Trained analytical skills 

Presents a phenomenon Formulate problem Elemental analysis 

Formulate hypotheses 

about phenomena 

Make a hypothesis Relationship analysis 

Collect experimental 

data 

Determine the 

experimental variables 

and do the experiment 

Elemental analysis 

Formulate explanations 

and conclusions 

- Analyze experimental 

data 

- Summing up the 

experimental results 

- Relationship analysis 

- Analysis of organizational 

principles 

3.3.  Product Design 

The product design stage is carried out by the potentials, problems, and data obtained from 

data collection results based on supporting literature. The product developed is a learning 

media for the sub material factors affecting the reaction rate. The syllabus and RPP are 
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designed with attention to the learning model and platform to be used in the learning process 

that is the guided inquiry model and Google Classroom to facilitate the management of 

learning activities and assignments. 

LKPD are prepared following the guided inquiry learning model and online learning 

adjustments because students cannot conduct experiments directly in the laboratory, so 

learning media in the form of experimental videos is used for the factors affecting the reaction 

rate. The LKPD sections are adjusted to the guided inquiry learning model so that each syntax 

trains analytical skills. Several analysis questions include elemental analysis skills, 

relationship analysis, and analysis of organizational principles in each LKPD. The LKPD are 

made into two, namely LKPD 1, which contains the activity for concentration and surface area 

factors materials, while LKPD 2 has the activity for temperature and catalyst factors materials. 

The pre-test and post-test question sheets for knowledge and analytical skills were used to 

determine the completeness and improvement of student learning outcomes before and after 

applying the learning media developed as one of the indicators of the influence of these 

learning media on students. Student response questionnaire sheets are used to determine the 

level of practicality of learning media after being applied to learning activities. The designs 

used in the learning media developed are as follows: 

 

 
Figure 2. Learning Management System (LMS) used in RPP that is Google Classroom 

 

 
Figure 3. The LKPD Cover 
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Figure 4. The Analytical Skills are trained according to the LKPD‘s Stages of Guided Inquiry 

Learning Model 

 

3.3 Product Validation 

The product design compiled is reviewed by reviewer. The review stage is carried out in 

order to provide input and corrections for learning media. One of the elemental analysis 

questions and the answer key in LKPD 2 before being reviewed by the reviewer is shown by 

figure 5: 
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Figure 5. Elemental Analysis Question in LKPD before Review Stage 

The result of the revision of input and corrections during the review stage is shown by 

figure 6, as follows: 

 

 
Figure 6. Elemental Analysis Question after the Review Stage 

The revised results from the reviewers who have been approved then proceed to the 

validation stage. The validator validates the learning media. The validation stage needs to be 

done to determine the validity of learning media for use in learning activity. The validator is 

given a validation sheet according to the desired assessment criteria, and then the validator 

assesses according to the validated learning media. The assessments provided by each 

validator are then added up to find out the value obtained by each media. After that, the 

percentage of validity is calculated using the formula below: 
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The result of calculating the validity percentage of the developed learning media is shown 

in table 3 below: 

Table 3. Validity Percentage of Each Learning media 

No. Learning media 
Validity Percentage 

(%) 

1. Syllabus 87.5 

2. Lesson Plan (RPP) 88.8 

3. Student Worksheet 1 77.7 

4. Student Worksheet 2 77.7 

5. Pre-test and post-test question sheets for learning 

outcomes 

77.5 

6. Pre-test and post-test question sheets for analytical 

skills 

77.5 

7. Student response questionnaire sheets 78 

The percentage of validity obtained for each component of the LKPD, which is more detail, 

is shown in table 4 below: 

Table 4. The Assessed LKPD‘s Components 

No. Assessed Aspect 

Validity Percentage of 

Each Component (%) 

LKPD 1 LKPD 2 

1. Suitability of LKPD with the 2013 

Curriculum 

81.25 81.25 

2. Suitability of LKPD with Guided Inquiry 

Learning Model Components 

75 79.25 

3. Suitability of LKPD for Training 

Analysis Skills: 

i. Elemental Analysis 75 75 

ii. Relationship Analysis 81.25 81.25 

iii. Analysis of Organizational Principles 75 75 

The percentage of validity obtained is then interpreted using a Likert scale as in table 1, 

with the following results: 

3.4.1 Syllabus and Lesson Plan (RPP) 

The syllabus and RPP in this study were prepared based on the guided inquiry 

learning model and online learning conditions using the Google Classroom platform. 

Based on the data from the syllabus and RPP‘s validation results, respectively, which 

were 87.5 and 88.8%. The percentage of these results is included in the very valid 

category based on the Likert scale in table 1 [16]. The syllabus and RPP are thus 

declared valid, so the syllabus and RPP are feasible and can be applied in online 

learning with students. 

3.4.2 LKPD 1 and 2 

LKPD 1 & 2 in this study follow the learning model used that is the guided 

inquiry learning model. The percentage of validity obtained by LKPD 1 and 2 are 

77.7% and 79.5%, respectively. This percentage is included in the valid category 

based on a Likert scale [16]. The percentage obtained for each component in LKPD 1 

and 2 are 81.25% based on suitability with the 2013 Curriculum, which is categorized 

very valid. The percentage of 75% for the suitability of LKPD 1 with the guided 

inquiry learning model and 79.25% for LKPD 2 in the same assessment component. 

This percentage is included in the valid category based on a Likert scale [16]. The 

percentage of the suitability component to train analytical skills in each component of 

the analysis, namely elemental analysis, relationship analysis, and analysis of 
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organizational principles in LKPD 1 and 2 are 75%; 81.25%; and 75%. This 

percentage is included in the valid category for the elemental analysis component and 

organizational principles, while it is very valid for relationship analysis. The decision 

is made based on a Likert scale [16]. LKPD 1 and 2 are thus declared valid, so the 

LKPD 1&2 are feasible and can be used in online learning to practice analytical skills 

on the sub-material factors affecting the reaction rate. 

3.4.3 Pre-test and Post-test Question Sheet 

There are two kinds of pre-test and post-test question sheets in this study: 

knowledge and analytical skills. The question sheet is used to determine the initial 

conditions before the learning media are applied and the final conditions after the 

learning media are applied so that it can be seen the effect of implementing the 

learning media contained in this study. The pre-test and post-test question sheets each 

got the same percentage that is 77.5%. This percentage is included in the valid 

category according to a Likert scale [16]. The question sheet can be used to measure 

the improvement in the initial and final conditions of the application of learning media 

in this study. 

3.4.4 Student Response Questionnaire Sheet 

Student response questionnaire sheets are used to determine the practicality of 

learning media, especially LKPD, which assessed by students after being applied to 

students. The response questionnaire sheet gets a validity percentage of 78% which is 

included in the valid category according to the Likert scale [16]. 

The learning media‘s feasibility in this study in terms of the validity value obtained so that the 

percentage of validity showed a valid result means that the learning media is declared feasible and 

can be used in the learning process. Besides, the learning media in this study can be used to look 

for practicality and effectiveness data to complete the feasibility of the learning media. 

 

3.4 Product Revision 

The learning media that became the product in this study was revised twice, namely at the 

review stage and after the validation stage. The review stage revision is on the learning media‘ 

content, while the revision after the validation stage is on the inaccuracy of writing in LKPD. 

 

4. Conclusion 

The results of the validation data analysis can be concluded that: 

a. The syllabus and RPP got a validity percentage of 87.5% and 88.8%, respectively, so they 

were declared very valid, so the syllabus and RPP are feasible and could be used in online 

learning activities. 

b. LKPD 1 & 2 got a validity percentages of 77.7% and 79.5%, respectively, so they were 

declared valid, so LKPD are feasible and could be used in the online learning process. Also, 

can be used to train students‘ analytical skills. 

c. The pre-test and post-test question sheets, both knowledge and analytical skills, can be used 

to measure students' initial and final conditions, which become indicators of this learning 

media‘s impact after being applied during the learning process. The pre-test and post-test 

question sheets were declared valid with the acquisition of a validity percentage of 77.5%. 

d. Student response questionnaire sheets can be used as a tool to measure the practicality of the 

media, especially for LKPD after being applied to the learning process because it is declared 

valid with a validity percentage of 78%. 
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Abstrak.  Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan Bahan Motivasi Peserta Didik (BMPD) yang layak 

digunakan untuk memotivasi pada pembelajaran kimia di SMA kelas X semester 2. BMPD dikembangkan 

mengikuti tahapan analyze, design, develop, implement, evaluate (ADDIE). Tahap evaluasi meliputi sub tahap 

evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Dalam penelitian ini pengembangan BMPD sampai tahap evaluasi 

formatif. Kriteria kelayakan meliputi validitas (isi dan konstruk), kepraktisan, dan efektivitas. Kriteria validitas 

didasarkan data hasil expert judgement dari tiga orang validator. Kriteria kepraktisan dan efektivitas didasarkan 

penilaian yang diberikan oleh tiga orang guru kimia sesaat setelah uji coba BMPD. Keseluruhan data dianalisis 

secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kesembilan BMPD yang dikembangkan memenuhi 

syarat kelayakan. Setiap indikator dari kesembilan BMPD sebagai pemotivasi memperoleh penilaian dari 

validator dengan modus (Mo) minimal 4 pada rentang skor 1-5 dengan nilai percentage of agreement antar 

validator di atas 75%. Kesembilan BMPD dinyatakan memenuhi syarat kepraktisan dan efektivitas karena pada 

setiap indikatornya memperoleh penilaian dari guru pengguna dengan modus (Mo) 4 pada rentang skor 1-4 

dengan nilai percentage of agreement (R) antar guru pengguna di atas 75%. 

Kata kunci: Bahan Motivasi Peserta Didik (BMPD), validitas, kepraktisan, efektivitas, percentage of agreement. 

 

Abstract.  This study aims to produce Student Motivation Materials (SMM) that feasibility to use in learning 

chemistry at senior high school class X second semester. SMM is developed following steps analyze, design, 

develop, implement, evaluate (ADDIE) stages. The evaluation stage includes the formative evaluation and 

summative evaluation sub-stages. In this research, the development of the SMM until the formative evaluation 

stage. The eligibility criteria includes validity (content and construct), practicality, and effectiveness. The 

validity criteria are based on data from the expert judgment from three validators. Practicality and effectiveness 

criteria are based on the assessment given by three chemistry teachers shortly after the SMM trial. All data were 

analyzed descriptively. The results of the study concluded that the nine SMMs developed reach the eligibility 

requirements. Each indicator from the nine SMM as a motivator receives an assessment from the validator with 

mode (Mo) at least 4 in the score range 1-5 with a percentage of agreement between validators above 75%. The 

nine SMMs were declared to reach the requirements for practicality and effectiveness because each indicator 

received an assessment from the user teacher with mode (Mo) at least 4 in the score range 1-4 with a percentage 

of agreement (R) between user teachers above 75%. 

Keywords: Students' Motivation Materials (SMM), validity, practicality, effectiveness, percentage of agreement. 

 

 

1.  Pendahuluan 

Motivasi merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran dan merupakan unsur yang 

mutlak harus dilaksanakan. Motivasi merupakan hal yang sangat penting yang tertuang pada 

Permendikbud nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yang 

mailto:suyono@unesa.ac.id
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menyebutkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan harus mampu memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran [1]. Motivasi dapat diartikan 

sebagai sesuatu yang dapat menyebabkan seseorang melangkah, tetap melangkah, dan ke arah 

mana kita melangkah [2]. Motivasi merupakan proses yang memberi semangat, arah, dan kegigihan 

perilaku [3]. Perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan 

lama. Motivasi belajar adalah proses yang memberi semangat belajar, arah, dan kegigihan perilaku 

[4].  

 Motivasi bukan hanya berperan penting dalam mengupayakan peserta didik terlibat ke dalam 

pembelajaran, tetapi juga menentukan seberapa dalam peserta didik akan belajar. Peserta didik 

yang termotivasi untuk mempelajari sesuatu akan menggunakan proses kognitif yang lebih tinggi 

untuk mempelajari, menyerap, dan mengingat lebih banyak sebuah informasi [5]. Motivasi 

mendorong individu untuk melakukan kegiatan belajar sehingga terjadi perubahan perilaku untuk 

mencapai tujuan. Seorang peserta didik yang memiliki motivasi tinggi cenderung mencurahkan 

segala kemampuan dan potensi untuk mencapai tujuan yang diharapkan [6].  

 Motivasi peserta didik untuk belajar dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ketertarikan pada 

mata pelajaran, persepsi tentang manfaat yang diperoleh, keinginan untuk berprestasi, rasa percaya 

diri, gender, status sosio-ekonomi, kesabaran, dan ketekunan [7]. Motivasi belajar pada peserta 

didik berbeda satu sama lain, terdapat peserta didik yang motivasinya berifat intrinsik 

menyebabkan kemauan belajarnya kuat dan tidak bergantung pada faktor di luar dirinya. Peserta 

didik sebaliknya,  yang motivasi belajarnya bersifat ekstrinsik memiliki kemauan belajar yang 

sangat tergantung pada kondisi di luar dirinya. Kenyataan di kelas, motivasi ekstrinsik yang banyak 

terjadi terutama pada anak-anak dan remaja pada proses belajar [8]. Guru harus dapat 

memanfaatkan sebaik-baiknya kedua motivasi belajar peserta didik tersebut dengan cara melayani 

kebutuhan peserta didik [9].  

 Peserta didik dikatakan termotivasi apabila memenuhi indikator motivasi sebagai berikut: (1) 

attention, Bahan Motivasi Peserta Didik (BMPD) menjadikan peserta didik tertarik dan berminat 

untuk berpartisipasi aktif mempelajari materi terkait; (2) relevance, BMPD memiliki relevansi 

dengan materi terkait serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari; (3) confidence, BMPD 

menjadikan peserta didik percaya/merasa mampu memahami materi terkait; (4) hasrat dan 

keinginan untuk berhasil, BMPD menjadikan peserta didik memiliki semangat dalam belajar kimia 

[10][11]. BMPD yang dikembangkan adalah bahan motivasi yang harus diberikan guru dan 

diterima oleh peserta didik untuk mengembangkan motivasi peserta didik. Motivasi yang disajikan 

berupa demonstrasi sederhana atau video. Kegiatan demonstrasi kimia dapat meningkatkan 

perhatian dan motivasi belajar peserta didik [12]. Penggunaan media audiovisual dapat 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik [13]. Materi yang termuat dalam BMPD ini yaitu: (1) 

teori pasangan elektron kulit valensi (VSEPR) dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk 

molekul; (2) hubungan interaksi antar ion, atom, dan molekul dengan sifat fisika zat; (3) sifat 

larutan berdasarkan daya hantar listriknya; (4) reaksi reduksi oksidasi; (5) perhitungan kimia 

(stoikiometri). 

 Pembelajaran agar lebih menarik dan bermakna, maka guru harus memberi motivasi belajar 

secara konstektual sesuai manfaat dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari [2]. Guru harus 

memiliki berbagai macam strategi untuk dapat memunculkan, mengembangkan, dan 

mempertahankan motivasi intrinsik dan ekstrinsik peserta didik dalam belajar kimia. Guru yang 

baik akan selalu dengan sukarela menerapkan berbagai macam strategi agar mendapatkan hasil 

yang lebih efisien dan inovatif [14]. Salah satu cara yang dapat digunakan guru untuk 

menimbulkan motivasi adalah menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik [11]. Guru dapat 

memberikan stimulus eksternal yang dapat meningkatkan motivasi peserta didik dengan cara 

memberikan motivasi yang memukau [15]. Strategi yang dibuat oleh guru tertuang dalam silabus, 

RPP, bahan ajar, media pembelajaran, dan skenario pembelajaran. RPP adalah rencana kegiatan 

pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih [1]. RPP dibuat sebagai pedoman guru 
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untuk menciptakan dan mengendalikan suasana kelas agar tercipta lingkungan belajar yang 

kondusif, menyenangkan, dan pembelajaran bermakna. 

 Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar RPP dalam mata pelajaran kimia yang 

digunakan tidak disusun secara rinci pada aspek motivasi. Lebih dari 80% RPP hanya disusun 

dengan memperhatikan seluruh materi tersampaikan tanpa ada upaya untuk meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik. Hasil analisis 26 RPP kelas X semester 2 dari Skripsi Mahasiswa S-1 

Pendidikan Kimia Universitas Negeri Surabaya, hanya 1 RPP yang memotivasi peserta didik 

menggunakan video, 4 RPP memotivasi menggunakan gambar, 1 RPP memotivasi menggunakan 

peta konsep, 5 RPP memotivasi menggunakan fenomena, 2 RPP memotivasi dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran, dan 13 RPP memotivasi menggunakan pertanyaan. Hasil 

analisis 6 RPP guru untuk materi kelas X semester 2, terdapat 1 RPP memotivasi menggunakan 

gambar, 2 RPP memotivasi menggunakan video, 2 RPP memotivasi menggunakan pertanyaan, dan 

2 RPP memiliki motivasi yang kurang jelas karena tidak dijabarkan dengan rinci. 

Pemberian motivasi merupakan kewajiban guru untuk meningkatkan rasa ingin tahu peserta 

didik agar peserta didik lebih memiliki keinginan dan motivasi untuk mempelajari materi yang 

diajarkan oleh guru. Pemberian motivasi yang tepat harus disusun dengan strategi yang jitu agar 

motivasi yang diberikan guru (motivasi eksternal) dapat meningkatkan motivasi internal peserta 

didik. Belum ada yang menyusun berbagai macam motivasi yang memukau untuk materi kelas X 

semester 2 yang dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Berdasarkan uraian latar belakang  di 

atas tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengahasilkan BMPD yang layak digunakan pada 

pembelajaran kimia di SMA kelas X semester 2. 

 

2.  Metode 

Subyek penelitian adalah draf BMPD yang terdiri dari sembilan set, yaitu (1) BMPD Fun with 

Soap; (2) BMPD Lava Lamp; (3) BMPD Kertas Ajaib; (4) BMPD Ice Boiling Water; (5) BMPD 

Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit; (6) BMPD Lampu Lalu Lintas Mangan; (7) BMPD Jam 

Iodin; (8) BMPD Golden Rain; dan (9) BMPD Hydrogen Rocket. BMPD dikembangkan mengikuti 

tahapan analyze, design, develop, implement, evaluate (ADDIE) sesuai Branch (2010) [16]. Model 

ini memeliki dua tahap evaluasi yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Dalam penelitian ini 

pengembangan BMPD sampai tahap evaluasi formatif. Setelah didapatkan draf BMPD, kemudian 

dilakukan uji kelayakan. Kriteria kelayakan didasarkan meliputi validitas (isi dan konstruk), 

kepraktisan, dan efektivitas [17]. Kriteria validitas didasarkan data hasil expert judgement dari tiga 

orang validator. Kriteria kepraktisan dan efektivitas didasarkan penilaian yang diberikan oleh tiga 

orang guru kimia sesaat setelah uji coba BMPD. Sumber data penelitian berasal dari hasil telaah, 

validasi, dan data hasil uji coba. Keseluruhan data dianalisis secara deskriptif. Uji coba dilakukan 

pada 3 orang guru kimia SMA, dikarenakan dampak pandemi Covid-19. Instrumen yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu lembar telaah, validasi, dan angket respon guru.  

Data telaah yang didapatkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu hasil masukan 

dan penilaian oleh ahli/pakar dibidang kimia untuk perbaikan BMPD yang dikembangkan. Data 

validitas isi (relevansi) dan validitas konstruk (konsistensi) berdasarkan data hasil expert judgement 

dari tiga orang ahli/pakar (validator) dalam bidang kimia/pembelajaran kimia. Validitas isi dapat 

dipenuhi dengan berpedoman pada sebuah prinsip bahwa produk pengembangan tidak boleh ada 

salah secara konseptual. BMPD yang dikembangkan tidak boleh ada salah konsep ditinjau dari 

kompetensi inti, bahan memotivasi maupun konten kimianya. Validitas konstruk dapat dipenuhi 

dengan berpedoman pada desain pengembangan yang harus dipenuhi. Desain pengembangan 

BMPD adalah sebuah bahan ajar yang dapat mememuhi indikator motivasi. Data hasil validasi 

BMPD dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Skor hasil validasi diperoleh berdasarkan kriteria 

penilaian menggunakan skala Likert yang disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Skala Likert pada Kriteria Validitas 

Skala Penilaian 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat tidak valid 

Kurang valid 

Cukup valid 

Valid 

Sangat valid 

[18] 

Terhadap skor yang diberikan validator pada setiap kriteria ditentukan modus penilaian (Mo) 

setiap kriteria yang diberikan oleh masing-masing validator, kemudian dilakukan analisis 

deskriptif. Penetapan ada atau tidaknya kesepakatan antar penilai dalam memberikan skor penilaian 

digunakan nilai percentage of agreement menggunakan formula yang dikembangkan oleh Borich 

(1994). Formula itu adalah sebagai berikut: 

 

[19] 

dengan keterangan, 

R = Koefisien persentage of agreement  

A = Skor tertinggi dari validator 

B = Skor terendah dari validator 

Kriteria penyimpulan atas nilai R adalah para validator dinyatakan saling sepakat atas penilaian 

yang diberikan jika nilai R ≥ 75% [19]. BMPD dinyatakan memenuhi syarat validitas isi jika tidak 

didapati validator yang menuliskan atau menyatakan bahwa BMPD memuat konsepsi yang salah 

dan jika setiap kriteria penilaian memiliki Mo minimal 4 dan tidak ditemukan ketidaksepemahaman 

antar validator. BMPD dinyatakan memenuhi syarat validitas konstruk, jika setiap kriteria penilaian 

memiliki Mo minimal 4 dan tidak ditemukan ketidaksepemahaman antar validator. BMPD dapat 

diujicobakan setelah BMPD memenuhi syarat validitas.  

Angket respon guru diberikan sesaat setelah guru melakukan uji coba terbatas kemudian 

hasilnya dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Respon guru menunjukkan kepraktisan dan 

efektivitas BMPD yang dikembangkan. Kepraktisan dapat dipenuhi dengan berpedoman pada 

prinsip bahan ajar yang dikembangkan harus berguna dan dengan mudah digunakan sesuai tujuan 

pengembang [17]. BMPD yang dikembangkan harus berguna secara nyata dan dengan mudah bagi 

guru menggunakannya untuk memotivasi peserta didik. Efektivitas dapat dipenuhi dengan 

berpedoman pada prinsip bahwa hasil perlakuan dari bahan ajar yang dikembangkan harus sesuai 

dengan tujuan pengembang [17]. BMPD yang dikembangkan harus dapat membantu guru 

memotivasi peserta didik sesuai dengan indikator motivasi. Skor kepraktisan dan efektivitas 

diperoleh berdasarkan kriteria penilaian menggunakan skala Likert yang disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Skala Likert pada Kriteria Kepraktisan dan Efektivitas 

Skala Penilaian 

1 

2 

3 

4 

Sangat tidak setuju 

Kurang setuju 

Setuju 

Sangat Setuju 

[18] 

Terhadap skor yang diberikan guru pada setiap kriteria ditentukan modus penilaian (Mo) setiap 

kriteria yang diberikan oleh masing-masing guru, kemudian dilakukan analisis deskriptif. Penilaian 

jika menghasilkan modus 4 (sangat setuju) dengan indikator yang ditanyakan, maka BMPD 

dinyatakan sangat praktis dan sangat efektif. Penilaian jika menghasilkan modus 3 (setuju) dengan 

indikator yang ditanyakan, maka BMPD dinyatakan praktis dan efektif. Penilaian jika 

Percentage of agreement (R) = [1- 
𝐴−𝐵

𝐴+𝐵
] x100% 
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menghasilkan modus 2 (kurang setuju) dengan indikator yang ditanyakan, maka BMPD dinyatakan 

kurang praktis dan kurang efektif. Penilaian jika menghasilkan modus 1 (sangat tidak setuju) 

dengan indikator yang ditanyakan, maka BMPD dinyatakan sangat tidak praktis dan sangat tidak 

efektif. Penetapan ada atau tidaknya kesepakatan antar penilai dalam memberikan skor penilaian 

digunakan nilai percentage of agreement  menggunakan formula yang dikembangkan oleh Borich 

[19]. Kriteria penyimpulan atas nilai R adalah guru dinyatakan saling sepakat atas penilaian yang 

diberikan jika nilai R ≥ 75% [19].  BMPD dinyatakan memenuhi syarat kepraktisan dan efektivitas, 

jika setiap kriteria penilaian memiliki Mo minimal 3 dan tidak ditemukan ketidaksepemahaman 

antar guru.  

 

3.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil pengembangan BMPD, data validitas, 

kepraktisan, dan efektivitas. Tahap terakhir dari model pengembangan ADDIE yang digunakan 

adalah evaluasi yang pada penelitian ini dibatasi hanya pada evaluasi formatif. Evaluasi formatif 

dilakukan untuk mengumpulkan data evaluasi pada setiap tahapnya guna menyempurnakan BMPD 

yang dikembangkan [16]. Evaluasi formatif dalam artikel ini telah dimasukkan pada setiap tahapan 

model ADDIE. Berikut adalah uraian hasil pengembangan BMPD yang menggunakan model 

ADDIE pada tiap tahapnya. 

Tahap Analyzed (Analisis) 

Analisis dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi pada saat 

pembelajaran. Kegiatan pada tahap ini yang dilakukan merupakan analisis potensi masalah ditinjau 

dari ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Hal yang dilakukan pada tahap analisis yaitu, 

(1) analisis silabus yang meliputi kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian 

kompetensi, dan materi pokok, analisis silabus dilakukan untuk menentukan kegiatan pembelajaran 

dalam rangka memotivasi peserta didik; (2) analisis karakteristik dan kebutuhan peserta didik, 

analisis ini dilakukan untuk menentukan bentuk motivasi yang paling tepat digunakan; dan (3) 

analisis karakteristik dan kebutuhan guru, analisis ini dilakukan untuk menentukan strategi 

motivasi yang akan digunakan. Pada tahap analisis ini dilakukan evaluasi dengan hasil sebagai 

berikut: (1) belum mencantumkan indikator motivasi sehingga perlu ditambahkan indikator 

motivasi; dan (2) kurang tajamnya analisis motivasi sehingga perlu mempertajam analisis ontologi, 

epistemologi, dan aksiologi motivasi. 

Tahap Design (Desain)  

Tahapan design dilakukan bertujuan untuk membuat rancangan (blue print). Kegiatan yang 

dilakukan pada tahap ini adalah penulisan dan pemilihan format BMPD. Struktur BMPD yang akan 

dikembangkan meliputi: (1) judul; (2) Kompetensi Dasar (KD); (3) aktivitas guru; (4) informasi 

tambahan; dan (5) penilaian motivasi. Pada tahap ini dihasilkan kerangka BMPD yang berisi 

rancangan materi dan kegiatan dalam BMPD yang disesuaikan dengan pokok materi dan 

kompetensi utama dalam KD. Selain kerangka BMPD, pada tahap ini juga dihasilkan instrumen 

penilaian antara lain, lembar pengkajian, lembar validasi, dan angket respon. Evaluasi yang 

dilakukan pada tahap ini mendapatkan hasil yakni terdapat beberapa kekurangsesuaian materi 

dengan rancangan motivasi, kegiatan pembelajaran dengan bahan motivasi, serta instrumen 

penilaian dengan komponen penilaian dan indikator motivasi. 

Tahap Develop (Pengembangan) 

Tahapan develop dilakukan bertujuan untuk mengembangkan desain yang telah dibuat menjadi 

produk BMPD yang telah direvisi berdasarkan masukan penelaah dan validator. Terdapat 9 BMPD 

yang dikembangkan berdasarkan 5 KD. Setiap BMPD memiliki sub judul dengan rincian, BMPD 1 

(fun with soap), BMPD 2 (lava lamp), BMPD 3 (kertas ajaib), BMPD 4 (ice boiling water), BMPD 

5 (larutan elektrolit dan non elektrolit), BMPD 6 (lampu lalu lintas mangan), BMPD 7 (jam iodin), 

BMPD 8 (golden rain), BMPD 9 (hydrogen rocket). Berikut merupakan cuplikan BMPD yang 

termuat pada Gambar 1 sampai Gambar 4. 
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Gambar 1. Tampilan Sub Judul dan KD dalam BMPD 

Gambar 1 menampilkan sub judul dan KD yang terdapat dalam BMPD 1 yakni fun with soap. 

Penulisan KD bertujuan untuk melihat kompetensi utama yang harus dicapai yang kemudian 

dijadikan dasar motivasi. Motivasi harus dapat membantu peserta didik mencapai kompetensi 

utama dalam KD. Setiap BMPD yang dikembangkan telah disesuaikan dengan KD yang 

digunakan. 

 

Gambar 2. Tampilan Aktivitas Guru pada BMPD 

Gambar 2 menampilkan screenshot dari video yang digunakan dan aktivitas guru yang akan 

dilakukan untuk memotivasi. Aktivitas guru memuat kegiatan utama yang dilakukan oleh guru 

berupa demonstrasi singkat atau menampilkan video. Penambahan aktivitas guru pada BMPD 

bertujuan untuk guru siap dan memahami apa saja yang akan dilakukan untuk memotivasi peserta 

didik. Terdapat link video yang dapat diakses agar guru dapat lebih memahami motivasi yang akan 

ditampilkan. 

 

Gambar 3. Tampilan Informasi Tambahan yang Memuat Materi pada BMPD 

Gambar 3 menampilkan informasi tambahan memuat materi yang mendasari motivasi pada  

BMPD. Pada bagian informasi tambahan ini juga tersedia sumber rujukan yang dapat digunakan 

guru untuk semakin memperdalam materi. Penulisan informasi tambahan ini berguna untuk 

memudahkan guru belajar dan mempersiapkan motivasi. 
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Gambar 4. Tampilan Angket Respon Guru pada BMPD 

Gambar 4 menampilkan angket respon guru yang digunakan guru untuk menilai motivasi 

setelah melakukan kegiatan motivasi. Terdapat 2 jenis angket respon, yakni angket respon tertutup 

dan angket respon terbuka. Guru dapat memberikan tanda centang (√) pada kolom yang telah 

disediakan pada angket tertutup. Guru harus menuliskan pendapat setelah menggunakan BMPD 

pada bagian angket terbuka. Angket respon ini digunakan untuk menilai kepraktisan dan efektivitas 

BMPD yang dikembangkan. 

Hasil dari tahap develop adalah seperangkat BMPD yang telah mengalami perbaikan didasarkan 

pada saran penelaah maupun validator. Evaluasi yang didapatkan dari tahap develop adalah hasil 

pengkajian dari penelaah dan validasi dari validator. Desain BMPD yang telah dibuat yang disebut 

Draf 1 ditelaah oleh dosen pembimbing untuk mendapatkan kritik/saran sehingga dapat dilakukan 

revisi kembali menghasilkan BMPD Draf 2. Draf 2 selanjutnya diserahkan pada validator untuk 

dilakukan proses validasi, kemudian Draf 2 kembali diperbaiki sesuai dengan kritik/saran validator 

menghasilkan Draf 3. Draf 3 yang dihasilkan tidak perlu dilakukan proses validasi kembali, 

kemudian Draf 3 digunakan untuk uji coba pada proses implementasi. 

Validitas 

Validitas BMPD yang dikembangkan ditinjau dari validitas isi dan validitas konstruk sesuai 

dengan rekomendasi Nieveen dan Plomp [17]. Hasil validasi pada BMPD fun with soap disajikan 

pada Tabel 3. 

Tabel 3 Hasil Validasi BMPD Fun with Soap 

No 
Pernyataan Pemenuhan Komponen Isi dan 

Konstruk 

Pemberian Skor 

Validitas oleh 

Validator 

Percentage of 

Agreement 

V1 V2 V3 Mo V1-2 V1-3 V2-3 

Validitas Isi 

1. 
Fakta ini memiliki relevansi untuk melatihkan 

kemampuan menerapkan. 
4 4 5 4 100 88 88 

2. 

Substansi memeliki relevansi sebagai bahan untuk 

memotivasi pembelajaran teori VSEPR dan 

domain elektron dalam menentukan bentuk 

molekul. 

5 4 5 5 88 100 88 

3. 

Substansi dapat mengarahkan kepada pemahaman 

peserta didik tentang konsep bentuk molekul.

  

4 4 5 4 100 88 88 

Validitas Konstruk 

4. 

Indikator 

attention 

Tampakan motivasi berpeluang 

menarik perhatian. 
4 5 5 5 88 88 100 

5. 

Arahan guru berpotensi 

menjadikan PD berpartisipasi 

aktif. 

4 4 5 4 100 88 88 
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No 
Pernyataan Pemenuhan Komponen Isi dan 

Konstruk 

Pemberian Skor 

Validitas oleh 

Validator 

Percentage of 

Agreement 

V1 V2 V3 Mo V1-2 V1-3 V2-3 

6. 

Indikator 

relevance 

Substansi motivasi telah 

disesuaikan dengan materi. 
4 4 5 4 100 88 88 

7. 

Demonstrasi mencerminkan 

kegunaan bentuk molekul dalam 

menentukan sifat kepolaran. 

5 4 5 5 88 100 88 

8. 

Indikator 

confidence 

Motivasi berpotensi menambah 

keyakinan PD untuk mencapai 

KD. 

4 4 5 4 100 88 88 

9. 

Substansi motivasi berpotensi 

membuka kesadaran PD bahwa 

materi bermanfaat pada 

kehidupan sehari-hari. 

5 4 5 5 88 100 88 

10. 
Indikator hasrat 

dan keinginan 

untuk berhasil 

Substansi motivasi berpotensi 

menjadikan PD memiliki 

keinginan mempelajari materi. 

4 4 5 4 100 88 88 

11. 

Substansi motivasi berpotensi 

mendorong PD semangat belajar 

kimia. 

5 4 5 5 88 100 88 

Kriteria validitas isi yang digunakan adalah tidak didapati validator yang menuliskan atau 

menyatakan BMPD memuat konsepsi yang salah ditinjau dari kompetensi inti, bahan memotivasi 

maupun konten kimianya serta modus skor minimal 4 pada setiap kriteria dan nilai percentage of 

agreement antar validator di atas 75%, maka dapat diberikan analisis sebagai berikut. Berdasarkan 

hasil pada Tabel 3 pada bagian validitas isi dapat diketahui bahwa tidak didapati validator yang 

menuliskan atau menyatakan bahwa BMPD memuat konsepsi yang salah ditinjau dari kompetensi 

inti, bahan memotivasi maupun konten kimianya. Dari tiga kriteria, dua kriteria mendapatkan nilai 

modus 4 (valid) dan satu kriteria mendapatkan nilai modus 5 (sangat valid). Tidak pula didapati 

nilai percentage of agreement di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai menilai 

BMPD. Fakta ini menjadi bukti bahwa draf BMPD fun with soap yang dikembangkan telah 

memenuhi kriteria dari validitas isi (relevansi).  

Kriteria validitas konstruk yang digunakan adalah modus skor minimal 4 pada setiap kriteria 

dan nilai percentage of agreement antar validator di atas 75%, maka dapat diberikan analisis 

sebagai berikut. Berdasarkan Tabel 3 pada bagian validitas konstruk dari 8 kriteria yang 

mempresentasikan konsistensi BMPD dengan indikator motivasi tidak satu pun kriteria yang 

mendapat skor penilaian dengan modus di bawah 4. Empat kriteria mendapatkan skor penilaian 

dengan modus 4 (valid), dan 4 kriteria lainnya mendapat skor penilaian dengan modus 5 (sangat 

valid). Tidak pula didapati nilai percentage of agreement di bawah angka 75% pada keseluruhan 

kriteria yang dipakai menilai BMPD fun with soap. Fakta ini menjadi bukti bahwa draf BMPD fun 

with soap yang dikembangkan telah memenuhi kriteria dari validitas konstruk (konsistensi). 

Dengan menggunakan cara yang sama dilakukan penilaian pada delapan BMPD selanjutnya. 

BMPD yang kedua adalah lava lamp. Pada bagian validitas isi BMPD ini mendapatkan nilai modus 

5 (sangat valid) pada kriteria satu, sedangkan pada kriteria dua dan 3 mendapatkan nilai modus 4 

(valid). Tidak pula didapati validator yang menuliskan atau menyatakan bahwa BMPD memuat 

konsepsi yang salah. Pada bagian validitas konstruk, dari 8 kriteria yang digunakan dua kriteria 

mendapatkan nilai modus 5 (sangat valid) dan enam kriteria mendapatkan nilai modus 4 (valid). 

Tidak pula didapati nilai percentage of agreement di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang 

digunakan untuk menilai BMPD lava lamp. Fakta ini menjadi bukti bahwa draf BMPD lava lamp 

yang dikembangkan telah memenuhi kriteria dari validitas isi (relevansi) dan konstruk 

(konsistensi). 
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BMPD yang ketiga adalah kertas ajaib. BMPD ini mendapatkan nilai modus 4 (valid) pada 

seluruh kriteria yang digunakan baik validitas isi maupun validitas konstruk. Tidak didapati 

validator yang menuliskan atau menyatakan bahwa BMPD memuat konsepsi yang salah. Tidak 

pula didapati nilai percentage of agreement di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang 

digunakan untuk menilai BMPD kertas ajaib. Fakta ini menjadi bukti bahwa draf BMPD kertas 

ajaib yang dikembangkan telah memenuhi kriteria dari validitas isi (relevansi) dan konstruk 

(konsistensi). 

BMPD yang keempat adalah ice boiling water. BMPD ini mendapatkan nilai modus 4 (valid) 

pada seluruh kriteria validitas isi. Tidak pula didapati validator yang menuliskan atau menyatakan 

bahwa BMPD memuat konsepsi yang salah. Pada bagian validitas konstruk terdapat tiga kriteria 

yang mendapatkan nilai modus 5 (sangat valid) dan lima kriteria mendapatkan nilai modus 4 

(valid). Tidak didapati nilai percentage of agreement di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang 

digunakan untuk menilai BMPD ice boiling water. Fakta ini menjadi bukti bahwa draf BMPD ice 

boiling water yang dikembangkan telah memenuhi kriteria dari validitas isi (relevansi) dan 

konstruk (konsistensi). 

BMPD yang kelima adalah larutan elektrolit dan non elektrolit. BMPD ini mendapatkan nilai 

modus 4 (valid) pada seluruh kriteria validitas isi. Tidak pula didapati validator yang menuliskan 

atau menyatakan bahwa BMPD memuat konsepsi yang salah. Pada bagian validitas konstruk 

terdapat satu kriteria yang mendapatkan nilai modus 5 (sangat valid) dan tujuh kriteria 

mendapatkan nilai modus 4 (valid). Tidak didapati nilai percentage of agreement di bawah 75% 

pada keseluruhan kriteria yang digunakan untuk menilai BMPD ini. Fakta ini menjadi bukti bahwa 

draf BMPD larutan elektrolit dan non elektrolit yang dikembangkan telah memenuhi kriteria dari 

validitas isi (relevansi) dan konstruk (konsistensi). 

BMPD yang keenam adalah lampu lalu lintas mangan. BMPD ini mendapatkan nilai modus 4 

(valid) pada seluruh kriteria yang digunakan baik validitas isi maupun validitas konstruk. Tidak 

didapati validator yang menuliskan atau menyatakan bahwa BMPD memuat konsepsi yang salah. 

Tidak pula didapati nilai percentage of agreement di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang 

digunakan untuk menilai BMPD ini. Fakta ini menjadi bukti bahwa draf BMPD lampu lalu lintas 

mangan yang dikembangkan telah memenuhi kriteria dari validitas isi (relevansi) dan konstruk 

(konsistensi). 

BMPD yang ketujuh adalah jam iodin. Pada bagian validitas isi BMPD ini mendapatkan nilai 

modus 5 (sangat valid) pada kriteria dua, sedangkan pada kriteria satu dan tiga mendapatkan nilai 

modus 4 (valid). Tidak pula didapati validator yang menuliskan atau menyatakan bahwa BMPD 

memuat konsepsi yang salah. Pada bagian validitas konstruk, dari 8 kriteria yang digunakan 

seluruhnya mendapatkan nilai modus 4 (valid). Tidak didapati nilai percentage of agreement di 

bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang digunakan untuk menilai BMPD jam iodin. Fakta ini 

menjadi bukti bahwa draf BMPD jam iodin yang dikembangkan telah memenuhi kriteria dari 

validitas isi (relevansi) dan konstruk (konsistensi). 

BMPD yang kedelapan adalah golden rain. BMPD ini merupakan satu-satunya dari 9 BMPD 

yang dikembangkan dimana motivasi yang digunakan berbentuk video. Pada bagian validitas isi 

BMPD ini mendapatkan nilai modus 5 (sangat valid) pada kriteria satu dan tiga, sedangkan pada 

kriteria dua mendapatkan nilai modus 4 (valid). Tidak pula didapati validator yang menuliskan atau 

menyatakan bahwa BMPD memuat konsepsi yang salah. Pada bagian validitas konstruk, dari 8 

kriteria yang digunakan seluruhnya mendapatkan nilai modus 4 (valid). Tidak didapati nilai 

percentage of agreement di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang digunakan untuk menilai 

BMPD golden rain. Fakta ini menjadi bukti bahwa draf BMPD golden rain yang dikembangkan 

telah memenuhi kriteria dari validitas isi (relevansi) dan konstruk (konsistensi). 

BMPD yang kesembilan adalah hydrogen rocket. Pada bagian validitas isi BMPD ini 

mendapatkan nilai modus 5 (sangat valid) pada kriteria satu, sedangkan pada kriteria dua dan tiga 

mendapatkan nilai modus 4 (valid). Tidak pula didapati validator yang menuliskan atau 
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menyatakan bahwa BMPD memuat konsepsi yang salah. Pada bagian validitas konstruk, dari 8 

kriteria yang digunakan seluruhnya mendapatkan nilai modus 4 (valid). Tidak didapati nilai 

percentage of agreement di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang digunakan untuk menilai 

BMPD hydrogen rocket. Fakta ini menjadi bukti bahwa draf BMPD hydrogen rocket yang 

dikembangkan telah memenuhi kriteria dari validitas isi (relevansi) dan konstruk (konsistensi). 

Seluruh BMPD yang dikembangkan dari kriteria validitas isi dan konstruk dengan demikian 

sesuai untuk mendukung pembelajaran. BMPD pada kriteria validasi isi (relevansi) dan konstruk 

(konsistensi) mendapatkan penilaian sesuai bahkan sangat sesuai dari expert, maka BMPD tersebut 

dapat dipercaya (valid) untuk digunakan untuk mendukung guru memotivasi peserta didik sesuai 

dengan tujuan bahan ajar ini dikembangkan. BMPD dinyatakan telah memenuhi syarat dari kriteria 

validitas isi dan konstruk sebagai perangkat untuk memotivasi peserta didik.  

Dengan tersedianya BMPD yang memenuhi syarat validitas isi maupun konstruk, guru akan 

lebih mudah memotivasi peserta didiknya. BMPD dapat dijadikan guru sebagai strategi jitu untuk 

aktivitas memotivasi, sesuai dengan tugas guru yakni guru harus dapat menumbuhkan dan 

mengembangkan motivasi peserta didik sehingga pembelajaran dikatakan berhasil [8] [14] [20] 

[21] [22] [23]. Peserta didik ketika termotivasi akan memperhatikan kegiatan pembelajaran, peserta 

didik akan menaruh minat yang tinggi terkait pembelajaran yang dilakukan [10] [24] dan 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran [25] [26]. Peserta didik juga akan percaya bahwa 

pembelajaran yang dilakukan bermanfaat bagi kehidupan dan peserta didik akan menyadari 

kebermaknaan materi [10] [27] [28]. Peserta didik yang termotivasi akan percaya/merasa mampu 

mempelajari materi [10] [29]. Peserta didik akan semangat belajar, sehingga mendapatkan hasil 

belajar yang baik ketika peserta didik termotivasi [11] [30] [31]. 

Tahap Implement (Implementasi) 

Pada tahap ini dilakukan implementasi dengan cara implementasi penggunaan BMPD yang 

dikembangkan pada guru. BMPD yang dikembangkan diterapkan pada 3 orang guru kimia SMA 

dari 3 sekolah yang berbeda. Tahap implementasi dilakukan secara online (dikarenakan terdampak 

pandemi Covid-19) pada tanggal 8 April hingga 20 April 2020. BMPD yang telah direvisi 

diberikan kepada guru dan guru diminta membaca serta melihat video yang tersedia kemudian guru 

memberikan penilaian pada lembar angket terbuka dan tertutup yang telah disediakan. Guru 

kemudian diminta mengirimkan kembali BMPD yang sudah dinilai untuk kemudian dianalisis oleh 

peneliti. Evaluasi pada tahap ini adalah terkumpulnya angket respon guru yang kemudian dijadikan 

sumber data kepraktisan dan efektivitas. Terdapat 2 angket yakni angket terbuka dan angket 

tertutup. Dari kedua angket ini kemudian dianalisis sehingga mendapatkan data kepraktisan dan 

efektivitas dari BMPD yang dikembangkan. 

Kepraktisan 

Kriteria kepraktisan menurut Nieveen dan Plomp (2013) yaitu bahwa BMPD yang 

dikembangkan harus berguna secara nyata dan dengan mudah bagi guru untuk menggunakan sesuai 

tujuan pengembang [17]. Dari seluruh BMPD yang dikembangkan, semua guru yang terlibat dalam 

penelitian memberikan skor penilaian yang sama. Kepraktisan BMPD diperoleh dari angket respon 

guru yang disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Angket Respon Guru bagian Kepraktisan 

No 
Pernyataan Pemenuhan Komponen Isi dan 

Konstruk 

Pemberian Skor 

Validitas oleh 

Validator 

Percentage of 

Agreement 

V1 V2 V3 Mo V1-2 V1-3 V2-3 

1. 
Petunjuk penggunaan motivasi telah disajikan 

dengan jelas. 

4 4 4 4 100 100 100 

2. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. 4 4 4 4 100 100 100 

3. 
Jenis, ukuran, dan warna huruf mudah dibaca.

  

4 4 4 4 100 100 100 

4. Alokasi waktu yang diberikan cukup. 4 4 4 4 100 100 100 
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Berdasarkan hasil pada Tabel 4 dapat  diketahui bahwa tidak didapati guru yang menyatakan 

bahwa BMPD sulit untuk digunakan. Dari empat kriteria yang digunakan semua guru memberikan 

nilai tertinggi dalam skala penilaian yang digunakan yakni 4 (sangat sesuai) yang mendandakan 

BMPD sangat praktis digunakan. Tidak pula didapati nilai percentage of agreement di bawah 75% 

pada keseluruhan kriteria yang dipakai menilai BMPD. Angket terbuka yang digunakan untuk 

membuktikan keselarasan jawaban guru pada angket tertutup juga menunjukkan hasil yang sejalan 

dengan hasil dari angket tertutup. Guru merasa BMPD yang dikembangkan sangat praktis untuk 

digunakan. Fakta ini menjadi bukti bahwa draf BMPD yang dikembangkan telah memenuhi kriteria 

dari kepraktisan. 

Seluruh BMPD yang dikembangkan dinyatakan telah memenuhi syarat kepraktisan. Seluruh 

BMPD yang dikembangkan dengan demikian sangat praktis sesuai dengan tujuan BMPD ini 

dikembangkan. Ketersediaan BMPD yang telah dinyatakan praktis ini diharapkan dapat 

memudahkan guru dalam menjalankan tugasnya untuk memotivasi peserta didik. 

Efektivitas 

Kriteria efektivitas menurut Nieveen dan Plomp (2013) yaitu bahwa hasil dari perlakuan dengan 

menggunakan BMPD yang dikembangkan sesuai dengan hasil yang diinginkan, sehingga dikatakan 

efektif [17]. BMPD yang dikembangkan harus dapat membantu guru dalam menjalankan tugasnya 

untuk memotivasi peserta didik. Keberhasilan guru dalam proses memotivasi peserta didik 

disesuaikan dengan indikator motivasi yang digunakan. Dari seluruh BMPD yang dikembangkan, 

semua guru yang terlibat dalam penelitian memberikan skor penilaian yang sama. Efektivitas 

BMPD diperoleh dari angket respon guru yang disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Angket Respon Guru bagian Efektivitas 

No 
Pernyataan Pemenuhan Komponen Isi dan 

Konstruk 

Pemberian Skor 

Validitas oleh 

Validator 

Percentage of 

Agreement 

V1 V2 V3 Mo V1-2 V1-3 V2-3 

1. 

Motivasi menarik perhatian peserta didik dan 

membuat peserta didik bersedia berpartisipasi 

belajar (attention). 

4 4 4 4 100 100 100 

2. 
Motivasi yang diberikan telah memuat arahan pada 

materi yang akan diajarkan (relevance). 

3 4 4 4 88 88 100 

3. 
Motivasi yang diberikan telah berkaitan dengam 

kehidupan sehari-hari (relevance).   

3 4 4 4 88 88 100 

4. 

Motivasi yang diberikan membantu peserta didik 

untuk mendapatkan pengetahuan awalnya terhadap 

materi yang akan diajarkan (confidence). 

4 4 4 4 100 100 100 

5. 
Motivasi yang disajikan mampu membantu guru 

menjalankan kewajibannya (confidence). 

4 4 4 4 100 100 100 

6. 

Motivasi mampu membuat peserta didik semangat 

untuk belajar materi terkait (hasrat dan keinginan 

untuk berhasil). 

4 4 4 4 100 100 100 

Berdasarkan hasil pada Tabel 5 dapat  diketahui bahwa tidak didapati guru yang menyatakan 

bahwa BMPD sulit untuk digunakan. Dari enam kriteria yang digunakan semua kriteria 

mendapatkan nilai modus 4 (sangat sesuai) menunjukkan BMPD sangat efektif. Tidak pula didapati 

nilai percentage of agreement di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai menilai 

BMPD. Angket terbuka yang digunakan untuk membuktikan keselarasan jawaban guru pada 

angket tertutup juga menunjukkan hasil yang sejalan dengan hasil dari angket tertutup. Guru 

merasa BMPD yang dikembangkan sangat efektif untuk digunakan. Fakta ini menjadi bukti bahwa 

draf BMPD yang dikembangkan telah memenuhi kriteria dari efektivitas. 

Seluruh BMPD yang dikembangkan dinyatakan telah memenuhi syarat efektivitas. Seluruh 

BMPD yang dikembangkan dengan demikian sangat efektif sesuai dengan tujuan BMPD ini 

dikembangkan. BMPD ini dinilai sangat efektif untuk menjadikan peserta didik termotivasi sesuai 
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dengan indikator motivasi yang digunakan. Ketersediaan BMPD yang telah dinyatakan efektif ini 

diharapkan dapat memudahkan guru dalam menjalankan tugasnya untuk memotivasi peserta didik. 

 

4. Kesimpulan 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kesembilan BMPD yang dikembangkan memenuhi 

syarat kelayakan. Setiap indikator dari kesembilan BMPD sebagai pemotivasi memperoleh 

penilaian dari validator dengan modus (Mo) minimal 4 pada rentang skor 1-5 dengan nilai 

percentage of agreement antar validator di atas 75%. Kesembilan BMPD dinyatakan memenuhi 

syarat kepraktisan dan efektivitas karena pada setiap indikatornya memperoleh penilaian dari guru 

pengguna dengan modus (Mo) minimal 4 pada rentang skor 1-4 dengan nilai percentage of 

agreement (R) antar guru pengguna di atas 75%. 
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Abstrak.  Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan Bahan Motivasi Peserta Didik (BMPD) yang layak 

digunakan pada pembelajaran kimia kelas X semester I. Metode penelitian yang digunakan mengikuti model 

rancangan ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate) dengan dilakukan pembatasan sampai tahap 

evaluasi formatif. Kriteria kelayakan meliputi validitas (isi dan konstruk), kepraktisan, dan efektivitas. Kriteria 

validitas didasarkan data hasil penilaian validitas dari tiga orang validator. Kriteria kepraktisan dan efektivitas 

didasarkan penilaian yang diberikan oleh tiga orang guru kimia sesaat setelah uji coba BMPD. Keseluruhan data 

dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil penilaian validitas, kepraktisan, dan efektivitas diperoleh tujuh 

dari delapan BMPD yang dikembangkan telah memenuhi kriteria syarat kelayakan. Setiap indikator motivasi 

pada BMPD memperoleh penilaian dari validator dengan modus (Mo) minimal 4 pada rentang skor 1-5 dan nilai 

percentage of agreement (R) antar validator di atas 75%. Seluruh BMPD dinyatakan memenuhi syarat 

kepraktisan dan efektivitas karena pada setiap indikatornya memperoleh penilaian dari guru pengguna dengan 

modus (Mo) minimal 3 pada rentang skor 1-4 dan nilai percentage of agreement (R) antar guru pengguna di atas 

75%. 

Kata kunci: Bahan Motivasi Peserta Didik (BMPD), Pembelajaran Kimia, ADDIE, Percentage of Agreement. 

 

Abstract.  This research aimed to produce Student Motivation Materials (BMPD) suitable for learning chemistry 

in Class X First Semester. The research method followed the ADDIE design model (Analyze, Design, Develop, 

Implement, Evaluate) by limiting up to the formative evaluation stage. The feasibility criteria include validity 

(content and construct), practicality, and effectiveness. The validity criteria are based on the results of the 

validity assessment data from three validators. The criteria for practicality and effectiveness are based on the 

assessment given by three chemistry teachers shortly after the BMPD trial. All data were analyzed descriptively. 

Based on the results of the validity, practicality, and effectiveness assessment, it was found that seven of the 

eight BMPD had met the eligibility criteria. Each motivation indicator in the BMPD receives an assessment from 

the validator with modus (Mo) at least 4 in the score range 1-5 and the percentage of agreement (R) between the 

validators is above 75%. All BMPD are declared to meet the requirements of practicality and effectiveness 

because each indicator receives an assessment from the teachers with a modus (Mo) of at least 3 in the score 

range 1-4 and the percentage of agreement (R) between teachers is above 75%. 

Keywords: BMPD (Student Motivation Material), Chemistry Learning, ADDIE, Percentage of Agreement. 

 

 

1. Pendahuluan 

Salah satu kewajiban guru dalam proses pembelajaran adalah memberikan motivasi kepada 

peserta didik, seperti yang tertulis dalam Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar 

Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyebutkan bahwa proses pembelajaran pada 

satuan pendidikan harus mampu memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran [1]. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 
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suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya [2]. Proses pembelajaran akan berhasil apabila peserta didik 

memiliki motivasi dalam belajar sehingga guru perlu menumbuhkan motivasi belajar peserta didik 

[3,4,5]. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai daya penggerak di dalam diri 

siswa dan berperan penting untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

di kelas, sehingga tercapainya peserta didik yang berkualitas [6,7]. Motivasi belajar dan tujuan 

akhir peserta didik dipengaruhi dari lingkungan belajar dan bagaimana mereka terlibat dengan 

proses belajar [8].  

Motivasi dapat diklasifikasikan menjadi motivasi intrinsik, jika yang mendorong untuk 

bertindak adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik 

adalah hal-hal di luar individu yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu [9]. Dalam 

proses pembelajaran, motivasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mencapai 

tujuan pembelajaran [10, 11]. Motivasi berfungsi memberikan arah dalam mendapatkan sesuatu 

yang diinginkan, menentukan tingkah laku atau sikap yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu 

yang diinginkan serta mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan [11]. Sikap siswa ini 

merupakan hasil yang ditunjukkan siswa terhadap cara mengajar guru dan penggunaan alat bantu 

pembelajaran [12]. Peserta didik cenderung termotivasi untuk memperhatikan kegiatan 

pembelajaran dan menaruh minat yang tinggi terkait pembelajaran yang dilakukan ketika guru 

menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman siswa [13,14] sehingga mereka lebih 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran [3,13].  

Dalam proses belajar mengajar, pemberian motivasi yang memiliki relevansi dengan materi 

ditunjang dengan pengalaman peserta didik dalam kehidupan sehari-hari pada awal pembelajaran 

dapat menarik perhatian peserta didik [15]. Semakin tinggi kemampuan awal dengan diikuti 

motivasi belajar yang tinggi maka akan semakin tinggi pula hasil belajar yang didapatkan [16]. 

Guru harus memberi motivasi belajar kepada peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan 

aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan 

yang disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didik. Peran motivasi dalam belajar 

sangat penting di dalam memulai dan memelihara usaha siswa. Apabila di dalam diri peserta didik 

itu kurang giat dalam belajar itu disebabkan karena motivasi yang dimiliki rendah sehingga 

mengakibatkan keaktifan kurang, dan prestasi yang rendah pula [6,17]. 

Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan 

aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk yang interaktif antara siswa maupun 

antara siswa dengan guru. Pembelajaran aktif juga merupakan salah satu cara yang paling efektif 

untuk dapat memberikan suasana belajar yang interaktif, menarik dan menyenangkan sehingga 

siswa mampu menyerap ilmu dan pengetahuan baru, serta memanfaatkannya lingkungan mereka 

[18] 

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan, pemberian motivasi oleh guru terhadap 

peserta didik kelas X semester I pada sepuluh RPP didapatkan bahwa sebanyak satu RPP 

menunjukkan motivasi berupa pertanyaan, dua RPP menunjukkan motivasi berupa video, gambar, 

ataupun contoh fenomena, sedangkan terdapat satu RPP menunjukkan motivasi berupa informasi 

materi singkat. Analisis dari lima RPP skripsi mahasiswa S1 Pendidikan Kimia Unesa dalam kurun 

waktu 5 tahun sebelumnya, sebanyak dua RPP menunjukkan motivasi berupa pertanyaan, dan tiga 

RPP berupa menampilkan video, gambar, ataupun contoh fenomena. Fakta dilapangan 

menunjukkan bahwa sebagian besar RPP yang digunakan tidak disusun secara rinci pada aspek 

motivasi. Kebanyakan hanya disusun dengan memperhatikan seluruh materi tersampaikan tanpa 

ada upaya untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik.  

Pemberian motivasi merupakan kewajiban guru untuk meningkatkan rasa ingin tahu peserta 

didik agar peserta didik lebih memiliki keinginan untuk mempelajari materi yang diajarkan oleh 

guru. Apabila motivasi yang diberikan berupa pertanyaan yang diajukan oleh guru, maka guru 

mengambil hak peserta didik untuk bertanya kepada guru. Pemberian motivasi yang benar dan 
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tepat dapat membantu guru dalam menghubungkan antara materi pembelajaran yang diajarkan 

dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta didik dalam membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Bahan Motivasi Peserta Didik (BMPD) merupakan bahan motivasi berupa gambar, video, 

maupun demonstrasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan RPP khususnya 

komponen motivasi pada awal pembelajaran. Kumpulan bahan motivasi tersebut akan dituliskan 

dalam bahan ajar pegangan guru berupa Lembar Motivasi Peserta Didik (LMPD). LMPD disusun 

sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) yang telah ditentukan dalam Permendikbud Nomor 37 

Tahun 2018 [18] dan dikumpulkan dalam sebuah Buku Motivasi Peserta Didik.  

Adapun indikator motivasi yang diteliti dalam penelitian ini terkait dengan mengadaptasi 

pendapat-pendapat yang diajukan oleh Keller [13] dan Uno [12], yaitu Attention (Perhatian), 

Relevance (Relevansi), Confidence (Kepercayaan), dan Hasrat dan keinginan untuk berhasil 

[12,13]. Pemberian motivasi yang tepat harus disusun dengan strategi yang jitu agar motivasi yang 

diberikan guru (motivasi eksternal) dapat meningkatkan motivasi internal peserta didik. Motivasi 

yang menarik perhatian peserta didik seperti ilustrasi ataupun gambar akan memunculkan 

ketertarikan dan motivasi dalam mempelajari materi dan membuat peserta didik menjadi antusias 

dan memiliki semangat untuk memulai proses pembelajaran [12,20,21]. Penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan untuk menghasilkan Bahan Motivasi Peserta Didik (BMPD) yang layak digunakan 

pada pembelajaran kimia di SMA kelas X semester 1. 

 

2. Metode 

Penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE dengan lima tahap umum, yaitu 

analisis (analyze), perancangan (design), pengembangan (develop), implementasi (implement), dan 

evaluasi (evaluate). Terdapat dua jenis evaluasi dalam model ADDIE, yaitu evaluasi formatif dan 

evaluasi sumatif. Peneliti hanya melakukan evaluasi formatif, karena proses pengumpulan data 

hanya dapat digunakan untuk merevisi instruksi sebelum implementasi [22]. Pada penelitian 

dilakukan pembatasan hingga evaluasi formatif dengan evaluasi dilakukan pada setiap tahap untuk 

merevisi dan menyempurnakan BMPD.  

Subjek penelitian adalah draft BMPD yang terdiri dari delapan bahan motivasi, yaitu (1) BMPD 

Daging dicelupkan Asam Sulfat; (2) BMPD Thomson VS Semangka; (3) BMPD Sisir dan Kertas; 

(4) BMPD Kota Bundar di Baghdad; (5) BMPD Kemiripan Unsur Golongan IIA (Alkali Tanah); 

(6) BMPD Logam Alkali dengan Air; (7) BMPD Mascara Remover; dan (8) BMPD Capsaicin 

dalam Cabai. Setelah didapatkan draft BMPD, kemudian dilakukan uji kelayakan sesuai dengan 

rekomendasi Nieveen dan Plomp (2010) bahwa BMPD dinyatakan layak jika memenuhi 3 kriteria 

meliputi validitas (isi dan konstruk), kepraktisan, dan efektivitas [23]. 

Sumber data penelitian berasal dari hasil validitas (isi dan konstruk), kepraktisan, dan 

efektivitas. Dikarenakan dampak pandemi Covid-19, uji coba dilakukan pada tiga orang guru kimia 

SMA. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini lembar validasi dan lembar penilaian motivasi. 

BMPD yang telah dibuat yang ditelaah oleh dosen pembimbing untuk mendapatkan kritik/saran 

sehingga dapat dilakukan revisi kembali. Data validitas isi dan validitas konstruk berdasarkan pada 

penilaian yang diberikan oleh tiga orang ahli dalam bidang Pendidikan/pembelajaran kimia yaitu 2 

dosen kimia serta 1 guru kimia. Data hasil validasi BMPD dianalisis secara deskriptif kuantitatif. 

Skor hasil validasi diperoleh berdasarkan kriteria penilaian menggunakan skala Likert yang 

disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Skala Likert pada Kriteria Validitas 
Skala Kriteria 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat Tidak Valid 

Tidak Valid 

Kurang Valid 

Valid 

Sangat Valid 

[24]  

Terhadap skor yang diberikan setiap penilai pada setiap indikator motivasi ditentukan modus 

skor penilaian (Mo) setiap kriteria yang diberikan oleh masing-masing validator, kemudian 

dilakukan analisis secara deskriptif. Untuk menetapkan ada atau tidaknya kesepakatan antar penilai 

dalam memberikan skor penilaian digunakan nilai percentage of agreement menggunakan formula 

yang dikembangkan Borich (1994). Formula itu adalah sebagai berikut: 

 
[25]  

Keterangan: 

R : Koefisien percentage of agreement (R) 

A : Skor tertinggi dari validator  

B : Skor terendah dari validator 

Kriteria nilai R adalah para validator dinyatakan saling sepakat atas penilaian yang diberikan 

jika nilai R ≥ 75% [25]. BMPD dinyatakan memenuhi syarat, jika setiap indikator dari setiap 

kriteria memiliki Mo minimal 4 dan tidak ditemukan ketidak-sepahaman antar validator. BMPD 

dinyatakan memenuhi syarat validitas isi, jika tidak ditemukan kesalahan konsep yang fatal 

berdasar penilaian ketiga validator.  

Lembar penilaian motivasi diberikan setelah guru melakukan uji coba BMPD kemudian 

hasilnya dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Lembar penilaian motivasi berupa angket respon 

guru meliputi angket terbuka dan tertutup berdasarkan indikator motivasi [12,13] yang terdapat di 

dalam masing-masing LMPD. Angket tertutup berisi pernyataan dengan pilihan jawaban ―Sangat 

Tidak Setuju (STS),‖ ―Kurang Setuju (KS),‖ ―Setuju (S),‖ dan ―Sangat Setuju (SS)‖ dan angket 

terbuka yang berisi tanggapan terkait BMPD yang dikembangkan. Angket terbuka digunakan untuk 

memperkuat hasil dari angket tertutup. Apabila angket tertutup dan angket terbuka tidak sesuai 

maka penilaian diambil dari angket terbuka. Kriteria penilaian efektivitas terletak pada pernyataan 

angket tertutup poin 1-6, sedangkan kriteria penilaian kepraktisan pada poin 7-10. Angket terbuka 

mengenai diisi sesuai dengan rubrik penilaian yang terletak di bawah angket terbuka. Lembar 

penilaian motivasi menunjukkan kepraktisan dan efektivitas BMPD yang dikembangkan. Skor 

kepraktisan dan efektivitas diperoleh berdasarkan kriteria penilaian menggunakan skala Likert yang 

disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Skala Likert pada Kriteria Kepraktisan dan Efektivitas 
Skala Kriteria 

1 

2 

3 

4 

Sangat Tidak Setuju 

Kurang Setuju 

Setuju 

Sangat Setuju 

[24] 

Terhadap skor yang diberikan setiap guru pada setiap pernyataan ditentukan modus penilaian 

(Mo) setiap kriteria yang diberikan oleh masing-masing guru, kemudian menetapkan kesepakatan 

antar penilai dalam memberikan skor penilaian digunakan nilai percentage of agreement (R) 

menggunakan formula [25]. BMPD dinyatakan sangat praktis, jika penilaian kepraktisan 

𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑓 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡        −
A−B

A+B
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menghasilkan modus 4 (sangat setuju) dengan pernyataan yang ditanyakan. BMPD dinyatakan 

sangat efektif, jika penilaian efektivitas menghasilkan modus 4 (sangat setuju) dengan dengan 

indikator motivasi [12,13] yang ditanyakan. Kriteria penyimpulan atas nilai R adalah para guru 

dinyatakan saling sepakat atas penilaian yang diberikan jika nilai R ≥ 75% [25]. BMPD dinyatakan 

memenuhi syarat kriteria kepraktisan dan efektivitas, jika setiap indikator dari setiap kriteria 

memiliki Mo minimal 3 dan tidak ditemukan ketidak-sepahaman antar guru. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil validitas (isi dan konstruk), kepraktisan, 

dan efektivitas menggunakan model pengembangan ADDIE (Analyze, Design, Develop, 

Implement, and Evaluate). Berikut ini uraian hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada 

September 2019 – Mei 2020.  

Hasil Tahap Analisis  

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan yaitu, (1) analisis kebutuhan peserta didik; (2) analisis 

silabus yang meliputi kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan 

materi pokok; (3) analisis RPP dengan hasil motivasi yang digunakan kebanyakan masih berupa 

pertanyaan dari guru kepada peserta didik.  

Hasil Evaluasi Tahap Analisis  

Saran evaluasi tahap analisis adalah sebagai berikut (1) pada analisis kebutuhan, RPP pelajaran 

kimia yang dianalisis hanya untuk kelas X semester I; (2) identitas pembuat RPP merupakan 

privasi dari masing-masing individu, sehingga pada analisis RPP hanya dicantumkan nama kotanya 

saja; dan (3) indikator motivasi ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) yang 

mengadaptasi pendapat-pendapat yang diajukan oleh Keller [13]; (4) penulisan harus konsisten dan 

sesuai Ejaan Bahasa Indonesia.  

Hasil Tahap Desain  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, meliputi (1) pengumpulan dan perumusan bahan 

motivasi; (2) perancangan tampilan buku motivasi; (3) penyusunan isi buku motivasi berupa 

kumpulan LMPD disertai argumentasi pentingnya motivasi, indikator motivasi, eksistensi LMPD, 

dan petunjuk penggunaannya; (4) penyusunan instrumen penilaian untuk mengetahui kelayakan 

dari BMPD yang telah dikembangkan. 

Hasil Evaluasi Tahap Desain 

Hasil evaluasi tahap perancangan adalah sebagai berikut (1) terdapat ketidaksesuaian pada 

materi yang terdapat dalam informasi tambahan dengan rancangan bahan motivasi; (2) terdapat 

ketidaksesuaian pada aktivitas guru sehingga perlu perbaikan agar aktivitas guru sesuai dengan 

materi yang terkandung dalam bahan motivasi; (3) ditambahkan petunjuk operasional bahan 

motivasi yang diletakkan di dalam pendahuluan buku motivasi; (4) penulisan harus konsisten dan 

sesuai Ejaan Bahasa Indonesia.  

Hasil Tahap Pengembangan 

Tahapan pengembangan merupakan proses perwujudan dari rancangan Buku Motivasi yang 

telah dievaluasi dan direvisi, pada tahap ini dilakukan penyusunan isi buku motivasi berupa 

kumpulan LMPD yang disusun dengan format, yaitu (1) judul motivasi, (2) aktivitas motivasi yang 

memuat cuplikan gambar dan prosedur penggunaan motivasi; (3) informasi tambahan berisi 

informasi mengenai materi pembelajaran terkait dengan bahan motivasi yang disampaikan oleh 

Guru kepada peserta didik, dan (4) angket penilaian motivasi. Berikut contoh salah satu tampilan 

BMPD yang disajikan pada gambar berikut: 
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Gambar 1, Tampilan judul dan aktivitas motivasi 

Hasil Evaluasi Tahap Pengembangan 

Evaluasi yang didapatkan dari tahap develop adalah hasil pengkajian dari dosen pembimbing 

dan hasil validasi dari validator.  

Pengkajian BMPD 

Desain BMPD yang telah dibuat yang disebut Draft 1 ditelaah oleh dosen pembimbing untuk 

mendapatkan kritik/saran sehingga dapat dilakukan revisi kembali menghasilkan BMPD Draft 2. 

Hasil kajian oleh ahli adalah sebagai berikut (1) sampul (cover) untuk Buku Motivasi sebaiknya 

diganti lebih berwarna dan bermakna.; (2) link media bahan motivasi ditambahkan di judul pada 

LMPD Pegangan Guru; (3) ditambahkan rubrik penilaian motivasi pada angket terbuka di LMPD 

Pegangan Guru; (4) menambah identitas ilustrasi dengan penambahan Gambar/Screenshoot.  

Validitas BMPD 

Draft 2 selanjutnya diserahkan pada validator untuk dilakukan proses validasi, kemudian Draft 2 

kembali diperbaiki sesuai dengan kritik/saran validator menghasilkan Draft 3. Draft 3 yang 

dihasilkan tidak perlu dilakukan proses validasi kembali, kemudian Draft 3 digunakan untuk uji 

coba BMPD pada proses implementasi. Validitas BMPD ditinjau dari dua sub kriteria yaitu 

relevansi (validitas isi) dan konsistensi (validitas konstruk), mengacu kepada rekomendasi Nieveen 

and Plomp [23]. Validitas isi ditinjau dari relevansi antara substansi dengan materi dalam BMPD 

sesuai dengan pernyataan yang terdapat di lembar validasi. Validitas konstruk ditinjau dari 

konsistensi substansi materi dengan pernyataan indikator motivasi [12,13] yang terdapat di lembar 

validasi. Validasi dilakukan terhadap semua bahan motivasi yang berjumlah 8 motivasi dengan 

pembagian KD dari 3.1 – 3.5 pada kelas X Semester 1. Hasil validitas pada BMPD 3.1 (Daging 

dicelupkan Asam Sulfat) disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Validitas BMPD KD 3.1 (Daging dicelupkan Asam Sulfat) 

No Pernyataan Validitas Isi dan Konstruk 
Skor Validitas 

Percentage of 

Agreement (R) 

V1 V2 V3 Mo V1-2 V1-3 V2-3 

Validitas Isi 

1. 

Relevansi fakta yang terdapat dalam bahan 

motivasi dengan kompetensi inti yang 

terkandung dalam KD 

4 3 4 4 86 100 86 

2. 
Relevansi motivasi sebagai bahan memotivasi 

peserta didik 
4 3 5 4 86 89 75 

3. Relevansi bahan motivasi dengan konsep 4 3 5 4 86 89 75 
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No Pernyataan Validitas Isi dan Konstruk 
Skor Validitas 

Percentage of 

Agreement (R) 

V1 V2 V3 Mo V1-2 V1-3 V2-3 

materi pembelajaran 

Validitas Konstruk 

1. 
Indikator 

attention 

Tampakan motivasi berpeluang 

menarik perhatian. 
5 3 5 5 75 100 75 

Arahan guru berpotensi 

menjadikan PD berpartisipasi 

aktif. 

4 4 4 4 100 100 100 

2. 
Indikator 

relevance 

Motivasi sesuai dengan materi 4 4 5 4 100 89 89 

Motivasi mencerminkan 

kegunaan materi 
4 3 5 4 86 89 75 

3. 

Indikator 

confidenc

e 

Motivasi berpotensi menambah 

keyakinan peserta didik untuk 

dapat mencapai KD 

4 3 5 4 86 89 75 

Motivasi berpotensi membuka 

kesadaran peserta didik bahwa 

materi yang akan dipelajari 

bermanfaat dalam kehidupan 

4 4 5 4 100 89 89 

4. 

Indikator 

hasrat dan 

keinginan 

untuk 

berhasil 

Motivasi berpotensi menjadikan 

peserta didik memiliki keinginan 

untuk mempelajari materi terkait 

4 4 5 4 100 89 89 

Motivasi yang diberikan 

berpotensi mendorong peserta 

didik semangat belajar kimia 

4 4 5 4 100 89 89 

BMPD dinyatakan memenuhi syarat, jika setiap kriteria memiliki modus minimal 4 dan nilai 

percentage of agreement (R) antar validator ≥ 75% [25] dan tidak ditemukan ketidak-sepahaman 

antar validator. Berdasarkan hasil pada Tabel 3 pada bagian penilaian validitas isi BMPD KD 3.1, 

tidak didapati validator yang menyatakan bahwa BMPD 1 "Daging dicelupkan Asam Sulfat" 

memuat konsepsi yang salah baik ditinjau dari kompetensi inti yang terkandung dalam KD, bahan 

motivasi maupun konten kimianya. Dari tiga kriteria, dua kriteria mendapatkan nilai modus 4 

(valid) dan satu kriteria mendapatkan nilai modus 5 (sangat valid), sehingga seluruh kriteria 

validitas isi mendapatkan nilai R ≥ 75%. Dari empat kriteria validitas konstruk dengan tiap kriteria 

memiliki dua sub pernyataan indikator motivasi [12,13], semua kriteria mendapatkan nilai modus ≥ 

4 (valid) dan nilai R ≥ 75%. Tujuh sub indikator mendapatkan modus 4 (valid), dan satu sub 

indikator lainnya mendapatkan modus 5 (sangat valid). Dengan demikian, BMPD 1 "Daging 

dicelupkan Asam Sulfat." dinyatakan telah memenuhi syarat konsistensi dan relevansi sebagai 

bahan motivasi yang dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Ketika konstruk 

(konsistensi) dan isi (relevansi) sebuah bahan motivasi mendapat penilaian sangat sesuai dari para 

ahli (validator), maka bahan motivasi tersebut dapat dipercaya (valid) untuk digunakan mendukung 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan buku motivasi ini dikembangkan.  

Dengan menggunakan cara yang sama dilakukan analisis pada tujuh BMPD selanjutnya. Pada 

penilaian validitas BMPD KD 3.2 yang memiliki dua bahan motivasi yaitu, BMPD 2 "Thomson 

VS Semangka" dan BMPD 3 "Sisir dan Kertas." Dari kedua bahan motivasi tersebut, pada BMPD 

3 mendapatkan penilaian kurang dari 4 ditinjau dalam pernyataan 2 dan pernyataan 3. BMPD 3 

"Sisir dan Kertas" berupa demonstrasi sisir yang menarik potongan kertas kecil merupakan contoh 

ilustrasi yang kurang menarik untuk dapat meningkatkan motivasi, walaupun merupakan fenomena 

yang mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Percobaan tersebut sudah terlebih dahulu 

diketahui oleh peserta didik dan termasuk dalam bahasan listrik statis tingkat SMP. Pada bagian 

validitas konstruk, BMPD KD 3.2 mendapatkan nilai modus ≥ 4 (valid) dan nilai R ≥ 75%. Dengan 

demikian, BMPD KD 3.2 dinyatakan telah memenuhi syarat validitas dengan BMPD 2 "Thomson 
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VS Semangka" dinilai lebih sesuai untuk mendukung implementasi pembelajaran kimia untuk 

kelas 10 pada KD 3.2.  

Pada penilaian validitas BMPD KD 3.3 (BMPD 4 "Kota Bundar di Baghdad") mendapatkan 

nilai modus 4 (valid) dan nilai R ≥ 75% pada seluruh kriteria yang digunakan baik validitas isi 

maupun validitas konstruk. Dengan demikian, BMPD 4 "Kota Bundar di Baghdad" dinyatakan 

telah memenuhi syarat konsistensi dan relevansi sebagai bahan motivasi yang dapat 

diimplementasikan dalam proses pembelajaran. 

Pada penilaian validitas BMPD KD 3.4 yang memiliki dua bahan motivasi yaitu, BMPD 5 

"Kemiripan Unsur Golongan IIA (Alkali Tanah)" dan BMPD 6 "Logam Alkali dengan Air." Dari 

kedua bahan motivasi tersebut, semua BMPD mendapatkan nilai modus ≥ 4 (valid) dengan BMPD 

6 memiliki nilai modus 5 lebih banyak dibandingkan dengan BMPD 5. Pada bagian validitas 

konstruk, BMPD KD 3.4 mendapatkan nilai modus ≥ 4 (valid) dan nilai R ≥ 75%. Dengan 

demikian, BMPD KD 3.4 dinyatakan telah memenuhi syarat validitas dengan BMPD 6 "Logam 

Alkali dengan Air" dinilai lebih sesuai untuk mendukung implementasi pembelajaran kimia untuk 

kelas 10 pada KD 3.4.  

Pada penilaian validitas BMPD KD 3.5 yang memiliki 2 bahan motivasi yaitu, BMPD 7 

"Mascara Remover" dan BMPD 8 "Capsaicin dalam Cabai." Dari kedua bahan motivasi tersebut, 

BMPD 7 mendapatkan penilaian tiap validator kurang dari 4 ditinjau dalam pernyataan 1. BMPD 7 

"Mascara Remover" berupa demonstrasi goresan maskara waterproof di tangan hilang dengan 

menggunakan kapas yang telah diberi micellar water tidak melatihkan kemampuan 

membandingkan yang terkandung dalam KD 3.5. Demonstrasi tersebut tidak memiliki 

perbandingan penyelesaian masalah lain, hanya dengan menggunakan satu penyelesaian masalah. 

Dikarenakan terdapat penilaian kurang dari 4 pada BMPD 7 dan terdapat nilai R di bawah angka 

75%, sehingga membuat BMPD 7 kurang memiliki relevansi antara substansi dengan materi dalam 

BMPD dan tidak disarankan untuk diimplementasikan ke dalam pembelajaran. Pada bagian 

validitas konstruk, BMPD KD 3.5 mendapatkan nilai modus ≥ 4 (valid) dan nilai R ≥ 75%. Dengan 

demikian, BMPD KD 3.5 dinyatakan telah memenuhi syarat validitas dengan BMPD 8 "Capsaicin 

dalam Cabai" dinilai lebih sesuai untuk mendukung implementasi pembelajaran kimia untuk kelas 

10 pada KD 3.5.  

Dengan tersedianya BMPD yang memenuhi syarat validitas isi maupun konstruk, guru akan 

lebih mudah memberikan bahan motivasi pada awal pembelajaran kepada peserta didik. Proses 

pembelajaran akan berhasil apabila peserta didik memiliki motivasi dalam belajar sehingga guru 

perlu menumbuhkan motivasi belajar peserta didik [3,4,6]. Peserta didik cenderung termotivasi 

untuk memperhatikan kegiatan pembelajaran dan menaruh minat yang tinggi terkait pembelajaran 

yang dilakukan ketika guru menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman siswa [13,14] 

sehingga mereka lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran [3,13]. 

Hasil Tahap Implementasi 

Implementasi bertujuan untuk mengetahui kualitas dari BMPD yang telah dikembangkan. 

Penilaian kualitas berdasarkan pada efektivitas dan kepraktisan produk yang dikembangkan yang 

ditinjau dari penilaian 3 orang guru SMA di sekolah yang berbeda menggunakan angket respon 

tertutup dan terbuka yang terdapat di dalam lembar terpisah LMPD. Tahap implementasi dilakukan 

secara online (dikarenakan terdampak pandemi Covid-19) pada tanggal 5 – 11 Mei 2020. BMPD 

yang telah direvisi diberikan kepada guru dan guru diminta membaca serta melihat video yang 

tersedia kemudian guru memberikan penilaian pada lembar angket terbuka dan tertutup yang telah 

disediakan. Guru kemudian diminta mengirimkan kembali BMPD yang sudah dinilai untuk 

kemudian dianalisis oleh peneliti. Evaluasi yang pada tahap ini adalah terkumpulnya angket respon 

guru. Terdapat 2 angket yakni angket terbuka dan angket tertutup. Dari kedua angket ini kemudian 

dianalisis sehingga mendapatkan data kepraktisan dan efektivitas dari BMPD yang dikembangkan. 
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Kepraktisan 

BMPD dapat dinyatakan sangat praktis ditinjau dari pendapat guru yang tertuang dalam angket 

respon. Kriteria kepraktisan menurut Nieveen dan Plomp yaitu bahwa BMPD yang dikembangkan 

harus berguna secara nyata dan memudahkan guru dalam implementasi untuk memotivasi peserta 

didik [23]. Hasil penilaian kepraktisan pada BMPD 3.1 (Daging dicelupkan Asam Sulfat) disajikan 

pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Penilaian Kepraktisan BMPD KD 3.1 (Daging dicelupkan Asam Sulfat 

No Pernyataan Penilaian Kepraktisan 

Skor Efektivitas 

(Guru) 

Percentage of 

Agreement 

G1 G2 G3 Mo G1-2 G1-3 G2-3 

1. 
Petunjuk penggunaan motivasi telah disajikan 

dengan jelas. 
4 3 4 4 86 100 86 

2. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. 2 4 4 4 86 86 100 

3. Jenis, ukuran, dan warna huruf mudah dibac  4 4 4 4 100 100 100 

4. Alokasi waktu yang diberikan cukup. 4 4 4 4 100 100 100 

BMPD dinyatakan memenuhi syarat kepraktisan, jika setiap kriteria memiliki modus minimal 3 

dan nilai percentage of agreement (R) antar responden ≥ 75% [25] dan tidak ditemukan ketidak-

sepahaman antar responden. Kepraktisan BMPD meliputi: (1) petunjuk motivasi sudah jelas dan 

mudah dimengerti; (2) bahasa dalam BMPD mudah dipahami sehingga tidak adanya bias kata atau 

arti lain; (3) jenis, warna, dan ukuran huruf sudah sesuai dengan aturan sehingga mudah untuk 

terbaca dengan baik; dan (4) alokasi waktu untuk implementasi BMPD sesuai dengan alokasi 

waktu dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hasil pada Tabel 4 pada bagian penilaian 

kepraktisan BMPD KD 3.1, memperoleh respon positif dengan semua pernyataan mendapatkan 

nilai modus 4 dan nilai R antar responden ≥75%. Dengan menggunakan cara yang sama dilakukan 

analisis pada tujuh BMPD dan semua BMPD memperoleh respon positif dengan semua pernyataan 

mendapatkan nilai modus minimal 3 dan nilai R antar responden ≥75%. Seluruh BMPD yang 

dikembangkan dinyatakan telah memenuhi syarat kepraktisan. Ketika kepraktisan sebuah bahan 

motivasi mendapat penilaian yang sesuai dari para ahli (responden), maka bahan motivasi 

memudahkan guru dalam implementasi untuk memotivasi peserta didik.  

Efektivitas 

BMPD dapat dinyatakan sangat efektif ditinjau dari pendapat guru yang tertuang dalam angket 

respon. Kriteria efektivitas menurut Nieveen dan Plomp yaitu bahwa hasil dari implementasi 

BMPD yang dikembangkan sesuai dengan hasil yang diinginkan yaitu membantu guru dalam 

menjalankan tugasnya untuk memotivasi peserta didik [23]. Pernyataan dalam penilaian efektivitas 

berdasarkan pada indikator motivasi [12,13]. Hasil penilaian efektivitas pada BMPD 3.1 (Daging 

dicelupkan Asam Sulfat) disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Penilaian Efektivitas BMPD KD 3.1 (Daging dicelupkan Asam Sulfat) 

No Pernyataan Penilaian Efektivitas 

Skor Efektivitas 

(Guru) 

Percentage of 

Agreement 

G1 G2 G3 Mo G1-2 G1-3 G2-3 

1. 

Motivasi menarik perhatian peserta didik dan 

membuat peserta didik bersedia berpartisipasi 

belajar (attention). 

4 4 4 4 100 100 100 

2. 
Motivasi yang diberikan telah memuat arahan pada 

materi yang akan diajarkan (relevance). 
3 3 3 3 100 100 100 

3. 
Motivasi yang diberikan telah berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari (relevance).   
3 3 3 3 100 100 100 

4. 
Motivasi yang diberikan membantu peserta didik 

untuk mendapatkan pengetahuan awalnya terhadap 
4 3 4 4 86 100 86 
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No Pernyataan Penilaian Efektivitas 

Skor Efektivitas 

(Guru) 

Percentage of 

Agreement 

G1 G2 G3 Mo G1-2 G1-3 G2-3 

materi yang akan diajarkan (confidence). 

5. 
Motivasi yang disajikan mampu membantu guru 

menjalankan kewajibannya (confidence). 
3 4 3 3 86 100 86 

6. 

Motivasi mampu membuat peserta didik semangat 

untuk belajar materi terkait (hasrat dan keinginan 

untuk berhasil). 

4 4 4 4 100 100 100 

BMPD dinyatakan memenuhi syarat, jika setiap kriteria memiliki modus minimal 3 dan nilai 

percentage of agreement (R) antar responden ≥ 75% [25] dan tidak ditemukan ketidak-sepahaman 

antar responden. Efektivitas ditinjau dari indikator motivasi [12,13] meliputi: (1) BMPD membuat 

peserta didik merasa ingin tahu dan tertarik; (2) BMPD memiliki relevansi dengan pembelajaran 

dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari; (3) BMPD membantu peserta didik untuk 

mendapatkan pengetahuan awalnya, sehingga membantu guru menjalankan kewajibannya dengan 

memberikan hak peserta didik untuk mendapatkan motivasi pembelajaran yang benar dan sesuai; 

dan (4) BMPD membantu peserta didik mengetahui arah belajarnya serta memunculkan semangat 

dan keinginan untuk belajar kimia. Berdasarkan hasil pada Tabel 5 pada bagian penilaian 

efektivitas BMPD KD 3.1, memperoleh respon positif dengan semua pernyataan mendapatkan nilai 

modus minimal 3 dan nilai R antar responden ≥ 75%. Dengan menggunakan cara yang sama 

dilakukan analisis pada tujuh BMPD dan semua BMPD memperoleh respon positif dengan semua 

pernyataan mendapatkan nilai modus minimal 3 dan nilai R antar responden ≥ 75%. Seluruh 

BMPD yang dikembangkan dinyatakan telah memenuhi syarat efektivitas. Ketika efektivitas 

sebuah bahan motivasi mendapat penilaian yang sesuai dari para ahli (responden), maka bahan 

motivasi tersebut sangat sesuai untuk digunakan mendukung pembelajaran dengan hasil yang 

diinginkan yaitu membantu guru dalam menjalankan tugasnya untuk memotivasi peserta didik.  

BMPD dinilai efektif untuk diimplementasikan ke dalam pembelajaran dikarenakan pemberian 

motivasi yang memiliki relevansi dengan materi ditunjang dengan pengalaman peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari pada awal pembelajaran dapat menarik perhatian peserta didik [13,14,15]. 

Semakin tinggi kemampuan awal dengan diikuti motivasi belajar yang tinggi maka akan semakin 

tinggi pula hasil belajar yang didapatkan [16]. Motivasi yang menarik perhatian peserta didik 

seperti ilustrasi ataupun gambar akan memunculkan ketertarikan dan motivasi dalam mempelajari 

materi dan membuat peserta didik menjadi antusias dan memiliki semangat untuk memulai proses 

pembelajaran [12,20].  

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa telah dihasilkan delapan BMPD, yaitu 

BMPD 1 Daging dicelupkan Asam Sulfat, BMPD 2 Thomson VS Semangka, BMPD 3 Sisir dan 

Kertas, BMPD 4 Kota Bundar di Baghdad, BMPD 5 Kemiripan Unsur Golongan IIA (Alkali 

Tanah), BMPD 6 Logam Alkali dengan Air, BMPD 7 Mascara Remover, dan BMPD 8 Capsaicin 

dalam Cabai yang dianalisis dan dibahas lebih lanjut dari segi kelayakan yang ditinjau dari aspek 

validitas (isi dan konstruk), kepraktisan, dan efektivitas. Penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan Bahan Motivasi Peserta Didik (BMPD) yang layak digunakan pada pembelajaran 

kimia kelas X semester I. Berdasarkan hasil penilaian validitas, kepraktisan, dan efektivitas 

diperoleh tujuh dari delapan BMPD yang dikembangkan telah memenuhi kriteria syarat kelayakan. 

Setiap indikator motivasi pada BMPD memperoleh penilaian dari validator dengan modus (Mo) 

minimal 4 pada rentang skor 1-5 dan nilai percentage of agreement (R) antar validator di atas 75%. 

Seluruh BMPD dinyatakan memenuhi syarat kepraktisan dan efektivitas karena pada setiap 

indikatornya memperoleh penilaian dari guru pengguna dengan modus (Mo) minimal 3 pada 

rentang skor 1-4 dan nilai percentage of agreement (R) antar guru pengguna di atas 75%. 
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Abstrak.  Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kelayakan Bahan Motivasi Peserta Didik (BMPD) 

pada pembelajaran kimia Kelas XI Semester II. Metode pengembangan mengikuti model pengembangan 

Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation (ADDIE). Kriteria kelayakan yang digunakan yaitu 

validitas, kepraktisan dan efektivitas. Skor yang diberikan pada setiap penilaian validitas ditentukan dengan 

modus skor penilaian pada setiap kriteria penilaian kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif dengan Skala Likert. Penentuan adanya kesepakatan antar penilai dalam memberikan skor 

menggunakan persamaan percentage of agreement. Berdasarkan hasil penilaian validitas, kepraktisan, dan 

efektivitas diperoleh delapan dari sembilan BMPD yang dikembangkan telah memenuhi kriteria syarat 

kelayakan. Setiap indikator BMPD sebagai pemotivasi memperoleh penilaian dari validator dengan modus (Mo) 

minimal 4 pada rentang skor 1-5 dengan nilai percentage of agreement antar validator di atas 75%. Delapan dari 

sembilan BMPD dinyatakan memenuhi syarat kepraktisan dan efektivitas karena pada setiap indikatornya 

memperoleh penilaian dari responden dengan modus (Mo) minimal 3 pada rentang skor 1-4 dengan nilai 

percentage of agreement (R) antar responden di atas 75% sehingga dapat dinyatakan layak dalam membangun 

motivasi peserta didik dan dapat diimplementasikan dalam pembelajaran kimia. 

Kata Kunci: Bahan Motivasi Peserta Didik (BMPD), ADDIE, Pembelajaran Kimia. 

 

Abstract.  This research aimed to describe the feasibility of Student Motivation Materials (BMPD) in chemistry 

learning for Class XI Semester II. The development method followed development model Analyze, Design, 

Development, Implementation, Evaluation (ADDIE). The eligibility criteria that is validity, practically, and 

effectiveness. The assessment for each validity was determined by the scoring modus of the assessment on the 

specified criteria and was analysed quantitatively by using a Likert scale. Percentage of agreement’ was used to 

determine the agreement between the rater in giving a score. Based on the results of the validity, practically, and 

effectiveness, it was found that eight of the nine BMPDs developed had met the eligibility criteria. Each BMPD 

indicator as a motivator measured the validator with a minimum modus of 4 in the score range 1-5 with the 

percentage value of agreement between validators above 75%. Eight of the nine BMPDs were found to be 

practical and effective because each indicator assessed the results of the respondents with a minimum modus of 

3 in the score range 1-4 with a percentage of the agreement value (R) between respondents above 75%, Thus, it 

can be stated to be feasible in building motivation students and can be implemented in learning chemistry. 

Keywords: Students' Motivation Materials (BMPD), ADDIE, Chemistry Learning. 

 

 

1. Pendahuluan 

Motivasi adalah sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu 

yang menimbulkan sikap antusiasme dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu[1]. Motivasi 

dapat diartikan sebagai suatu dorongan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu, dan juga 

sebagai pemberi arah dalam tingkah lakunya, salah satunya dorongan untuk belajar[2]. Motivasi 

dalam proses pembelajaran merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Pemberian 
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motivasi kepada peserta didik ditujukan agar terciptanya kegiatan pembelajaran yang baik sehingga 

peserta didik akan berusaha dan memiliki keinginan untuk menunjukkan segala kemampuannya.  

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah 

menyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran[3]. 

Membentuk motivasi belajar dalam diri peserta didik sangatlah penting agar terjadi perubahan 

belajar ke arah yang lebih positif[4]. Peserta didik yang diberikan motivasi terlebih dahulu minat 

belajarnya akan tinggi sehingga peserta didik yang diberikan motivasi akan berhasil dalam 

pembelajarannya. Peserta didik sebaliknya yang tidak diberi motivasi terlebih dahulu akan sulit 

untuk berhasil dalam pembelajarannya[5]. Fungsi pemberian motivasi antara lain: (1) mendorong 

timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Perbuatan belajar akan terjadi apabila seseorang tersebut 

memiliki motivasi, (2) sebagai pengarah, artinya dapat menjadi jalan menuju arah yang ingin 

dicapai, (3) sebagai penggerak, besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya 

suatu pekerjaan[6].  

Motivasi merupakan keadaan internal yang membangkitkan, mengarahkan, dan menopang 

perilaku peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu[7]. Motivasi belajar pada peserta didik 

berbeda antara satu dengan lainnya, Peserta didik dengan motivasi intrinsik memiliki kemauan 

belajar dari dalam dirinya dan tidak bergantung pada faktor luar. Peserta didik dengan motivasi 

ekstrinsik, faktor luar dari dirinya akan mempengaruhi kemauan belajar. Peserta didik yang 

memiliki motivasi ekstrinsik dan intrinsik yang tinggi secara signifikan mengungguli mereka yang 

memiliki motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik yang rendah[8]. Peserta didik dalam proses 

pembelajaran di dalam kelas pada kenyataannya lebih banyak yang memiliki motivasi ekstrinsik 

daripada peserta didik dengan motivasi intrinsik[9], tetapi motivasi ekstrinsik memungkinkan 

untuk diubah menjadi motivasi intrinsik dengan menumbuhkan kemauan belajar dari peserta 

didik[10]. 

Salah satu faktor penentu keikutsertaan siswa dalam proses pembelajaran di bidang pendidikan 

adalah interaksi mereka dengan guru[11][12][13]. Interaksi yang kaku antara guru dan peserta 

didik juga dapat membuat peserta didik tidak termotivasi[14]. Hal tersebut menjadi tantangan bagi 

guru untuk menciptakan situasi pembelajaran yang baik. Proses pembelajaran akan berhasil bila 

peserta didik memiliki motivasi belajar sehingga guru dituntut kreatif untuk menumbuhkan 

motivasi belajar siswa[9]. Peserta didik diberikan motivasi yang menarik akan dapat 

membangkitkan minat dan rasa ingin tahu untuk mempelajari materi yang diajarkan adalah salah 

satu dari kewajiban seorang guru. Aplikasi materi-materi kimia pada kelas XI Semester II sangat 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pemberian motivasi yang berkaitan dengan 

kegiatan sehari-hari akan lebih menarik bagi peserta didik. Materi kimia kelas XI semester II sesuai 

dengan Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 yaitu: (1) asam basa; (2) hidrolisis garam; (3) larutan 

penyangga; (4) titrasi asam basa; (5) koloid[15].  

Bahan Motivasi Peserta Didik (BMPD) merupakan dasar untuk penyusunan RPP khususnya 

komponen motivasi pada awal pembelajaran. BMPD berisikan bahan-bahan yang dapat digunakan 

oleh guru untuk memotivasi peserta didik. Bahan motivasi dalam BMPD diberikan oleh guru 

kepada peserta didik untuk membangkitkan semangat dan minat untuk belajar kimia. Motivasi 

yang disajikan dapat berupa gambar, video, maupun demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara 

pengajaran yang memperagakan suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari 

baik tiruan maupun sebenarnya yang disertai penjelasan lisan kepada peserta didik. Hal ini 

dimaksudkan agar proses penerimaan materi pelajaran oleh peserta didik menjadi lebih mudah 

karena secara langsung peserta didik dapat melihat proses yang terjadi mengenai konsep kimia 

dalam demonstrasi tersebut[5]. 

Motivasi berhasil apabila mengarah pada tujuan yang dimaksudkan[16]. Peserta didik dapat 

dikatakan termotivasi apabila memenuhi indikator motivasi antara lain: (1) attention, (BMPD) 

menjadikan peserta didik tertarik dan berminat untuk berpartisipasi aktif mempelajari materi 
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terkait; (2) relevance, BMPD memiliki relevansi dengan materi terkait serta manfaatnya dalam 

kehidupan sehari-hari; (3) confident, BMPD menjadikan peserta didik percaya atau merasa mampu 

memahami materi terkait serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari; (4) hasrat dan 

keinginan untuk berhasil, BMPD menjadikan peserta didik memiliki semangat belajar 

kimia[17][18]. Peserta didik yang memiliki motivasi belajar akan timbul dan mengarahkan 

perbuatan belajar[19]. Peserta didik yang termotivasi akan belajar lebih banyak, belajar lebih baik, 

dan belajar dengan kemauan sendiri[20]. Peserta didik akan menikmati belajar, percaya kepada 

kemampuan sendiri dan bertanggung jawab dalam proses belajar[21]. 

Guru membuat strategi yang tertuang dalam silabus, RPP, bahan ajar, media pembelajaran, dan 

skenario pembelajaran. RPP yang dijadikan pedoman bagi guru untuk menciptakan kegiatan 

pembelajaran yang baik merupakan rencana proses pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan 

atau lebih[1]. RPP pada kenyataannya sebagian besar pada bagian motivasi tidak disusun secara 

rinci. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dari 10 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

skripsi mahasiswa S1 Pendidikan Kimia, sebanyak 2 RPP menuliskan bentuk motivasi peserta 

didik dengan pemberian pertanyaan dari guru kepada peserta didik, 6 RPP menuliskan bentuk 

motivasi peserta didik dengan menampilkan gambar atau contoh fenomena yang terjadi di 

kehidupan sehari-hari berkaitan dengan materi yang diajarkan lalu kemudian memberikan 

pertanyaan kepada peserta didik. Satu RPP tidak terdapat motivasi karena pemberian fenomena 

yang dimaksudkan untuk memotivasi dilakukan ketika di fase 2 yang sudah merupakan kegiatan 

inti, dan satu RPP lain menuliskan bentuk motivasi guru mendemonstrasikan penggunaan kertas 

lakmus pada peserta didik. 

Kewajiban guru adalah memberikan motivasi yang menarik kepada peserta didik agar dapat 

membangkitkan minat dan rasa ingin tahu peserta didik untuk mempelajari materi yang diajarkan. 

Pemberian motivasi yang tepat harus disusun sesuai dengan strategi yang baik agar dapat 

meningkatkan motivasi peserta didik. Penyusunan berbagai macam bahan motivasi yang menarik 

belum pernah dilakukan untuk materi kimia kelas XI semester II. Peneliti mengumpulkan berbagai 

macam bahan motivasi peserta didik yang menarik bagi kelas XI semester II dalam bentuk 

dokumen tertulis yang disusun dalam BMPD. Berdasarkan latar belakang tersebut tujuan penelitian 

ini yaitu mendeskripsikan kelayakan BMPD yang dikembangkan. 

  

2. Metode 

Rancangan penelitian yang digunakan mengacu pada model pengembangan ADDIE dengan 

desain instruksional Analyze, Design, Develop, Implement, and Evaluation (ADDIE)[22]. Subjek 

penelitian adalah sembilan set draf BMPD, yaitu: (1) BMPD Demonstrasi Poster Kimia; (2) BMPD 

Video Pengolahan Keripik Gadung; (3) BMPD Video Pemutih Pakaian; (4) BMPD Video Mencuci 

Tangan dengan Sabun; (5) BMPD Video Mengobati Infeksi Mata; (6) BMPD Gambar Air Ludah 

Manusia; (7) BMPD Demonstrasi HCl dengan NaOH; (8) BMPD Demonstrasi Keajaiban Putih 

Telur; (9) BMPD Telur Mentah dan Telur Rebus. Rancangan diawali dengan melakukan analisis 

potensi masalah berupa pengumpulan informasi melalui studi pustaka RPP yang yang dibuat dan 

digunakan oleh mahasiswa dan guru di daerah Surabaya, Kediri, dan Ponorogo dalam pengerjaan 

skripsi dan kegiatan pembelajaran, perumusan BMPD, pengembangan BMPD, implementasi 

produk yang akan dikembangkan melalui proses evaluasi formatif pada tahap pengembangan, dan 

evaluasi yang dilakukan di setiap tahap yang dilakukan. Pengembangan BMPD dibatasi hingga 

tahap evaluasi formatif.  

Penilaian validitas BMPD dilakukan oleh tiga validator yaitu dua dosen kimia dari Unesa dan 

satu guru kimia dari SMA Trensains Tebuireng Jombang. Penilaian validitas menilai kriteria 

kelayakan BMPD berdasarkan kriteria validitas isi ditinjau dari relevansi antara substansi dengan 

materi dalam BMPD sesuai dengan pernyataan yang terdapat di lembar validasi. Kriteria konstruk 

pada lembar validasi ditinjau dari konsistensi substansi materi dengan pernyataan berupa 

komponen motivasi Attention, Relevance, Confidence, Hasrat dan keinginan untuk berhasil yang 
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terdapat di lembar validasi. Skor yang diberikan pada setiap penilaian validitas ditentukan dengan 

modus skor penilaian (Mo) pada setiap kriteria penilaian. BMPD yang dikembangkan dinyatakan 

layak apabila memperoleh modus ≥ 4. Hasil penilaian dihitung dengan modus menggunakan Skala 

Likert kemudian dilakukan analisis secara deskriptif, seperti yang disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Skala Likert Hasil Penilaian Validitas 
Kategori Modus Skor Penilaian 

Sangat Kurang Valid 1 

Kurang Valid 2 

Cukup Valid 3 

Valid 4 

Sangat Valid 5 

    [23]. 

Penilaian kepraktisan dan efektivitas BMPD dilakukan oleh tiga orang guru kimia dari sekolah 

yang berbeda. Lembar instrumen angket guru terdiri dari 2 angket yaitu angket terbuka dan angket 

tertutup. Angket tertutup berisi pernyataan mengenai kepraktisan dan efektivitas BMPD dengan 

pilihan jawaban sangat tidak setuju (STS), kurang setuju (KS), setuju (S), dan sangat setuju (SS) 

menggunakan tanda centang (√). Angket terbuka berisi tanggapan terkait BMPD yang 

dikembangkan. Skor yang diberikan pada setiap penilaian keefektifan ditentukan dengan modus 

skor penilaian (Mo) pada setiap kriteria penilaian. BMPD yang dikembangkan dinyatakan efektif 

apabila memperoleh modus skor penilaian ≥ 3 pada setiap kriteria. Hasil penilaian dihitung dengan 

modus menggunakan Skala Likert kemudian di lakukan analisis secara deskriptif, seperti yang 

disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2 Skala Likert pada Kriteria Penilaian Kepraktisan dan Efektivitas 

Kategori Modus Skor Penilaian 

Sangat tidak setuju 1 

Kurang setuju 2 

Setuju 3 

Sangat Setuju 4 

[23]. 

Skor yang diberikan pada setiap penilaian kepraktisan dan efektivitas ditentukan dengan modus 

skor penilaian (Mo) pada setiap kriteria penilaian. BMPD yang dikembangkan dinyatakan praktis 

atau efektif apabila memperoleh modus ≥ 3 pada setiap kriteria dengan kategori setuju. Hasil 

penilaian dihitung dengan modus menggunakan Skala Likert kemudian di lakukan analisis secara 

deskriptif. 

Penentuan adanya kesepakatan antar penilai dalam memberikan skor menggunakan percentage 

of agreement, dimana persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:[24] 

                             [ −
 −  

   
]        

Keterangan: 

R: Koefisien percentage of agreement (R) 

A: Skor tertinggi dari penilai  

B: Skor terendah dari penilai 

Kriteria penyimpulan atas nilai R adalah para penilai dinyatakan saling sepakat atas penilaian yang 

diberikan jika nilai R ≥ 75% [24]. 

BMPD dinyatakan memenuhi syarat validitas jika setiap indikator dari setiap kriteria memiliki 

skor modus ≥ 4 dan tidak ditemukan ketidak-sepahaman antar ketiga validator. BMPD dinyatakan 

memenuhi syarat kepraktisan dan efektivitas, jika setiap indikator dari setiap kriteria memiliki skor 

modus minimal 3 dan tidak ditemukan ketidak-sepahaman antar ketiga responden. 
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3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Penelitian dilaksanakan pada September 2019 – Mei 2020. Hasil yang diperoleh pada penelitian 

ini adalah data validitas (isi dan konstruk), kepraktisan, dan efektivitas dari BMPD. Model 

penelitian pengembangan yang digunakan yaitu model pengembangan ADDIE. 

Hasil Tahap Analyze (Analisis) 

Tahap analisis bertujuan untuk menemukan adanya potensi atau masalah. Analisis yang 

dilakukan yaitu, (1) analisis kebutuhan dilakukan dengan cara mencari informasi atau studi literatur 

mengenai kebutuhan yang diperlukan guru maupun peserta didik dengan memperhatikan 

ketersediaan, kesesuaian, dan kemudahan dalam pemanfaatan. Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan melalui analisis RPP, motivasi yang dilakukan guru belum cukup untuk membuat 

pembelajaran bermakna sehingga peserta didik belum berpartisipasi aktif dalam pembelajaran; (2) 

analisis silabus dilakukan dengan menganalisis kompetensi dasar, dan indikator pencapaian 

kompetensi yang mengacu pada silabus mata pelajaran kimia untuk kurikulum 2013; (3) analisis 

RPP dilakukan dengan menganalisis RPP yang telah dibuat oleh beberapa guru dan beberapa dari 

skripsi mahasiswa. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dari 10 RPP skripsi mahasiswa S1 

Pendidikan Kimia sebagian besar motivasi yang terdapat di dalam RPP kurang terperinci. Pada 

tahap evaluasi analisis di dapatkan hasil sebagai berikut: (1) Pada analisis kebutuhan, RPP 

pelajaran kimia yang dianalisis hanya untuk kelas XI semester II; (2) Nama sekolah pembuat RPP 

merupakan privasi dari tiap-tiap sekolah, sehingga pada analisis RPP hanya dicantumkan nama 

kota saja. 

Hasil Tahap Design (Desain) 

Tahapan design merupakan perancangan produk berupa BMPD sebagai solusi dari 

permasalahan yang didapatkan. Tahapan design berisi beberapa perencanaan pengembangan bahan 

ajar, yaitu: (1) Pengumpulan dan perumusan bahan motivasi, bahan motivasi diupayakan berkaitan 

dengan kegiatan sehari-hari agar pembelajaran semakin bermakna. Bahan motivasi yang telah 

dikumpulkan oleh peneliti bersumber dari buku dan aplikasi youtube. Setelah bahan motivasi 

terkumpul, peneliti akan menguraikan pembahasan mengenai bahan motivasi secara detail dalam 

informasi tambahan yang relevan dengan materi kimia sebagai pendukung guru untuk menjelaskan 

motivasi kepada peserta didik; (2) Design BMPD, terlebih dahulu menentukan judul untuk bahan 

motivasi yang telah terkumpul lalu mendokumentasikan bahan motivasi sesuai dengan susunan 

pada kerangka yang telah dibuat; (3) Instrumen penilaian yang disusun digunakan untuk 

mengetahui kelayakan dari BMPD yang telah dikembangkan. Instrumen penilaian yang digunakan 

dalam penelitian pengembangan ini adalah lembar pengkajian, lembar penilaian validasi, dan 

angket respon guru. Evaluasi yang dilakukan pada tahap design yakni penyesuaian judul BMPD, 

penyesuaian instrumen penilaian agar disesuaikan dengan indikator motivasi, dan pengadaan rubrik 

penilaian BMPD dalam angket terbuka respon guru. 

Hasil Tahap Develop (Pengembangan) 

Tahapan Develop merupakan tahap merealisasikan rancangan produk BMPD yang telah direvisi 

berdasarkan masukan penelaah dan validator. Dihasilkan 9 BMPD untuk kelas XI semester II yang 

memiliki judul dengan rincian: (1) BMPD Demonstrasi Poster Kimia; (2) BMPD Video 

Pengolahan Keripik Gadung; (3) BMPD Video Pemutih Pakaian; (4) BMPD Video Mencuci 

Tangan dengan Sabun; (5) BMPD Video Mengobati Infeksi Mata; (6) BMPD Gambar Air Ludah 

Manusia; (7) BMPD Demonstrasi HCl dengan NaOH; (8) BMPD Demonstrasi Keajaiban Putih 

Telur; (9) BMPD Telur Mentah dan Telur Rebus. Cuplikan BMPD termuat dalam Gambar 1 

sampai Gambar 4. 
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Gambar 1. Tampilan judul, KD dan aktivitas guru pada BMPD 

 
Gambar 2. Tampilan informasi tambahan yang berkaitan dengan materi pada BMPD 

 

Hasil dari tahap Develop adalah seperangkat BMPD yang telah direvisi sesuai dengan saran 

penelaah maupun validator. Evaluasi pada tahap ini di dapatkan dari hasil pengkajian penelaah dan 

validasi dari validator, kemudian draf BMPD yang telah direvisi digunakan untuk tahap 

implementasi. 

Validitas 

BMPD yang telah direvisi pada tahap ini akan di validasi oleh para ahli yaitu dua orang dosen 

kimia Universitas Negeri Surabaya dan satu orang guru kimia SMA Trensains Tebuireng Jombang. 

Validasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui validitas dari BMPD yang dikembangkan. 

Nieveen (1999) berpendapat bahwa validitas dalam pengembangan meliputi validitas isi dan 

validitas konstruk[25]. Validitas isi mencangkup 3 kriteria yaitu relevansi fakta dalam bahan 

motivasi dengan KD, relevansi substansi motivasi terhadap materi, dan relevansi substansi motivasi 
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terhadap pemahaman konsep untuk peserta didik. Validitas konstruk mencangkup 4 kriteria 

berdasarkan indikator motivasi yaitu Attention, Relevance, Confident, dan Hasrat dan keinginan 

untuk berhasil. Hasil validasi pada BMPD Demonstrasi Poster Kimia disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Penilaian Validitas BMPD Demonstrasi Poster Kimia 

No Pernyataan 

Pemberian skor 

validitas oleh 

validator 
Mo 

Percentage Of Agreement 

V1 V2 V3 V1/V2 V1/V3 V2/V3 

Validitas Isi 

1 Fakta ini memiliki relevansi untuk 

melatihkan kemampuan menjelaskan 

pembelajaran asam basa (indikator asam 

basa). 

4 5 5 5 89 89 100 

2 Substansi memiliki relevansi sebagai 

bahan untuk memotivasi pembelajaran 

asam basa. 

5 5 4 5 100 89 89 

3 Substansi mengarahkan pada 

pemahaman peserta didik sebagai 

konsep perubahan warna indikator asam 

basa dalam berbagai larutan. 

5 5 4 5 100 89 89 

Validitas Konstruk 

Indikator Attention 

4 Tampakan motivasi berpeluang menarik 

perhatian peserta didik. 
5 5 5 5 100 100 100 

5 Arahan guru berpotensi menjadikan 

peserta didik aktif 
4 5 4 4 89 100 89 

Indikator Relevance 

6 Substansi motivasi telah disesuaikan 

dengan materi 
5 5 5 5 100 100 100 

7 Demonstrasi mencerminkan aplikasi 

dari konsep indikator asam basa. 
5 5 4 5 100 89 89 

Indikator Confidence 

8 Motivasi berpotensi menambah 

keyakinan peserta didik untuk dapat 

mencapai KD. 

4 5 4 4 89 100 89 

9 Motivasi berpotensi membuka 

kesadaran peserta didik bahwa materi 

asam basa yang akan dipelajari 

bermanfaat dalam kehidupan. 

5 5 4 5 100 89 89 

Indikator Hasrat dan Keinginan untuk Berhasil 

10 Motivasi berpotensi menjadikan peserta 

didik memiliki keinginan mempelajari 

materi terkait. 

4 5 4 4 89 100 89 

11 Motivasi berpotensi untuk mendorong 

peserta didik memiliki semangat untuk 

belajar kimia. 

4 5 4 4 89 100 89 

Penilaian validator untuk menentukan validitas BMPD demonstrasi poster kimia pada validitas 

isi semua pernyataan memiliki nilai modus 5 dengan kategori sangat valid sehingga telah 

memenuhi kriteria validitas isi yaitu antara substansi dengan materi dalam BMPD memiliki 

relevansi sesuai dengan pernyataan yang terdapat di lembar validasi. Hasil penilaian validator pada 

validitas konstruk secara keseluruhan memiliki nilai skor modus ≥ 4 dan nilai percentage of 

agreement ˃ 75%, tidak ada satu pun kriteria mendapatkan nilai modus dibawah 4. Fakta ini 

menjadi bukti bahwa draf BMPD Demonstrasi Poster Kimia yang telah dikembangkan telah 

memenuhi kriteria dari validitas isi (relevansi) dan validitas konstruk (konsistensi). 
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Penilaian delapan BMPD lainnya menggunakan metode yang sama kemudian dilakukan 

analisis. BMPD yang kedua adalah BMPD Video Pengolahan Keripik Gadung. Hasil penilaian 

validator pada validitas isi semua pernyataan memiliki nilai skor modus 5 dengan kategori sangat 

valid sehingga telah memenuhi kriteria validitas isi. Nilai percentage of agreement antar validator 

≥ 75%. Hasil penilaian validator pada validitas konstruk secara keseluruhan memiliki nilai skor 

modus ≥ 4 dan nilai percentage of agreement ≥ 75%. Nilai modus di atas 4 yaitu 5 justru 

mendominasi penilain validator, 73% kriteria mendapat skor 5 (sangat valid). Fakta ini menjadi 

bukti bahwa draf BMPD Video Pengolahan Keripik Gadung yang telah dikembangkan telah 

memenuhi kriteria dari validitas isi (relevansi) dan validitas konstruk (konsistensi).  

BMPD ketiga adalah BMPD Video Pemutih Pakaian. Hasil penilaian validator pada validitas 

isi, semua pernyataan memiliki nilai skor modus 4 dengan kategori valid. Fakta ini menjadi bukti 

bahwa BMPD video pemutih pakaian yang dikembangkan telah memenuhi syarat ditinjau dari 

validitas isi. Nilai percentage of agreement antar validator ≥ 75%. Standar validitas konstruk 

ditetapkan dengan modus skor minimal 4 dan nilai percentage of agreement antar validator di atas 

75%, maka dapat diberikan analisis tidak satu pun kriteria yang mendapat skor penilaian dengan 

modus di bawah 4. Nilai modus 4 mendominasi penilaian validator, 62,5% kriteria mendapat skor 4 

dengan kategori valid. Tidak didapati nilai percentage of agreement di bawah angka 75% pada 

keseluruhan kriteria yang dipakai menilai BMPD video pemutih pakaian. Fakta ini menjadi bukti 

bahwa BMPD video pemutih pakaian yang dikembangkan telah memenuhi syarat ditinjau dari 

validitas konstruk. 

BMPD keempat adalah BMPD Video Mencuci Tangan dengan Sabun. Hasil penilaian validator 

pada validitas isi memiliki nilai skor modus ≥ 3. Terdapat nilai percentage of agreement antar 

validator ˂ 75% yaitu pada pernyataan pertama antara V1 dan V3 dengan skor 66% dan V2 dan V3 

dengan skor 57%. V1 memberikan skor 4, V2 memberikan skor 5, dan V3 memberikan skor 2. 

Skor yang diberikan ketiga validator pada pernyataan pertama berbeda-beda sehingga nilai 

percentage of agreementnya ˂ 75%. Standar validitas konstruk ditetapkan dengan modus skor 

minimal 4 dan nilai percentage of agreement antar validator di atas 75%, maka dapat diberikan 

analisis tidak satu pun kriteria yang mendapat skor penilaian dengan modus di bawah 4. Nilai 

modus 4 mendominasi penilaian validator, 75% kriteria mendapat skor 4 dengan kategori valid. 

Tidak didapati nilai percentage of agreement di bawah angka 75% pada keseluruhan kriteria yang 

dipakai menilai BMPD video mencuci tangan dengan sabun. Fakta ini menjadi bukti bahwa draf 

BMPD Video Mencuci Tangan dengan Sabun yang telah dikembangkan kurang memenuhi kriteria 

dari validitas isi (relevansi) dan memenuhi kriteria validitas konstruk (konsistensi). 

BMPD kelima adalah BMPD Video Mengobati Infeksi Mata. Hasil penilaian validator pada 

validitas isi memiliki nilai skor modus 4 Nilai percentage of agreement antar validator ≥ 75%. 

Validitas konstruk secara keseluruhan memiliki nilai skor modus 4 dan nilai percentage of 

agreement ≥ 75%. Keseluruhan kriteria mendapat nilai modus 4 dengan kategori valid. Tidak 

didapati nilai percentage of agreement di bawah angka 75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai 

menilai BMPD video mengobati infeksi mata. Fakta ini menjadi bukti bahwa draf BMPD Video 

Mengobati Infeksi Mata yang telah dikembangkan telah memenuhi kriteria dari validitas isi 

(relevansi) dan memenuhi kriteria validitas konstruk (konsistensi). 

BMPD keenam adalah BMPD Gambar Air Ludah Manusia. Hasil penilaian validator pada 

validitas isi memiliki nilai skor modus 4. Nilai percentage of agreement antar validator tidak di 

dapati di bawah 75%. Validitas konstruk secara keseluruhan memiliki nilai skor modus ≥ 4 dan 

nilai percentage of agreement ≥ 75%. Nilai modus 4 justru mendominasi penilain validator, 91% 

kriteria mendapat skor 4 dengan kategori valid. Nilai percentage of agreement ˂ 75% tidak 

didapati pada keseluruhan kriteria yang dipakai menilai BMPD gambar air ludah manusia. Fakta ini 

menjadi bukti bahwa draf BMPD Gambar Air Ludah Manusia yang telah dikembangkan memenuhi 

kriteria dari validitas isi (relevansi) dan memenuhi kriteria validitas konstruk (konsistensi). 
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BMPD ketujuh adalah BMPD Demonstrasi HCl dengan NaOH. Hasil penilaian validator pada 

validitas isi memiliki nilai skor modus 4 dengan kategori valid. Nilai percentage of agreement ˂ 

75% tidak didapati pada keseluruhan kriteria yang dipakai menilai BMPD Demonstrasi HCl 

dengan NaOH. Validitas konstruk tidak satu pun kriteria yang mendapat skor penilaian dengan 

modus di bawah 4. Nilai modus 4 mendominasi penilaian validator, 75% kriteria mendapat skor 4 

dengan kategori valid. Nilai percentage of agreement ˂ 75% tidak di didapati pada keseluruhan 

kriteria yang dipakai menilai BMPD demonstrasi HCl dengan NaOH. Fakta ini menjadi bukti 

bahwa draf BMPD Demonstrasi HCl dengan NaOH yang telah dikembangkan telah memenuhi 

kriteria dari validitas isi (relevansi) dan validitas konstruk (konsistensi). 

BMPD kedelapan adalah BMPD Demonstrasi Keajaiban Putih Telur. Hasil penilaian validator 

pada validitas isi memiliki nilai skor modus ≥ 4. Nilai percentage of agreement ˂ 75% tidak 

didapati pada keseluruhan kriteria validitas isi. Standar nilai validitas konstruk ditetapkan dengan 

modus skor minimal 4 dan nilai percentage of agreement antar validator ≥ 75%, maka dapat 

diberikan analisis tidak satu pun kriteria yang mendapat skor penilaian dengan modus di bawah 4. 

Nilai modus 5 mendominasi penilaian validator, 62,5% kriteria mendapat skor 5 dengan kategori 

sangat valid. Tidak didapati nilai percentage of agreement kurang dari 75% pada keseluruhan 

kriteria yang dipakai menilai BMPD demonstrasi keajaiban putih telur. Fakta ini menjadi bukti 

bahwa draf BMPD Demonstrasi Keajaiban Putih Telur yang telah dikembangkan telah memenuhi 

kriteria dari validitas isi (relevansi) dan validitas konstruk (konsistensi). 

BMPD yang kesembilan adalah BMPD Demonstrasi Telur Mentah dan Telur Rebus. Hasil 

penilaian validator pada validitas isi memiliki nilai skor modus ≥ 4. Nilai percentage of agreement 

antar validator tidak didapati di bawah 75%. Validitas konstruk secara keseluruhan memiliki nilai 

skor modus ≥ 4 dan nilai percentage of agreement ≥ 75%, tidak ada satu pun kriteria mendapatkan 

nilai modus dibawah 4. Nilai modus 4 mendominasi penilaian validator sebanyak 64% kriteria 

mendapat skor 4 dengan kategori valid. Nilai percentage of agreement ˂ 75% tidak didapati pada 

keseluruhan kriteria yang dipakai menilai BMPD demonstrasi telur mentah dan telur rebus. Fakta 

ini menjadi bukti bahwa draf BMPD Demonstrasi Telur Mentah dan Telur Rebus yang telah 

dikembangkan telah memenuhi kriteria dari validitas isi (relevansi) dan validitas konstruk 

(konsistensi). 

Delapan dari sembilan BMPD yang dikembangkan dari kriteria validitas isi dan konstruk 

dengan demikian sesuai untuk mendukung pelajaran. BMPD dinyatakan telah memenuhi kriteria 

validitas isi dan validitas konstruk. BMPD Mencuci Tangan dengan Sabun dari segi kriteria 

validitas isi kurang sesuai karena kurang sepaham antar validator sehingga terdapat nilai 

percentage of agreement ˂ 75%, namun dari segi kriteria validitas konstruk BMPD Mencuci 

Tangan dengan Sabun sesuai untuk mendukung pelajaran.  

Hasil Tahap Implement (Implementasi) 

Tahapan Implement bertujuan untuk mengetahui kualitas dari BMPD yang telah dikembangkan. 

Penilaian kualitas berdasarkan pada kepraktisan dan efektivitas produk yang dikembangkan yang 

ditinjau dari penilaian 3 orang guru SMA di sekolah yang berbeda menggunakan angket respon 

tertutup dan terbuka yang terdapat di dalam BMPD yang dilakukan secara online dikarenakan 

terdampak pandemi Covid-19. Pernyataan pada angket tertutup dalam penilaian kepraktisan 

berdasarkan pada kemudahan penggunaan BMPD. Angket terbuka mengenai kepraktisan diisi 

sesuai dengan rubrik penilaian yang telah tertulis dibawah angket terbuka. Pernyataan pada angket 

tertutup dalam penilaian efektivitas berdasarkan pada indikator motivasi. Angket terbuka mengenai 

efektivitas diisi sesuai dengan rubrik penilaian yang telah tertulis dibawah angket terbuka.  

Kepraktisan 

Penilaian kepraktisan berdasarkan pada kriteria kepraktisan menurut Nieveen dan Plomp (2013) 

bahwa BMPD yang dikembangkan harus berguna secara nyata dan mudah digunakan bagi guru 

sesuai tujuan pengembang. BMPD dapat dinyatakan praktis ditinjau dari pendapat guru yang 

tertuang dalam angket respon. Angket respon terdiri dari angket respon tertutup dan angket respon 
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terbuka. BMPD dikatakan praktis jika mendapatkan skor modus ≥ 3. Terkait hasil penilaian dapat 

dijabarkan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Angket Guru Penilaian Kepraktisan 

No Pernyataan 

Pemberian skor oleh 

responden Mo 
Percentage Of Agreement 

R1 R2 R3 R1/R2 R1/R3 R2/R3 

1 Petunjuk penggunaan motivasi 

telah disajikan dengan jelas. 
3 3 3 3 100 100 100 

2 Bahasa yang digunakan mudah 

dipahami. 
4 4 3 4 100 86 86 

3 Jenis, ukuran, dan warna huruf 

mudah dibaca. 
4 4 3 4 100 86 86 

4 Alokasi waktu yang diberikan 

cukup. 
3 4 4 4 86 86 100 

Berdasarkan hasil penilaian kepraktisan di dapatkan nilai skor modus ≥ 3 dan nilai kesepahaman 

antar responden ≥ 75%. Penilaian angket terbuka oleh responden selaras dengan penilaian angket 

tertutup. Menurut responden BMPD yang dikembangkan sangat praktis untuk digunakan. Fakta ini 

menunjukkan bahwa BMPD yang dikembangkan memenuhi kriteria kepraktisan.  

Seluruh BMPD yang dikembangkan telah memenuhi syarat kepraktisan. BMPD yang 

dikembangkan dinilai praktis untuk menambah motivasi peserta didik. Peserta didik akan berhasil 

dalam proses pembelajaran bila memiliki motivasi belajar sehingga guru harus menumbuhkan 

motivasi belajar siswa[9]. Ketersediaan BMPD yang telah dinyatakan praktis diharapkan dapat 

memudahkan guru untuk menjalankan kewajibannya sebagai pemberi motivasi kepada peserta 

didik.  

Efektivitas 

BMPD dapat dinyatakan efektif ditinjau dari pendapat guru yang tertuang dalam angket respon. 

Angket respon terdiri dari angket respon tertutup dan angket respon terbuka. Dimana BMPD 

dikatakan efektif jika mendapatkan skor modus ≥ 3. Terkait hasil penilaian dapat dijabarkan pada 

Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Angket Guru Penilaian Efektivitas 

No Pernyataan 

Pemberian skor 

oleh responden Mo 
Percentage Of Agreement 

R1 R2 R3 R1/R2 R1/R3 R2/R3 

1 Motivasi dapat menarik perhatian 

peserta didik dan membuat peserta 

didik bersedia berpartisipasi dalam 

belajar materi terkait (attention). 

4 4 4 4 100 100 100 

2 Motivasi yang diberikan telah memuat 

arahan pada materi yang akan diajarkan 

(relevance). 

3 3 4 3 100 86 86 

3 Motivasi yang diberikan telah berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari 

(relevance). 

2 3 3 3 80 80 100 

4 Motivasi yang diberikan membantu 

siswa untuk mendapatkan pengetahuan 

awalnya terhadap materi yang akan 

diajarkan (confidence). 

3 3 4 3 100 86 86 

5 Motivasi yang disajikan mampu 

membantu guru menjalankan 

kewajibannya (confidence) 

3 4 4 4 86 86 100 

6 Motivasi mampu membuat peserta didik 

semangat untuk belajar materi terkait 

(hasrat dan keinginan untuk berhasil). 

4 4 4 4 100 100 100 
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Berdasarkan hasil penilaian efektivitas di dapatkan nilai skor modus ≥ 3 dan nilai kesepahaman 

antar responden ≥ 75%. Penilaian angket terbuka oleh responden selaras dengan penilaian angket 

tertutup. Menurut responden BMPD yang dikembangkan efektif untuk digunakan. Fakta ini 

menunjukkan bahwa BMPD yang dikembangkan memenuhi kriteria efektivitas.  

Satu dari sembilan BMPD mendapatkan percentage of agreement  ˂ 75% dikarenakan adanya 

ketidak-sepahaman antara R1 dengan R2 dan R3 pada BMPD Video Mencuci Tangan dengan 

Sabun mengenai kriteria nomor 5, yaitu motivasi yang disajikan mampu membantu guru 

menjalankan kewajibannya. Menurut R1, BMPD Mencuci Tangan dengan Sabun sudah efektif 

namun alangkah baiknya untuk ditambahkan sedikit ilustrasi yang sesuai dengan motivasi. R2 dan 

R3 berpendapat bahwa BMPD sudah efektif dalam penggunaannya karena dapat memudahkan 

guru dalam memberikan motivasi efektif dan bisa menimbulkan motivasi untuk peserta didik dalam 

pembelajaran hidrolisis garam. Skor modus yang diperoleh BMPD Mencuci Tangan dengan Sabun 

adalah ≥ 3 sehingga masih termasuk dalam kategori efektif. 

Ketersediaan BMPD yang telah dinyatakan efektif diharapkan dapat memudahkan guru untuk 

menjalankan kewajibannya sebagai pemberi motivasi kepada peserta didik sehingga tercipta proses 

pembelajaran yang baik dan bermakna. BMPD yang memiliki relevansi dengan kehidupan sehari-

hari dinilai efektif untuk meningkatkan motivasi peserta didik[26]. Motivasi yang dinilai efektif 

bersifat positif karena dapat menumbuhkan inisiatif dan kreativitas peserta didik[9][27]. 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap BMPD yang dikembangkan, dihasilkan 

sembilan BMPD yaitu: (1) BMPD Demonstrasi Poster Kimia; (2) BMPD Video Pengolahan 

Keripik Gadung; (3) BMPD Video Pemutih Pakaian; (4) BMPD Video Mencuci Tangan dengan 

Sabun; (5) BMPD Video Mengobati Infeksi Mata; (6) BMPD Gambar Air Ludah Manusia; (7) 

BMPD Demonstrasi HCl dengan NaOH; (8) BMPD Demonstrasi Keajaiban Putih Telur; (9) 

BMPD Telur Mentah dan Telur Rebus. Hasil analisis mengenai penilaian kelayakan ditinjau dari 

aspek validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Delapan dari sembilan BMPD dinyatakan layak karena 

telah memenuhi syarat kriteria validitas isi, validitas konstruk, kepraktisan, dan efektivitas. 
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Abstrak.  Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan Bahan Motivasi Peserta Didik (BMPD) yang layak 

digunakan sebagai bahan ajar pada pembelajaran kimia kelas XII semester I. Metode pengembangan yang 

digunakan adalah model rancangan ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implement, and Evaluate) sesuai 

pendapat Branch dengan sasaran penelitian yaitu BMPD yang dikembangkan. Tahap evaluasi meliputi sub tahap 

evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Dalam penelitian ini pengembangan BMPD terbatas sampai tahap 

evaluasi formatif. Kriteria kelayakan BMPD ditinjau berdasarkan validitas isi dan validitas konstruk yang 

diperoleh dari hasil validasi BMPD oleh tiga expert judgement, serta kepraktisan dan efektivitas yang diperoleh 

dari hasil penilaian pada angket respon guru. Keseluruhan data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa seluruh BMPD (selain BMPD 1, BMPD 5, dan BMPD 6) memenuhi syarat kelayakan. 

Setiap indikator motivasi pada 12 BMPD memperoleh nilai dengan modus (Mo) minimal 4 pada rentang skor 1-

5 dan nilai percentage of agreement antar validator di atas 75%. Seluruh BMPD dinyatakan memenuhi syarat 

kepraktisan dan efektivitas karena setiap indikatornya memperoleh nilai dengan modus (Mo) minimal 3 pada 

rentang skor 1-4 dan tingkat kesepahaman antar responden di atas 75%.  

Kata-kata kunci: Bahan Motivasi Peserta Didik (BMPD), Validitas, Kepraktisan, Efektivitas, Percentage of 

Agreement. 

 

Abstract.  The purpose of this research is to produce Student Motivation Materials (BMPD) that are suitable for 

use as teaching materials in learning chemistry class XII first semester. The development method used is the 

ADDIE model (Analyze, Design, Develop, Implement, and Evaluate) according to Branch with the research 

objective, namely the developed BMPD. The evaluation stage includes the formative evaluation and summative 

evaluation sub-stages. In this research, the development of BMPD is limited to the formative evaluation stage. 

The eligibility criteria for BMPD are reviewed based on the content validity and construct validity obtained from 

the BMPD validation results by three expert judgement, as well as the practicality and effectiveness obtained 

from the results of the assessment on the teacher response questionnaire. All data were analyzed descriptively. 

The results of the research concluded that all BMPD (other than BMPD 1, BMPD 5, and BMPD 6) met the 

eligibility requirements. Each motivating indicator at 12 BMPD scores with mode (Mo) of at least 4 in the score 

range 1-5 and the percentage of agreement between validators above 75%. All BMPD are declared to meet the 

requirements for practicality and effectiveness because each indicator gets a score with mode (Mo) of at least 3 

in the score range 1-4 and the level of understanding between respondents is above 75% 

Keywords: Student Motivation Material, Validity, Practicality, Effectiveness, Percentage of Agreement. 

 

 

1. Pendahuluan 

Salah satu kewajiban guru dalam proses pembelajaran adalah memberikan motivasi kepada 

peserta didik, seperti yang tertulis dalam Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar 

Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan dengan cara memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif [1]. Ketentuan 
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tersebut menunjukkan bahwa motivasi dapat mempengaruhi proses belajar peserta didik, maka 

diharapkan satuan pendidikan dapat memberikan motivasi kepada peserta didik secara maksimal 

serta membuat peserta didik berpartisipasi secara aktif selama kegiatan pembelajaran berlangsung.  

Motivasi adalah keinginan peserta didik untuk terlibat dalam lingkungan belajar [2, 3]. Peserta 

didik yang termotivasi memiliki dorongan untuk melakukan sesuatu, serta tingkah lakunya terarah, 

seperti keinginan untuk belajar [4]. Motivasi belajar juga didefinisikan sebagai dorongan untuk 

melakukan kegiatan belajar yang berasal dari dalam dan luar diri individu sehingga 

membangkitkan semangat dalam belajar [5]. Motivasi berkaitan dengan tiga hal yang sekaligus 

merupakan aspek-aspek dalam motivasi, yaitu: motivating states, motivated behavior, dan goals or 

ends of such behavior [6].  

Seorang guru tidak hanya berperan sebagai mediator dan fasilitator, namun juga diharuskan 

dapat berperan sebagai motivator yang mampu membangkitkan minat peserta didik dalam belajar 

[7] secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Proses 

pembelajaran tidak akan berlangsung dengan kondusif jika peserta didik tidak memiliki motivasi 

yang kuat [8]. Ada beberapa bentuk dan cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menumbuhkan 

motivasi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, dintaranya: menjelaskan pentingnya mata 

pelajaran kimia, mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman peserta didik, menunjukkan 

antusiasme dalam mengajar, meyakinkan peserta didik bahwa belajar kimia bukan sebuah beban, 

dan menciptakan suasana kelas yang kondusif [9]. Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan cara 

pemberian motivasi menarik oleh guru yang berkaitan dengan aplikasi materi kimia dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam 

mencapai tujuan pembelajaran [10, 11]. Motivasi berfungsi memberikan arah dalam mendapatkan 

sesuatu yang diinginkan, menentukan tingkah laku atau sikap yang dilakukan untuk mendapatkan 

sesuatu yang diinginkan serta mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan [4]. Motivasi 

diperlukan agar peserta didik berusaha untuk belajar dan meningkatkan prestasi akademik [12], 

karena motivasi memegang peranan penting dalam proses pembelajaran [13, 14]. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa guru berperan strategis dan aktif untuk mengelola kelas dengan cara yang 

kreatif dan inovatif dalam membangkitkan motivasi belajar peserta didik [15]. Oleh karena itu, 

kemampuan guru dalam memotivasi peserta didik dapat menentukan minat belajar peserta didik 

[16]. 

Ilmu kimia adalah ilmu yang berlandaskan eksperimen dan ilmu yang mempelajari fenomena 

alam yang kaitannya sangat erat dengan kehidupan. Maka, pemberian motivasi dalam pelajaran 

kimia di sekolah harus berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dapat 

membangkitkan keingintahuan peserta didik terhadap ilmu kimia dan mengembangkan 

pengetahuan kognitif peserta didik yaitu mengkaitkan konsep antara teori dengan manfaat ilmu 

kimia [17]. Mata pelajaran kimia sering dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dan bersifat 

abstrak bagi sebagian peserta didik [18]. Untuk menepis anggapan peserta didik, diperlukan bahan 

ajar yang dapat mengkonkritkan keabstrakan tersebut. 

Ditinjau dari hasil analisis 12 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kelas XII semester 1 

milik guru dari 3 sekolah yang ada di Ponorogo dan Kediri, 1 RPP memberikan motivasi berupa 

demonstrasi pada materi sel volta, 2 RPP memberikan motivasi berupa pertanyaan yang diajukan 

oleh guru kepada peserta didik. Dua RPP memberikan motivasi dengan menampilkan video, 

gambar atau slide terkait fenomena di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi dan 

peserta didik mengamatinya, kemudian menceritakan kembali sesuatu yang tergambar di video, 

gambar atau slide tersebut. Dua RPP dari lain memberikan motivasi berupa informasi pentingnya 

mempelajari materi menggunakan media power point. Lima RPP lainnya tidak ada pemberian 

motivasi. Berdasarkan hasil analisis RPP tersebut, sebagian besar guru belum memberikan motivasi 

dengan tepat yang dapat memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan membangun rasa 
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ingin tahu peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Kenyataan tersebut tidak sesuai 

dengan ketentuan yang tertulis dalam Permendikbud RI No. 22 Tahun 2016. 

Pemberian motivasi yang menarik merupakan kewajiban guru untuk meningkatkan rasa ingin 

tahu peserta didik agar lebih memiliki keinginan dan motivasi untuk mempelajari materi yang 

diajarkan oleh guru. Apabila motivasi yang diberikan berupa pertanyaan yang diajukan oleh guru, 

maka guru mengambil hak peserta didik untuk bertanya. Peserta didik dituntut untuk menjawab 

pertanyaan yang disampaikan oleh guru, yang sebenarnya menjawab pertanyaan merupakan 

kewajiban guru. Disini terjadi pertukaran hak dan kewajiban antara guru dan peserta didik. 

Berdasarkan hasil analisis RPP beberapa guru serta pentingnya pemberian motivasi, perlu 

dikembangkan sebuah bahan ajar yang dapat dijadikan sebagai pedoman seorang guru untuk 

memberikan motivasi yang menarik kepada peserta didik. Pemberian motivasi harus disusun 

menggunakan strategi yang tepat agar dapat membangkitkan motivasi internal peserta didik. Salah 

satu strategi yang tepat yaitu mengembangkan Bahan Motivasi Peserta Didik (BMPD). Bahan 

motivasi peserta didik merupakan bahan dasar untuk penyusunan RPP khususnya komponen 

motivasi pada awal pembelajaran. Kumpulan bahan motivasi tersebut akan dituliskan dalam bahan 

ajar pegangan guru berupa Lembar Motivasi Peserta Didik (LMPD). 

Pemberian motivasi harus dilakukan pada semua pembelajaran. Namun, pada penelitian ini 

terdapat pembatasan luasan penelitian yaitu peneliti memilih materi kimia kelas XII semester 1 

yang digunakan sebagai dasar penyusunan bahan-bahan motivasi. Motivasi yang akan disusun pada 

LMPD mencakup materi kimia pada semester 1 Kelas XII SMA yang telah ditentukan dalam 

Permendikbud. Materi kimia kelas XII SMA semester 1 yaitu: (1) sifat koligatif larutan, (2) sifat 

koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit, (3) reaksi redoks, (4) sel Volta, (5) korosi, (6) sel 

elektrolisis dan hukum Faraday, (7) kimia unsur golongan utama, (8) kimia unsur golongan transisi 

[19]. Seluruh materi tersebut sangat abstrak dan penuh dengan hafalan, namun manfaatnya sering 

ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Proses belajar tidak hanya menghafal konsep atau fakta 

saja, namun juga mengaitkannya dengan pengetahuan awal yang telah ada dalam struktur kognitif 

peserta didik sehingga manghasilkan pemahaman yang bermakna dan tidak mudah dilupakan [20]. 

Berdasarkan latar belakang yang disajikan di atas, maka masalah yang perlu dipecahkan melalui 

penelitian ini ―Apakah BMPD yang dikembangkan layak digunakan guru sebagai bahan untuk 

memotivasi peserta didik?‖ Permasalahan tersebut dibagi menjadi 3 pertanyaan yang harus 

dijawab, yaitu: (1) Bagaimana validitas BMPD yang dikembangkan?, (2) Bagaimana kepraktisan 

BMPD yang dikembangkan?, (3) Bagaimana efektivitas BMPD yang dikembangkan? Berdasarkan 

permasalahan tersebut, perlu dilakukan pengembangan bahan ajar berupa BMPD yang layak untuk 

pembelajaran kimia kelas XII SMA semester I. Validitas produk diperoleh dari penilaian yang 

dilakukan oleh validator ahli terhadap BMPD yang dikembangkan. Selain itu, untuk mengetahui 

bahwa BMPD telah layak ditinjau dari kepraktisan dan efektivitasnya, maka perlu dilakukan 

penilaian BMPD oleh guru kimia menggunakan lembar angket respon. 

 

2. Metode 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pengembangan. Menurut Sugiyono (2012), 

penelitian pengembangan merupakan sebuah metode untuk mengembangkan dan menghasilkan 

produk tertentu yang layak digunakan melalui uji kelayakan (validitas, kepraktisan, dan 

efektivitas) produk tersebut [21]. Model pengembangan menggunakan model ADDIE yang 

dicetuskan oleh Branch (2009) yaitu Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate [22]. 

Penelitian ini menghasilkan produk bahan ajar pegangan guru berupa BMPD yang layak 

digunakan, maka sasaran dalam penelitian ini adalah draf BMPD untuk pembelajaran kimia kelas 

XII semester I. BMPD tersebut akan diuji kelayakannya oleh para validator ahli dan beberapa guru 

kimia yang ahli pada bidangnya agar menghasilkan BMPD yang sangat layak digunakan oleh guru 

untuk memotivasi peserta didik dalam pembelajaran kimia. 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengkajian, 

metode validasi, dan metode angket respon. Metode pengkajian dilakukan untuk memperoleh 

penilaian kualitatif mengenai saran dan komentar dosen pembimbing terhadap BMPD yang 

dikembangkan. Hasil pengkajian akan dianalisis secara kualitatif untuk menyempurnakan BMPD 

sehingga dapat direvisi sebelum diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran dan sesuai dengan 

kriteria validitas yaitu komponen isi dan konstruk.  

Metode validasi dilakukan untuk mengetahui validitas BMPD yang dikembangkan hingga 

layak diimplementasikan kepada peserta didik. Penilaian validitas produk dilakukan oleh expert 

judgement yaitu dua dosen kimia dan satu guru kimia menggunakan lembar validasi BMPD. 

Validitas BMPD ditinjau dari komponen isi dan konstruk. Terdapat lembar validasi tertutup dan 

terbuka. Lembar validasi terbuka digunakan untuk mengumpulkan komentar para validator guna 

penyempurnaan BMPD. Lembar validasi tertutup diisi dengan memberikan tanda centang (√) pada 

skor penilaian yang terdiri dari skor 1-5 mengikuti ketentuan skala Likert. Data validitas BMPD 

yang diperoleh dari ketiga validator akan ditentukan modus (Mo) skor penilaian setiap kriteria 

untuk dijadikan sebagai skor akhir validitas dan dianalisis secara deskriptif dengan rubrik penilaian 

berdasar pada skala Likert yang dapat ditinjau pada Tabel 1. 

Tabel 1. Skala Likert pada Kriteria Validitas 
Skor Keterangan 

1 Tidak valid 

2 Kurang valid 

3 Cukup valid 

4 Valid 

5 Sangat valid 

[23] 

Selanjutnya, menghitung percentage of agreement (PA) untuk mengetahui ada atau tidaknya 

kesepakatan antar validator dalam memberikan penilaian menggunakan rumus berikut: 

 

 

Keterangan: 

A: Skor tertinggi 

B: Skor terendah 

Antar validator dikatakan saling sepakat atas pemberian penilaian jika nilai percentage of 

agreement lebih besar sama dengan 75% (PA≥75%) [24]. BMPD dinyatakan valid, jika setiap 

kriteria memperoleh nilai modus lebih dari sama dengan 4 (Mo≥4) dan antar validator saling 

sepakat terhadap skor yang diberikan. 

Data kelayakan BMPD berupa kepraktisan dan efektivitas diperoleh menggunakan metode 

angket respon. Penilaian kepraktisan dan efektivitas produk dilakukan oleh tiga guru kimia yang 

berasal dari tiga sekolah berbeda. Tiga guru kimia secara individu memberikan tanggapan dan 

pendapatnya mengenai BMPD yang dikembangkan menggunakan lembar angket yang telah 

tersedia di dalam LMPD. Angket respon yang disediakan terdiri dari angket tertutup dan angket 

terbuka. Angket tertutup berisi pernyataan-pernyataan terkait kepraktisan BMPD dengan pilihan 

jawaban ―Sangat Tidak Setuju (STS),‖ ―Kurang Setuju (KS),‖ ―Setuju (S),‖ ―Sangat Setuju (SS)‖ 

dan diisi menggunakan tanda centang pada kolom yang telah disediakan. Data kepraktisan dan 

efektivitas BMPD dianalisis secara deskriptif dengan rubrik penilaian berdasar pada skala Likert 

yang dapat ditinjau pada Tabel 2. 

Tabel 2. Skala Likert pada Kriteria Kepraktisan dan Efektivitas 
Skor Keterangan 

1 Sangat tidak setuju 

2 Kurang setuju 

3 Setuju 

𝑃𝐴 =   −
𝐴−𝐵

𝐴+𝐵
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Skor Keterangan 

4 Sangat setuju 

[23] 

Pada lembar angket terbuka, penilaian BMPD diisi sesuai pertanyaan mengenai kepraktisan dan 

efektivitas dari BMPD yang dikembangkan. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk 

memperoleh kesimpulan penilaian mengenai kepraktisan dan efektivitas BMPD. Data kepraktisan 

dan efektivitas BMPD akan dianalisis menggunakan cara yang sama dengan analisis data validitas 

BMPD. BMPD dinyatakan praktis ataupun efektif, jika setiap kriteria pernyataan memperoleh nilai 

modus minimal 3 (Mo≥3) dengsn rentang skor 1-4 dan antar responden saling sepakat terhadap 

skor yang diberikan (percentage of agreement≥75%). 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Pembahasan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu pembahasan mengenai tahapan-tahapan 

pengembangan BMPD serta pembahasan mengenai kelayakan BMPD yang dikembangkan. Produk 

yang dihasilkan berupa bahan motivasi yang dikemas dalam lembar motivasi dan disatukan 

menjadi buku motivasi yang dapat digunakan guru untuk memberikan motivasi kepada peserta 

didik kelas XII semester I. Tahap analisis sampai dengan pengembangan dilakukan pada bulan 

September 2019 – Januari 2020 dan tahap implementasi (pengambilan data validasi, kepraktisan, 

dan efektivitas) dilaksanakan pada bulan Maret hingga Mei 2020 dan dilakukan secara online 

dikarenakan adanya pandemi virus corona yang menyebabkan pelaksanaan penelitian ini sedikit 

terhambat dan tidak sesuai dengan rencana awal. Rencana awal, pengambilan data dilakukan secara 

offline di SMA Trensains Jombang menggunakan angket respon yang diberikan kepada tiga guru 

kimia dan beberapa peserta didik. Namun, dikarenakan adanya pandemi covid-19 pengambilan 

data dilakukan secara online tanpa melibatkan peserta didik. 

Hasil Tahap Analyze (Analisis) 

Pada tahap analisis terdapat dua tahapan yang dilakukan, yaitu analisis kebutuhan dan analisis 

kurikulum. Tahap analisis merupakan tahap pengumpulan informasi awal (data awal) yang 

digunakan sebagai dasar permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini. Hasil tahap analisis 

yaitu hasil analisis motivasi pada RPP guru, indikator motivasi, KD yang digunakan, urutan materi 

pelajaran, penentuan bahan motivasi yang sesuai dengan KD dan Permendikbud No. 22 Tahun 

2016, serta syarat-syarat pengembangan bahan motivasi yang layak untuk membangkitkan 

semangat peserta didik sehingga berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kimia. Hasil dari tahap ini 

digunakan sebagai dasar pengembangan bahan motivasi. 

Setelah peneliti melakukan tahap analisis, terdapat evaluasi berupa masukan dari dosen 

pembimbing untuk menyempurnakan tahap analisis sebelum lanjut ke tahap perancangan. Tahap 

ini menghasilkan analisis RPP yang lebih spesifik pada materi kelas XII semester I dan indikator 

motivasi yang lebih tepat digunakan pada penelitian ini yaitu attention, relevance, confidence, 

serta keinginan dan hasrat untuk berhasil [25, 26]. 

Hasil Tahap Design (Perancangan) 

Pada tahap perancangan, peneliti mulai merancang produk yang dikembangkan. Perancangan 

BMPD ini meliputi pengumpulan dan pemilihan bahan motivasi, penyusunan kerangka LMPD, 

penentuan judul bahan motivasi di dalam LMPD, serta penyusunan instrumen penilaian kelayakan 

BMPD sebagai pedoman guru memberi motivasi kepada peserta didik. Tahap perancangan BMPD 

ini mengacu pada hasil tahap analisis.  

Bahan motivasi kebanyakan diperoleh dari aplikasi youtube. Setelah bahan motivasi telah 

terkumpul, peneliti melakukan pemilihan bahan motivasi yang sangat sesuai dengan pengkajian 

kembali untuk menguraikan pembahasan mengenai relevansi antara bahan motivasi dengan materi 

kimia. Pembahasan tersebut digunakan sebagai informasi pendukung atau pelengkap seorang guru 

untuk menjelaskan keterkaitan antara motivasi dengan materi kepada peserta didik dan dituliskan 

di dalam LMPD. Hasil rancangan kerangka LMPD dapat dilihat pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Rancangan Kerangka LMPD 

Judul bahan motivasi yang ada di dalam LMPD adalah sebagai berikut: (1) Memasak Sayur; (2) 

Osmosis Pada Telur; (3) Mendidihkan Air Gula dan Air Garam; (4) Pencairan Es Batu; (5) 

Oksidasi Kawat Tembaga; (6) Bom Redoks; (7) Baterai Buah; (8) Baterai Kentang; (9) Paku yang 

Berkarat; (10) Klip Kertas Berkarat; (11) Penyepuhan Garpu oleh Tembaga; (12) Api yang 

Berwarna; (13) Natrium Jumping; (14) Vanadium seperti Bunglon, (15) Kereaktifan Unsur Cu dan 

Zn terhadap HNO3. Judul (1) dan (2) digunakan untuk memotivasi pada materi sifat koligatif 

larutan, judul (3) dan (4) berkaitan dengan materi sifat koligatif larutan elektrolit dan nonelektrolit, 

judul (5) dan (6) merupakan bahan motivasi pada materi penyetaraan reaksi redoks, judul (7) dan 

(8) berkaitan dengan materi sel Volta. Judul (9) dan (10) merupakan bahan motivasi pada materi 

korosi, judul (11) berkaitan dengan materi sel elektrolisis dan hukum Faraday, judul (12) dan (13) 

digunakan sebagai bahan motivasi pada materi kimia unsur golongan utama, judul (14) dan (15) 

berkaitan dengan materi kimia unsur golongan transisi. Pada tahap ini juga dihasilkan instrumen 

penilaian kelayakan BMPD, yaitu lembar telaah untuk mengetahui kekurangan BMPD sehingga 

perlu direvisi sebelum dinilai kelayakannya, lembar validasi untuk mengetahui validitas BMPD 

dan lembar angket respon guru untuk mengetahui kepraktisan dan efektivitas dari bahan ajar 

berupa BMPD yang dikembangkan. 

Pada tahap ini, telah dilakukan beberapa evaluasi dan revisi berdasarkan saran yang 

disampaikan oleh dosen pembimbing secara tidak tertulis saat pengkajian hasil tahap perancangan. 

Saran yang diberikan seperti sedikit perubahan kerangka LMPD, penyesuaian judul BMPD, 

pengadaan rubrik penilaian pada angket guru, serta penyesuaian instrumen penilaian dengan 

indikator motivasi agar penilaian lebih jelas. Setelah beberapa revisi tersebut dilakukan sehingga 
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menghasilkan rancangan dan instrumen yang layak untuk diujikan, tahapan pengembangan produk 

dapat lanjut ke tahap berikutnya. 

Hasil Tahap Develop (Pengembangan) 

Tahap pengembangan merupakan tahap mrealisasikan rancangan produk yang telah dirancang 

sebelumnya serta memperoleh validitas produk melalui pengisian lembar validasi oleh validator 

ahli. Tahap ketiga ini bertujuan untuk mengetahui validitas BMPD yang telah dikembangkan. 

Tahapan pembuatan produk bahan ajar ini dilakukan dengan merangkai seluruh elemen ke dalam 

kerangka rancangan LMPD dan menghasilkan draf I. Kemudian dikaji oleh dosen pembimbing dan 

dilakukan revisi sehingga menghasilkan draf II, selanjutnya dinilai validitasnya oleh 3 validator 

ahli dan dilakukan penyempurnaan menghasilkan draf III. Draf III lanjut ke tahap implementasi. 

Hasil realisasi rancangan BMPD ditampilkan pada Gambar 2. 

  

Gambar 2. Tampilan judul, KD, aktivitas guru, dan informasi tambahan pada LMPD 

Evaluasi yang dilakukan pada tahap pengembangan yaitu pengkajian dan validasi BMPD yang 

digunakan untuk acuan revisi dan penyempurnaan BMPD yang dikembangkan. Tahap ini 

menghasilkan nilai validitas BMPD serta BMPD yang layak untuk diimplementasikan sehingga 

memperoleh nilai kepraktisan dan efektivitas. Setelah menyempurnakan BMPD berdasarkan 

penilaian dari para ahli, maka lanjut ke tahap implementasi. 

Hasil Tahap Implement (Implementasi) 

Tahap implementasi merupakan tahap penerapan BMPD kepada guru kimia kelas XII untuk 

menguji kepraktisan dan efektivitas BMPD tersebut. Rencana awal penelitian ini, implementasi 

BMPD dilakukan pada guru dan peserta didik. Adanya pandemi virus corona dan diberlakukannya 

lockdown mengakibatkan seluruh sekolah diliburkan sehingga sangat kurang efektif apabila 

implementasi kepada peserta didik dilakukan secara online. Solusi untuk masalah ini, 

implementasi hanya diterapkan pada guru kimia saja dengan mencermati BMPD yang 

dikembangkan dan menilai kelayakan BMPD tersebut dengan cara mengisi angket yang telah 

tersedia. Uji kelayakan BMPD dilakukan secara online dengan cara mengirimkan berkas LMPD 

dan bahan-bahan motivasi (video) kepada 3 guru tersebut via WhatsApp dan e-mail, kemudian 

bapak/ibu guru tersebut mengirimkan berkas hasil penilaiannya via WhatsApp. Hasil dari tahap ini 

yaitu nilai kepraktisan dan efektivitas BMPD. Tahap evaluasi implementasi bertujuan untuk 
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menyempurnakan BMPD berdasarkan kritik dan saran para guru kimia sehingga dihasilkan bahan 

ajar pedoman guru berupa ―Bahan Motivasi Peserta Didik untuk Pembelajaran Kimia SMA Kelas 

XII Semester I‖ yang layak untuk diimplementasikan dalam skala yang lebih luas. 

Kelayakan BMPD 

Uji kelayakan bahan peserta didik menggunakan kriteria kelayakan yang dikemukakan oleh 

Plomp dan Nieveen, yaitu kriteria validitas, kepraktisan, dan efektivitas [27]. Validitas diperoleh 

dari lembar validasi yang dinilai oleh tiga validator expert, kepraktisan dan efektivitas ditinjau dari 

angket respon guru yang dinilai oleh tiga guru kimia. 

Validitas BMPD 

Validitas BMPD dibahas satu-persatu berdasarkan urutan pada LMPD. Penilaian validitas ini 

mengacu pada pendapat Plomp dan Nieveen yaitu validitas isi dan validitas konstruk [27]. Hasil 

penilaian validitas BMPD 1 (Video Memasak Sayur) ditampilkan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Penilaian Validitas BMPD 1 

No Pernyataan 

Validator PA (%) 

V1 V2 V3 Mo 
V1-

2 

V1-

3 

V2-

3 

Validitas Isi 

1 Kompetensi utama dalam KD 3.1 adalah 

menganalisis. Fakta pada motivasi memiliki relevansi 

untuk melatihkan kemampuan analisis. 

5 4 5 5 89 100 89 

2 Substansi motivasi memiliki relevansi sebagai bahan 

untuk memotivasi pembelajaran sifat koligatif larutan 

(kenaikan titik didih). 

5 4 5 5 89 100 89 

3 Substansi motivasi dapat mengarahkan pada 

pemahaman peserta didik sebagai konsep kenaikan 

titik didih larutan. 

5 4 5 5 89 100 89 

Validitas Konstruk 

A. Indikator Attention 

1 Tampakan motivasi berpeluang menarik perhatian 

peserta didik. 
1 3 4 3 50 40 86 

2 Arahan guru kepada peserta didik berpotensi 

menjadikan peserta didik dapat berpartisipasi aktif. 
1 4 5 3 40 33 89 

B. Indikator Relevance 

1 Substansi motivasi telah disesuaikan dengan materi 

yang akan diajarkan. 
1 4 5 3 40 33 89 

2 Aktivitas dalam memotivasi mencerminkan aplikasi 

dari konsep kenaikan titik didih. 
5 4 5 5 89 100 89 

C. Indikator Confidence 

1 Kompetensi utama (analisis) dan fakta berpotensi 

menambah keyakinan peserta didik untuk dapat 

mencapai KD. 

5 4 5 5 89 100 89 

2 Substansi motivasi berpotensi membuka kesadaran 

peserta didik bahwa materi yang akan dipelajari 

bermanfaat dalam kehidupan. 

5 4 5 5 89 100 89 

D. Indikator Hasrat dan Keinginan untuk Berhasil 

1 Substansi motivasi berpotensi menjadikan peserta 

didik memiliki keinginan mempelajari materi terkait. 
5 4 4 4 89 89 100 

2 Substansi motivasi berpotensi untuk mendorong 

peserta didik memiliki semangat untuk belajar kimia. 
5 4 4 4 89 89 100 

Keterangan: PA = Percentage of Agreement 

Berdasarkan data pada Tabel 2, khususnya pada penilaian validitas isi (P1-P3) masing-masing 

memperoleh modus 5 dengan nilai persentase kesepahaman antar validator di atas 75%. Hal 
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tersebut menunjukkan bahwa BMPD 1 dinyatakan sangat valid ditinjau dari validitas isi (relevansi) 

karena motivasi yang diberikan telah disesuaikan dengan KD berdasar kurikulum yang berlaku 

[28]. Pada indikator attention, masing-masing pernyataan memperoleh nilai dengan Mo=3 yang 

menyatakan bahwa BMPD cukup valid. Hal tersebut dikarenakan tampakan air mendidih pada 

video sebelum dan sesudah penambahan sayur tidak terlalu terlihat sehingga tidak mampu 

membuat peserta didik tertarik dan berpartisipasi aktif di dalam kelas.  

Salah satu indikator relevance memperoleh nilai dengan Mo=3, hal ini disebabkan karena video 

tersebut belum dikaitkan dengan sifat koligatif larutan seperti adanya pengukuran suhu yang akan 

membuat peserta didik yakin akan adanya kenaikan suhu ketika penambahan sayuran dalam air 

yang mendidih. Maka, indikator attention dan relevance tidak memenuhi syarat kelayakan. 

Namun, tingkat kesepahaman antar validator diperoleh nilai di bawah 75%. Validator 2 dan 3 tidak 

sepakat dengan nilai yang diberikan oleh validator 1. Indikator terakhir memperoleh nilai dengan 

Mo=4 yang artinya BMPD 1 valid membuat peserta didik memiliki hasrat dan keinginan untuk 

berhasil dalam belajar kimia. Berdasarkan hasil penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

BMPD 1 kurang layak untuk diterapkan pada pembelajaran dikarenakan adanya perolehan modus 

˂ 4. 

Analisis hasil validitas BMPD 2 sampai dengan BMPD 15 dilakukan dengan cara yang sama 

dengan BMPD 1. Pada BMPD 2 (Osmosis pada Telur) masing-masing pernyataan pada validitas 

isi mendapatkan penilaian dengan Mo=5 dan tergolong dalam kriteria sangat valid. Untuk masing-

masing pernyataan pada validitas konstruk memperoleh nilai dengan Mo ≥ 4 dan tingkat 

kesepahaman antar validator (PA) ≥ 75% yang berarti antar validator sepakat atas penilaiannya. 

Berdasarkan hasil analisis, BMPD 2 dinyatakan valid digunakan untuk memotivasi peserta didik 

pada materi sifat koligatif larutan. Namun, terdapat masukan dari validator yaitu peneliti mencari 

atau membuat video osmosis telur yang menunjukkan adanya pergerakan air pada sedotan agar 

peserta didik lebih tertarik terhadap motivasi yang disampaikan oleh guru. Contoh proses osmosis 

lain seperti pembuatan telur asin, akan peniliti masukkan ke dalam informasi tambahan yang akan 

diucapkan guru saat memberi motivasi. 

Validitas isi BMPD 3 (Mendidihkan Air Gula dan Air Garam) pada poin 1-3 memperoleh nilai 

dengan Mo=5 dan berkriteria sangat valid, sedangkan validitas konstruk masing-masing 

mendapatkan nilai Mo≥4 dan dinyatakan valid. Pada masing-masing pernyataan validitas tidak 

didapati ketidaksepahaman antar validator dibuktikan dengan nilai PA≥75%. BMPD ini dapat 

dinyatakan valid karena keseluruhan aspek pada validitas mendapatkan nilai dengan modus lebih 

dari 4. BMPD 3 merupakan motivasi yang dilakukan dengan cara demonstrasi. Terdapat saran dari 

validator yaitu demonstrasi motivasi ini lebih baik dikemas dalam bentuk video dengan step-step 

yang jelas dan ditayangkan di depan kelas melalui layar proyektor agar seluruh peserta didik dapat 

mengamati demonstrasi yang dilakukan oleh guru. 

Hasil validitas isi BMPD 4 (Pencairan Es Batu) memperoleh modus 5 dan dapat dikategorikan 

dalam kriteria sangat valid, sedangkan hasil validitas konstruk BMPD tersebut masing-masing 

pernyataan memperoleh penilaian dengan modus lebih dari 4 dan dinyatakan valid. Indikator 

attention dan confidence memperoleh Mo=4. Hal ini mungkin dikarenakan motivasi tersebut tidak 

terdapat dalam kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik tidak percaya diri akan mencapai KD 

pembelajaran serta berasumsi bahwa materinya bersifat abstrak dan tidak ada manfaatnya dalam 

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, salah satu validator memberikan masukan yaitu 

motivasinya ditambahkan dengan video pencairan salju yang diberi garam pada daerah bersalju 

(musim dingin). Hal ini berguna untuk meningkatkan motivasi peserta didik, karena mereka akan 

lebih paham jika ada aplikasi materi dalam kehidupan sehari-hari. Kritik lain dari validator yaitu 

BMPD 4 tidak menunjukkan kesamaan konsentrasi dari ketiga larutan meskipun ada kalimat yang 

menyatakan seperti itu. Namun sangat terlihat bahwa batangan es yang dimasukkan tidak sama, 

demikian pula gula, garam, dan tepung sebanyak 2 sendok yang dimasukkan tidak memiliki massa 

yang sama. Serta waktu yang dibutuhkan untuk es batu dapat mencair, faktanya sifat koligatif 
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larutan tidak berhubungan dengan waktu. Berdasarkan kritik dan saran tersebut, perlu 

dilakukannya revisi agar menghasilkan BMPD yang benar-benar layak. BMPD 4 dapat dinyatakan 

valid dalam memfasilitasi guru memberi motivasi kepada peserta didik. 

Hasil penilaian validasi BMPD 5 (Oksidasi Kawat Tembaga) oleh para validator ahli, modus 

validitas isi pada poin 1-3 yang diperoleh yaitu Mo≥4 berkriteria valid dan sangat valid. Pada 

validitas konstruk, indikator attention mendapatkan nilai dengan Mo=3 dan nilai PA≥75% yang 

berarti antar validator sepaham dengan penilaiannya. Hal ini disebabkan karena gelembung yang 

berasal dari kawat tembaga kurang jelas sehingga peserta didik tidak akan tertarik pada motivasi 

yang diberikan. Salah satu validator memberi saran untuk mencari video lain serupa gelembung 

gas yang ditimbulkan oleh reaksi antara larutan asam dengan kawat tembaga terlihat dengan sangat 

jelas. Untuk indikator lainnya memperoleh Mo=4 dan nilai percentage agreement ≥ 75%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa BMPD 5 belum memenuhi syarat valid dikarenakan ada salah satu 

indikator yang mendapatkan modus di bawah 4.  

BMPD 6 yaitu Bom Redoks. Nilai modus yang diperoleh pada validitas isi poin 1 dan 2 adalah 

5, sedangkan poin 3 memperoleh nilai Mo=5 dengan tingkat kesepahaman ˂ 75%. Hal ini 

menunjukkan bahwa validator 2 dan 3 tidak memiliki kesepahaman dengan validator 1. Pada 

indikator relevance memperoleh Mo=3. Berdasarkan kritik salah satu validator, hal tersebut terjadi 

karena tujuan percobaan pada video berbeda dengan tujuan dalam memotivasi peserta didik serta 

ucapan guru pada LMPD cenderung bertele-tele dengan menjelaskan materi bukan memotivasi. 

Pada permasalahan ini, isi video yang digunakan untuk memotivasi peserta didik hanya bagian 

percobaannya saja dan akan dilakukan oleh guru dengan cara berdemo. Informasi tambahan tidak 

harus diucapkan seluruhnya, hanya bagian yang perlu dijelaskan saja, serta sebagai pedoman guru 

apabila terdapat peserta didik yang bertanya mengenai hal yang tersirat di dalam motivasi. 

Validator juga memberikan masukan pada informasi tambahan untuk menambahkan fakta yang 

dapat diamati atau dirasakan saat gas Cl2 muncul pada reaksi redoks tersebut, serta menambahkan 

penjelasan berupa tautan atau kaitan yang dijadikan rangsangan untuk menjawab pertanyaan 

―mengapa suatu reaksi redoks perlu disetarakan?‖ sehingga peserta didik berpikir untuk 

menyetarakan reaksi redoks.  

Hasil validasi BMPD 7 (Baterai Buah) terlihat bahwa nilai modus yang didapatkan pada 

validitas isi adalah 5 dengan kriteria sangat valid dan validitas konstruk diperoleh Mo≥4 dengan 

nilai PA≥75%. Berdasarkan hasil analisis tersebut, BMPD 7 dapat dinyatakan layak ditinjau dari 

validitas isi dan konstruk. Validitas isi BMPD 8 (Baterai Kentang) pada poin 1-3 memperoleh 

Mo=5 dengan kriteria sangat valid. Pada validitas konstruk setiap indikatornya mendapatkan nilai 

Mo=5 dengan PA 89% dan 100%. BMPD 8 dapat dikatakan valid untuk diimplementasikan karena 

seluruh aspek validitasnya memperoleh nilai modus 5 dengan kriteria sangat valid dan tidak 

ditemukan ketidaksepahaman antar validator.  

Validitas isi BMPD 9 (Paku Berkarat) yang terdapat pada poin 1-3 memperoleh Mo=5 dengan 

kriteria sangat valid, sedangkan validitas konstruk masing-masing aspek memperoleh Mo≥4 

dengan nilai PA≥75%. BMPD 9 dapat dikatakan valid dibuktikan dengan perolehan Mo≥4 dan 

tingkat kesepahaman ≥75% yang berarti tidak ditemukan adanya ketidaksepahaman antar validator. 

Hasil validasi BMPD 10 (Klip Kertas Berkarat) menunjukkan bahwa validitas isi poin 1-3 

memperoleh nilai dengan modus 5 dan termasuk dalam kriteria sangat valid, sedangkan validitas 

konstruk memperoleh nilai pada masing-masing aspek yaitu Mo≥4 dengan percentage of 

agreement 89-100%. BMPD 10 ini dinyatakan valid untuk diimplementasikan karena seluruh aspek 

validitasnya mendapatkan modus lebih dari 4 dan antar validator menemukan kesepahaman. 

Hasil validasi BMPD 11 (Penyepuhan Garpu oleh Tembaga) yang dinilai oleh 3 validator ahli 

didapatkan nilai validitas isi BMPD yang terlihat pada poin 1-3 dengan modus 5 yang berkriteria 

sangat valid, validitas konstruk diperoleh Mo≥4 dengan PA≥75%. Terdapat saran dari salah satu 

validator yaitu perlu ditambahkan referensi lain berupa video penyepuhan langsung dalam 

kehidupan sehari-hari seperti penyepuhan piala kuningan dan penyepuhan perhiasan. Saran tersebut 
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akan peneliti gunakan sebagai referensi bahan motivasi lain yang akan tertulis dalam buku motivasi 

peserta didik. Berdasarkan hasil validasi, BMPD ini dapat dikatakan valid karena memperoleh 

Mo≥4 dan antar validator mendapat kesepahaman. 

Data hasil validasi BMPD 12 (Api yang Berwarna) menunjukkan bahwa nilai modus validitas 

isi pada poin 1-3 yaitu 5 yang berarti termasuk dalam kriteria sangat valid. Pada validitas konstruk 

terlihat nilai yang didapat yaitu Mo=5 dengan tingkat kesepahaman antar validator 89-100%. 

Terdapat beberapa saran dari validator ahli, yaitu pada bagian informasi tambahan perlu 

ditambahkan contoh kembang api, serta ditambahkan panjang gelombang dan warna nyala logam 

alkali tanah. Hal-hal tersebut akan peneliti tambahkan sesuai dengan saran yang telah disampaikan 

oleh validator. BMPD 12 dapat dikatakan valid dan siap untuk diimplementasikan karena nilai 

yang diperoleh pada seluruh aspek validitas bermodus 5 (kriteria sangat valid). 

Hasil validitas isi BMPD 13 (Natrium Jumping) memperoleh nilai dengan Mo=5 dan termasuk 

kriteria sangat valid, juga validitas konstruk tergolong dalam kriteria sangat valid dengan 

perolehan Mo=5 pada setiap aspek. Salah satu validator memberikan saran untuk menambahkan 

video reaksi kimia antara logam alkali lainnya dengan air atau larutan asam. Motivasi lain yang 

dapat dijadikan referensi guru untuk memotivasi peserta didik telah terdapat dalam Buku Motivasi 

Peserta Didik. Maka BMPD 13 dinyatakan valid karena secara keseluruhan memperoleh nilai 

modus 5 dengan tingkat kesepahaman antara 89-100% yang artinya antar validator sepaham 

dengan masing-masing penilaiannya. 

Hasil validasi BMPD 14 (Vanadium seperti Bunglon) memperlihatkan bahwa validitas isi dan 

validitas konstruk tergolong dalam kriteria sangat valid dengan perolehan nilai modus masing-

masing aspek yaitu 5 dan nilai percentage of agreement antara 89-100%. Validator menambahkan 

bahwa video ini dapat membuat peserta didik lebih paham dengan materi yang akan diajarkan, 

dengan syarat guru harus tetap menekankan perubahan yang terjadi pada larutan vanadium yang 

ada dalam video. Berdasarkan hasil tersebut, BMPD ini dapat dikategorikan valid untuk 

diimplementasikan karena secara keseluruhan hasil validasinya memperoleh Mo=5 dan para 

validator sepakat atas penilaiannya. 

Validitas isi dan validitas konstruk BMPD 15 (Kereaktifan Unsur Cu dan Zn terhadap HNO3) 

tergolong dalam kriteria sangat valid dengan perolehan nilai modus masing-masing aspek yaitu 5. 

Dengan begitu, BMPD ini dapat dinyatakan valid untuk diimplementasikan karena secara 

keseluruhan aspeknya tergolong dalam kriteria sangat valid dengan perolehan percentage of 

agreement antara 89% – 100% (lebih dari 75%). Namun, terdapat beberapa catatan dari para 

validator yaitu perlu ditambahkan video reaksi kimia selain Cu dan Zn. Saran tersebut akan 

peneliti masukkan dalam Buku Motivasi Peserta Didik untuk dijadikan referensi oleh guru kimia 

dalam memotivasi peserta didik. 

Berdasarkan analisis penilaian validitas BMPD, 12 dari 15 BMPD dinyatakan valid ditinjau 

dari validitas isi dan validitas konstruknya. Ketersediaan BMPD tersebut diharapkan dapat 

membantu guru untuk memberikan motivasi yang menarik kepada peserta didik yang menjadikan 

peserta didik berpartisipasi aktif dalam pembelajaran karena menyadari manfaat materi dalam 

kehidupan serta peserta didik akan memiliki percaya diri dan hasrat untuk berhasil dalam belajar 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai [10, 11, 20, 25, 26]. 

Kepraktisan BMPD 

Kriteria kepraktisan ini mengacu pada pendapat Plomp dan Nieveen yaitu BMPD yang 

dikembangkan harus berguna dan mudah untuk digunakan oleh pengguna sesuai dengan tujuan 

pengembang [27]. Hasil penilaian kepraktisan BMPD 1 dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Hasil Penilaian Kepraktisan BMPD 1 

No Pernyataan 

Responden PA (%) 

R1 R2 R3 Mo 
R1-

2 

R1-

3 

R2-

3 

7 Petunjuk penggunaan motivasi telah 

disajikan dengan jelas. 
3 3 4 3 100 86 86 

8 Bahasa yang digunakan mudah 

dipahami. 
4 3 4 4 86 100 86 

9 Jenis, ukuran, dan warna huruf 

mudah dibaca.  
4 4 4 4 100 100 100 

10 Alokasi waktu yang diberikan cukup. 4 3 3 3 86 86 100 

Keterangan: PA = Percentage of Agreement 

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh bahwa BMPD 1 dinyatakan praktis dalam penggunaannya yang 

dibuktikan dengan masing-masing aspek memperoleh nilai modus ≥ 3 dengan percentage of 

agreement tidak ada yang di bawah 75%. Angket terbuka juga mendapatkan komentar yang positif 

dan sesuai dengan hasil pada angket tertutup. BMPD 2 sampai dengan BMPD 15 analisis 

kepraktisan dilakukan menggunakan cara yang sama dengan BMPD 1. Seluruh BMPD 

memperoleh nilai kepraktisan dengan modus ≥ 3 (praktis dan sangat praktis) dan nilai percentage 

of agreement tidak kurang dari 75% pada setiap aspeknya. Hal ini berarti bahwa seluruh BMPD 

yang dikembangkan dapat dinyatakan berguna dan praktis digunakan oleh guru. Hasil tersebut 

sesuai dengan fakta yaitu pernyataan positif guru dalam angket terbuka mengenai kepraktisan 

BMPD ini, salah satu guru menyatakan bahwa seluruh BMPD praktis, karena mudah dipahami 

penggunaannya untuk disampaikan pada peserta didik ketika pembelajaran berlangsung. BMPD 

kelas XII semester I ini diharapkan membantu guru memberikan motivasi yang menarik kepada 

peserta didik dengan mudah. 

Efektivitas BMPD 

Kriteria efektivitas ini mengacu pada pendapat Plomp dan Nieveen yaitu respon guru terhadap 

BMPD yang dikembangkan harus sesuai dengan tujuan dan hasil yang diinginkan oleh 

pengembang [27]. Hasil penilaian efektivitas BMPD 1 disajikan pada Tabel 5.  

Tabel 5. Hasil Penilaian Efektivitas BMPD 1 

No Pernyataan 

Responden PA (%) 

R1 R2 R3 Mo 
R1-

2 

R1-

3 

R2-

3 

1 Motivasi dapat menarik perhatian peserta didik dan 

membuat peserta didik bersedia berpartisipasi 

dalam belajar materi terkait. 

4 3 4 4 86 100 86 

2 Motivasi yang diberikan telah memuat arahan pada 

materi yang akan diajarkan. 
3 3 3 3 100 100 100 

3 Motivasi yang diberikan telah berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari.  
3 4 4 4 86 86 100 

4 Motivasi yang diberikan membantu siswa untuk 

mendapatkan pengetahuan awalnya terhadap materi 

yang akan diajarkan.  

3 3 4 3 100 86 86 

5 Motivasi yang disajikan mampu membantu guru 

menjalankan kewajibannya.  
4 3 4 4 86 100 86 

6 Motivasi mampu membuat peserta didik semangat 

untuk belajar materi terkait.  
4 3 3 3 86 86 100 

Keterangan: PA = Percentage of Agreement 

Tabel 5 menunjukkan bahwa BMPD 1 mendapatkan respon yang positif dengan nilai modus≥3 

(sesuai dan sangat sesuai) dan nilai PA lebih dari 75%. Pada angket terbuka, para responden juga 

memberikan komentar yang positif sehingga dapat disimpulkan bahwa BMPD 1 efektif dalam 

membangkitkan motivasi peserta didik. Seluruh BMPD kelas XII semester I yang dikembangkan 
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dianalisis menggunakan cara yang sama dengan cara analisis BMPD 1. Seluruh BMPD tersebut 

memperoleh nilai efektivitas dengan modus lebih dari sama dengan 3 (Mo≥3) dan tidak didapati 

nilai percentage of agreement di bawah 75%. Hal ini berarti bahwa BMPD yang dikembangkan 

dapat dinyatakan efektif digunakan sebagai bahan memotivasi peserta didik dan juga tujuan 

pengembangan BMPD ini terealisasi. Hasil tersebut sesuai dengan pernyataan guru pada seluruh 

angket terbuka yaitu BMPD ini efektif, karena memudahkan guru dalam memberikan motivasi 

kepada peserta didik agar memperhatikan pembelajaran yang akan disampaikan dalam kelas. 

BMPD kelas XII semester I ini diharapkan dapat membantu guru untuk melaksanakan 

kewajibannya dalam memberikan motivasi yang menarik kepada peserta didik. 

BMPD yang telah dinyatakan layak ditinjau berdasarkan validitas, kepraktisan dan 

efektivitasnya dapat dijadikan sebagai bahan ajar pedoman guru untuk memberikan motivasi 

menarik pada peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai [10, 11]. Pemberian 

motivasi dengan media demonstrasi akan lebih menarik perhatian dan motivasi belajar peserta 

didik terhadap ilmu kimia [29, 30]. Pada dasarnya, BMPD yang layak dalam memotivasi peserta 

didik akan menjadikan peserta didik cenderung berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran dan 

melakukan segala sesuatu dengan yakin untuk mencapai keberhasilan dalam belajar [25, 26]. 

BMPD yang bermakna dan memiliki relevansi dengan kehidupan sehari-hari akan tertanam konsep 

kimia dalam struktur kognitif dalam diri peserta didik sehingga konsep tersebut tidak mudah 

dilupakan serta peserta didik menyadari manfaat materi yang dipelajari dalam kehidupan [20, 25]. 

Ketersediaan BMPD ini diharapkan dapat membantu guru untuk membangkitkan motivasi peserta 

didik dalam belajar kimia. Keduabelas BMPD yang layak telah memenuhi kriteria kelayakan dan 

empat indikator motivasi dalam penelitian ini, yaitu attention, relevance, confidence, serta 

keinginan dan hasrat untuk berhasil [25, 26]. 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dihasilkan 15 BMPD yaitu: (1) Memasak Sayur; (2) Osmosis Pada 

Telur; (3) Mendidihkan Air Gula dan Air Garam; (4) Pencairan Es Batu; (5) Oksidasi Kawat 

Tembaga; (6) Bom Redoks; (7) Baterai Buah; (8) Baterai Kentang; (9) Paku yang Berkarat; (10) 

Klip Kertas Berkarat; (11) Penyepuhan Garpu oleh Tembaga; (12) Api yang Berwarna; (13) 

Natrium Jumping; (14) Vanadium seperti Bunglon, (15) Kereaktifan Unsur Cu dan Zn terhadap 

HNO3. Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa 12 dari 15 BMPD dinyatakan layak digunakan 

sebagai bahan ajar guru untuk memotivasi peserta didik pada pembelajaran kimia SMA Kelas XII 

Semester I karena telah memenuhi syarat kriteria validitas isi, validitas konstruk, kepraktisan, dan 

efektivitas. Setiap indikator motivasi pada 12 BMPD memperoleh nilai validitas dengan modus 

(Mo) minimal 4 pada rentang skor 1-5 dan nilai percentage of agreement antar validator di atas 

75%. Seluruh BMPD dinyatakan memenuhi syarat kepraktisan dan efektivitas karena setiap 

indikatornya memperoleh nilai dengan modus (Mo) minimal 3 pada rentang skor 1-4 dan tingkat 

kesepahaman antar responden di atas 75%.  
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Abstrak. Sistem pendidikan dihadapkan dengan situasi yang menuntut para pengajar dapat menguasai media 

pembelajaran jarak jauh, terutama pada masa pandemi Covid-19 ini. Sistem pendidikan jarak jauh menjadi salah 

satu solusi mengatasi kesulitan dalam pembelajaran tatap muka dengan adanya aturan social distancing mengingat 

permasalahan waktu, lokasi, jarak dan biaya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kelayakan perangkat 

pembelajaran yang ditinjau dari hasil validasi perangkat. Penelitian ini dikembangkan dengan memanfaatkan 

pembelajaran daring yang efektif agar peserta didik dapat memahami pembelajaran dengan mudah seiring 

dengan meningkatkan berpikir kreatif peserta didik menggunakan berbagai platform seperti Zoom, Google 

Classroom, dan e-LKPD. Penelitian ini menggunakan metode research and development (RnD) memiliki tujuan 

memperoleh e-LKPD yang dapat melatihkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Pembelajaran daring 

dengan berbagai aplikasi dan software merupakan solusi yang tepat untuk pembelajaran saat ini. Hasil peneilitan 

menunjukkan nilai indeks dari perhitungan secara berurutan yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

81,5%, Elektronik Lembar Kerja Peserta Didik (e-LKPD) 84,5%, Soal Pretest Postest Keterampilan 

Berpikir Kreatif dan Ranah Pengetahuan adalah 74% , 80%. 

Kata kunci: Pembelajaran Daring, Inkuiri, Berpikir Kreatif, Faktor-Faktor Kesetimbangan Kimia 

 

Abstract. The education system is faced with a situation that requires teachers to master distance learning media, 

especially during the Covid-19 pandemic. The distance education system is one of the solutions to overcome 

difficulties in face-to-face learning with the existence of social distancing rules considering the problems of time, 

location, distance and cost. This study aims to determine the feasibility of learning media in terms of the results of 

media validation. This research was developed by utilizing effective virtual learning so that students can 

understand learning easily along with improving creative thinking skills of students that using various platforms 

such as Zoom, Google Classroom, and e-LKPD. This study uses the research and development (RnD) method with 

the aim of obtaining e-LKPD which can train students' creative thinking skills. Virtual learning with various 

applications and software is the right solution for learning right now. The research results show the index value of 

sequential calculations, namely the Learning Implementation Plan (RPP) 81.5%, Electronic Student Worksheet 

(e-LKPD) 84.5%, Pretest Postest Questions for Creative Thinking Skills and Domains of Knowledge are 74%, 

80%. 

Keywords: Virtual Learning, Inquiry, Creative Thinking Skills, Concentration Factor-Factor of Chemical 

Equilibrium 
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1. Pendahuluan 

Permendikbud No. 37 tahun 2018 menyatakan bahwa kurikulum 2013 bertujuan untuk 

mempersiapkan manusia 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]. Pada saat ini sistem 

pembelajaran dialihkan dengan pembelajaran yang berbasis pada online learning atau E-learning. 

Maka dari itu pengajar memerlukan media yang sesuai agar peserta didik mudah memahami 

materi yang diajarkan. Pembelajaran daring berpotensi agar peserta didik memiliki keleluasaan 

waktu belajar, dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Peserta didik dapat berinteraksi dengan guru 

menggunakan beberapa platform pembelajaran virtual seperti e-LKPD, dan video conference. 

Dalam pembelajaran abad 21, sekolah dituntut untuk merubah pola belajar dari teacher-centered 

menjadi student-centered, sehingga peserta didik dapat berpikir secara deduktif, induktif, kritis dan 

kreatif [2]. Keterampilan dasar yang harus dimiliki peserta didik untuk mendukung pencapaian 

pembelajaran ini adalah keterampilan berpikir kritis dan kreatif. 

Berpikir kreatif sebagai kemampuan untuk melihat bermacam – macam kemungkinan 

penyelesaian terhadap suatu masalah, merupakan bentuk pemikiran yang sampai saat ini masih 

kurang mendapat perhatian dalam pendidikan formal [3]. Berpikir kreatif siswa perlu dilatihkan 

mengingat siswa masih terlihat pasif dengan menjawab soal secara konvergen atau hanya dengan 

satu jawaban. Keterampilan berpikir kreatif memiliki 4 komponen yaitu : 

a. Komponen berpikir Fluency: kemampuan untuk menghasilkan banyak ide 
b. Komponen berpikir Flexibility: kemampuan untuk menyarankan berbagai solusi berbeda untuk 

suatu masalah. 

c. Komponen berpikir Originality: kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan orisinal. 

d. Komponen berpikir Elaboration: Mampu memperkaya dan mengembangkan, menambahkan  

suatu gagasan atau produk. 

Teknik yang digunakan untuk mengembangkan kreativitas yaitu dengan melakukan model 

inkuiri terbimbing. Pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis, yang menekankan gagasan 

bahwa pengetahuan tidak ditransmisikan langsung dari guru ke guru. tetapi secara aktif 

dikembangkan oleh peserta didik. Dengan begitu peserta didik dapat menemukan konsep 

pembelajaran melalui pengalaman langsung karena dengan pengalaman langsung peserta didik 

akan memiliki pengetahuan yang lebih kompleks untuk dipahami [4]. Kesetimbangan kimia 

merupakan materi abstrak yang dianggap sulit oleh peserta didik sehingga perlu dilatihkan 

keterampilan berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah dengan inofasi baru dalam 

pembelajaran agar menarik minat siswa. 

Dalam penelitian ini akan dilaporkan hasil validasi kelayakan media yang akan digunakan 

dalam pembelajaran yaitu RPP, e-LKPD, soal pretest dan postest keterampilan berpikir kreatif, 

soal pretest dan postest ranah pengetahuan. 

 

2. Metode Penelitian dan Metode Pengumpulan Data 

2.1 Metode Penelitian 

Rancangan penelitian ini menggunakan metode pengembangan atau R&D (Research 

and Development) yang dikembangkan oleh Sugiyono. Adapun rancangan penelitian tampak 

pada diagram berikut [5] : 
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Gambar.1. Rancangan Penelitian 

 
Namun dalam penelitian ini, hanya melakukan sampai tahap kelima saja yaitu Revisi Desain. 

2.2 Metode Pengumpulan Data 

a. Telaah Perangkat Pembelajaran 
Pada kegiatan ini dilakukan telaah perangkat yang akan digunakan sebagai media 

pembelajaran oleh seorang dosen dan seorang guru kimia untuk memberikan masukan 

guna menyempurnakan perangkat sebelum diuji cobakan kepada peserta didik 

b. Validasi Perangkat Pembelajaran 
Pada kegiatan ini dosen dan guru kimia diminta untuk menilai perangkat sebagai 

media pembelajaran. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan rumus : 

 
Skor Kriterium = skor tertinggi x jumlah validator 
Hasil analisis teresbut kemudian diinterpretasikan dengan tabel berikut: 

Tabel 1. Kategori Validasi 

Persentase (%) Kriteria 

0 – 20 Tidak valid 

21 - 40 Kurang valid 

41 - 60 Cukup valid 

61 - 80 Valid 

81 - 100 Sangat valid 

[6] 
 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berikut pembahasan sesuai dengan rancangan penelitian R&D (Research and Development) 

menurut sugiyono : 

a. Potensi dan Masalah 

Langkah pertama dalam penelitian ini yaitu potensi dan masalah yang diajukan. Di masa 

pandemi dan era globalisasi ini diharapkan masyarakat terutama peserta didik dan guru dapat 

memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang sebagai media untuk belajar dan mengajar 

secara daring. Pembelajaran daring saat ini membutuhkan banyak kuota serta sinyal yang bagus 

apabila setiap proses belajar mengajar dilakukan menggunakan platform zoom dan google 

meet. Sehingga dibutuhkan media yang cocok agar mempermudah proses belajar mengajar 

secara daring. 

𝒙 𝟏𝟎𝟎% 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒌𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒖𝒎 

 

𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔𝒆 𝒗𝒂𝒍𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂𝒔 

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊𝒂𝒏 
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b. Pengumpulan Data 

 Pada pembelajaran daring seperti saat ini dibutuhkan media yang dapat memudahkan peserta 

didik untuk memahami konsep materi dengan tetap tidak lupa menerapkan kurikulum 2013. 

Sehingga peneliti mengembangan suatu perangkat dan media pembelajaran yang disesuaikan 

dengan pembelajaran daring untuk membimbing peserta didik dapat memahami konsep materi. 

Perangkat dan media yang dikembangkan yaitu RPP, e-LKPD berbasis inkuiri terbimbing, soal 

pretest dan postest. 

c. Desain Produk 

Selanjutkan yaitu membuat desain produk perangkat dan media yang akan dikembangkan. 

1) Rencana Pelaksaan Pembelajaran (RPP) 

  RPP dalam penelitian dikondisikan secara online. RPP disusun menggunakan 

model inkuiri terbimbing serta melatihkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik 

sehingga pada setiap fasenya terdapat komponen keterampilan berpikir kreatifnya. Pada 

setiap pertemuan dibagi menjadi 2 kegiatan inti, pada kegiatan inti 1 menggunakan media 

zoom dan pada kegiatan inti 2 menggunakan media google classroom. Model ini digunakan 

untuk menghemat kuota serta guru dapat membimbing peserta didik secara langsung. 

Berikut contoh gambar RPP: 

 
Gambar 2. Desain RPP 

2) Elektronik Lembar Kerja Peserta Didik (e-LKPD) 

 e-LKPD pada penelitian ini disusun disusun menggunakan model inkuiri terbimbing 

serta melatihkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik sehingga terdapat komponen 

keterampilan berpikir kreatif dalam e-LKPD sesuai pada gambar berikut ini : 
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Gambar 3. Komponen keterampilan berpikir kreatif dalam e-LKPD 

Untuk menjawab pertanyaan yang ada didalam e-LKPD ini, peserta didik akan 

terhubung ke google form sehingga peserta didik dapat mengisinya secara langsung serta 

jawabannya akan terekam dalam google form tersebut. Berikut gambarnya : 

  
Gambar 4. Design e-LKPD 

3) Pretest dan Postest Keterampilan Berpikir Kreatif 

 Pretest dan postest keterampilan berpikir kreatif ini digunakan untuk menguji 

perkembangan peserta didik setelah diberikan materi sesuai dengan RPP dan menggunakan 

media pembelajaran e-LKPD pada materi faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan 

kimia. Pada setiap pertanyaan mengandung komponen keterampilan berpikir kreatif. Pretest 

dan postest ini dibuat menggunakan google form. Berikut gambar pretest dan postest 

keterampilan berpikir kreatif : 

 
Gambar 5. Soal pretest dan postest kreatif menggunakan google form 
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4) Pretest dan Postest Ranah Pengetahuan 

 Selain melatihkan keterampilan berpikir kreatif, juga dilakukan tes pengetahuan 

peserta didik mengenai materi faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. 

Dalam soal pretest dan postest ranah pengetahuan ini mengandung ranah kognitif dari C1-

C5. Pretest dan postest ini dibuat menggunakan google form. Berikut gambar pretest dan 

postest keterampilan berpikir kreatif: 

 

 
Gambar 6. Soal pretest dan postest pengetahuan menggunakan google form. 

d. Validasi dan Revisi Desain 

Langkah berikutnya adalah melakukan validasi desain. Validasi desain dilakukan validator 

yang kemudian dihitung menggunakan skala likert. 

Tabel 2. Skala Likert [6] 
 

No Persentase (%) Keterangan 

1 0 – 20 Sangat tidak baik 

2 21 - 40 Tidak baik 

3 41 - 60 Ragu-ragu 

4 61 - 80 Baik 

5 81 - 100 Sangat baik 

Setelah dilakukan perhitungan hasil validasi oleh validator di setiap perangkat pembelajaran 

maka diperoleh hasil validasi sebagai berikut : 

Tabel 3. Hasil validasi perangkat 
 

No Perangkat Penelitian Rata-rata (%) 

1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 82 

2 e-LKPD 85 

3 Soal pretest dan postest keterampilan berpikir kreatif 74 

4 Soal pretest dan postest ranah pengetahuan 80 
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RPP e-LKPD Berpikir Kreatif pengetahuan 

Maka diperoleh grafik seperti berikut ini : 

Gambar 7. Grafik Hasil validasi perangkat dan media pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP ini disusun menggunakan 2 pertemuan. RPP yang sudah dirancang dilakukan validasi 

oleh validator. Berikut sampel hasil validasinya : 

Tabel 3. Hasil validasi RPP 
 

Indikator 
Pertemuan 1 

(%) 

Pertemuan 2 

(%) 

Kesesuaian langkah pembelajaran dengan sintaks 

model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

90 90 

Kesesuaian langkah pembelajaran dengan komponen 

keterampilan berpikir kreatif peserta didik 

70 70 

Menggunakan Bahasa yang mudah dipahami 80 80 

Berdasarkan table diatas maka terdapat nilai yang lebih rendah yaitu kesesuaian Langkah 

pembelajaran dengan keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Rendahnya presentase pada 

point ini dikarenakan kurang sesuainya antara komponen keterampilan berpikir kreatif dengan 

fase didalam RPP. Berikut gambarnya : 

Gambar 8. Sebelah kiri kurang sesuai, sebelah kanan perbaikan setelah validasi. 

RPP dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 pertemuan yaitu sebagai berkut : 

a. RPP Pertemuan 1 

Pada pertemuan 1 RPP disusun sesuai model pembelajaran inkuiri terbimbing. Pembelajaran 

dilakukan melalui aplikasi Zoom selama 40 menit untuk penyampaian materi dan dilanjut 

menggunakan Google Classroom selama 40 menit untuk melakukan penugasan. Materi yang 
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diajarkan pada pertemuan 1 ini yaitu faktor konsentrasi yang dapat mempengaruhi arah 

pergeseran kesetimbangan kimia. Hasil validasi dari validator RPP pertemuan 1 didapatkan skor 

82% dengan kategori sangat baik sehingga layak untuk digunakan dalam pembelajaran. 

b. RPP Pertemuan 2 

Pada pertemuan 2 RPP disusun sesuai model pembelajaran inkuiri terbimbing. Pembelajaran 

dilakukan melalui aplikasi Zoom selama 40 menit untuk penyampaian materi dan dilanjut 

menggunakan Google Classroom selama 40 menit untuk melakukan penugasan. Materi yang 

diajarkan pada pertemuan 2 ini yaitu faktor suhu, tekanan dan volume yang dapat 

mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan kimia. Hasil validasi dari validator RPP 

pertemuan 2 didapatkan skor 82% dengan kategori sangat baik sehingga layak untuk digunakan 

dalam pembelajaran. 

5) Elektronik Lembar Kerja Peserta Didik (e-LKPD) 

Pada LKPD disusun menggunakan model inkuiri terbimbing dengan memberikan tahapan di 

setiap LKPD nya. Selain itu LKPD disusun untuk melatihkan keterampilan berpikir kreatif 

peserta didik. Kesesuaian isi LKPD dengan komponen keterampilan berpikir kreatif peserta 

didik sesuai dengan Gambar 3 diatas, yaitu sebagai berikut : 

a. Keterampilan berpikir lancar (fluency) pada hipotesis dan data percobaan 

b. Keterampilan berpikir luwes (flexibility) pada rumusan masalah, hipotesis, dan analisis data 
c. Keterampilan orisinal (originality) pada variabel, Langkah percobaan, kesimpulan dan 

aplikasi 

d. Keterampilan elaborasi (elaboration) pada alat, bahan, rumusan masalah kesimpulan dan 

aplikasi. 

e-LKPD dilakukan validasi oleh validator. Berikut sampel hasil validasinya : 

Tabel 4. Hasil validasi e-LKPD 
 

Indikator 
e-LKPD 1 

(%) 

e-LKPD 2 

(%) 

e-LKPD 3 

(%) 

Materi relevan dengan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing 

90 90 90 

Kesesuaian isi e-LKPD dengan sintaks model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

90 90 90 

Kesesuaian e-LKPD dengan komponen keterampilan 

berpikir kreatif peserta didik 

70 70 70 

Berdasarkan tabel 4 maka terdapat nilai yang terendah yaitu kesesuaian isi e-LKPD dengan 

keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Rendahnya presentase pada point ini dikarenakan 

kurang sesuainya antara komponen keterampilan berpikir kreatif dengan bagian dari e-LKPD, 

pertanyaan dalam e-LKPD yang tidak meyangkut pautkan antara tetapan kesetimbangan (Kc) 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. 
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Gambar 9. Sebelah kiri kurang sesuai, sebelah kanan setelah perbaikan validasi 

Selain itu tidak adanya soal aplikasi dalam kehidupan sehari-hari pada setiap materi faktor- 

faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Perbaikan pada gambar 10 berikut: 

 

 
Gambar 10. Soal aplikasi dalam kehidupan sehari-hari 

Pada LKPD ini terdiri dari LKPD 1 bagian a dan b, LKPD 2 serta LKPD 3. Berikut hasil 

validasi dan link E-LKPD : 

https://sites.google.com/mhs.unesa.ac.id/hafidhonmf/halaman-muka?authuser=1 

a. e-LKPD 1 

e-LKPD 1 berisikan materi faktor konsentrasi mempengaruhi pergeseran arah 

kesetimbangan kimia. e-LKPD 1 ini dibagi menjadi e-LKPD 1 bagian A dan B. Yang 

membedakan antara bagian A dan B yaitu terletak pada jawaban yang ada di soal e-LKPD 

1. Pada bagian A soal-soal yang ada sudah dijawab semua namun pada bagian B Sebagian 

soal, ada yang sudah dijawab dan belum dijawab. Pada e-LKPD 1 di desain seperti itu karena 

secara bertahap dapat melatihkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik sesuai dengan 

tahapan inkuiri terbimbing. Hasil validasi dari validator didapatkan skor 85% dengan 

kategori sangat baik sehingga layak untuk digunakan dalam pembelajaran. 

 

https://sites.google.com/mhs.unesa.ac.id/hafidhonmf/halaman-muka?authuser=1
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b. e-LKPD 2 

LKPD 2 berisikan materi faktor suhu mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan 

kimia. Pada LKPD ini di semua soal belum ada jawabannya, sehingga peserta didik secara 

bertahap dapat melatihkan keterampilan berikir kreatif dan membangun konsep 

pengetahuannya sendiri. Hasil validasi dari validator didapatkan skor 85% dengan kategori 

sangat baik sehingga layak untuk digunakan dalam pembelajaran. 

c. e-LKPD 3 

LKPD 3 berisikan materi factor tekanan dan volume mempengaruhi pergeseran arah 

kesetimbangan kimia. Pada LKPD ini di semua soal belum ada jawabannya, sehingga inilah 

tahapan terakhir dalam LKPD ini peserta didik dapat melatihkan keterampilan berikir kreatif 

dan membangun konsep pengetahuannya sendiri. Hasil validasi dari validator didapatkan 

skor 85% dengan kategori sangat baik sehingga layak untuk digunakan dalam pembelajaran. 

6) Pretest dan Posttest Keterampilan Berpikir Kreatif 

Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk melatihkan keterampilan berpikir 

reatif peserta didik maka dilakukan pretest dan posttest untuk menguji peningkatan 

keterampilan berpikir peserta didik sebelum dan sesudah diberikan perlakuan atau 

pembelajaran. 

Pretest dan Posttest Keterampilan Berpikir Kreatif dilakukan validasi oleh validator. 

Berikut sampel hasil validasinya : 

Tabel 5. Hasil validasi pretest dan postest keterampilan berpikir kreatif 
 

Indikator Persentase (%) 

Kesesuaian soal item dengan indikator pembelajaran 80 

Kesesuaian soal item dengan komponen keterampilan berpikir kreatif 

peserta didik 

70 

Penggunaan istilah yang tepat dan mudah dipahami 80 

Berdasarkan tabel 5 maka terdapat nilai yang terendah yaitu kesesuaian isi soal item dengan 

keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Rendahnya presentase pada point ini dikarenakan 

kurang sesuainya antara komponen keterampilan berpikir kreatif dengan kisi-kisi jawaban soal 

pretest dan postest keterampilan berpikir kreatif. Selain itu terdapat indikator Kelancaran 

(Fluency) yang seharusnya kunci jawaban dalam kisi-kisinya lebih dari 1 jawaban. Isi 

komentar dan perbaikannya pada gambar 11 : 
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b.) 

Gambar 11. a.) kurang sesuai, b.) perbaikan sesudah validasi 

Soal pretest dan posttest untuk menguji peningkatan keterampilan berpikir kreatif peserta 

didik mendapatkan skor hasil validasi 74% dengan kategori baik sehingga layak untuk 

digunakan dalam pembelajaran. 

7) Pretest dan Posttest Pengetahuan 

Selain melatihakn keterampilan berpikir kreatif, pada penelitian ini juga melatihkan 

kemampuan kognitif atau pengetahuan peserta didik sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. 

Peserta didik diberikan 10 soal ranah pengetahuan yang meyangkut materi faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesetimbangan kimia. Pretest dan postest ranah pengetahuan ini mendapatkan 

Skor hasil validasi 80 % dengan kategori sangat baik sehingga layak untuk digunakan dalam 

pembelajaran. 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis hasil validasi menggunakan skala Likert, maka diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 
1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) memiliki nilai indeks dari perhitungan yaitu 82% 

maka dapat disimpulkan bahwa RPP yang dikembangkan layak digunakan dalam pembalajaran 
secara daring. 

2. Elektronik Lembar Kerja Peserta Didik (e-LKPD) memiliki nilai indeks dari perhitungan yaitu 
85% maka e-LKPD yang dikembangkan layak digunakan dalam pembelajaran secara daring. 

3. Soal Pretest dan Postest Keterampilan Berpikir Kreatif memiliki nilai indeks dari perhitungan 
yaitu 74 % maka dapat disimpulkan bahwa Pretest dan Postest keterampilan berpikir kreatif 
yang dikembangkan layak digunakan dalam pembelajaran secara daring. 
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4. Soal Pretest dan Postest ranah Pengetahuan memiliki nilai indeks dari perhitungan yaitu 80% 
maka dapat disimpulkan bahwa Pretest dan Postest ranah pengetahuan yang dikembangkan 
layak digunakan dalam pembelajaran secara daring. 

Saran 

1. Pada penelitian ini dapat melanjutkan uji coba terbatas yaitu tahap 6 dalam metode penelitian 

R&D untuk menguji perangkat dan media pembelajaran. 

2. Kesesuaian komponen berpikir kreatif lebih dipahami lagi. 
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Sebagai Upaya Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar Siswa 
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Abstrak. Ilmu kimia merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Ilmu kimia adalah ilmu abstrak 

sehingga menyulitkan pendidik dalam menyampaikannya. Perlu trik-trik khusus agar pembelajaran menjadi 

lebih mudah dan menyenangkan. Pendidik diberikan tanggungjawab penuh mengajar dengan metode, strategi, 

dan model-model pembelajaran yang mampu merangsang ketertarikan peserta didik untuk belajar dengan 

mudah, menyenangkan dan dengan kesadaran sendiri. Salah satu kondisi belajar yang mampu menciptakan 

suasana tersebut adalah pembelajaran dengan model MAMS. Model MAMS merupakan model pembelajaran 

kooperatif (kelompok) yang mampu melibatkan secara aktif semua aspek kompetensi dan indera peserta didik. 

Model MAMS merupakan model pembelajaran kombinasi dari beberapa model pembelajaran yang sudah ada, 

diramu sedemikian rupa menjadi model pembelajaran yang interaktif. Penelitian ini merupakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang bertujuan untuk memberikan solusi agar motivasi dan hasil belajar peserta didik 

meningkat. Hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah model MAMS mampu meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar peserta didik pada materi gugus fungsi senyawa karbon kelas XII IPA 1 di MAN 2 Jember Tahun 

Pelajaran 2014/2015. Implikasi dari model MAMS bagi peserta didik adalah mampu meningkatnya motivasi dan 

hasil belajar, bagi pendidik akan menjadi inspirasi untuk pengembangan model-model pembelajaran lainnya, 

sedangkan bagi madrasah akan memberikan peningkatan kualitas pendidikan di madrasah tersebut. 

Kata kunci: Model MAMS; Kompetensi; Kooperatif; Motivasi; Hasil Belajar 

 

1. Pendahuluan 

Ilmu Kimia merupakan bagian dari IPA. Oleh karena itu perlu dikenalkan dan ditanamkan 

konsepnya kepada siswa sejak awal. Materi kimia sebagian besar bersifat abstrak sehingga cukup 

menyulitkan guru dalam menanamkan konsep–konsep dasar, maka seorang guru dituntut cerdas 

memanfaatkan situasi dan kondisi agar siswa termotivasi dan tidak merasa bosan saat mengikuti 

pembelajaran. 

Menurut Irfan Anshory (2000), ilmu kimia merupakan salah satu cabang IPA yang mempelajari 

tentang struktur materi, sifat–sifat materi, perubahan suatu materi menjadi materi lain serta energi 

yang menyertai perubahan materi tersebut.  

Proses belajar mengajar kimia selama ini cenderung berlangsung secara konvensional atau 

menggunakan strategi pembelajaran tradisional (ceramah) artinya kebanyakan guru hanya 

mentransformasi ilmu kepada siswa dengan menggunakan metode tradisional (ceramah) saja. 

Padahal sesuai kurikulum K13 bahwa kompetensi guru dituntut untuk menjadikan siswa mampu 

mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan 

mengintegrasikan life skill, sedang guru hanya bertindak sebagai fasilitator saja. 

Berdasarkan kenyataan di lapangan tersebut maka dibutuhkan inovasi-inovasi pembelajaran 

untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa sebagai upaya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah direncanakan (Ilmiah:2020). 

  Tingkat kesulitan ilmu kimia juga telah dibuktikan dengan hasil ujian nasional di tahun – 

tahun yang lalu. Salah satu data hasil capaian belajar siswa dalam ujian nasional tahun 2014/2015 
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menunjukkan bahwa siswa masih mengalami kesulitan pada materi senyawa karbon (terlihat dari 

capaian persentase hasil nilai ujian nasional yaitu 49,62). Berikut data yang diperoleh dari Pusat 

Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan klasifikasi materi 

yang diujikan : 

Tabel 1. Persentase Siswa Yang Menjawab Benar 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 
Nomor 

Urut 
Materi Yang Diuji Nasional 

1 

Struktur Atom, Sistem Periodik 

Unsur, Ikatan Kimia, dan Kimia 

Unsur 

62,45 

2 Larutan dan Stoikiometri 65,20 

3 Kimia Karbon 49,62 

4 

Kinetika Reaksi, Kesetimbangan 

Kimia, dan Termokimia 60,38 

5 Redoks dan Elektrokimia 59,01 

 

Mata pelajaran kimia merupakan salah satu mata pelajaran yang kurang diminati oleh 

kebanyakan peserta didik SMA (Subagia, 2014). Hal ini disebabkan karena kimia dianggap sebagai 

salah satu mata pelajaran yang sulit, yang kadang–kadang membuat siswa tidak mau belajar kimia 

lebih lanjut. Pandangan siswa yang menganggap bahwa pelajaran kimia sulit menyebabkan 

motivasi siswa dalam belajar kimia tidak ada.  

Seorang siswa yang tidak termotivasi dengan baik saat pembelajaran akan melakukan kegiatan 

belajar yang cenderung lebih pasif dibandingkan dengan siswa yang termotivasi dengan baik dalam 

belajar. Kondisi ini akan menyebabkan proses belajar mengajar mengalami hambatan. 

Model pembelajaran yang sesuai sangat dibutuhkan untuk mengatasi hambatan tersebut, hanya 

saja tidak semua model dapat digunakan untuk semua jenis materi. Hal ini disebabkan karena 

masing-masing materi mempunyai karakteristik dan tujuan pembelajaran yang berbeda.   

Bertolak dari kenyataan di atas peneliti mencoba untuk mencari terobosan baru dalam 

menanamkan konsep yang mungkin lebih disukai siswa sehingga siswa menjadi senang dan 

bersemangat saat proses pembelajaran berlangsung. 

Salah satu materi yang cukup menyulitkan untuk dipelajari dan dipahami oleh siswa adalah 

gugus fungsi senyawa karbon karena materi ini merupakan materi hafalan dan materi lanjutan 

(pengembangan) dari materi kelas X. Jika penguasaan materi tersebut di kelas X tidak teraih maka 

dapat dipastikan siswa akan mengalami kesulitan pada materi gugus fungsi senyawa di kelas XII. 

Pada tahun pelajaran 2014/2015 semester genap, peneliti menerapkan metode ceramah dan 

pengayaan soal–soal saja sebagai metode penyampaian materi gugus fungsi senyawa karbon. 

Tahapan pada metode ceramah ini meliputi: penyampaian tujuan pembelajaran, memberikan peta 

konsep materi, menyajikan materi dalam bentuk klasifikasi gugus fungsi senyawa karbon (alkohol, 

eter, aldehida, keton, asam karboksilat dan ester) yang terdiri dari tatanama senyawa berdasarkan 

IUPAC dan trivial, sifat fisika dan sifat kimia, isomer, reaksi–reaksi dan manfaat masing–masing 

gugus fungsi dalam kehidupan.  

Dari beberapa sub bab materi tersebut tatanama, isomer dan reaksi–reaksi kimia menjadi sub 

bab yang selalu mengalami kendala bagi siswa. Hal ini disebabkan banyaknya jenis dan rumus 

reaksi yang terdapat pada sub bab tersebut sehingga pemahaman konsep pada materi tersebut 

menjadi lemah.  
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Salah satu faktor agar siswa berhasil dalam pembelajarannya adalah motivasi. Siswa yang 

memiliki motivasi tinggi untuk belajar akan lebih baik dalam menerima pelajaran serta sikap yang 

ditimbulkan oleh siswa akan menjadi lebih positif dalam pembelajaran (Sardiman, 2014).  

Sangat penting untuk membentuk motivasi belajar dalam diri siswa agar terjadi perubahan 

belajar ke arah yang lebih positif. Darsono (dalam Ayu Nurmala, 2014) menyatakan terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi dalam belajar, yaitu: (a) cita-cita atau aspirasi 

siswa;(b) kemampuan belajar; (c) kondisi siswa; (d) kondisi lingkungan; (e) unsur-unsur dinamis 

dalam belajar; (f) upaya guru dalam pembelajaran.  

Menurut Sardiman (2014), motivasi belajar siswa meliputi beberapa ciri, yaitu: (a) tekun 

menghadapi tugas, (b) ulet menghadapi kesulitan, (c) menunjukkan minat terhadap bermacam-

macam masalah orang dewasa, (d) lebih senang bekerja mandiri, (e) dapat mempertahankan 

pendapatnya, (f) cepat bosan pada tugas–tugas yang rutin, (g) tidak mudah melepaskan hal yang 

diyakini, (h) senang mencari dan memecahkan masalah pada soal–soal.  

Menurut Dr. E. Mulyasa, M.Pd (2005 : 85), untuk membangkitkan motivasi peserta didik, 

sedikitnya ada 4 cara yaitu:(a) kehangatan dan keantusiasan;(b) menumbuhkan rasa ingin tahu; (c) 

mengemukakan ide yang bertentangan, dan (d) memperhatikan ide yang bertentangan. Untuk 

membangkitkan motivasi digunakan rancangan kebutuhan sebagai berikut: (a) kebutuhan fisik; (b) 

kebutuhan akan rasa aman; (c) kebutuhan sosial, dan (d) kebutuhan akan penghargaan (Abraham 

A, Maslow:1984).  

Jika motivasi sudah terbangun maka guru dapat memberikan anak tangga yang membawa siswa 

ke pemahaman yang lebih tinggi, dengan catatan siswa sendiri yang harus memanjat tangga 

tersebut (Slavin, 1994:80). Teori Slavin mendukung perkembangan motivasi siswa agar guru tidak 

hanya sekedar memberikan pengetahuan pada siswa saja tetapi juga harus mampu menyediakan 

suatu suasana dimana siswa harus membangun sendiri pengetahuan dalam benaknya. 

Salah satu faktor pendukung motivasi adalah faktor keanekaragaman model pembelajaran yang 

melibatkan kecerdasan majemuk. Alfred Binet (2017) sebagai tokoh pengukuran inteligensi 

menyatakan bahwa kecerdasan terdapat tiga komponen, yaitu kemampuan untuk mengarahkan 

pikiran atau tindakan, kemampuan untuk mengubah arah pikiran atau tindakan dan kemampuan 

mengkritisi pikiran dan tindakan diri sndiri. Menurutnya, kecerdasan merupakan sesuatu yang 

fungsional sehingga hal tersebut dapat diamati dan diukur dengan tes kecerdasan. 

Implikasi dari motivasi belajar adalah hasil belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 1995). Gadne dan Briggs (1979), 

menyatakan bahwa kemampuan–kemampuan yang dimiliki siswa sebagai akibat dari perbuatan 

belajar dapat diamati melalui penampilan siswa. Hasil belajar sebagai sesuatu yang diperoleh, 

didapatkan atau dikuasai setelah proses belajar biasanya ditunjukkan dengan nilai atau skor (Salim, 

2002).  

Berdasarkan uraian di atas maka hasil belajar siswa merupakan proses pemberian nilai terhadap 

hasil belajar yang dicapai oleh siswa dengan kriteria tertentu sehingga hasil belajar dapat disebut 

sebagai obyek penilaian. 

Model MAMS merupakan perpaduan model Make a Match and Presentation. Model MAMS 

melibatkan keaktifan indera mereka. Model MAMS mampu membangun kecerdasan majemuk 

untuk membangun motivasi dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan alasan itulah, pada tahun pelajaran 2015/2016 semester genap (satu tahun 

berikutnya) peneliti menggunakan model pembelajaran MAMS sebagai salah satu model yang 

dapat memberikan solusi pemahaman, motivasi dan hasil belajar siswa terhadap materi gugus 

fungsi senyawa karbon tersebut. Model MAMS (Make a Match and Presentation) menuntut siswa 

memiliki kemampuan literasi, keterampilan, berkolaborasi, cekatan, dan kemampuan 

berkomunikasi dengan baik. 
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Dengan model ini peneliti berharap siswa akan termotivasi sehingga mampu menerima dan 

mencerna materi dengan lebih mudah sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan 

nyaman dan menyenangkan. 

Untuk mewujudkan semua itu peneliti  mencoba mengangkat  judul dalam penelitian ini 

―Penggunaan Model MAMS (Make a Match and Presentation) Sebagai Upaya Peningkatan 

Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Gugus Fungsi Senyawa Karbon Kelas XII IPA 

MAN 2 Jember Tahun Pelajaran 2015/2016‖. 

 

2. Metode Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Obyek penelitian adalah siswa-siswi MAN 2 

Jember yang berlokasi di Jl. Manggar No.72 Kabupaten Jember. Penelitian ini melibatkan siswa 

kelas XII IPA 1, jumalah siswa 30 dengan kondisi siswa cukup beragam, baik kemampuan 

akademik maupun kondisi sosial mereka. 

Langkah persiapan yang dilakukan dalam penelitian ini diawali dengan observasi pra penelitian 

untuk mengetahui motivasi awal siswa dalam pembelajaran kimia. Tahap berikutnya adalah 

mempersiapkan penelitian dengan langkah – langkah sebagai berikut: (a) menentukan jadwal 

pelaksanaan penelitian; (b) membuat rencana pembelajaran, dan (c) membuat instrumen berupa 

angket pra penelitian maupun pasca penelitian, lembar  observasi untuk pengamat (kolaborator), 

LKS untuk 2 siklus dan soal evaluasi untuk 2 siklus. 

Adapun alur dari penelitian tersebut adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Penelitian 

 

Siklus I 

Perencanaan 

Tahapan atau rencana kegiatan siklus I meliputi: (a) membuat angket, lembar observasi, LKS 

dan soal evaluasi; (b) membuat skenario pembelajaran (RPP); (c) membentuk kelompok siswa, dan 

(d) memberikan pengarahan tentang pembuatan kartu soal dan kartu jawaban (dikerjakan di 

sekolah pada saat pembelajaran) dan menunjuk (15) siswa yang berperan sebagai pemegang kartu 

―soal‖ berwarna merah dan (15) siswa pemegang kartu ―jawaban‖ berwarna biru. 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan siklus I melalui tahap - tahap berikut; (a) memberikan angket dan soal 

tentang gugus fungsi senyawa karbon; (b) menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan 

Pelaksanaan KBM 

PERENCANAAN 

Pembuatan rencana 

pembelajaran 

Pengamatan 

Refleksi 
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pembelajaran; (c) memberi pertanyaan sebagai pra pengetahuan; (d) memotivasi siswa; (e) 

mempersilahkan siswa membentuk kelompok besar, yaitu kelompok ―soal‖ (kartu berwarna merah) 

dan kelompok ―jawaban‖ (kartu berwarna biru); (f) kelompok pemegang kartu berwarna  merah 

akan mencari jawabannya pada kelompok pemegang kartu berwarna  biru, kelompok kartu soal 

akan berlarian mencari pasangan kelompok kartu jawaban yang tetapn berdiam di posisinya; (g) 

setelah ketemu pasangan yang cocok, mereka akan berdiskusi tentang kartu yang sudah mereka 

dapatkan; (h) Kemudian pemegang kartu pasangan (soal dan jawaban) mempresentasikan hasil 

pasangan kartunya; (i) guru memvalidasi kesimpulan secara umum; (j) evaluasi, dan (k) menutup 

pelajaran. 

Pengamatan 

Kegiatan pengamatan dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut: (a) peneliti mengamati dan 

mencatat setiap kejadian yang muncul; (b) kolaborator mengamati serta mencatat ke dalam lembar 

penilaian terhadap semua hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. 

Refleksi 

Dari hasil pengamatan dan catatan-catatan yang ada selama kegiatan siklus I berlangsung 

diadakan evaluasi dan perbaikan-perbaikan untuk masuk ke siklus berikutnya. 

 

Siklus II 

Perencanaan 

Rencana kegiatan siklus II meliput: (a) membuat angket, lembar observasi, LKS dan soal 

evaluasi; (b) membuat skenario pembelajaran (RPP); (d) membentuk kelompok siswa, memberikan 

pengarahan tentang pembuatan kartu soal dan kartu jawaban (dikerjakan di rumah) dan menunjuk 

(15) siswa yang berperan sebagai pemegang kartu ―soal‖ berwarna merah dan (15) siswa pemegang 

kartu ―jawaban‖ berwarna biru. 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan siklus II melalui tahap - tahap berikut: (a) memberikan angket dan soal 

tentang gugus fungsi senyawa karbon: (b) menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan 

pembelajaran; (c) memberi pertanyaan sebagai pra pengetahuan; (d) memotivasi siswa; (e) 

mempersilahkan siswa membentuk kelompok besar; (f) kelompok ―soal‖ (kartu berwarna merah) 

dan kelompok ―jawaban‖ (kartu berwarna biru); (g) kelompok pemegang kartu berwarna  merah 

akan mencari jawabannya pada kelompok pemegang kartu berwarna  biru, kelompok kartu soal 

akan berlarian mencari pasangan kelompok kartu jawaban yang tetapn berdiam di posisinya; (h) 

setelah ketemu pasangan yang cocok, mereka akan berdiskusi tentang kartu yang sudah mereka 

dapatkan; (i) Kemudian pemegang kartu pasangan (soal dan jawaban) mempresentasikan hasil 

pasangan kartunya; (j) guru memvalidasi kesimpulan secara umum; (k) evaluasi, dan (l) menutup 

pelajaran. 

Pengamatan 

Kegiatan pengamatan dilakukan dengan tahapan berikut: (a) peneliti mengamati dan mencatat 

setiap kejadian yang muncul, dan (b) kolaborator mengamati serta mencatat ke dalam lembar 

penilaian terhadap semua hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran.  

Refleksi 

Dari hasil pengamatan dan catatan-catatan yang ada selama kegiatan siklus II berlangsung 

diadakan evaluasi dan perbaikan-perbaikan untuk masuk ke siklus berikutnya seandainya 

memungkinkan. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dengan mengingat penelitian tindakan kelas harus dilakukan secara alami, maka pelaksanaan 

siklus I direncanakan bersamaan dengan mulainya materi  kompetensi dasar gugus fungsi senyawa 
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karbon, sehingga kegiatan penelitian terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran sebagaimana 

pelajaran yang telah berlangsung selama ini. 

Tabel 2 Hasil Angket Pra Penelitian 

No Pernyataan Ya 
Tidak 

(siswa) 

Tidak Tahu 

(siswa) 

1 Senang dengan pelajaran 

kimia 

20 8 2 

2 Senang dengan guru kimia 28 0 2 

3 Senang membaca buku kimia 21 7 2 

4 Merasa bahwa kimia 

pelajaran yang sulit 

20 10 0 

5 Memperhatikan ketika diajar 

kimia 

28 2 - 

6 Tahu manfaat belajar kimia 26 1 3 

7 Merasa ada harapan lain 

dalam belajar kimia 

20 10 0 

8 Akan menggeluti bidang 

kimia 

12 10 8  

Dari kegiatan evaluasi diperoleh hasil terdapat 9 siswa yang memiliki nilai kurang dari 75  dan 

21 siswa yang memiliki nilai lebih dari sama dengan 75. 

Tabel 3. Rentangan Perolehan Nilai Siswa 
No Perolehan Nilai Jumlah siswa Prosentase 

1 < 50 - 0 

2 51 – 74 9 siswa 34,375% 

3 75 – 90 21 siswa 65,625% 

4 > 90 - 0 

Berdasarkan data tersebut angka ketuntasan  siswa adalah 65,625 % 

Hasil siklus pertama dideskripsikan pada Gambar 1 berikut: 

 
Gambar 2. Perbandingan hasil belajar siswa pada RPP-1 siklus 1dengan Nilai Awal (NA) 

 

Data Hasil Angket Model Pembelajaran yang disukai Siswa dideskripsikan pada Gambar 3 

berikut: 

 
Gambar 3. Data Hasil Angket Model Pembelajaran yang disukai Siswa 
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Gambar 4. Data Hasil Belajar Siswa 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan  uraian pada hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas,  dapat disimpulkan  

beberapa hal  sebagai berikut, bahwa model MAMS (Make – a Match and Presentation) dalam 

mata pelajaran kimia mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, mampu meningkatkan 

prosentase  jumlah siswa yang tuntas belajar dan mernbuat siswa lebih mudah memahami materi 

pembelajaran kimia. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan Bahan Motivasi Peserta Didik yang layak digunakan pada 

pembelajaran kimia di SMA kelas XI semester 1. BMPD yang dikembangkan mengikuti tahapan analyze, 

design, develop, implemen, evaluate (ADDIE). Tahap evaluasi meliputi sub tahap evaluasi formatif. Dalam 

penelitian ini pengembangan BMPD sampai tahap evaluasi formatif. Kriteria kelayakan meliputi validitas (isi 

dan konstruk), kepraktisan, dan keefektifan. Kriteria validitas didasarkan data hasil expert jundgement dari tiga 

orang validator. Kriteria kepraktisan dan keefektifan didasarkan penilaian yang diberikan oleh tiga orang guru 

kimia sesaat setelah uji coba BMPD. Keseluruhan data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa tiga belas BMPD yang dikembangkan memenuhi syarat kelayakan. Setiap indikator 

BMPD sebagai pemotivasi memperoleh penilaian dari validator dengan modus (Mo) minimal 3 pada rentang 

skor 1-5 dengan nilai percentage of agreement antar validator di atas 75%. Tiga belas BMPD dinyatakan 

memenuhi syarat validitas, kepraktisan, dan keefektifan karena pada setiap indikatornya memperoleh penilaian 

dari guru pengguna dengan modus (Mo) minimal 3 pada rentang skor 1-4 dengan nilai percentage of agreement 

(R) antar guru pengguna di atas 75%. 

Kata kunci: Bahan Motivasi Peserta Didik (BMPD), Validitas, Kepraktisan, Keefektifan, Percentage of 

Agreement. 

 

Abstract.  This study aims to produce student motivation materials that are suitable for use in learning 

chemistry in first semester of XI grade Senior High School. The developed BMPD follows the analysis, design, 

development, implementation, evaluate (ADDIE) stages. The evaluation stage includes the formative evaluation 

sub-stage. In this research, the development of the BMPD until the formative evaluation stage. The eligibility 

criteria include validity (content and construc), practically, and effectiveness. The validity criterion is based on 

the data from the expert judgments from three validators. Practicality and effectiveness criteria are based on the 

assessment given by three chemistry teachers shortly after the BMPD trial. All data were analyzed descriptively. 

The results of the study concluded that the thirteen BMPDs developed met the eligibility requirements. Each 

BMPD indicator as a motivator receives an assessment from the validator with a mode (Mo) of at least 3 in the 

score range of score 1-5 with a percentage of agreement between the validator above 75%. Thirteen BMPDs are 

declared to meet the requirements for validity, practically, and effectiveness because each indicator receives an 

assessment from the user teacher with a mode (Mo) pf at least in the score range 1-4 with a percentage of 

agreement (R) between user teachers above 75%. 

Keywords: Studets Motivation Meterials (BMPD), Validity, Practically, Effectiveness, Percentage off 

Agreement. 
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1. Pendahuluan 

Pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan kehidupan peserta didik dalam hal 

pengetahuan dan keterampilan [1]. Kimia merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang 

mempelajari sifat, perubahan materi, struktur, konsep, dan teorinya [2]. Pembelajaran kimia pada 

kurikulum 2013 merupakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar kimia yang 

dapat dikemas secara menarik [3]. Bahan ajar merupakan sebuah susunan atas bahan-bahan yang 

berhasil dikumpulkan dan berasal dari berbagai sumber belajar yang dibuat secara sistematis [4]. 

Bahan ajar dapat dikatakan baik jika memenuhi tiga kriteria yaitu valid, praktis, dan efektif [5].  

Salah satu kewajiban guru yang tertuang pada Permendikbud nomor 22 Tahun 2016 

menyebutkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan harus mampu memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran [6]. Motivasi merupakan suatu 

dorongan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu dan juga sebagai pemberi arah dalam 

tingkah lakunya, salah satunya dorongan seseorang untuk belajar [7]. Motivasi belajar pada peserta 

didik sangatlah penting karena motivasi dapat membangkitkan minat peserta didik sehingga peserta 

didik memiliki dorongan untuk belajar [8]. Motivasi merupakan proses yang memberi semangat, 

arah, dan kegigihan perilaku [9]. Motivasi dikatakan berhasil apabila individu dapat merujuk ke 

arah tujuan yang dimiliki [10]. Motivasi berkaitan pada tiga hal yang sekaligus merupakan aspek-

aspek dalam motivasi, yaitu (1) keadaan yang mendorong tingkah laku peserta didik (motivating 

states); (2) tingkah laku yang didorong oleh keadaan (motivated behavior); (3) tujuan daripada 

tingkah laku (goals or ends of such behavior) [11]. 

Peserta didik dapat dikatakan termotivasi apabila memenuhi indikator motivasi sebagai berikut: 

(1) attention, Bahan Motivasi Peserta Didik (BMPD) yang dikembangkan dapat membuat peserta 

didik tertarik dan berminat untuk berpartisipasi aktif dalam mempelajari materi terkait; (2) 

relevance, BMPD memiliki relevasi dengan materi terkait serta manfaatnya dalam kehidupan 

sehari-hari; (3) confidence, BMPD menjadikan peserta didik percaya/merasa mampu untuk 

memahami materi terkait; (4) hasrat dan keinginan untuk berhasil, BMPD menjadika peserta didik 

memiliki semangat dalam belajar kimia [12][13]. BMPD yang telah dikembangkan adalah bahan 

motivasi yang harus diberikan guru dan diterima oleh peserta didik untuk membangkitkan motivasi 

peserta didik. Motivasi yang disajikan dalam BMPD berupa demonstrasi sederhana atau video. 

Kegiatan demonstrasi dalam pembelajaran sains memiliki fungsi untuk mengenalkan pelajaran atau 

topik yang akan dipelajari, fungsi ini sangat baik untuk memotivasi dan membangkitkan 

ketertarikan dan semangat peserta didik dalam proses belajar [14]. 

 Materi yang termuat dalam BMPD ini yaitu: (1) hidrokarbon; (2) minyak bumi; (3) 

termokimia; (4) laju reaksi; (5) kesetimbangan kimia. Materi-materi yang terkandung dalam BMPD 

merupakan materi kimia SMA kelas XI semester 1. Pengajaran yang berkualitas membutuhkan 

guru yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang sesuai [15]. Guru dapat menciptakan 

strategi untuk memotivasi peserta didik dengan cara menciptakan kegiatan pembelajaran yang 

menarik [16]. Strategi yang dibuat oleh guru tertuang dalam silabus, RPP, bahan ajar, media 

pembelajaran, dan skenario pembelajaran [13]. RPP dibuat sebagai pedoman guru untuk 

menciptakan dan mengendalikan suasana kelas agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan 

menyenangkan. 

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar RPP pada pembelajaran kimia yang 

digunakan tidak disusun secara rinci terutama pada bagian motivasi, RP yang disusun kebanyakan 

hanya disusun dengan memperhatikan keseluruhan materi tanpa adanya upaya untuk meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik. Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa 13 RPP kelas XI 

semester I dari Skripsi Mahasiswa S-1 Pendidikan Kimia Universitas Negeri Surabaya 

menunjukkan bahwa 10 RPP materi laju reaksi guru hanya memerikan motivasi berupa pertanyaan 

dan 3 RPP materi kesetimbangan kimia guru memberikan motivasi berupa fenomena dan 

pertanyaan. 
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Pemberian motivasi merupakan kewajiban seorang guru untuk meningkatkan rasa ingin tahu 

peserta didik agar peserta didik memiliki dorongan atau motivasi untuk mempelajari materi kimia 

yang diajarkan oleh guru. Pemberian motivasi yang tepat harus disusun atau dikemas semenarik 

mungkin agar motivasi yang diberikan guru dapat membangkitkan semangat peserta didik. Saat ini 

belum ada yang menyusun atau mengembangkan berbagai macam motivasi yang menarik untuk 

materi kelas XI semester I yang dapat membangkitkan motivasi peserta didik. Berdasarkan uraian 

latar belakang di atas tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan hasil BMPD yang 

dikembangkan beserta kelayakannya. 

 

2. Bahan dan Metode 

Subyek penelitian adalah draf BMPD yang terdiri dari tiga belas bahan motivasi, yaitu (1) 

BMPD pembakaran kayu; (2) BMPD pembakaran lilin; (3) BMPD eksplorasi dan produksi migas; 

(4) BMPD jenis bensin; (5) BMPD api unggun; (6) BMPD mengoleskan alkohol pada kulit, (7) 

BMPD pembakaran kayu; (8) BMPD pembakaran sate; (9) BMPD fermentasi roti; (10) BMPD 

membersihkan kamar mandi; (11) BMPD buah apel; (12) BMPD petir; (13) BMPD pedagang 

sayur.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang dikembangkan oleh Branch (2010), 

yaitu pengembangan model ADDIE. Tahapannya meliputi analisis (analyze), perancangan (design), 

pengembangan (development), implementasi (implementation), dan evaluasi (evaluation) [17]. 

 

Gambar 1. Tahap Pengembangan Model ADDIE 

Model ini memiliki dua tahap evaluasi meliputi sub tahap evaluasi formatif dan evaluasi 

sumatif, dalam penelitian ini hanya dibatasi sampai tahap evaluasi formatif. Setelah didapatkan draf 

BMPD dilakukan uji kelayakan sesuai dengan rekemondasi Nieveen dan Plomp (2013) bahwa 

BMPD dikatakan layak jika memenuhi tiga kriteria yaitu validitas (isi dan konstruk), kepraktisan, 

dan keefektifan [18]. BMPD dinyatakan layak secara isi diitinjau dari tiga aspek yang harus 

dipenuhi yakni relevansi fakta dalam motivasi dengan kompetensi isi, relevansi motivasi sebagai 

bahan memotivasi, dan relevansi motivasi dengan materi/konsep. BMPD dinyatakan layak secara 

konstruk ditinjau dari konsistensi motivasi dengan indikator motivasi. BMPD dinyatakan praktis 

ditinjau dari respon guru terhadap BMPD yang dikembangkan. BMPD dinyatakan efektif ditinjau 

dari angket respon guru terhadap BMPD yang dikembangkan. 

Sumber data penelitian berasal dari hasil telaah, validasi, dan data hasil uji coba. Pandemi 

Covid-19 mengakibatkan uji coba hanya dilakukan oleh 3 guru kimia SMA. Instrumen yang 

digunakan untuk penilaian BMPD ini yaitu lembar telaah, validasi, dan angket respon guru. 

Sumber data penelitian yang didapatkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu hasil 

masukan para dosen dan penilai oleh ahli kimia untuk perbaikan BMPD yang dikembangkan. Data 

validitas isi dan konstruk berdasarkan penilaian oleh tiga orang ahli (validator) dalam bidang 

kimia/pembelajaran kimia. Data hasil validasi BMPD dianalisis secara deskriptif kuantitatif. 

Skor hasil validasi diperoleh berdasarkan kriteria penilaian menggunakan skala Likert yang 

disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Skala Likert 

Skala Penilaian 

1 Sangat kurang valid 
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Skala Penilaian 

2 Kurang valid 

3 Cukup valid 

4 Valid 

5 Sangat valid 

        [19] 

Skor yang diberikan setiap validator pada setiap kriteria ditentukan modus penilaian (Mo) 

setiap kriteria yang diberikan oleh masing-masing validator, selanjutnya dilakukan analisis 

deskriptif. Penilai menetapkan ada atau tidaknya kesepakatan dalam memberikan skor penilaian 

digunakan nilai percentage of agreement (R) menggunakan formula yang dikembangkan oleh 

Borich (1994). Formula tersebut adalah sebagai berikut: 

 
[20] 

Keterangan: 

R = Koefisien percentage of agreement 

A = Skor tertinggi dari validator  

B = Skor terendah dari validator 

 

Kriteria penyimpulan atas nilai R adalah para validator dinyatakan saling sepakat atas 

penilaian 

yang diberikan jika nilai R ≥ 75% [20]. BMPD dinyatakan memenuhi syarat validitas (isi dan 

konstruk), jika setiap kriteria penilaian memiliki nilai Mo minimal 3 dan tidak ditemukan ketidak-

sepahaman antar validator. BMPD dapat diuji cobakan setelah BMPD memenuhi syarat validitas. 

Angket respon guru diberikan setelah guru melakukan uji coba kemudian hasilnya dapat dianalisis 

secara deskriptif kuantitatif. Respon guru menunjukkan kepraktisan dan keefektifan BMPD yang 

telah dikembangkan. Skor kepraktisan dan keefektifan diperoleh berdasarkan kriteria penilaian 

menggunakan skala Likert yang disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2 Skala Likert pada Kriteria Kepraktisan dan Keefektifan 
Skala Penilaian 

1 Sangat kurang valid 

2 Kurang valid 

3 Cukup valid 

4 Valid 

5 Sangat valid 

        [19] 

Kepraktisan dan keefektifan dilihat dari Tabel 2, jika diperoleh modus 1 BMPD dinyatakan 

sangat tidak praktis dan efektif, jika diperoleh modus 2 BMPD dinyatakan tidak praktis dan efektif, 

senjutnya jika diperoleh modus 3 BMPD dinyatakan paktis dan efektif, jika diperoleh modus 4 

BMPD dinyatakan sangat praktis dan efektif. Terdapat skor yang diberikan setiap guru pada setiap 

kriteria ditentukan modus penilaian (Mo) setiap kriteria yang diberikan oleh masing-masing guru, 

kemudian selanjutnya dilakukan analisis deskriptif. Untuk menetapkan ada atau tidaknya 

kesepakatan antar penilai dalam memberikan skor penilaian digunakan nilai percentage of 

agreement menggunakan formula di atas yang dikembangkan oleh Borich (1994).  

Kriteria penyimpulan atas nilai R adalah para guru dinyatakan saling sepakat atas penilaian 

yang diberikan jika nilai R ≥ 75% [20]. BMPD dinyatakan memenuhi syarat kepraktisan dan 
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keefektifan, jika setiap kriteria penilaian memiliki modus minimal 3 dan tidak ditemukan ketidak-

sepahaman. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah kelayakan BMPD, data validitas, dan respon 

guru. Berikut uraian pengembangan BMPD dengan menggunakan model ADDIE pada tiap 

tahapnya. 

Tahap Analisis (Analyze) 

Analisis dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi pada saat 

pembelajaran. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah melakukan analisis potensi masalah 

ditinjau dari ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Hal yang dilakukan pada tahap analisis 

yaitu, (1) analisis silabus, analisis silabus ini penting dilakukan untuk menyesuaikan kegiatan 

pembelajaran dalam rangka memotivasi peserta didik meliputi kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator pencapaian kompetensi, dan materi pokok; (2) analisis kebutuhan peserta didik, analisis 

ini dilakukan untuk menentukan bentuk motivasi yang paling tepat digunakan; (3) analisis 

karakteristik dan kebutuhan guru, analisis ini dilakukan untuk menentukan strategi motivasi yang 

akan digunakan. Pada tahap evaluasi ini dilakukan evaluasi dengan hasil sebagai berikut: (1) 

menambahkan indikator motivasi; (2) menambahkan analisis ontologi, epistimologi, dan aksiologi 

motivasi.  

Tahap Desain (Design) 

 Tahap desain dilakukan bertujuan untuk membuat rancangan (blue print). Kegiatan yang 

dilakukan pada tahap desain adalah penulisan dan pemilihan format BMPD. Struktur BMPD yang 

dikembangan meliputi: (1) judul; (2) Kompetensi Dasar (KD); (3) aktivitas guru; (4) informasi 

tambahan; dan (5) penilaian motivasi. Pada tahap ini dihasilkan kerangka BMPD yang berisi 

racangan materi dan kegiatan pokok dalam BMPD yang disesuaikan dengan pokok materi dan 

kompetensi dasar utama dalam KD, hasil instrumen penilaian yaitu, lembar pengkajian, lembar 

validasi, dan angket respon. Evaluasi yang dilakukan pada tahap desain adalah adanya 

ketidaksesuaian materi dengan rancangan motivasi, kegiatan pembelajaran dengan bahan motivasi, 

serta instrumen penilaian dengan komponen penilaian dan indikator motivasi. 

Tahap Pengembangan (Development) 

 Tahap pengembangan dilakukan bertujuan untuk mengembangkan desain yang telah dibuat 

menjadi produk BMPD yang telah direvisi berdasarkan masukan penelaah dan validator. Tiga 

Belas BMPD yang dikembangkan dengan memuat 9 KD, setiap BMPD yang dikembangkan 

memiliki sub judul dengan rincian, BMPD 1 pembakaran kayu, BMPD 2 pembakaran lilin, BMPD 

3 eksplorasi dan produksi migas, BMPD 4 jenis bensin, BMPD 5 api unggun, BMPD 6 

mengoleskan alkohol pada kulit, BMPD 7 pembakaran kayu, BMPD 8 pembakaran sate, BMPD 9 

fermentasi roti, BMPD 10 membersihkan kamar mandi, BMPD 11 buah apel, BMPD 12 petir, 

BMPD 13 pedagang sayur.   Berikut cuplikan BMPD yang termuat pada Gambar 2 sampai gambar 

5. 

 
Gambar 2. Tampilan Sub Judul dan KD dalam BMPD 
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Gambar 3. Tampilan Aktivitas Guru pada BMPD 

 

 
Gambar 4. Tampilan Informasi Tambahan yang Memuat Materi pada BMPD 
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Gambar 5. Tampilan Angket Respon Guru pada BMPD 

 Hasil dari tahap pengembangan adalah seperangkat BMPD yang sudah perbaikan didasarkan 

pada saran dan penelaah maupun validator. Evaluasi yang didapatkan pada tahap pengembangan 

hasil pengkajian dari penelaah dan hasil validasi dari validator. Desian BMPD yang telah 

dikembangkan disebut dengan draft 1 yang ditelaah oleh ahli kimia untuk mendapatkan kritik dan 

saran, sehingga dapat dilakukan revisi kembali untuk menghasilkan draf 2. Draf 2 selanjutnya 

diserahkan kepada validator untuk melakukan proses validasi, kemudian draf 2 kembali diperbaiki 

sesuai dengan masukan validator sehingga menghasilkan draf 3. Draf 3 yang dihasilkan tidak perlu 

dilakuan proses validasi kembali, selanjutnya draf 3 digunakan untuk uji coba pada proses 

implementasi. 

Validitas  

Validitas BMPD yang dikembangkan ditinjau dari validitas isi dan konstruk sesuai dengan 

rekomendasi Nieveen dan Plomp (2013) [18]. Hasil validitas isi pada BMPD pembakaran kayu 

disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Validitas BMPD Pembakaran Kayu 

No 
Pernyataan Pemenuhan Komponen Isi 

dan Konstruk 

Pemberian Skor Validitas 

oleh Validator 

Percentage of 

Agreement 

V1 V2 V3 Mo V1-2 V1-3 V2-3 

Validitas Isi 

1. 

Fakta dalam BMPD ini memiliki 

relevansi untuk melatihkan kemampuan 

analisis. 

5 4 4 4 89 89 100 

2. 

Substansi memiliki relevansi sebagai 

bahan untuk memotivasi pembelajaran 

materi kekhasan atom karbon. 
5 4 4 4 88 89 100 
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No 
Pernyataan Pemenuhan Komponen Isi 

dan Konstruk 

Pemberian Skor Validitas 

oleh Validator 

Percentage of 

Agreement 

V1 V2 V3 Mo V1-2 V1-3 V2-3 

3. 
Substansi dapat mengarahkan pada 

pemahaman pesera didik. 
5 4 4 4 89 89 100 

Validitas Konstruk 

4. 

Indikator 

attention 

Motivasi berpeluang 

menarik perhatian. 5 3 5 5 75 100 75 

5. 

Arahan guru berpotensi 

menjadikan peserta didik 

berpartisipasi aktif. 
5 3 4 4 75 89 88 

6. 

Indikator 

relevance 

Substansi motivasi telah 

disesuaikan dengan 

materi. 
4 3 4 4 86 100 88 

7. 

Demonstrasi 

mencerminkan peristiwa 

yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5 5 5 5 100 100 100 

8. 

Indikator 

confidence 

Motivasi berpotensi 

menambah keyakinan 

peserta didik untuk 

mencapai KD. 

4 4 4 4 100 100 100 

9. 

Substansi motivasi 

berpotensi membuka 

kesadaran peserta didik 

bahwa materi bermanfaat 

pada kehidupan sehari-

hari. 

4 3 4 4 86 100 86 

10. Indikator 

hasrat dan 

keinginan 

untuk 

berhasil 

Substansi motivasi 

berpotensi menjadikan 

peserta didik memiliki 

keinginan mempelajari 

materi. 

4 4 4 4 100 100 100 

11. 

Substansi motivasi 

berpotensi mendorong 

peserta didik semangat 

belajar kimia. 

5 4 4 4 89 89 100 

 

Standar validitas yang digunakan adalah modus skor minimal 4 pada setiap kriteria dan nilai 

percentage of agreement antar validator di atas 75%, maka dapat dianalisis sebagai berikut. 

Berdasarkan Tabel 3 pada bagian validitas isi dapat diketahui bahwa tidak didapati validator yang 

menuliskan atau menyatakan bahwa BMPD memuat konsepsi yang salah ditinjau dari kompetensi 

inti, bahan memotivasi maupun konten kimianya. Ketiga kriteria validitas isi mendapatkan nilai 

modus 4 (sesuai). Nilai percentage of agreement tidakpula didapati di bawah 75% pada 

keseluruhan kriteria yang dipakai menilai BMPD. Fakta ini menjadi bukti bahwa BMPD 

pembakaran kayu yang dikembangkan telah memenuhi kriteria dari validitas isi (relevansi). 

Pada bagian validitas konstruk dapat diberikan analisis sebagai berikut. Dari 8 kriteria yang 

mempresentasikan konsistensi BMPD dengan indikator motivasi tidak satu pun kriteria yang 

mendapatkan skor penilaian dengan modus dibawah 4. Enam kriteria mendapatkan skor penilaian 
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dengan modus 5 (sangat valid), dan 2 kriteria mendapat penilaian dengan modus 4 (valid). Nilai 

percentage of agreement tidakpula didapati di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai 

menilai BMPD. Fakta ini menjadi bukti bahwa BMPD pembakaran kayu yang dikembangkan telah 

memenuhi kriteria dari validitas konstruk (konsistensi). 

Analisis dilakukan dengan menggunakan cara yang sama pada 12 BMPD selanjutnya. BMPD 

yang kedua adalah pembakaran lilin. Pada bagian validitas isi BMPD ini mendapatkan nilai modus 

4 (valid). Pada bagian validitas konstruk dari 8 kriteria yang digunakan 6 kriteria mendapatkan 

nilai modus 4 (valid) dan 2 kriteria mendapatkan nilai modus 5 (sangat valid). Nilai percentage of 

agreement tidakpula didapati di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai menilai 

BMPD. Fakta ini menjadi bukti bahwa BMPD pembakaran lilin yang dikembangkan telah 

memenuhi kriteria dari validitas isi (relevansi) dan konstruk (konsistensi). 

BMPD yang ketiga adalah eksplorasi dan produksi migas. BMPD ini mendapatkan nilai modus 

5 (sangat valid). Pada bagian validitas konstruk dari 8 kriteria yang digunakan 5 kriteria 

mendapatkan nilai modus 5 (sangat valid) dan 3 kriteria mendapatkan nilai modus 4 (valid). Nilai 

percentage of agreement tidakpula didapati di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai 

menilai BMPD. Fakta ini menjadi bukti bahwa BMPD pembakaran lilin yang dikembangkan telah 

memenuhi kriteria dari validitas isi (relevansi) dan konstruk (konsistensi). 

BMPD yang keempat adalah jenis bensin. BMPD ini mendapatkan nilai modus 4 (valid) pada 

bagian validitas isi. Pada bagian validitas konstruk dari 8 kriteria yang digunakan 5 kriteria 

mendapatkan nilai modus 5 (sangat valid) dan 3 kriteria mendapatkan nilai modus 4 (valid). Nilai 

percentage of agreement tidakpula didapati di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai 

menilai BMPD. Fakta ini menjadi bukti bahwa BMPD jenis bensin yang dikembangkan telah 

memenuhi kriteria dari validitas isi (relevansi) dan konstruk (konsistensi). 

BMPD yang kelima adalah api unggun. BMPD ini mendapatkan nilai modus 5 (sangat valid) 

pada kriteria isi, dan terdapat dua kriteria mendapatkan nilai modus 4 (valid). Pada bagian validitas 

konstruk dari 8 kriteria yang digunakan. Pada bagian validitas konstruk semua kriteria 

mendapatkan nilai modus 4 (valid). Nilai percentage of agreement tidakpula didapati di bawah 

75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai menilai BMPD. Fakta ini menjadi bukti bahwa BMPD 

api unggun yang dikembangkan telah memenuhi kriteria dari validitas isi (relevansi) dan konstruk 

(konsistensi). 

BMPD yang keenam adalah mengoleskan alkohol pada kulit. BMPD ini secara keseluruhan 

mendapatkan nilai modus 5 (sangat valid) pada bagian validitas isi dan konstruk, namun 1 kriteria 

validitas konstruk mendapatkan nilai modus 4 (valid). Pada BMPD ini didapati nilai percentage of 

agreement di bawah 75% pada bagian validitas isi, hal ini dikarenakan apakah reaksi kimia dapat 

terjadi ketika mengoleskan alkohol pada kulit. BMPD ini terdapat ketidaksepahaman antar 

validator mengenai penilaian.  

BMPD yang ketujuh adalah pembakaran kayu. BMPD ini mendapatkan nilai modus 4 (valid) 

pada bagaian validitas isi. Pada bagian validitas konstruk keseluruhan kriteria mendapatkan nilai 

modus 4 (valid) hanya saja 1 kriteria yang mendapatkan nilai modus 3 (cukup valid). Pada bagian 

validitas isi didapati nilai percentage of agreement di bawah 75%, hal ini dapat terjadi karena 

terdapat ketidaksepahaman antar validator mengenai penilaian. 

BMPD yang kedelapan adalah pembakaran sate. BMPD ini mendapatkan nilai modus 2 (kurang 

valid) pada bagaian validitas isi. Pada bagian validitas konstruk 4 kriteria mendapatkan nilai modus 

3 (cukup valid) dan 3 kriteria mendaptkan nilai modus 4 (valid) 1 kriteria mendapatkan nilai modus 

5 (sangat valid). Pada bagian validitas isi didapati nilai percentage of agreement di bawah 75%, hal 

ini dapat terjadi karena terdapat ketidaksepahaman antar validator mengenai penilaian. 

BMPD yang kesembilan adalah fermentasi roti. BMPD ini mendapatkan nilai modus 4 (valid) 

pada seluruh kriteria yang digunakan baik validitas isi dan validitas konstruk. Nilai percentage of 

agreement tidakpula didapati di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang digunakan untuk 
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menilai BMPD fermentasi roti yang dikembangkan telah memenuhi kriteria  dari validitas isi 

(relevansi) dan validitas konstruk (konsistensi). 

BMPD yang kesepuluh adalah membersihkan kamar mandi. BMPD ini mendapatkan nilai 

modus 4 (valid) pada validitas isi. Pada validitas konstruk, dari 8 kriteria yang digunakan 5 kriteria 

konstruk mendapatkan nilai modus 4 (valid) dan 3 kriteria mendapatkan nilai modus 5 (sangat 

valid). Nilai percentage of agreement tidakpula didapati di bawah 75% pada keseluruhan kriteria 

yang digunakan untuk menilai BMPD membersihkan kamar mandi yang dikembangkan telah 

memenuhi kriteria  dari validitas isi (relevansi) dan validitas konstruk (konsistensi). 

BMPD yang kesebelas adalah apel. BMPD ini mendapatkan nilai modus 4 (valid) pada seluruh 

kriteria yang digunakan baik validitas isi dan validitas konstruk. Nilai percentage of agreement 

tidakpula didapati di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang digunakan untuk menilai BMPD 

apel yang dikembangkan telah memenuhi kriteria  dari validitas isi (relevansi) dan validitas 

konstruk (konsistensi). 

BMPD yang kedua belas adalah petir. BMPD ini mendapatkan nilai modus 4 (valid) pada 

seluruh kriteria yang digunakan baik validitas isi dan validitas konstruk. Namun, didapati nilai 

percentage of agreement di bawah 75%, hal ini dapat terjadi karena terdapat ketidaksepahaman 

antar validator mengenai penilaian. 

BMPD yang ketiga belas adalah pedagang sayur. BMPD ini mendapatkan nilai modus 3 (cukup 

valid) pada bagian validitas isi, pada validitas konstruk 8 kriteria konstruk yang digunakan 4 

kriteria mendapatkan nilai modus 3 (cukup valid) dan 4 kriteria konstruk mendapat nilai modus 4 

(valid). Namun, didapati nilai percentage of agreement di bawah 75%, hal ini dapat terjadi karena 

terdapat ketidaksepahaman antar validator mengenai penilaian. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa BMPD yang dikembangkan sesuai untuk mendukung 

pembelajaran ditinjau dari kriteria validitas isi dan konstruk. BMPD pada kriteria validitas isi 

(relevansi) dan konstruk (konsistensi) mendapatka nilai sangat sesuai bahkan expert, maka BMPD 

tersebut dapat dipercaya dan dapat digunakan guru untuk mendukung pembelajaran termasuk pada 

bagian memotivasi peserta didik. BMPD yang memenuhi syarat validitas isi maupun validitas 

konstruk dapat dijadikan guru untuk strategi dalam mengajar, dan guru harus dapat menumbuhkan 

dan membangkitkan motivasi peserta didik sehingga pembelajaran dapat dikatakan berhasil [21]. 

Peserta didik akan semangat belajar untuk mendapatkan hasil belajar yang baik ketika peserta didik 

termotivasi dalam pembelajaran [22]. 

Tahap implementasi (Implement) 

Implementasi bertujuan untuk mengetahui kualitas dari BMPD yang dikembangkan. Penilaian 

kualitas berdasarkan pada keefektifan dan kepraktisan produk yang dihasilkan, ditinjau dari 

penilaian 3 orang guru SMA di sekolah yang berbeda, yaitu SMA Unggulan Amanatul Ummah 

Surabaya dan SMA Trensains Jombang. Penilaian ini menggunakan angket respon tertutup dan 

terbuka yang terdapat dalam lembar LMPD. Tahap implementasi ini dilakukan secara online 

(dikarenakan adanya dampak Covid-19) pada tanggal 25 April – 20 Mei 2020. BMPD yang sudah 

direvisi diserahkan kepada guru dan diminta untuk membaca serta milihat video yang sudah 

disiapkan, kemudian guru memberikan penilaian pada lembar angket yang terbuka dan tertutup 

yang telah disediakan. Guru selanjutnya diminta untuk mengirimkan kembali BMPD yang telah 

dinilai untuk dianalisis oleh peneliti. Evaluasi pada tahap ini adalah terkumpulnya angket respon 

guru, terdapat 2 angket pada BMPD yaitu angket terbuka dan tertutup, kedua angket ini selanjutnya 

dianalisis hingga mendapatkan data kepraktisan dan keefektifan dari BMPD yang dikembangkan. 

Kepraktisan 

Kriteria kepraktisan menurut Nieeven dan Plomp (2013) adalah BMPD yang dikembangkan 

harus berguna dan mudah dalam penggunaannya [17]. Hasil penilaian kepraktisan pembakaran 

kayu dapat disajikan pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Hasil Angket Respon Guru bagian Kepraktisan 

No. Pernyataan 
Responden Mo PA (%) 

R1 R2 R3  R1-2 R1-3 R2-3 

1.  Petunjuk penggunaan motivasi 

telah disajikan dengan jelas. 
4 4 4 4 100 100 100 

2.  Bahasa yang digunakan mudah 

dipahami. 
3 4 4 4 86 86 100 

3.  Jenis, ukuran, warna huruf mudah 

dibaca. 
3 3 4 3 100 86 86 

4.  Alokasi waktu yang diberikan 

cukup. 
3 4 4 4 86 86 100 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa tidak didapati guru yang menyatakan 

bahwa BMPD sulit untuk digunakan. Dari keempat kriteria kepraktisan didapati nilai modus 4 

(sangat setuju) pada tiga kriteria kepraktisan dan 1 kriteria mendapatkan nilai modus 3 (setuju).  

Nilai percentage of agreement tidak didapati di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai 

menilai BMPD. Angket terbuka yang digunakan untuk membuktikan keselarasan jawaban guru 

pada angket tertutup juga menghasilkan hasil yang sejalan dengan hasil angket tertutup. Guru 

menilai BMPD yang dikembangkan sangat praktis untuk digunakan. Fakta ini menjadi bukti bahwa 

BMPD yang dikembangkan telah memenuhi kriteria kepraktisan. 

Penilaian yang sama dilakukan pada tiga belas BMPD maka dapat dilakukan analisis dengan 

cara yang sama. BMPD yang kedua pembakaran lilin 4 kriteria kepraktisan mendapatkan nilai 

modus 4 (sangat setuju) tidakpula didapati nilai percentage of agreement di bawah 75% pada 

keseluruhan kriteria yang dipakai menilai BMPD. Angket terbuka yang digunakan untuk 

membuktikan keselarasan jawaban guru pada angket tertutup juga menghasilkan hasil yang sejalan 

dengan hasil angket tertutup. Guru menilai BMPD yang dikembangkan sangat praktis untuk 

digunakan. Fakta ini menjadi bukti bahwa BMPD yang dikembangkan telah memenuhi kriteria 

kepraktisan. 

BMPD ketiga eksplorasi dan produksi migas. Keseluruhan 4 kriteria kepraktisan mendapatkan 

nilai modus 4 (sangat setuju) nilai percentage of agreement tidakpula didapati di bawah 75% pada 

keseluruhan kriteria yang dipakai menilai BMPD. Angket terbuka yang digunakan untuk 

membuktikan keselarasan jawaban guru pada angket tertutup juga menghasilkan hasil yang sejalan 

dengan hasil angket tertutup. Guru menilai BMPD yang dikembangkan sangat praktis untuk 

digunakan. Fakta ini menjadi bukti bahwa BMPD yang dikembangkan telah memenuhi kriteria 

kepraktisan. 

BMPD keempat jenis bensin. Keseluruhan 4 kriteria kepraktisan mendapatkan nilai modus 4 

(sangat setuju) nilai percentage of agreement di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai 

menilai BMPD. Angket terbuka yang digunakan untuk membuktikan keselarasan jawaban guru 

pada angket tertutup juga menghasilkan hasil yang sejalan dengan hasil angket tertutup. Guru 

menilai BMPD yang dikembangkan sangat praktis untuk digunakan. Fakta ini menjadi bukti bahwa 

BMPD yang dikembangkan telah memenuhi kriteria kepraktisan. 

BMPD kelima api unggun. Dari keempat kriteria kepraktisan didapati nilai modus 4 (sangat 

setuju) pada tiga kriteria kepraktisan dan 1 kriteria mendapatkan nilai modus 3 (setuju). Nilai 

percentage of agreement tidak didapati di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai 

menilai BMPD. Angket terbuka yang digunakan untuk membuktikan keselarasan jawaban guru 

pada angket tertutup juga menghasilkan hasil yang sejalan dengan hasil angket tertutup. Guru 

menilai BMPD yang dikembangkan sangat praktis untuk digunakan. Fakta ini menjadi bukti bahwa 

BMPD yang dikembangkan telah memenuhi kriteria kepraktisan. 

BMPD keenam mengoleskan alkohol pada kulit. Keseluruhan 4 kriteria kepraktisan 

mendapatkan nilai modus 4 (setuju) tidakpula didapati nilai percentage of agreement di bawah 

75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai menilai BMPD. Angket terbuka yang digunakan untuk 
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membuktikan keselarasan jawaban guru pada angket tertutup juga menghasilkan hasil yang sejalan 

dengan hasil angket tertutup. Guru menilai BMPD yang dikembangkan sangat praktis untuk 

digunakan. Fakta ini menjadi bukti bahwa BMPD yang dikembangkan telah memenuhi kriteria 

kepraktisan. 

BMPD ketujuh pembakaran kayu. Dari keempat kriteria kepraktisan didapati nilai modus 4 

(sangat setuju) pada tiga kriteria kepraktisan dan 1 kriteria mendapatkan nilai modus 3 (setuju).  

Nilai percentage of agreement tidak didapati di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai 

menilai BMPD. Angket terbuka yang digunakan untuk membuktikan keselarasan jawaban guru 

pada angket tertutup juga menghasilkan hasil yang sejalan dengan hasil angket tertutup. Guru 

menilai BMPD yang dikembangkan sangat praktis untuk digunakan. Fakta ini menjadi bukti bahwa 

BMPD yang dikembangkan telah memenuhi kriteria kepraktisan. 

BMPD kedelapan pembakaran sate. Dari keempat kriteria kepraktisan didapati nilai modus 4 

(sangat setuju) pada 2 kriteria kepraktisan dan 2 kriteria mendapatkan nilai modus 3 (setuju).  Nilai 

percentage of agreement tidak didapati di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai 

menilai BMPD. Angket terbuka yang digunakan untuk membuktikan keselarasan jawaban guru 

pada angket tertutup juga menghasilkan hasil yang sejalan dengan hasil angket tertutup. Guru 

menilai BMPD yang dikembangkan sangat praktis untuk digunakan. Fakta ini menjadi bukti bahwa 

BMPD yang dikembangkan telah memenuhi kriteria kepraktisan. 

BMPD kesembilan fermentasi roti. Keseluruhan 4 kriteria kepraktisan mendapatkan nilai modus 

4 (sangat setuju) tidakpula didapati nilai percentage of agreement di bawah 75% pada keseluruhan 

kriteria yang dipakai menilai BMPD. Angket terbuka yang digunakan untuk membuktikan 

keselarasan jawaban guru pada angket tertutup juga menghasilkan hasil yang sejalan dengan hasil 

angket tertutup. Guru menilai BMPD yang dikembangkan sangat praktis untuk digunakan. Fakta 

ini menjadi bukti bahwa BMPD yang dikembangkan telah memenuhi kriteria kepraktisan. 

BMDP kesepuluh membersihkan kamar mandi. Keseluruhan 4 kriteria kepraktisan 

mendapatkan nilai modus 4 (sangat setuju) tidakpula didapati nilai percentage of agreement di 

bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai menilai BMPD. Angket terbuka yang 

digunakan untuk membuktikan keselarasan jawaban guru pada angket tertutup juga menghasilkan 

hasil yang sejalan dengan hasil angket tertutup. Guru menilai BMPD yang dikembangkan sangat 

praktis untuk digunakan. Fakta ini menjadi bukti bahwa BMPD yang dikembangkan telah 

memenuhi kriteria kepraktisan. 

BMPD kesebelas apel. Dari keempat kriteria kepraktisan didapati nilai modus 4 (sangat setuju) 

pada tiga kriteria kepraktisan dan 1 kriteria mendapatkan nilai modus 3 (setuju).  Nilai percentage 

of agreement tidak didapati di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai menilai BMPD. 

Angket terbuka yang digunakan untuk membuktikan keselarasan jawaban guru pada angket 

tertutup juga menghasilkan hasil yang sejalan dengan hasil angket tertutup. Guru menilai BMPD 

yang dikembangkan sangat praktis untuk digunakan. Fakta ini menjadi bukti bahwa BMPD yang 

dikembangkan telah memenuhi kriteria kepraktisan. 

BMPD kedua belas petir. Dari keempat kriteria kepraktisan didapati nilai modus 4 (sangat 

setuju) pada tiga kriteria kepraktisan dan 1 kriteria mendapatkan nilai modus 3 (setuju).  Nilai 

percentage of agreement tidak didapati di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai 

menilai BMPD. Angket terbuka yang digunakan untuk membuktikan keselarasan jawaban guru 

pada angket tertutup juga menghasilkan hasil yang sejalan dengan hasil angket tertutup. Guru 

menilai BMPD yang dikembangkan sangat praktis untuk digunakan. Fakta ini menjadi bukti bahwa 

BMPD yang dikembangkan telah memenuhi kriteria kepraktisan. 

BMPD ketiga belas pedagang sayur. Keseluruhan 4 kriteria kepraktisan mendapatkan nilai 

modus 4 (sangat setuju) tidakpula didapati nilai percentage of agreement di bawah 75% pada 

keseluruhan kriteria yang dipakai menilai BMPD. Angket terbuka yang digunakan untuk 

membuktikan keselarasan jawaban guru pada angket tertutup juga menghasilkan hasil yang sejalan 
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dengan hasil angket tertutup. Guru menilai BMPD yang dikembangkan sangat praktis untuk 

digunakan. Fakta ini menjadi bukti bahwa BMPD yang dikembangkan telah memenuhi kriteria 

kepraktisan.  

Seluruh BMPD yang dikembangkan dinyatakan telah memenuhi syarat kepraktisan ditinjau dari 

hasil angket respon guru terhadap penilaian kepraktisan BMPD. Dengan demikian, seluruh BMPD 

yang dikembangkan sangat praktis dan sesuai dengan tujuan BMPD ini dikembangkan. 

Keefektifan 

Kriteria keefektifan menurut Nieeven dan Plomp (2013) adalah BMPD yang dikembangkan 

harus berguna dan mudah dalam penggunaannya [17]. Hasil penilaian keefektifan pembakaran 

kayu dapat disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Angket Respon Guru  

No. Pernyataan 
Responden 

Mo 
PA (%) 

R1 R2 R3 R1-2 R1-3 R2-3 

1.  Motivasi menarik perhatian peserta 

didik dan membuat peserta didik 

bersedia berpartisipasi belajar 

(attention). 

4 3 4 4 86 100 86 

2.  Motivasi yang diberikan telah 

memuat arahan pada materi yang 

akan diajarkan (relevance). 

3 3 4 3 100 86 100 

3.  Motivasi yang diberikan telah 

berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari (relevance). 

3 4 4 4 86 86 100 

4.  Motivasi yang diberikan membantu 

peserta didik untuk mendapatkan 

pengetahuan awalnya terhadap 

materi yang akan diajarkan 

(confidence) 

3 3 4 3 100 100 86 

5.  Motivasi yang disajikan mampu 

membantu guru menjalankan 

kewajibannya (confidence) 

4 4 4 4 100 100 100 

6.  Motivasi mampu membuat peserta 

didik semangat untuk belajar materi 

terkait (hasrat dan keinginan untuk 

berhasil). 

4 3 4 4 86 86 86 

Berdasarkan hasil pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa tidak didapati guru yang menyatakan 

bahwa BMPD ini sulit untuk digunakan. Keenam kriteria  keefektifan didapatkan 4 kriteria 

penilaian dengan modus 4 (sangat setuju) dan 2 kriteria mendapatkan nilai modus 3 (setuju). Nilai 

percentage of agreement tidakpula didapati di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai 

menilai BMPD. Angket terbuka yang digunakan untuk membuktikan keselarasan jawaban guru 

pada angket tertutup juga menghasilkan hasil yang sejalan dengan hasil angket tertutup. Guru 

menilai BMPD yang dikembangkan sangat efektif untuk digunakan. Fakta ini menjadi bukti bahwa 

BMPD yang dikembangkan telah memenuhi kriteria keefektifan. 

Penilaian yang sama dilakukan pada tiga belas BMPD maka dapat dilakukan analisis dengan 

cara yang sama. Dari keenam kriteria keefektifan 5 kriteria mendapatkan nilai modus 4 (sangat 

setuju) dan 1 kriteria mendapatkan nilai modus 3 (setuju). Nilai percentage of agreement tidakpula 

didapati di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai menilai BMPD. Angket terbuka 

yang digunakan untuk membuktikan keselarasan jawaban guru pada angket tertutup juga 

menghasilkan hasil yang sejalan dengan hasil angket tertutup. Guru menilai BMPD yang 

dikembangkan sangat efektif untuk digunakan. Fakta ini menjadi bukti bahwa BMPD yang 

dikembangkan telah memenuhi kriteria keefektifan.  
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BMPD yang ketiga eksplorasi dan produksi migas. Dari keenam kriteria keefektifan 5 kriteria 

mendapatkan nilai modus 4 (sangat setuju) dan 1 kriteria mendapatkan nilai modus 3 (setuju). Nilai 

percentage of agreement tidakpula didapati di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai 

menilai BMPD. Angket terbuka yang digunakan untuk membuktikan keselarasan jawaban guru 

pada angket tertutup juga menghasilkan hasil yang sejalan dengan hasil angket tertutup. Guru 

menilai BMPD yang dikembangkan sangat efektif untuk digunakan. Fakta ini menjadi bukti bahwa 

BMPD yang dikembangkan telah memenuhi kriteria keefektifan.  

BMPD yang keempat jenis bensin. Dari keenam kriteria keefektifan 3 kriteria mendapatkan 

nilai modus 4 (sangat setuju) dan 3 kriteria mendapatkan nilai modus 3 (setuju). Nilai percentage of 

agreement tidakpula didapati di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai menilai 

BMPD. Angket terbuka yang digunakan untuk membuktikan keselarasan jawaban guru pada 

angket tertutup juga menghasilkan hasil yang sejalan dengan hasil angket tertutup. Guru menilai 

BMPD yang dikembangkan sangat efektif untuk digunakan. Fakta ini menjadi bukti bahwa BMPD 

yang dikembangkan telah memenuhi kriteria keefektifan.  

BMPD yang kelima. Dari keenam kriteria keefektifan 5 kriteria mendapatkan nilai modus 4 

(sangat setuju) dan 1 kriteria mendapatkan nilai modus 3 (setuju). Nilai percentage of agreement 

tidakpula didapati di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai menilai BMPD. Angket 

terbuka yang digunakan untuk membuktikan keselarasan jawaban guru pada angket tertutup juga 

menghasilkan hasil yang sejalan dengan hasil angket tertutup. Guru menilai BMPD yang 

dikembangkan sangat efektif untuk digunakan. Fakta ini menjadi bukti bahwa BMPD yang 

dikembangkan telah memenuhi kriteria keefektifan.  

BMPD yang keenam mengoleskan alkohol pada kulit. Dari keenam kriteria keefektifan 4 

kriteria mendapatkan nilai modus 4 (sangat setuju) dan 2 kriteria mendapatkan nilai modus 3 

(setuju). Nilai percentage of agreement tidakpula didapati di bawah 75% pada keseluruhan kriteria 

yang dipakai menilai BMPD. Angket terbuka yang digunakan untuk membuktikan keselarasan 

jawaban guru pada angket tertutup juga menghasilkan hasil yang sejalan dengan hasil angket 

tertutup. Guru menilai BMPD yang dikembangkan sangat efektif untuk digunakan. Fakta ini 

menjadi bukti bahwa BMPD yang dikembangkan telah memenuhi kriteria keefektifan.  

BMPD yang ketujuh pembakaran kayu. Dari keenam kriteria keefektifan 4 kriteria mendapatkan 

nilai modus 3 (setuju) dan 2 kriteria mendapatkan nilai modus 4 (sangat setuju). Nilai percentage of 

agreement tidakpula didapati di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai menilai 

BMPD. Angket terbuka yang digunakan untuk membuktikan keselarasan jawaban guru pada 

angket tertutup juga menghasilkan hasil yang sejalan dengan hasil angket tertutup. Guru menilai 

BMPD yang dikembangkan sangat efektif untuk digunakan. Fakta ini menjadi bukti bahwa BMPD 

yang dikembangkan telah memenuhi kriteria keefektifan.  

BMPD yang kedelapan pembakaran sate. Dari keenam kriteria keefektifan 3 kriteria 

mendapatkan nilai modus 4 (sangat setuju) dan 3 kriteria mendapatkan nilai modus 3 (setuju). Nilai 

percentage of agreement tidakpula didapati di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai 

menilai BMPD. Angket terbuka yang digunakan untuk membuktikan keselarasan jawaban guru 

pada angket tertutup juga menghasilkan hasil yang sejalan dengan hasil angket tertutup. Guru 

menilai BMPD yang dikembangkan sangat efektif untuk digunakan. Fakta ini menjadi bukti bahwa 

BMPD yang dikembangkan telah memenuhi kriteria keefektifan.  

BMPD yang kesembilan fermentasi roti. Dari keenam kriteria keefektifan 5 kriteria 

mendapatkan nilai modus 4 (sangat setuju) dan 1 kriteria mendapatkan nilai modus 3 (setuju). Nilai 

percentage of agreement tidakpula didapati di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai 

menilai BMPD. Angket terbuka yang digunakan untuk membuktikan keselarasan jawaban guru 

pada angket tertutup juga menghasilkan hasil yang sejalan dengan hasil angket tertutup. Guru 

menilai BMPD yang dikembangkan sangat efektif untuk digunakan. Fakta ini menjadi bukti bahwa 

BMPD yang dikembangkan telah memenuhi kriteria keefektifan.  



Prosiding Seminar Nasional Kimia (SNK) 2020 
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 10 Oktober 2020 

 

97 

 

BMPD yang kesepuluh membersihkan kamar mandi. Dari keenam kriteria keefektifan 3 kriteria 

mendapatkan nilai modus 4 (sangat setuju) dan 3 kriteria mendapatkan nilai modus 3 (setuju). Nilai 

percentage of agreement tidakpula didapati di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai 

menilai BMPD. Angket terbuka yang digunakan untuk membuktikan keselarasan jawaban guru 

pada angket tertutup juga menghasilkan hasil yang sejalan dengan hasil angket tertutup. Guru 

menilai BMPD yang dikembangkan sangat efektif untuk digunakan. Fakta ini menjadi bukti bahwa 

BMPD yang dikembangkan telah memenuhi kriteria keefektifan.  

BMPD yang kesebelas buah apel. Dari keenam kriteria keefektifan 3 kriteria mendapatkan nilai 

modus 4 (sangat setuju) dan 3 kriteria mendapatkan nilai modus 3 (setuju). Nilai percentage of 

agreement tidakpula didapati di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai menilai 

BMPD. Angket terbuka yang digunakan untuk membuktikan keselarasan jawaban guru pada 

angket tertutup juga menghasilkan hasil yang sejalan dengan hasil angket tertutup. Guru menilai 

BMPD yang dikembangkan sangat efektif untuk digunakan. Fakta ini menjadi bukti bahwa BMPD 

yang dikembangkan telah memenuhi kriteria keefektifan.  

BMPD yang kedua belas petir. Dari keenam kriteria keefektifan 2 kriteria mendapatkan nilai 

modus 4 (sangat setuju) dan 4 kriteria mendapatkan nilai modus 3 (setuju). Nilai percentage of 

agreement tidakpula didapati di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai menilai 

BMPD. Angket terbuka yang digunakan untuk membuktikan keselarasan jawaban guru pada 

angket tertutup juga menghasilkan hasil yang sejalan dengan hasil angket tertutup. Guru menilai 

BMPD yang dikembangkan sangat efektif untuk digunakan. Fakta ini menjadi bukti bahwa BMPD 

yang dikembangkan telah memenuhi kriteria keefektifan.  

BMPD yang ketiga belas pedagang sayur. Dari keenam kriteria keefektifan semua kriteria 

keefektifan mendapatkan nilai modus 3 (setuju). Nilai percentage of agreement tidakpula didapati 

di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai menilai BMPD. Angket terbuka yang 

digunakan untuk membuktikan keselarasan jawaban guru pada angket tertutup juga menghasilkan 

hasil yang sejalan dengan hasil angket tertutup. Guru menilai BMPD yang dikembangkan sangat 

efektif untuk digunakan. Fakta ini menjadi bukti bahwa BMPD yang dikembangkan telah 

memenuhi kriteria keefektifan.  

Seluruh BMPD yang dikembangkan dinyatakan telah memenuhi syarat keefektifan ditinjau dari 

angket respon guru terhadap BMPD yang dikembangkan. Dengan demikian, seluruh BMPD yang 

dikembangkan sangat efektif dan sesuai dengan tujuan BMPD ini dikembangkan. 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dihasilkan tiga belas BMPD (pembakaran kayu, pembakaran lilin, 

eksplorasi dan produksi migas, jenis bensin, api unggun, mengoleskan alkohol pada kulit, 

pembakaran kayu, pembakaran sate, fermentasi roti, membersihkan kamar mandi, buah apel, petir, 

pedagang sayur) yang kemudian dianalisis lebih lanjut dari segi kelayakan yang ditinjau dari aspek 

validitas dan kepraktisan.  Delapan dari tiga belas BMPD yang dikembangkan telah memenuhi 

syarat validitas isi, validitas konstruk, kepraktisan, dan keefektifan, sehingga BMPD yang 

dikembangkan dapat dinyatakan layak. 
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Abstrak.  Materi termokimia berkaitan dengan konsep-konsep yang bersifat abstrak dan memerlukan 

kemampuan matematika, sehingga mahasiswa seringkali mengalami kesulitan untuk menguasai konsep materi 

ini. Penerapan metode pembelajaran inkuiri terbimbing dengan pendekatan intertekstual diduga mampu 

membantu mahasiswa mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) membandingkan 

hasil belajar mahasiswa dengan kemampuan awal rendah dengan mahasiswa kemampuan awal tinggi  (2) 

mengetahui pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar mahasiswa. Desain penelitian ini menggunakan 

posttest only control group design. Subjek penelitian adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia 

semester 3 yang menempuh mata kuliah Kimia Fisika. Skor hasil belajar dikumpulkan menggunakan instrumen 

berupa 15 soal diagnostic two tier materi termokimia dengan nilai koefisien reliabilitas sebesar 0,71 dan validitas 

isi sebesar 92,17%. Analisis data menggunakan Independent Sample T-test (uji parametrik) dengan bantuan 

SPSS 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hasil belajar mahasiswa dengan kemampuan awal tinggi 

lebih baik dibandingkan hasil belajar mahasiswa dengan kemampuan awal rendah, (2) ada pengaruh signifikan 

penerapan model pembelajaran terhadap hasil belajar mahasiswa. 

Kata kunci: Inkuiri Terbimbing, Pendekatan Intertekstual, Hasil belajar  

 

Abstract.  Thermochemistry material includes abstract concepts and requires mathematical skills, so that 

students often have difficulty mastering the concepts of this material. The application of guided inquiry learning 

methods with an intertextual approach is thought to be able to help students overcome these problems. This 

study aims to: (1) compare the learning outcomes of students with low initial abilities with students with high 

initial abilities (2) to determine the effect of learning models on student learning outcomes.  

The research design used posttest only control group design. The research subjects were students of the second 

semester of the Chemistry Education Study Program who took the Basic Chemistry II course. The scores for the 

learning outcomes were collected using an instrument in the form of 15 diagnostic questions with two tier of 

thermochemical material with a reliability coefficient value of 0.71 and content validity of 92.17%. Data analysis 

used the Independent Sample T-test (parametric test) with the help of SPSS 16. The results showed that (1) the 

learning outcomes of students with high initial abilities were better than those of students with low initial 

abilities, (2) there was a significant effect on the application of the model. learning towards student learning 

outcomes 

Keywords: Guided Inquiry, Intertextual Approach, Learning Outcomes 

 

  



Prosiding Seminar Nasional Kimia (SNK) 2020 
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 10 Oktober 2020 

 

101 

 

1. Pendahuluan 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat masif saat ini menyebabkan 

terjadinya perubahan pada dinamika sistem pendidikan di Indonesia, salah satunya dalam bidang 

ilmu kimia. Dinamika pendidikan tentunya akan mendorong berbagai upaya perbaikan untuk 

perubahan yang lebih baik. Pendidikan diharapkan mampu menjadi jembatan penghubung antara 

individu dengan lingkungannya di era revolusi industri 4.0 yang menuntut adaptasi yang baik. 

Muara dari hal tersebut adalah mempersiapkan individu menjadi sumber daya manusia yang 

berkualitas. Ilmu kimia berhubungan erat fakta di atas karena merupakan bagian dari Sains. Sains 

sebagaimana diketahui berkaitan erat dengan usaha manusia untuk mencari tahu fenomena alam 

secara sistematis, penguasaan pengetahuan yang berupa fakta, konsep atau prinsip dalam 

kehidupan sehari-hari yang dapat memberikan andil terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Ilmu 

kimia berkaitan dengan studi yang melibatkan komposisi, struktur, sifat materi, perubahan materi, 

serta energi yang terlibat pada perubahan materi tersebut [1]. Ilmu kimia juga sebagai proses 

penyelidikan (inquiry methods) dengan ciri-ciri mencakup cara berpikir, cara bernalar, 

merumuskan masalah, melakukan percobaan, pengamatan, menganalisis data, kemudian sampai 

pada menyimpulkan untuk menghasilkan produk-produk sains. Pada akhirnya dengan mempelajari 

ilmu kimia dapat menjadi motivasi yang kuat bagi seseorang dalam upaya mengembangkan 

teknologi untuk menghasilkan kehidupan yang lebih baik [2]. 

Salah satu konsep kimia yang membutuhkan kemampuan berfikir yang baik guna memahami 

aplikasi langsung dalam kehidupan sehari-hari dari konsep itu sendiri adalah konsep termokimia. 

Karakteristik materi termokimia ini selain penuh dengan konsep dan perhitungan matematika juga 

menuntut adanya kegiatan praktikum. Pola pembelajaran yang tidak mengakomodasi kebutuhan 

mahasiswa untuk berfikir ilmiah seperti inilah yang diduga berpotensi mengakibatkan rendahnya 

kemampuan mahasiswa dalam memahami materi. Rendahnya kemampuan mahasiswa dalam 

memahami dan menjelaskan fenomena, mengevaluasi, meracang penyelidikan ilmiah dan 

mengolah data untuk memecahkan suatu permasalahan dimungkinkan akan berakibat pada 

ketidakpahaman terhadap konsep dan aplikasinya bahkan dapat terjadi miskonsepsi. Kemampuan 

yang dijelaskan sebelumnya merupakan jenis kompetensi yang diukur dalam literasi sains pada 

Programme for International Student Assesmen (PISA) dan diharapkan peserta didik 

menguasainya. 

Literasi sains menurut PISA merupakan kemampuan seseorang dalam mendayagunakan 

pengetahuan sains untuk melakukan identifikasi beragam pertanyaan dan membuat kesimpulan 

berdasarkan data-data. Selanjutnya hasil kesimpulan tersebut digunakan sebagai dasar untuk 

mengambil keputusan mengenai dunia ilmiah serta korelasi antara alam dengan manusia. Selain itu, 

menurut PISA literasi sains adalah kemampuan untuk mengkaitkan beragam isu yang berhubungan 

dengan sains dan ide-ide sains sebagai warga negara yang cepat tanggap [3]. Tahun 2015 PISA 

melakukan pengukuran literasi sains dengan sampel sebanyak 70 negara dan Indonesia berada di 

urutan 9 terbawah dengan skor rata-rata 403 [4]. Skor ini tentu masih jauh untuk mencapai skor 

rata-rata skor literasi sains internasional yaitu sebesar 493. Berdasarkan hasil pengukuran literasi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa literasi sains (termasuk kimia) peserta didik di negara kita masih 

tergolong rendah. Hal tersebut menjadi indikator bahwa pembelajaran kimia di sekolah belum 

mengakomodasi upaya peningkatan kemampuan literasi kimia peserta didik. Temuan tersebut 

senada dengan hasil pengamatan dan pendalaman yang dilakukan di Program Studi Pendidikan 

Kimia Universitas Billfath, bahwa mahasiswa belum bisa menerapkan literasi kimia untuk 

memecahkan masalah-masalah sehari-hari dan menganggap ilmu kimia hanya sebatas materi yang 

dipelajari di kelas. 

Ilmu kimia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sains, sehingga literasi kimia dapat 

dikatakan sebagai bagian dari literasi sains. Literasi kimia menjadi salah satu bagian penting yang 

harus dikembangkan dalam pembelajaran di kelas. Literasi di bidang pendidikan sains juga 

menunjukkan bahwa literasi sains semakin diterima dan dinilai oleh para pendidik sebagai hasil 

belajar yang diharapkan [5]. Beberapa aspek dari literasi kimia yang memiliki aplikasi langsung 
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dalam kehidupan sehari-hari memungkinkan seseorang menjadi warga negara yang lebih baik dan 

memungkinkan seseorang untuk memahami laporan dan berdiskusi tentang ilmu kimia dan bahan-

bahan kimia, serta dapat mengatasi berbagai isu lingkungan seperti efek rumah kaca, penipisan 

ozon, keasaman, dan sebagainya [6]. 

Penjelasan di atas menegaskan bahwa literasi kimia menekankan pada pentingnya pemahaman 

konsep sains serta penerapannya guna mencari solusi dari berbagai masalah dalam kehidupan. 

Secara tidak langsung literasi kimia mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam memahami 

suatu konsep kimia. Guna mengetahui ada tidaknya hubungan antara literasi kimia dengan hasil 

belajar mahasiswa pendidikan kimia maka dilakukan penelitian khususnya pada materi termokimia. 

Pemilihan materi termokimia mempertimbangkan hal berikut: (1) cakupan materinya luas dan 

menjadi dasar untuk memahami materi kimia berikutnya serta memiliki aplikasi penting bagi 

kehidupan; (2) sering terjadi miskonsepsi dan kesulitan selama proses pembelajaran yang 

berdampak pada rendahnya skor hasil belajar mahasiswa. Upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi kesulitan belajar materi termokimia adalah dengan menerapkan aktivitas pembelajaran 

yang mampu membangkitkan minat peserta didik untuk belajar. Aktivitas yang dimaksud adalah 

pembelajaran yang di dalam prosesnya menerapkan model pembelajaran berbasis konstruktivistik 

[7]. 

Alternatif jenis model pembelajaran yang bisa diaplikasikan dalam upaya memperbaiki dan 

meningkatkan pemahaman, hasil belajar materi termokimia dan literasi kimia mahasiswa adalah 

inkuiri terbimbing. Model ini berorientasi pada penyelidikan yang memungkinkan peserta didik 

dapat mencapai level literasi sains yang lebih tinggi dan berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

sains [8]. Hasil penelitian lain yang sejalan juga menyebutkan bahwa pembelajaran berbasis inkuiri 

terbimbing lebih efektif dalam meningkatkan literasi sains serta mampu meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik [9],[10]. Model inkuiri terbimbing pada penelitian ini menggunakan tahap-

tahap pembelajaran yang diadaptasi dari penjelasan Hanson (2005) yang terdiri dari beberapa tahap 

sebagai berikut [11]. 

Pertama tahap pengarahan, berupa langkah mempersiapkan peserta didik, memberikan 

motivasi, apersepsi, menggali pengetahuan awal, dan menghubungkan pengetahuan awal dengan 

materi yang akan dipelajari. Tujuan pembelajaran, indikator, informasi, dan sumber referensi yang 

dibutuhkan disampaikan kemudian. Kedua tahap eksplorasi yaitu peserta didik melakukan 

pengamatan, merancang eksperimen, meneliti dan menganalisis data, menyelidiki hubungan, 

memberikan pendapat, pertanyaan dan terakhir menguji hipotesis. Ketiga tahap pembentukan 

konsep, dimana konsep ditemukan, diperkenalkan dan dibentuk sesuai hasil dari eksplorasi. Proses 

ini dilakukan dengan memberikan beragam pertanyaan untuk memicu peserta didik berpikir kritis 

dan analitis sesuai dengan hasil eksplorasi. Keempat tahap aplikasi, melibatkan penerapan 

pengetahuan baru yang didapat selama proses latihan maupun pemecahan masalah. Kelima tahap 

penutup, berupa validasi hasil belajar, menyimpulkan kembali apa yang sudah dipelajari, dan 

penilaian atas kinerja pada tahap-tahap sebelumnya. 

Penggunaan model pembelajaran inkuiri terbimbing diduga akan lebih efektif jika 

kombinasikan dengan pendekatan intertekstual. Pendekatan ini lebih pada bagaimana menyajikan 

materi kimia lebih dari satu cara atau multi representasi. Representasi kimia diklasifikasikan 

menjadi tiga level, yaitu level representasi makroskopik, submikroskopik dan simbolik [12]. 

Pembelajaran kimia menghendaki agar ketiga level representasi dapat terintegrasi secara 

menyeluruh [13]. Representasi makroskopik merupakan level konkrit, level ini siswa mengamati 

fenomena-fenomena,  yang dapat berupa terjadinya perubahan warna, munculnya bau, dan 

pembentukan uap/gas atau endapan hasil reaksi kimia. Representasi submikroskopik merupakan 

level abstrak yang menjelaskan fenomena makroskopik. Representasi ini berisi paparan di level 

partikel yang divisualisasikan dengan susunan ion-ion, atom-atom, bahkan molekul-molekul. 

Sedangkan representasi simbolik untuk menggambarkan fenomena makroskopik menggunakan 

persamaan kimia, rumus matematika, histogram, mekanisme reaksi kimia di level makroskopik, 
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submikroskopik, dan simbolik. Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan ketiga level 

representasi tersebut adalah mahasiswa akan lebih mudah mempelajari konsep kimia dan 

pemahaman yang diperoleh akan utuh. Penerapan model inkuiri terbimbing dengan pendekatan 

intertekstual pada akhirnya diharapkan berdampak positif terhadap hasil belajar mahasiswa. 

 

2. Metode 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah posttest only control group 

design. Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 14 mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Kimia Universitas Billfath semester 3 tahun akademik 2018/2019 yang menempuh matakuliah 

Kimia Fisika. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan meliputi pra penelitian berupa 

identifikasi kemampuan awal mahasiswa dan pemberian soal tes literasi kimia. Selanjutnya tahap 

pelaksanaan penelitian dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran inkuiri terbimbing dan 

pemberian tes materi termokimia di akhir pembelajaran. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu soal tes literasi kimia dan soal tes materi termokimia.  Soal 

tes literasi kimia mengadopsi instrumen yang dikembangkan oleh Swartz, Ben-Zvi, dan Hofstein 

yang mencakup aspek konten, konteks, proses, serta sikap ilmiah [14]. Pengukuran pada tes ini 

dibedakan berdasarkan tingkatan kemampuan literasi kimia yaitu pada tingkat nominal, tingkat 

fungsional, tingkat konseptual, dan tingkat multi dimensional. Sedangkan soal tes materi 

Termokimia terdiri dari 20 soal pilihan ganda.  

Tahap penelitian dan analisis data yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Membagi mahasiswa menjadi kelompok mahasiswa kemampuan awal rendah dan kelompok 

mahasiswa kemampuan awal tinggi sesuai skor kemampuan awal.  

2. Menetapkan batas kriteria minimum untuk menentukan apakah mahasiswa sudah mencapai 

literasi kimia atau belum. Mahasiswa yang mendapat skor ≥ 65 dinyatakan sudah mencapai 

literasi kimia. Mahasiswa yang mendapat skor < 65 dinyatakan belum mencapai literasi kimia. 

3. Membandingkan skor hasil belajar mahasiswa kelompok kemampuan awal rendah dengan 

kelompok kemampuan awal tinggi. 

4. Melakukan uji hipotesis menggunakan uji t (non parametrik) dengan bantuan SPSS 16. Uji ini 

tidak mensyaratkan data/skor tes harus terdistribusi normal, homogen, harus interval. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
3.1. Deskripsi Kemampuan Awal Mahasiswa 

Kegiatan pra penelitian yang dilakukan berupa wawancara dan observasi hasil belajar 

mahasiswa matakuliah Kimia Fisika pada materi sebelumnya yaitu kinetika kimia. Data skor 

hasil belajar materi asam basa dan ketercapaian pembelajaran dapat dilihat dari Tabel 1 

berikut. 

Tabel 1.  Deskripsi Kemampuan Awal Mahasiswa 

Mahasiswa Skor Hasil Belajar Rata-rata Ketercapaian Kelompok Kemampuan 

A 64 

61,37 

 

Belum Rendah 

D 64 Belum Rendah 

H 59 Belum Rendah 

J 63 Belum Rendah 

K 62 Belum Rendah 

L 59 Belum Rendah 

M 59 Belum Rendah 

N 61 Belum Rendah 

B 77 

76,33 

 

Tercapai Tinggi 

C 69 Tercapai Tinggi 

E 75 Tercapai Tinggi 

F 80 Tercapai Tinggi 
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Mahasiswa Skor Hasil Belajar Rata-rata Ketercapaian Kelompok Kemampuan 

G 83 Tercapai Tinggi 

I 74 Tercapai Tinggi 

Data kemampuan awal mahasiswa pada Tabel 1 di atas dapat digambarkan dengan grafik 

seperti Gambar 1 di bawah ini. 

 

 
 

Gambar 1. Deskripsi Kemampuan Awal Mahasiswa 

Berdasarkan skor kemampuan awal seperti pada Tabel 1 di atas terlihat bahwa pemahaman 

mahasiswa pada materi asam basa masih tergolong rendah meskipun nilai standar minimal 

kelulusan yang ditetapkan tergolong kecil yaitu sebesar ≥ 65. Mahasiswa yang mencapai nilai 

kelulusan hanya 6 mahasiswa (42,86%) dan sisanya 8 mahasiswa (57,14%) belum mencapai 

nilai standar minimal kelulusan. Skor rata-rata pemahaman awal mahasiswa dengan 

kemampuan awal tinggi lebih baik dibandingkan skor rata-rata mahasiswa dengan kemampuan 

awal rendah. Rendahnya skor hasil belajar tersebut menggambarkan rendahnya pemahaman 

yang dimiliki mahasiswa dan merupakan permasalahan yang harus segera diatasi.  Sesuai 

karakteristik ilmu kimia bahwa konsep-konsepnya saling berkaitan satu sama lain, sehingga 

diperlukan suatu upaya guna meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa pada materi 

Termokimia. 

3.2. Deskripsi kemampuan literasi kimia 

Data kemampuan literasi kimia mahasiswa diperoleh dengan memberikan tes instrumen 

pengukuran kemampuan literasi kimia yang dikembangkan oleh Shwartz dan telah disesuaikan 

dengan penelitian ini. Kemampuan literasi kimia dinilai dengan membandingkan jumlah 

mahasiswa yang mencapai level literasi tertentu. Level tersebut terdiri dari empat level, yaitu 

level pertama literasi nominal, level kedua literasi fungsional, level ketiga literasi konseptual, 

dan level tertinggi level keempat multi dimensional. Kemampuan literasi kimia merupakan 

salah satu kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa khususnya yang telah belajar kimia, 

sehingga mereka dapat memahami dan memanfaatkan ilmu kimia yang telah di dapat dengan 

baik, utuh dan tepat. 

Kriteria minimum yang digunakan untuk menentukan tercapai atau tidaknya level literasi 

kimia sebagai berikut: (1) mahasiswa yang memperoleh skor ≥ 65 dinyatakan sudah mencapai 

literasi kimia; (2) mahasiswa yang mendapat skor < 65 dinyatakan belum mencapai literasi 

kimia. Skor hasil tes kemampuan literasi kimia mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 
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Tabel 2. Skor Literasi Kimia Mahasiswa di Setiap Level 
Mahasiswa Kelompok 

Kemampuan 

Literasi 

Nominal 

Literasi 

Fungsional 

Literasi 

Konseptual 

Literasi Multi 

Dimensional 

Level 

Literasi 

Kimia 

A Rendah 65 70 30 40 2 

D Rendah 75 75 60 55 2 

H Rendah 65 40 40 35 1 

J Rendah 65 70 40 45 2 

K Rendah 80 65 55 40 2 

L Rendah 75 70 40 25 2 

M Rendah 65 70 60 35 2 

N Rendah 75 70 55 40 2 

B Tinggi 75 70 75 55 3 

C Tinggi 70 70 65 40 3 

E Tinggi 80 75 70 65 4 

F Tinggi 75 65 65 50 3 

G Tinggi 70 70 60 40 2 

I Tinggi 70 65 55 40 2 

 

Berdasarkan data pada Tabel 2 tersebut terlihat bahwa mahasiswa yang telah mencapai 

level tertinggi yaitu level 4/literasi multi dimensional hanya 1 mahasiswa (7,14%). Mahasiswa 

yang mencapai level 3/literasi konseptual sebanyak 3 mahasiswa (21,42%). Mahasiswa yang 

mencapai level 2/literasi fungsional sebanyak 9 mahasiswa (64,28%). Sedangkan level 

terendah yaitu level 1/literasi nominal sebanyak 1 mahasiswa (7,14%). Kondisi ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran kimia terutama konsep-konsep yang sifatnya kompleks 

harus ditingkatkan lagi untuk mencapai dan meningkatkan level literasi kimia mahasiswa. 

Data jumlah mahasiswa dan ketercapaian terhadap tiap-tiap level literasi kimia mahasiswa 

dapat digambarkan dengan grafik seperti Gambar 2 berikut. 

 

 
 

Gambar 2. Level Literasi Kimia Mahasiswa 

 

Berdasarkan Gambar 2 diatas dapat diketahui jumlah mahasiswa yang telah mencapai 

literasi kimia level 2 atau literasi fungsional sebanyak 9 mahasiswa. Mahasiswa pada level ini 

mampu untuk menjelaskan pengertian suatu konsep dan mampu memberikan contoh dan 

aplikasi dari konsep tersebut. Level 2 merupakan level minimal yang harus dicapai oleh siswa 

Sekolah Menengah Atas (SMA), maka seharusnya mahasiswa tingkat perguruan tinggi sudah 
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mampu mencapainya atau bahkan sudah mencapai level yang lebih tinggi. Faktanya masih ada 

satu mahasiswa yang hanya mencapai level satu/literasi nominal. Hal ini dimungkinkan 

mahasiswa tersebut hanya mengikuti pembelajaran sebanyak satu kali pertemuan. 

Gambar 2 juga menunjukkan ada tiga mahasiswa yang telah mencapai level 3 yaitu level 

konseptual. Mahasiswa pada level ini sudah mampu menghubungkan fenomena-fenomena 

yang ada dalam kehidupan sehari-hari dengan konsep pada materi yang diajarkan di kelas. 

Pada level ini mahasiswa sudah mengalami proses pembelajaran yang bermakna dan resiko 

miskonsepsi sangat kecil. Jumlah mahasiswa yang mencapai level dua lebih dominan 

dibandingkan level 3 dikarenakan mahasiswa di kelas ini ketika sekolah di SMA sangat jarang 

mendapatkan pembelajaran dengan model inkuiri terbimbing. Pengalaman belajar mereka 

sebelumnya berupa pembelajaran konvensional satu arah dari gurunya. Penggunaan media 

pembelajaran yang kurang mampu merepresentasikan tiga level representasi dalam 

pembelajaran kimia juga dimungkinkan menjadi penyebab kurangnya pemahaman konsep 

terhadap materi. 

Secara umum kemampuan literasi kimia mahasiswa Pendidikan Kimia kategori 

kemampuan awal rendah dan kemampuan awal tinggi tidak berbeda terlalu jauh dan kedua 

kategori tersebut tergolong rendah.  Hal ini merupakan indikasi bahwa permasalahan tersebut 

harus segera ditangani mengingat aplikasi literasi kimia sangat penting bagi mahasiswa untuk 

mempelajari materi kimia. Mahasiswa setidaknya harus memiliki kemampuan literasi kimia 

minimal pada level literasi fungsional atau lebih tinggi karena literasi kimia merupakan bagian 

dari literasi sains. Selain itu sebagai calon guru kimia literasi kimia sangat penting karena 

berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. 

Rendahnya kemampuan literasi kimia mahasiswa Pendidikan Kimia menunjukkan masih 

ada konsep dasar kimia yang belum tercapai yang mencakup konteks, konten, proses, dan 

sikap ilmiah. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa mahasiswa belum memahami dengan 

baik tentang konsep-konsep yang ada dalam materi termokimia. Hal ini akan menyebabkan 

mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep kimia berikutnya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh beberapa konteks, konten, serta 

proses yang belum dicapai mahasiswa. Bagian konteks reaksi eksoterm dan reaksi endoterm 

secara umum mahasiswa sudah mampu menentukan perbedaanya dengan tepat. Sedangkan 

kondisi standar dan jenis-jenis kalor reaksi beberapa mahasiswa belum bisa menuliskannya 

dengan tepat. Hal yang sama terjadi ketika mahasiswa diminta untuk menentukan ∆H reaksi, 

mahasiswa mengalami kesulitan menyetarakan persamaan reaksi, menghitung nilai koefisien 

reaksi, dan menghitung kalor yang dilepas atau diserap. Mahasiswa selain itu juga kesulitan 

dalam menghitung    
  dan energi ikatan. 

3.3. Deskripsi Hasil Belajar Mahasiswa 

Data hasil belajar diperoleh dari hasil skor tes soal materi termokimia yang hasilnya 

disajikan pada Tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3. Skor Hasil Belajar Mahasiswa 
Mahasiswa Kemampuan Awal Skor Rata-rata 

A Rendah 65 

64,50 

D Rendah 69 

H Rendah 50 

J Rendah 67 

K Rendah 67 

L Rendah 68 

M Rendah 65 

N Rendah 65 

B Tinggi 95 
78,83 

C Tinggi 78 
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Mahasiswa Kemampuan Awal Skor Rata-rata 

E Tinggi 92 

F Tinggi 86 

G Tinggi 68 

I Tinggi 54 

 

Data pada Tabel 3 di atas dapat digambarkan dengan grafik seperti Gambar 3 sebagai berikut. 

 

 
Gambar 3. Skor Hasil Belajar Mahasiswa 

 

Berdasarkan data pada Tabel 3 dapat diketahui skor rata-rata hasil belajar mahasiswa 

dengan kemampuan awal tinggi (78,83) lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa 

kemampuan awal rendah (64,5). Hal ini dapat dilihat dari selisih skor rata-rata antara kedua 

kategori mahasiswa yaitu sebesar 14,33. Hasil ini juga menunjukkan bahwa penerapan model 

inkuiri terbimbing dengan pendekatan intertekstual memberikan hasil yang lebih baik untuk 

mahasiswa dengan kemampuan awal tinggi dan rendah. Mahasiswa dengan kemampuan awal 

tinggi yang baik akan lebih mudah memahami konsep konsep yang dibelajarkan dengan model 

inkuiri terbimbing dengan pendekatan intertekstual. Secara keseluruhan penerapan model ini 

telah mampu meningkatkan hasil belajar untuk masing-masing kategori mahasiswa.  Hal 

tersebut dapat dilihat dari meningkatnya jumlah mahasiswa yang memperoleh skor ≥65 atau 

telah mencapai standar minimal kelulusan yang ditetapkan. Model ini sesuai dengan psikologi 

belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku akibat 

pengalaman yang diperoleh.  Dampak positif dari hal tersebut adalah model dapat 

mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Peserta 

didik yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh peserta didik yang 

lemah dalam belajarnya [15]. 

Uji hipotesis penelitian menggunakan uji t untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model 

pembelajaran terhadap hasil belajar dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.  

 

Tabel 4. Hasil Uji t 

Parameter 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Hasil 

Belajar 

Equal 

variances 

assumed 
6,550 0,025 

-3,147 12 0,008 

Equal -2,851 6,704 0,026 
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Parameter 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

variances not 

assumed 

 

Berdasarkan data pada Tabel 4 di atas dapat diketahui hasil uji t pada sig (2 tailed) < 0,05 

yaitu sebesar 0,008, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran 

terhadap hasil belajar mahasiswa. Keefektifan model inkuiri terbimbing dapat dijelaskan 

dengan proses kognitif yang dilalui mahasiswa. Model ini memberikan kesempatan bagi 

peserta didik untuk terlibat dalam keterampilan proses dan mengintegrasikan pengetahuan 

[16]. Peserta didik juga akan mendapatkan pengalaman yang lebih bermakna dan 

menyimpannya dalam pikiran mereka, sehingga akan berdampak terhadap perolehan hasil 

belajarnya [17]. Pembelajaran berbasis inkuiri mampu meningkatkan pemahaman konseptual 

dan mengembangkan keterampilan proses belajar peserta didik [18].  

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan penjabaran yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Literasi kimia mahasiswa terutama pada materi termokimia belum mencapai level yang 

diharapkan. Secara umum literasi mahasiswa dapat digolongkan rendah dan sesuai hasil 

penelitian bahwa mahasiswa yang mencapai level tertinggi yaitu level 4/ hanya 1 mahasiswa 

(7,14%). Fakta ini menunjukkan masih lemahnya pemahaman konsep dasar materi kimia oleh 

mahasiswa. 

2. Upaya peningkatan literasi kimia mahasiswa pendidikan kimia dapat dilakukan dengan 

perbaikan proses perkuliahan dan cakupan materi yang diberikan. Proses perkuliahan dapat 

dilaksanakan melalui pembelajaran menggunakan model inkuiri terbimbing.   

 

Saran 

Peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa perlu mengidentifikasi dan 

mengklasifikasikan kemampuan awal menjadi tiga kelompok yaitu tinggi, sedang dan rendah untuk 

memperoleh sebaran data yang lebih luas. Jika memungkinkan juga dapat dilakukan uji 

kemampuan berfikir kritis mahasiswa. 
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Abstrak.  Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan (1) pemahaman siswa pada materi hukum dasar kimia, (2) 

respon siswa terhadap penggunaan strategi pembelajaran flipped classroom secara daring berbantuan media 

edpuzzle. Rancangan penelitian yang digunakan adalah one group pretes-postes design dengan subyek siswa 

kelas X MIPA 5 SMAN 2 Kediri berjumlah 34 siswa terdiri atas 19 laki-laki dan 15 perempuan. Penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa tes dan angket yang dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa (1) pemahaman siswa meningkat dari pretes dengan rerata nilai 56 dan 

ketuntasan belajar 15% ke postes dengan rerata nilai 83 dan ketuntasan belajar 82%, (2) respon positif siswa 

terhadap penggunaan strategi pembelajaran flipped classroom secara daring berbantuan media edpuzzle. 

Implikasi penelitian yaitu (1) teoritis, dengan pemilihan strategi dan media pembelajaran yang tepat dapat 

berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman siswa, (2) praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

masukan bagi guru dalam pembelajaran daring maupun tatap muka. 

Kata-kata kunci: flipped classroom, edpuzzle, hukum dasar kimia   

 

Abstract.  This research aimed to improve (1) students' understanding of the fundamental chemical laws 

material, (2) students‘ responses toward the use of online flipped classroom learning strategies assisted by 

edpuzzle media. The research design used one group pretest-posttest design consisted of 34 students; 19 male 

and 15 female of class X MIPA 5 in SMAN 2 Kediri. The data collection techniques of this research were in the 

form of tests and questionnaires which were analyzed the data by using quantitative descriptive. The results 

showed that (1) the students‘ understanding was increased from pretest with mean scores of 56 and learning 

completeness 15% to posttest with a mean scores of 83 and learning completeness 82 %, (2) the students‘ gave 

positive responses toward the use of online flipped classroom learning strategies assisted by edpuzzle media. The 

research implications are (1) theoretical, with the selection of appropriate strategies and instructional media, it 

could affect the improvement of the student understanding, (2) practical, the results of this study could be used 

as an input for teachers in online and face-to-face learning. 

Keywords: flipped classroom, edpuzzle, fundamental chemical laws   

 

  

mailto:dwibudiartoitok@gmail.com


Prosiding Seminar Nasional Kimia (SNK) 2020 
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 10 Oktober 2020 

 

111 

 

1. Pendahuluan 

Pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan kehidupan di berbagai bidang, termasuk bidang 

pendidikan yang terlihat pada pergeseran pola pembelajaran. Pola pembelajaran bergeser dari 

pembelajaran di kelas (moda tatap muka) menjadi pembelajaran di rumah atau jarak jauh (moda 

luring, moda daring atau kombinasi). Hal ini berdampak pada strategi pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru. Guru harus mencari strategi pembelajaran yang dapat diterapkan ke siswa agar 

pembelajaran jarak jauh tetap terlaksana dengan baik. 

SMA Negeri 2 Kediri juga melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh di masa pandemi 

COVID-19 ini. Beberapa strategi pembelajaran dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-

masing guru dan siswa. Hal ini juga dilakukan oleh penulis sebagai salah satu guru mata pelajaran 

kimia di SMA Negeri 2 Kediri. Hasil observasi terhadap karakteristik siswa untuk mempersiapkan 

pembelajaran jarak jauh diketahui bahwa setiap siswa telah memiliki dan mampu mengoperasikan 

smartphone sebagai media pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi tersebut, kemudian dipilih 

strategi pembelajaran dengan menggunakan kombinasi moda luring-daring. Moda luring melalui 

pemanfaatan LKPD sedangkan moda daring melalui pemanfaatan LMS Google Classroom. 

Keduanya digunakan sebagai media penugasan untuk mengerjakan soal sekaligus evaluasi kepada 

siswa. Hasil angket respon siswa setelah melaksanakan pembelajaran dengan strategi tersebut 

diperoleh bahwa 75% siswa menyatakan pembelajaran membosankan dan tidak menarik karena 

hanya mengerjakan soal tanpa ada penjelasan materi sebelumnya. Sejalan dengan hasil evaluasi 

penugasan yang masih tergolong rendah, hanya 50% siswa yang mengerjakan evaluasi dengan 

benar.  

Strategi selanjutnya yang dilakukan adalah menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran 

berbasis video sebagai solusi dari strategi sebelumnya. Siswa diberikan penugasan via Google 

Classroom untuk membuka link video materi pembelajaran di YouTube yang sudah dipilih oleh 

guru sebelumnya dan diminta untuk menonton penjelasan materi tersebut. Siswa selanjutnya 

mengerjakan soal yang terdapat di LKPD. Strategi ini ternyata juga belum memberikan hasil yang 

diharapkan. Beberapa masalah yang muncul yaitu penggunaan video yang bersifat satu arah (tidak 

ada interaksi) tetap memberikan rasa bosan siswa, tidak ada ruang diskusi setelah menonton video. 

Angket respon siswa dan evaluasi penugasan yang diberikan memberikan hasil yang tidak berbeda 

jauh dengan strategi pembelajaran sebelumnya.  

Permasalahan di atas kemudian diatasi dengan menggunakan strategi pembelajaran flipped 

classroom (kelas terbalik). Konsep pembelajaran flipped classroom adalah kebalikan dari 

pembelajaran pada umumnya. Kegiatan yang dilakukan di kelas seperti mempelajari materi 

menjadi dilakukan di luar kelas dengan bantuan pemanfaatan TIK. Kegiatan yang dilakukan di luar 

kelas seperti mengerjakan tugas menjadi dilakukan di kelas sehingga kegiatan pembelajaran lebih 

aktif. Dalam pembelajaran daring, maka sebelum pembelajaran berlangsung, siswa terlebih dahulu 

mempelajari materi melalui pemanfaatan TIK baik berupa video maupun file. Siswa saat 

pembelajaran selanjutnya berdiskusi dan mengerjakan tugas dalam ruang diskusi daring. Beberapa 

hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa strategi pembelajaran flipped classroom efektif 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa [4], kemampuan pemecahan 

masalah [3], serta keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan literasi TIK [5] yang bermuara pada 

peningkatan hasil belajar siswa.  

Penggunaan strategi pembelajaran flipped classroom dioptimalkan dengan bantuan media 

edpuzzle. Edpuzzle merupakan media pembelajaran berbasis video interaktif. Siswa tidak hanya 

sekedar menonton video materi, namun juga mengecek pemahamannya dengan mengerjakan soal-

soal yang terdapat di video tersebut. Hasil peneltian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan 

edpuzzle dapat meningkatkan keterampilan berpikir analisis. [1]  

Berdasarkan uraian di atas, tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk dapat meningkatkan 

pemahaman siswa melalui penggunaan strategi pembelajaran flipped classroom secara daring 
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berbantuan media edpuzzle dan mengetahui respon siswa terhadap penggunaan strategi 

pembelajaran flipped classroom secara daring berbantuan media edpuzzle. 

 

2. Metode 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pra-eksperimen dengan menggunakan rancangan one 

group pretest-posstest design yang disajikan pada Gambar 1. [6] 

 

 
Gambar 1 Rancangan Penelitian             

Keterangan:  

O1 =   nilai pretest (sebelum diberi perlakuan) 

X =   perlakuan (pembelajaran melalui strategi yang diterapkan) 

O2 =   nilai posttest (setelah diberi perlakuan) 

 

Subjek penelitian adalah siswa kelas X MIPA 5 SMAN 2 Kediri semester genap tahun pelajaran 

2019/2020 yang berjumlah 34 siswa terdiri atas 19 laki-laki dan 15 perempuan. Perangkat 

pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu silabus, RPP, LKS, dan video edpuzzle. 

Instrumen yang digunakan yaitu lembar tes pemahaman dan lembar respon siswa. Tes pemahaman 

berjumlah 15 soal bentuk pilihan ganda sedangkan respon siswa berjumlah 4 soal bentuk pilihan 

Ya/Tidak.  

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa tes dan angket. Tes terdiri dari 

prestest dan posstest yang digunakan untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa. Angket 

digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap penggunaan strategi pembelajaran flipped 

classroom secara daring berbantuan media edpuzzle.  

Data-data yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif. Data 

pemahaman siswa dan respon siswa dihitung melalui rata-rata dan persentase kemudian 

dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan.  

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Peningkatan Pemahaman Siswa 

Peningkatan pemahaman siswa dilihat dari perbandingan hasil rerata nilai pretest-posstest dan 

ketuntasan belajar siswa sebelum dan sesudah pelaksanaan pembelajaran. Rangkuman hasil rerata 

nilai dan ketuntasan belajar siswa ditunjukkan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Hasil Rerata Nilai dan Ketuntasan Belajar Siswa 

Tes Rerata Nilai 
Tuntas Tidak Tuntas 

Jumlah Siswa (%) Jumlah Siswa (%) 

Pretest 56 5 15 29 85 

Posttest 83 28 82 6 18 

 

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa terjadi peningkatan pemahaman siswa dari pretes 

dengan rerata nilai 56 dan ketuntasan belajar 15% ke postes dengan rerata nilai 83 dan ketuntasan 

belajar 82% sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan strategi pembelajaran flipped 

classroom secara daring berbantuan media edpuzzle dapat meningkatkan pemahaman siswa pada 

materi hukum dasar kimia.   

Strategi pembelajaran flipped classroom secara daring berbantuan media edpuzzle dapat 

meningkatkan pemahaman siswa karena adanya pra-pembelajaran sesuai konsep flipped 

classroom. Pra-pembelajaran dilaksanakan satu minggu sebelumnya. Guru meminta siswa 

O1   X   O2 



Prosiding Seminar Nasional Kimia (SNK) 2020 
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 10 Oktober 2020 

 

113 

 

mempelajari materi dengan menonton video di edpuzzle sekaligus menjawab soal yang terdapat di 

dalam video tersebut untuk mengecek pemahaman awal. Siswa dapat melakukan kapan saja dan 

dimana saja sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing.  

Laporan otomatis yang dapat dilihat pada akun edpuzzle membantu guru untuk memperoleh 

informasi antara lain: (a) mengetahui seberapa besar tanggung jawab dan kejujuran siswa karena 

guru dapat melihat persentase ketuntasan siswa dalam mempelajari materi yang disajikan di 

video; (b) mengetahui perbedaan kecepatan belajar siswa dalam memahami materi karena guru 

dapat melihat berapa kali siswa mengulang video sampai menjawab soal yang diberikan; (c) 

mengetahui persentase siswa yang menjawab soal dengan benar atau salah; (d) mengetahui skor 

yang diperoleh  siswa tiap soal dan video; (e) mengetahui ketepatan waktu siswa dalam 

menyelesaikan tugas tiap video.  

Berdasarkan laporan tersebut, selanjutnya guru dapat menganalisis konsep mana saja yang 

belum dipahami oleh sebagian besar siswa yang akan didiskusikan saat pembelajaran 

berlangsung. Siswa akan mendapatkan pemahaman awal dan masalah berupa materi yang belum 

dipahami atau soal yang belum bisa dikerjakan. Siswa ketika pembelajaran berlangsung akan 

lebih aktif bertanya dan berdiskusi baik dengan guru maupun antar siswa. Lingkungan 

pembelajaran menjadi berbasis aktivitas dimana memunculkan karakteristik interaktif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, kolaboratif, 

kemandirian, dan sesuai dengan kemampuan [2].  

Rangkaian tahapan pada strategi pembelajaran flipped classroom berbantuan media edpuzzle 

mampu mengaktifkan proses berpikir dan keterlibatan siswa sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman siswa. Kelebihan lain penggunaan strategi ini adalah mampu mengaktifkan 

keterampilan 4C dan literasi TIK, merupakan pembelajaran yang menarik karena berbasis video 

interaktif, mampu mendeteksi perbedaan kecepatan belajar awal siswa dalam memahami materi 

secara efektif dan efisien, mampu menumbuhkan pembelajaran karakter seperti sikap 

tanggungjawab, jujur, mandiri, disiplin.  

Respon Siswa 

Respon siswa terhadap penggunaan strategi pembelajaran diperoleh dari angket. Angket 

diberikan ke siswa setelah pelaksanaan postes. Indikator angket yaitu kesesuaian untuk 

pembelajaran, kemenarikan strategi, kemenarikan media kemudahan memahami materi. Hasil 

respon siswa disajikan pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Grafik Respon Siswa terhadap Penggunaan Strategi Pembelajaran 

 

Keterangan: 

Pendapat 1 : Kesesuaian untuk pembelajaran 
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Pendapat 2 : Kemenarikan strategi 

Pendapat 3 : Kemenarikan media 

Pendapat 4 : Kemudahan memahami materi 

 

Secara keseluruhan jika dirata-rata maka nilai respon siswa terhadap penggunaan strategi 

pembelajaran sebesar 88,24% sehingga dikategorikan respon siswa adalah positif karena ≥61%. 

Respon positif siswa terhadap penggunaan strategi pembelajaran menunjukkan bahwa strategi 

pembelajaran dapat diterapkan di kelas. Pemilihan strategi dan media pembelajaran yang sesuai 

dan menarik selama proses pembelajaran akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini akan 

membantu siswa dalam memahami suatu materi yang sedang dipelajari.  

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Pemahaman siswa meningkat dari pretes dengan rerata nilai 56 dan ketuntasan belajar 15% ke 

postes dengan rerata nilai 83 dan ketuntasan belajar 82%. 

b. Respon positif siswa terhadap penggunaan strategi pembelajaran flipped classroom secara 

daring berbantuan media edpuzzle. 

Implikasi dari penelitian adalah dengan pemilihan strategi dan media pembelajaran yang tepat 

dapat berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman siswa (teoritis) serta hasil penelitian ini 

dapat digunakan sebagai masukan bagi guru dalam pembelajaran daring maupun tatap muka 

(praktis). 
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Abstract.  This study aims to determine the profile of students' learning outcomes in Chemical Bonding material 

and an appropriate learning media to be applied in improving the completeness of students' learning outcomes in 

Vocational High School. This type of research was conducted using a preliminary research with data collection 

techniques in the form of a written test filled out by students, student questionnaires, and teacher interview 

questionnaires. The data obtained were analyzed descriptively. The study was conducted on 35 students of class 

XI APL 2 of Vocational High School 1 Driyorejo, Gresik. Based on the results of the written test, it was found 

that only 1 student succeeded in achieving the minimum completeness criteria and the classical completeness 

that was obtained is 2.857%. It means that the students‘ learning outcomes are not yet completed. Based on the 

student questionnaire, it was found that 82.86% of students enjoy learning while playing and 94.29% of students 

most often played Android-based games, but 82.86% of students never used games as a learning media. 

Therefore, an Android-based games is needed as a learning media to improve students‘ learning outcomes. 

Keywords: Learning Outcomes, Games, Chemical Bonding 

 

Abstrak.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil ketuntasan hasil belajar peserta didik pada materi 

Ikatan Kimia dan media pembelajaran yang tepat untuk diterapkan dalam meningkatkan ketuntasan hasil belajar 

peserta didik di SMK. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian pendahuluan dengan teknik 

pengumpulan data berupa tes tertulis yang diisi oleh peserta didik, angket peserta didik, dan angket wawancara 

guru. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Penelitian dilakukan pada 35 peserta didik kelas XI APL 2 

SMK Negeri 1 Driyorejo, Gresik. Berdasarkan hasil tes tertulis diperoleh hanya 1 peserta didik yang berhasil 

mencapai kriteria ketuntasan minimal dan ketuntasan klasikal yang diperoleh sebesar 2,857%. Hal ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik belum tuntas. Berdasarkan angket peserta didik diperoleh 82,86% 

peserta didik gemar belajar sambil bermain dan 94,29% peserta didik paling sering memainkan permainan 

berbantus Android, namun 82,86% peserta didik tidak pernah menggunakan permainan sebagai media 

pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan permainan berbantus Android sebagai media pembelajaran untuk 

meningkatkan ketuntasan hasil belajar peserta didik. 

Kata kunci: Hasil Belajar, Permainan, Ikatan Kimia 

 

 

1. Introduction 

One of the main foundations of 21
st
-century learning is mastering the development of 

information technology. This has a good impact in life, one of which is in education because the 

21
st
-century education paradigm emphasizes the ability of students to think critically, be able to 

develop knowledge in the real world, be able to master information technology and be able to 

communicate and collaborate. Education is a learning process so the students can develop their 
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potential [1]. One of the ways to develop the students‘ potential is through effective learning with 

effective media. Effective learning is learning that involves the activities of students to be able to 

achieve the learning goals optimally. The essence of the learning process is the communication 

process between the message source (teacher) and the message recipient (students). To facilitate the 

process of conveying messages, a learning media is needed and it must match the characteristics of 

the material to be conveyed. Especially during the Covid-19 pandemic, the use of learning media is 

important in providing educational facilities for distance learning or face-to-face learning. The use 

of appropriate learning media in the learning process can generate new desires and interests, 

generate challenges, and motivation of students to take an active role and stimulate learning 

activities that can have a psychological influence on students [2]. 

Chemistry is a branch of natural science that studies everything about matter including 

composition, structure, properties, and changes in matter and energy, which requires skill and 

reasoning because chemistry is an abstract concept that requires a media that appropriate to help 

students understand chemistry well [3]. It is an abstract science and includes a lot of memorization 

and calculation, so it makes students feel difficult to learn it. A subject in chemistry that is difficult 

for students to learn is Chemical Bonding. This subject requires a serious understanding of fun and 

effective media. One of the fun media is a game. The game can be used as a learning media when 

they can develop cognitive and operational abilities such as problem-solving. Cognitive abilities 

are related to the competence to distinguish objects, events, or stimuli, and apply the rules and 

solve the problems [4]. 

Educational games are a part of mobile learning. Mobile learning is learning that refers to the 

use of information and communication technology as a learning media so the students can access 

materials, directions, and applications related to learning anywhere and anytime. The advantages of 

mobile devices are the portability, can be connected to the network anytime and anywhere, more 

flexible in accessing learning resources, the proximity of information, and students can be actively 

involved [5]. By using mobile learning, teachers can help students to more easily understand the 

material being studied. It is because the students can link the concepts of subject matter according 

to their thinking so it can stimulate students to more easily understand the material [6]. 

The effectiveness of the game is the eligibility criteria for the game seen from the classical 

completeness of students. The game is said to be feasible and effective if the students‘ learning 

outcomes in learning activities reach completeness after using the game. The minimum 

completeness criteria are the criteria for learning completeness determined by the education unit 

which refers to the graduation competency standards, taking into the characteristics of students, the 

characteristics of subjects, and the conditions of the education unit. A class is said to have 

completed learning classically if it reaches ≥80% [7,8]. Based on the data in the previous year, 

many students had incomplete learning outcomes due to the lack of fun learning variations, which 

caused students to be less than optimal in mastering the material. Therefore, an effective learning 

media that can provide interesting and fun things is needed, so the messages or information can be 

conveyed, students are more active in the learning process, can learn independently, not feel bored, 

and can improve students‘ learning outcomes. It can be overcome by providing a mobile learning 

media that using games that can meet the needs of students and teachers, especially in a Chemical 

Bonding material to improve students‘ learning media. Based on the description above, the main 

objective of this study is to determine the profile of students‘ learning outcomes in Chemical 

Bonding material and to find out an appropriate learning media to be applied in improving the 

completeness of students' learning outcomes in Vocational High School. 

 

2. Method 

The research used descriptive research design and not to test a hypothesis. The results of the 

research are to determine the profile of students‘ learning outcomes in Chemical Bonding material 

and to find out an appropriate learning media to be applied in improving the completeness of 
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students' learning outcomes. This research was conducted in August 2020 with 35 students of class 

XI APL 2 of Vocational High School 1 Driyorejo, Gresik. Data collection in this research was 

carried out by the interview method, the test method, and the questionnaire method given to 

students. To get the instrument data used (1) student questionnaire sheets, (2) teacher's interview 

sheet which contains the teacher's profile in teaching in a class, (3) test questions sheet which aims 

to determine the completeness of students‘ learning outcomes, especially in Chemical Bonding 

material. 

The data that has been obtained were analyzed descriptively. The purpose of this analysis is to 

explain the completeness of students‘ learning outcomes in the school through the results of the 

learning outcome data obtained during learning. The completeness of learning outcomes contains 

individual learning completeness and classical completeness. Individual learning completeness was 

determined with a score of ≥75 according to the minimum completeness criteria in Vocational High 

School 1 Driyorejo, Gresik. Classical completeness was determined with a score of ≥80% [7,8]. To 

determine individual completeness, the following formula is used. 

Individual completeness = 
                             

                            
 100% 

For classical completeness, it can be determined using the following formula. 

Classical completeness = 
                                    

                            
 100% 

 

3. Results and Discussion 
The results of this study aim to determine the profile of students‘ learning outcomes in 

Chemical Bonding material and to find out an appropriate learning media to be applied in 

improving the completeness of students' learning outcomes. Students were given a questionnaire 

consisting of questions about students' experiences and the learning media that used while studying 

Chemistry at school. The teacher also interviewed to know the teacher's profile in teaching in class, 

including a method and learning media that used to teach. Besides, a test was conducted by 

providing a test question sheet containing several questions related to Chemical Bonding material 

with Taxonomy Bloom level C1 until C6 to determine the completeness of students‘ learning 

outcomes. 

3.1 Student Questionnaire Results 

A total of 35 students of class XI APL 2 at Vocational High School 1 Driyorejo were asked 

to fill out a questionnaire. This questionnaire aims to find out the students' experiences and the 

learning media that used while studying Chemistry at school, a total of 12 questions were 

asked in the questionnaire whose results were presented in Table 1. 

Table 1. Students Questionnaire Results 
Number Question Total Students Percentage 

1 Is chemistry lesson difficult 

and boring to learn? 

a. Yes 

b. No 

 

a. Yes = 27 Students 

b. No = 8 Students 

a. Yes = 77,14% 

b. No = 22,86% 

2 What chemistry subjects are 

difficult to study? (the answer 

may be more than one) 

a. Chemical Bonding 

b. Hydrocarbons 

c. Atomic Structure 

d. Electron Configuration 

e. Others 

a. Chemical Bonding = 

32 students 

b. Hydrocarbons = 5 

students 

c. Atomic Structure = 7 

students 

d. Electron 

Configuration = 8 

students 

e. Others = 1 student 

a. Chemical Bonding = 

91,43% 

b. Hydrocarbons = 

14,28% 

c. Atomic Structure = 

20% 

d. Electron Configuration 

= 22,86% 

e. Others = 2,86% 
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Number Question Total Students Percentage 

 

3 What makes the subject in 

question 2 difficult to study? 

(the answers may be more than 

one) 

a. Difficult to understand 

b. The learning is not 

interesting 

c. Not motivated to learn 

chemistry 

d. Others 

 

 

a. Difficult to 

understand = 33 

students 

b. The learning is not 

interesting= 29 

students 

c. Not motivated to 

learn chemistry = 3 

students 

d. Others = 0 student 

a. Difficult to understand 

= 94,28% 

b. The learning is not 

interesting = 82,86% 

c. Not motivated to learn 

chemistry = 8,57% 

d. Others = 0% 

4 What is your learning style? 

a. Audio 

b. Visual 

c. Kinesthetic 

a. Audio = 6 students 

b. Visual = 12 students 

c. Kinesthetic = 17 

students 

 

 

a. Audio = 17,14% 

b. Visual = 34,29% 

c. Kinesthetic = 48,57% 

5 Do you like to play games? 

a. Yes 

b. No 

 

a. Yes = 29 students 

b. No = 6 students 

a. Yes = 82,86% 

b. No = 17,14% 

6 Right now, what game do you 

often play? 

a. Traditional games 

b. Android games 

c. PC games 

a. Traditional games = 

2 students 

b. Android games = 33 

students 

c. PC games = 0 student 

 

 

a. Traditional games = 

5,71% 

b. Android games = 

94,29% 

c. PC games = 0% 

7 What learning methods do your 

chemistry teacher use often? 

a. Lecture 

b. Discussion 

c. Assignment (working on 

Student Worksheet) 

a. Lecture = 4 students 

b. Discussion = 5 

students 

c. Assignment (working 

on Student 

Worksheet) = 26 

students 

 

a. Lecture = 11,43% 

b. Discussion = 14,28% 

c. Assignment (working 

on Student 

Worksheet) = 74,29% 

8 What learning media are used 

in learning chemistry in the 

classroom? (the answers may 

be more than one) 

a. Power point 

b. Student books 

c. Whiteboard 

d. Student Worksheet 

e. Others 

a. Power point = 8 

students 

b. Student books = 26 

students 

c. Whiteboard = 28 

students 

d. Student Worksheet = 

18 students 

e. Others = 1 student 

a. Power point = 21,86% 

b. Student books = 

74,28% 

c. Whiteboard = 80% 

d. Student Worksheet = 

51,43% 

e. Others = 2,86% 

9 Have you ever used games as a 

learning media for chemistry? 

a. Yes 

b. No 

 

a. Yes = 6 students 

b. No = 29 Students 

a. Yes = 17,14% 

b. No = 82,86% 

10 Do you enjoy learning while 

playing? 

a. Yes = 33 students 

b. No = 2 students 

a. Yes = 94,29% 

b. No = 5,71% 
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Number Question Total Students Percentage 

a. Yes 

b. No 

 

11 Do you like adventure games? 

a. Yes 

b. No 

 

a. Yes = 31 students 

b. No = 4 students 

a. Yes = 88,57% 

b. No = 11,43% 

12 Do you agree if the chemistry 

learning process is carried out 

using adventure-themed game 

media? 

a. Yes 

b. No 

a. Yes = 32 students 

b. No = 3 students 

a. Yes = 91,43% 

b. No = 8,57% 

 

Based on the data in table 1, it was found that 77.14% of students stated that chemistry 

lessons were difficult and boring to learn with 91.43% of students stated that the difficult 

material is Chemical Bonding because students are difficult to understand it with the methods 

and learning media which commonly used by the teacher. This is supported by 74.29% of 

students stated that the learning method used by the teacher was an assignment on student 

worksheets, 74.28% of students stated that the learning media used were the blackboard, and 

82.86% of students stated that they never used games as a learning media. Meanwhile, based 

on the results of the questionnaire, it was known that 82.86% of students enjoyed learning 

while playing and 94.29% of students most often played Android-based games, especially in 

adventure games with a percentage of 88.57%. As many as 91.43% of students also expect 

that chemistry learning to used adventure-themed games. So, it is known that Android-based 

games are needed to meet the needs of students who enjoyed learning while playing. 

3.2 Results of Interviews with Teachers 

This interview aims to know the teacher's profile in teaching in class, including a method 

and learning media that used to teach. The teacher who was interviewed was one of the 

Chemistry teachers at Vocational High School 1 Driyorejo, Gresik. The teacher said that she 

experienced a little difficulty in the chemistry learning process, especially during the Covid-19 

pandemic due to the limited available learning media. During learning, the teacher only used 

available learning media as much as possible and never used other learning media such as 

games. Therefore, the students' learning outcomes are less than expected. So, the teacher 

expects an effective learning media that can be used anywhere and anytime which makes it is 

more practical and the students do not mind always carry it, especially if the learning media is 

fun so it can attract students' interest and the learning is not boring anymore. To overcome this 

problem, mobile learning using Android-based game media is a learning media that is 

following the media that is needed by the teacher, because students can access it anywhere and 

anytime. Students should also have no objection to bring it anywhere because it is already on 

their smartphone. It is following the current phenomenon because right now the students are 

never leaving their smartphones, and with the existence of games as a learning media, students 

can learn as well as play. 

3.3 Completeness of Students’ Learning Outcomes Test Results 

This test aims to determine the completeness of students‘ learning outcomes. Based on 

the data obtained, the value of the completeness of students‘ learning outcomes is calculated 

based on students' answers. Students are given 10 questions related to Chemical Bonding with 

a score of 10 points for each question, so the students must answer 8 questions correctly to get 

80 points to achieve the minimum completeness because the minimum completeness criteria 

for each individual is 75. The completeness of students‘ learning outcomes test results was 

presented in Table 2. 
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Table 2. Completeness of Students‘ Learning Outcomes Test Results 

Number Name Score Category 

1 EZF 40 Not Complete 

2 FRF 50 Not Complete 

3 DS 40 Not Complete 

4 DNA 20 Not Complete 

5 EDBF 30 Not Complete 

6 IH 10 Not Complete 

7 MAA 60 Not Complete 

8 MNL 70 Not Complete 

9 DM 40 Not Complete 

10 IBNP 60 Not Complete 

11 LQ 60 Not Complete 

12 LZN 50 Not Complete 

13 GDH 20 Not Complete 

14 MJC 80 Complete 

15 MA 70 Not Complete 

16 GFP 70 Not Complete 

17 IHK 60 Not Complete 

18 DY 70 Not Complete 

19 DD 60 Not Complete 

20 EK 70 Not Complete 

21 EBP 40 Not Complete 

22 DPL 30 Not Complete 

23 JIP 50 Not Complete 

24 DAL 20 Not Complete 

25 KP 30 Not Complete 

26 LRA 40 Not Complete 

27 DK 50 Not Complete 

28 FM 30 Not Complete 

29 FT 30 Not Complete 

30 HF 60 Not Complete 

31 FI 40 Not Complete 

32 IBA 30 Not Complete 

33 LFA 20 Not Complete 

34 LPJ 20 Not Complete 

35 MFL 20 Not Complete 

 

The classical completeness obtained is as follows. 

Classical completeness = 
                                    

                            
 100% = 

 

  
 100% = 2.857% 

According to data from Table 2, only 1 out of 35 students can achieve the minimum 

completeness criteria and the classical completeness is less than 80%. So, it is known that the 

students‘ learning outcomes in XI APL 2 Vocational High School 1 Driyorejo, Gresik are still 

incomplete. 

3.4 Discussion 

From the results of the student questionnaire, teacher interview, and completeness of 

students‘ learning outcomes test. It can be seen that the students are expecting that chemistry 

learning to used adventure-themed games, while the teacher never used learning media such as 

games, and there are still many students who cannot achieve the minimum completeness 
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criteria. It is because of the learning media that was carried out on the Chemical Bonding 

material did not effective and not attract the attention of students to understand the concepts, 

so the concepts that learned by students were not included in the students' long term memory 

and they were easily forgotten by students which are following the information processing 

theory. Information processing theory is a cognitive theory of learning that explains the 

processing, storage, and recall of knowledge from the brain showed as in Figure 1 [9]. 

 
Figure 1 Order of Information Processing 

There are two forms of information stored in long-term memory, namely visual and 

verbal. Visually or verbally coded information is better remembered than information encoded 

in only one of the two ways. For example, someone can remember names well if they can 

connect them with faces [9]. 

To help students more easily understand the concept of Chemical Bonding, a fun learning 

media is needed so the students can code the information visually or verbally, namely a 

mobile learning using a game media. Games that are used in learning are usually called 

educational games, in which the activities are very fun and using educational methods or tools. 

It is specifically designed to teach players a particular lesson, namely for understanding and 

developing concepts, training students' abilities, and motivating students [10,11]. Besides, it 

can require students to apply their ideas and knowledge directly in-game activities related to 

the subject matter. The theory which is used as the basic concept and important in the games 

refers to constructivism theory. Constructivism theory is a theory which states that students 

must personally formulate and apply complex information, check new information then 

compared it to old information, and improve the information if they are no longer appropriate 

[12]. 

Mobile learning using game media can improve the students‘ learning outcome and it is 

according to the needs of students and teachers as a learning media to help students review 

and study chemistry in a fun way in achieving learning goals [13,14,15]. This is because game 

software is a type of application that can not only be used for entertainment, but also for 

serious purposes that can be applied to different domains such as education, business, and 

health. When students play Android-based games, it is easier for students to absorb what is 

contained in the game and students are more enthusiastic about learning. The interactions 

carried out by students with visual material and providing opportunities for students to learn 

while having fun in games contribute to effective learning. There are significant differences in 

improving student learning outcomes using ICT (Information and Communications 

Technology) media rather than using conventional learning [16,17,18,19]. Like the research 

conducted by Putra, Wijayanti, and Mahatmanti (2017) which state that the students can 

achieve the completeness of students‘ learning outcomes with a 100% classical completeness 

percentage after using games as a learning media. This is under Nurhalimah, Suhartono, and 

Cahyana‘s research (2017) which states that Android-based games are feasible and effective to 

be applied as a chemistry learning media where students get 100% classical completeness. 
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Other researchers also conducted a study to improve students' learning outcomes and stated 

that using the game as a learning media obtained the positive influence on the learning process 

with classical completeness of the experimental class was greater than the control class. The 

increase in the completeness of students‘ learning outcomes indicates that the learning media 

that used are effective learning media [13,20,21,22,23,24,25]. So, It can be concluded that the 

mobile learning using an Android-based game is a learning media that can improve students‘ 

learning outcomes. 

 

4. Conclusion 

Based on the results and discussion, it was found that the students‘ learning outcome in XI APL 

2 Vocational High School 1 Driyorejo, Gresik has not been achieved. This is based on student test 

results and questionnaires that have been answered by students as well as the results of interviews 

with chemistry teachers which showed that the learning media that were used have not been able to 

help students achieve completeness of students‘ learning outcomes. 

Student completeness is still not achieved, it was found that the individual completeness of class 

XI APL 2 is lower than 75 and classical completeness is 2.857%. So, a learning media that can 

improve students‘ learning outcomes including individual completeness and classical completeness 

is needed. It can be accomplished using an Android-based game as a learning media. 

For suggestions in research that is research can be carried out in other classes to determine the 

completeness of students‘ learning outcomes and the appropriate learning media to be applied in 

improving the completeness of students' learning outcomes. This research can also be done in other 

materials to determine the completeness of students‘ learning outcomes, not only Chemical 

Bonding material. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profil dari keterampilan proses sains peserta didik pada 

materi larutan elektrolit dan non elektrolit dan penerapan LKPD berorientasi blended learning di SMA. Jenis 

penelitian ini menggunakan metode penelitian pendahuluan dengan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan 

yakni menggunakan angket wawancara peserta didik, wawancara guru dan tes awal KPS yang diberikan kepada 

peserta didik. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada 30 

peserta didik jurusan IPA di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Hasil berdasarkan tes awal keterampilan KPS 

yang diberikan memperlihatkan bahwa KPS yang dimiliki 30 peserta didik cukup baik. Berdasarkan total hasil 

tes awal KPS diperoleh hasil bahwa 25% peserta didik memiliki keterampilan proses sains dengan kategori 

rendah, 62,50% peserta didik berada pada kategori sedang, dan 12,50% peserta didik berada pada  kategori 

tinggi. Disimpulkan bahwa implementasi LKPD berorientasi blended learning di SMA berpotensi untuk 

mendapatkan hasil yang baik jikalau pembelajaran yang dilaksanakan mendukung peserta didik untuk dapat 

meningkatkan keterampilan proses sains. Guru hendaknya dapat memfasilitasi peserta didik untuk dapat 

melaksanakan praktikum yang diharapkan mampu membantu peserta didik untuk meningkatkan keterampilan 

proses sains. 

Kata kunci: Blended learning, LKPD, Keterampilan proses sains 

 

Abstract. This study aims to analyze the profile of students' science process skills on electrolyte and non- 

electrolyte solution material and the application of student worksheet with blended learning orientation in SMA. 

This type of research uses a preliminary research method with data collection techniques carried out, namely 

using student interview questionnaires, teacher interviews and KPS preliminary tests given to students. The data 

obtained were analyzed descriptively qualitatively. This research was conducted on 30 students majoring in 

Science at SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. The results based on the initial KPS skills test provided showed 

that the KPS possessed by 30 students was quite good. Based on the total results of the KPS initial test, it was 

found that 25% of students had science process skills in the low category, 62.50% of students were in the 

medium category, and 12.50% of students were in the high category. It was concluded that the implementation  

of blended learning-oriented LKPD in SMA has the potential to get good results if the learning carried out 

supports students to be able to improve science process skills. Teachers should be able to facilitate students to be 

able to carry out practicum which is expected to be able to help students to improve science process skills. 

Keywords: Blended learning, LKPD, Science process skills 
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1. Pendahuluan 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan Indonesia. 

Kurikulum 2013 diterapkan sebagai bentuk perbaikan terhadap penyempurnaan kurikulum yang 

berlaku sebelumnya, yakni KTSP di mana metode pembelajarannya masih berpusat pada guru 

(teacher center). Kurikulum 2013 diterapkan dengan tujuan untuk mendorong peserta didik 

mengajukan pertanyaan, observasi, eksperimen, serta mengkomunikasikan pengetahuan yang 

diperoleh dalam kegiatan pembelajaran. Prinsip utama yang mendasari kurikulum 2013 ialah 

pemberian penekanan terhadap kemampuan guru dalam mengimplementasikan proses 

pembelajaran bermakna, agar potensi peserta didik dapat berkembang dengan baik sesuai tujuan 

pendidikan nasional [1]. 

Peserta didik dapat memperoleh keterampilan abad ke-21 melalui pengalaman pembelajaran. 

Untuk memenuhi keterampilan abad ke-21, KPS dilatihkan pada peserta didik dengan harapan 

bahwa peserta didik mampu menyesuaikan diri terhadap pemenuhan kemampuan abad 21 yang 

terdiri dari keterampilan belajar dan berinovasi, meliputi kemampuan berpikir kritis dan 

penyelesaian masalah, kreatif dan inovatif, serta kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi 

[2]. 

KPS merupakan keterampilan ilmiah. Tujuannya ialah untuk menemukan suatu konsep atau 

teori pembelajaran, di mana peserta didik dapat mengembangkan konsep pembelajaran dengan 

mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan baru yang diperoleh, serta 

untuk memahami implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik diharapkan dapat 

mengaitkan fenomena yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dengan pengetahuan yang 

telah dimilikinya [3]. Komponen KPS yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

identifikasi masalah, membuat rumusan masalah, membuat hipotesis, menyusun langkah 

percobaan, menentukan variabel, menuliskan hasil pengamatan, analisis data, dan membuat 

kesimpulan [4]. 

Berdasarkan angket prapenelitian yang dibagikan kepada 30 peserta didik IPA di SMA 

Muhammadiyah 3 Surabaya, sebesar 66,70% menyatakan bahwa pelajaran kimia merupakan 

mata pelajaran yang menarik untuk dipelajari, sebesar 33,30% menyatakan bahwa pelajaran 

kimia tidak menarik, sebab banyak materi dengan istilah yang sulit dipahami. Proses 

pembelajaran di kelas, sebesar 77,80% menyatakan bahwa guru telah menjelaskan pengunaan 

materi dan telah mengaitkan materi dengan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Metode 

pembelajaran yang dilaksanakan di kelas, sebesar 58,3% menggunakan metode diskusi. Oleh 

sebab itu, untuk mendukung proses pembelajaran, diperlukan media pembelajaran dan model 

pembelajaran yang digunakan harus dapat mendukung peningkatan KPS peserta didik. 

Di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, pemerintah menerapkan sistem pembelajaran 

secara online, dalam artian pembelajaran pada umumnya yang dilaksanakan secara langsung 

(face- to-face) di dalam kelas telah berubah menjadi pembelajaran secara daring (online) sebab 

tidak dimungkinkannya pelaksanaan pembelajaran langsung. Berdasarkan angket prapenelitian 

yang dibagikan kepada 30 peserta didik, sebesar 83,30% menyatakan bahwa pembelajaran yang 

dilaksanakan secara online tidak efektif terutama untuk pelajaran kimia, dengan alasan bahwa 

pembelajaran secara online membuat peserta didik tidak dapat mengajukan pertanyaan kepada 

guru dengan mudah sebab waktu pembelajaran terbatas. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penerapan pembelajaran campuran tepat digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, terutama pada pelajaran kimia. Pembelajaran 

campuran merupakan metode belajar yang menggabungkan pembelajaran tatap muka (face-to-

face) dengan pembelajaran online [5]. Untuk menyiasati pembelajaran tatap muka yang tidak 

dapat dilaksanakan secara langsung, guru dapat memanfaatkan aplikasi pembelajaran online 

tatap muka yang dapat diakses peserta didik, seperti zoom dan google meet. Sedangkan untuk 

pembelajaran online, dapat dilaksanakan diskusi terkait materi pokok yang diajarkan 

menggunakan LSM, seperti Moodle, Google Classroom, Edmodo, dan LSM lain yang mudah 

diakses, baik oleh guru dan juga peserta didik. Penerapan pembelajaran campuran diharapkan 
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mampu membantu peserta didik untuk mengembangkan KPS dengan memanfaatkan kemajuan 

teknologi dan informasi. 

Dalam mendukung proses pembelajaran campuran (blended learning) diperlukan media 

pembelajaran yang mendukung, seperti Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang dapat 

meningkatkan KPS peserta didik. LKPD ialah suatu lembaran yang berisi materi pembelajaran 

dan dilengkapi dengan soal-soal yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Pada umumnya, 

LKPD berupa lembaran berisi petunjuk serta langkah-langkah untuk menyelesaikan soal-soal 

yang ada di dalamnya [6]. LKPD dipilih sebagai media pembelajaran, sebab LKPD dapat 

dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi pembelajaran yang akan 

dihadapi [7]. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tujuan utama dari penelitian ini ialah menganalisis 

profil dari keterampilan proses sains peserta didik pada materi larutan elektrolit dan non 

elektrolit dan penerapan LKPD berorientasi blended learning di SMA. 

 

2. Metode 

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian deskriptif, namun bukan untuk 

menguji suatu hipotesis. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mempelajari dan menganalisis 

KPS pada jenjang SMA kelas XI terutama pada mata pelajaran kimia, yakni pada subbab 

larutan elektrolit dan non elektrolit. Penelitian ini dilaksanakan bulan Agustus 2020 dengan 

sasaran 30 peserta didik dari jurusan IPA kelas XI di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data pendukung penelitian diperoleh 

dari (1) angket wawancara guru, (2) angket wawancara peserta didik, dan (3) lembar tes 

kemampuan awal keterampilan proses sains peserta didik yang terdiri dari 8 butir soal uraian 

(subyektif) yang digunakan untuk mengukur kemampuan awal KPS peserta didik. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis KPS peserta didik khususnya pada materi 

larutan elektrolit dan non elektrolit. 

3.1. Keterampilan Proses Sains Peserta Didik pada Materi Larutan Elektrolit dan Non 

Elektrolit 

Skor KPS dihitung berdasarkan hasil jawaban peserta didik dari hasil pretest. Skor total 

pada masing-masing komponen KPS dibagi menjadi tiga kategori, yakni kategori rendah jika 

skor total yang diperoleh 0-35%, sedang jika skor total yang diperoleh 36-68%, dan tinggi 

jika skor total yang diperoleh 69-100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik Kriteria Keterampilan Proses Sains Peserta didik 
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Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa skor hasil KPS didik sama rata, yakni ada peserta 

didik dengan skor KPS pada kategori rendah, sedang dan tinggi. Pada grafik tersebut dapat 

dilihat bahwa skor KPS peserta didik cukup baik pada mata pelajaran kimia, di mana 

kategori KPS pada kategori sedang mendapatkan persentase paling tinggi, yakni sebesar 

62,50%. Sedangkan persentase skor. 

KPS pada kategori rendah sebesar 25% dan persentase skor KPS pada kategori tinggi 

sebesar 12,50%. 

Hasil pretest keterampilan proses sains peserta didik disajikan pada gambar di bawah ini: 

3.2. Identifikasi masalah 

Gambar 2. Jawaban peserta didik pada komponen identifikasi masalah 

Pada gambar 2, peserta didik diminta untuk melakukan identifikasi masalah terkait 

fenomena yang disajikan pada LKPD, yakni mengenai daya hantar listrik dari masing-

masing larutan. Namun berdasarkan jawaban tersebut, peserta didik belum dapat 

mengidentifikasi masalah yang disajikan pada fenomena. Untuk menjawab masalah tersebut, 

peserta didik  harus teliti dalam mengidentifikasi masalah terkait fenomena yang disajikan, 

yakni mengenai daya hantar listrik pada masing-masing larutan. 

3.3. Membuat rumusan masalah 

Gambar 3. Jawaban peserta didik pada komponen membuat rumusan masalah 

Pada gambar 3, peserta didik diminta untuk membuat rumusan masalah. Peserta didik 

masih kurang dapat membuat rumusan masalah, sebab ketelitian dalam mengidentifikasi 

masalah masih kurang. Dari jawaban tersebut, peserta didik hanya menuliskan satu larutan 

saja yang akan diuji daya hantar listriknya. Sebab pada fenomena terdapat tiga jenis larutan 

yang akan dilakukan uji daya hantar listrik. 

3.4. Merumuskan hipotesis 

Gambar 4. Jawaban peserta didik pada komponen merumuskan hipotesis 

Pada gambar 4, peserta didik diminta untuk merumuskan hipotesis berdasarkan. Peserta 

didik sudah cukup mampu dalam merumuskan hipotesis bila dilihat dari jawaban tersebut. 

Namun, hipotesis yang diajukan oleh peserta didik masih kurang. Hal ini disebabkan pada 

perumusan masalah, rumusan masalah yang ditulis oleh peserta didik masih kurang lengkap, 

sehingga hipotesis yang diajukan oleh peserta didik hanya mengenai satu larutan saja. 
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3.5. Menyusun langkah percobaan 

Gambar 5. Jawaban peserta didik pada komponen menyusun langkah percobaan 

Pada gambar 5, peserta didik diminta untuk menyusun langkah percobaan yang terdapat 

pada fenomena untuk membuktikan hipotesis yang dibuat. Dari jawaban tersebut dapat 

diketahui bahwa langkah percobaan yang dibuat peserta didik masih kurang lengkap atau 

dapat dikatakan bahwa langkah percobaan yang disusun oleh peserta didik tidak sesuai 

dengan fenomena yang disajikan. 

3.6. Menentukan variabel 

Gambar 6. Jawaban peserta didik pada komponen menentukan variabel 

Pada gambar 6, peserta didik diminta untuk menentukan variabel percobaan berdasarkan 

langkah percobaan yang telah disusun. Variabel yang harus ditentukan peserta didik ialah 

variabel kontrol, variabel manipulasi, dan variabel respon. Dari jawaban tersebut, peserta 

didik masih tidak dapat menentukan ketiga variabel percobaan. 

3.7. Menuliskan hasil pengamatan 

 

Gambar 7. Jawaban peserta didik pada komponen hasil pengamatan 

Pada gambar 7, peserta didik diminta untuk menuliskan hasil pengamatan berdasarkan 

praktikum. Data hasil pengamatan diperoleh selama melaksanakan praktikum mengenai daya 

hantar listrik pada masing-masing larutan. Dari jawaban tersebut, peserta didik masih kurang 

mampu untuk menuliskan hasil pengamatan, sebab data hasil pengamatan yang dituliskan 

oleh peserta didik masih kurang tepat dan tidak sesuai dengan teori. 

3.8.  Analisis data 
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Gambar 8. Jawaban peserta didik pada komponen analisis data 

Pada gambar 8, peserta didik melakukan analisis data berdasarkan hasil pengamatan pada 

praktikum yang telah dilaksanakan dengan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. 

Berdasarkan jawaban tersebut, dalam menganalisis data yang diperoleh pada percobaan 

peserta didik masih kurang mampu menjawab dengan baik, sebab jawaban yang diajukan 

peserta didik kurang mendetail, masih ditemukan banyak jawaban yang salah dan tidak 

dihubungkan dengan teori terkait materi larutan elektrolit dan non elektrolit. 

3.9. Membuat kesimpulan 

Gambar 9. Jawaban peserta didik pada komponen membuat kesimpulan 

Pada gambar 9, peserta didik membuat kesimpulan berdasarkan analisis data, berdasarkan 

hasil pengamatan, serta berdasarkan hasil analisis data yang dapat digunakan untuk menarik 

sebuah kesimpulan. Namun berdasarkan jawaban tersebut, peserta didik masih kurang 

mampu dalam membuat kesimpulan. Peserta didik masih kurang dalam menuliskan 

menganalisis data, sehingga kesimpulan yang ditulis masih salah, sebab tidak dikaitkan 

dengan teori yang mendukung. 

 

Gambar 10. Persentase masing-masing komponen keterampilan proses sains 
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Komponen LKPD 

Pada gambar 10, komponen KPS peserta didik paling tinggi ialah menyusun langkah 

percobaan. Artinya, peserta didik sudah dapat mengikuti alur yang disajikan pada fenomena. 

Sedangkan komponen keterampilan proses sains yang paling rendah ialah membuat 

kesimpulan. Dalam membuat kesimpulan, peserta didik hendaknya mengaitkan analisis data 

yang telah dituliskan, sebab pada analisis data, peserta didik tidak mengaitkan data yang 

diperoleh dalam praktikum dengan teori yang mendasari. Akan tetapi, masih banyak 

ditemukan bahwa pada analisis data, peserta didik hanya menjawab dengan menyebutkan 

cirri-ciri dari larutan elektrolit dan larutan non elektrolit tanpa menjelaskan secara detail 

mengapa hasil yang diperoleh merupakan larutan elektrolit atau larutan non elektrolit. Di 

mana jawaban tersebut dapat diperoleh dengan mengaitkan hasil pengamatan dengan teori 

yang mendukung. 

Hasil Angket Prapenelitian Peserta didik 

Angket prapenelitian peserta didik diberikan pada salah satu kelas yang berisi 30 peserta 

didik kelas XI IPA di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Berdasarkan angket prapenelitian 

KPS menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran guru telah melatihkan KPS. Hal 

tersebut dapat dilihat pada gambar 11: 
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Gambar 11. Komponen LKPD yang digunakan peserta didik 

 

Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa guru telah menerapkan KPS pada LKPD yang 

digunakan dalam pembelajaran. Hasil angket peserta didik menunjukkan bahwa sebesar 

55,6% menyatakan bahwa dalam pelajaran kimia, materi yang dipelajari selalu dikaitkan 

dengan kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, sebanyak 77,8% menyatakan bahwa peserta didik 

masih belum dapat memahami masalah dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian 

masalah tersebut harus dikaitkan dengan materi kimia dengan tujuan agar peserta didik 

mampu memecahkan suatu masalah. 

Hasil Angket Prapenelitian Guru 

Angket prapenelitian guru diberikan kepada dua orang guru pengampu mata pelajaran 

kimia kelas X dan XI IPA di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Kedua guru pengampu 

tersebut mengatakan bahwa peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam memahami 

materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Metode yang diterapkan pada materi larutan 

elektrolit dan non elektrolit ialah praktikum, video, diskusi, serta tanya jawab. Kegiatan 

praktikum dilaksanakan di ruang kelas, sebab terkendala oleh tidak adanya ruangan yang 

dapat digunakan untuk melaksanakan praktikum, serta terkendala oleh alat dan bahan yang 

diperlukan dalam mendukung terlaksananya kegiatan praktikum. Dalam hal ini, respon 

peserta didik cukup baik dalam merespon apa yang diajarkan oleh guru. Berdasarkan 

pertanyaan yang diajukan, kedua guru pengampu kimia menyatakan bahwa KPS yang 

dimiliki peserta didik telah meningkat, dan kategori KPS peserta didik pada mata pelajaran 

kimia berada dalam kategori baik. Terlaksananya guru untuk melatihkan KPS sebab dalam 

is
w
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mendukung proses pembelajaran, guru menggunakan LKPD yang disusun sendiri 

berdasarkan materi yang akan diajarkan. Dalam menerapkan KPS pada proses pembelajaran, 

banyak peserta didik mengalami kesulitan dalam menganalisis data. Hal tersebut 

dikarenakan analisis data yang dilakukan oleh peserta didik hanya berdasarkan pengamatan 

yang diperoleh selama pelaksanan praktikum. Peserta didik tidak mengaitkan hasil 

pengamatan yang diperoleh dengan teori yang mendukung dalam menganalisis data. 

Pembahasan 

Komponen KPS yang terdapat dalam penelitian ini sebanyak delapan buah. Delapan 

komponen KPS tersebut antara lain, identifikasi masalah, membuat rumusan masalah, 

membuat hipotesis, menyusun langkah percobaan, menentukan variabel, menuliskan hasil 

pengamatan, analisis data, serta membuat kesimpulan [4]. Berdasarkan hasil skor pretest 

KPS peserta didik diperoleh komponen KPS dengan persentase tertinggi ialah menyusun 

langkah percobaan. Sedangkan persentase komponen KPS dengan skor terendah ialah 

membuat kesimpulan. Hasil  yang diperoleh sama dengan penelitian yang telah dilakukan, di 

mana komponen KPS dengan skor tertinggi ialah merancang percobaan, namun untuk 

komponen KPS dengan skor terendah berbeda, yakni memprediksi [8]. Peserta didik diberi 

kesempatan untuk menyusun langkah percobaan dengan berdiskusi secara berkelompok atau 

dengan mengamati fenomena yang disajikan oleh guru. Akan tetapi, akan lebih baik hasilnya 

jika dalam menyusun langkah percobaan peserta didik melakukannya dengan cara 

berdiskusi, sebab dengan berdiskusi, peserta didik dapat bertukar ide dan pemahaman 

dengan peserta didik lain. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang telah diteliti, 

yakni dengan berdiskusi, keberanian dan kreativitas peserta didik dalam mengemukakan 

pendapat dapat terangsang, sehingga peserta didik dapat menghargai pendapat dan bertukar 

pikiran dengan peserta didik lain [9,10]. Menurut angket prapenelitian guru, guru pengampu 

mata  pelajaran kimia menyatakan bahwa dalam kegiatan pembelajaran, pelaksanaan 

praktikum sangat penting, sebab materi yang dipelajari lebih mudah dipahami dan peserta 

didik dapat membuktikan secara langsung mengenai materi yang dipelajari melalui 

pelaksanaan praktikum. 

Peserta didik diberi fenomena dalam kehidupan sehari-hari, yakni mengenai uji daya 

hantar listrik pada tiga jenis larutan berbeda untuk komponen KPS identifikasi masalah, 

membuat rumusan masalah, serta membuat hipotesis. Persentase masing-masing komponen 

KPS tersebut ialah 55,33% untuk identifikasi masalah, 47% untuk membuat rumusan 

masalah, dan 35% untuk membuat hipotesis. Identifikasi masalah dan membuat rumusan 

masalah merupakan komponen KPS pada kategori sedang, sedangkan membuat hipotesis 

merupakan komponen KPS pada kategori rendah. Ketiga keterampilan tersebut 

dikembangkan berdasarkan fenomena yang disajikan guru dan diskusi dalam proses 

pembelajaran. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang telah diteliti, yakni 

interaksi yang terjadi pada diskusi dapat meningkatkan KPS, sebab dengan melaksanakan 

diskusi, peserta didik lebih mampu bertukar pikiran dan menyampaikan pemikirannya [11]. 

Guru menuntun peserta didik dalam menyusun rumusan masalah agar rumusan masalah yang 

diajukan sesuai dengan identifikasi masalah. Guru juga menuntun peserta didik dalam 

membuat hipotesis, agar peserta didik mampu membuat jawaban sementara berdasarkan 

rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. 

Komponen menentukan variabel mendapatkan persentase sebesar 42% yang berada 

dalam kategori sedang. Variabel percobaan dapat diperoleh peserta didik melalui fenomena 

yang disajikan atau melalui langkah percobaan yang telah disusun peserta didik sebelumnya. 

Penentuan variabel percobaan bertujuan untuk mengidentifikasi hasil pengamatan yang 

dilakukan peserta didik selama berlangsungnya kegiatan praktikum. 

Komponen menuliskan hasil pengamatan mendapatkan persentase sebesar 64% dan 

berada dalam kategori sedang. Peserta didik menuliskan hasil pengamatan yang diperolehnya 

selama kegiatan praktikum berupa hasil dari perubahan yang terjadi pada larutan yang 

digunakan, serta perbedaan hasil pada masing-masing larutan uji. Penulisan hasil 
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pengamatan dapat berupa deskripsi gambar atau data yang selanjutnya diubah menjadi 

rangkaian kalimat, diagram, tabel, ataupun grafik [12]. 

Komponen analisis data mendapatkan persentase sebesar 47% dan berada dalam kategori 

sedang. Pada tahap analisis data, peserta didik diminta untuk melakukan pencarian dari 

berbagai sumber yang relevan di jurnal atau buku pelajaran terkait. Selanjutnya hasil yang 

diperoleh didiskusikan terlebih dahulu dengan peserta didik dalam satu kelompok. 

Komponen membuat kesimpulan mendapatkan persentase sebesar 31% yang berada 

dalam kategori rendah. Membuat kesimpulan merupakan komponen KPS terendah. Hal 

tersebut disebabkan oleh kurang mampunya peserta didik dalam mengaitkan hasil 

pengamatan dan analisis data praktikum dengan hipotesis yang telah dibuat di awal. Dengan 

menerapkan model pembelajaran yang sesuai, maka keterampilan peserta didik dalam 

membuat kesimpulan dapat berkembang. Hal tersebut sesuai penelitian yang telah 

dilaksanakan, yakni penerapan model pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan KPS, 

termasuk dalam membuat kesimpulan [13]. 

Hasil tes awal KPS menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik yang masih salah 

dalam menjawab pertanyaan pada tiap-tiap komponen keterampilan proses sains yang 

disajikan. Dalam pengerjaan pretest KPS, peserta didik tidak mengerjakannya dengan baik 

dan terdapat banyak peserta didik yang kurang teliti dalam membaca serta memahami 

fenomena yang disajikan. Akan tetapi, secara keseluruhan kategori KPS yang diperoleh 

berada pada kategori sedang. Oleh sebab itu, guru perlu membantu peserta didik 

meningkatkan KPS yang telah dimiliki oleh peserta didik. Pernyataan tersebut sesuai dengan 

penelitian yang telah diteliti, yakni untuk mendapatkan pengetahuan dan mengembangkan 

pengetahuan yang telah dimiliki, KPS merupakan keterampilan yang sangat penting [14]. 

KPS dapat membantu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dikaitkan 

dengan materi pembelajaran. KPS juga dapat digunakan untuk melatih bertanya, berpikir 

kritis, serta mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan baru. 

Pada KPS, jika komponen observasi peserta didik baik, hal tersebut dapat berdampak baik 

pula terhadap komponen-komponen KPS lainnya [15]. Dalam mengembangkan KPS, 

penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pelaksanaan praktikum sangat 

diperlukan [16]. 

Materi larutan elektrolit dan non elektrolit yang dipelajari di kelas X Semester 2 

tergolong bersifat konseptual, sehingga mengharuskan peserta didik untuk dapat memahami 

konsep dengan baik [17]. Dalam meningkatkan KPS, implementasi LKPD berorientasi 

blended learning perlu digunakan. Proses pembelajaran konvensional yang diubah menjadi 

pembelajaran campuran membawa dampak positif terhadap peningkatan motivasi peserta 

didik, perkembangan self- regulated, serta waktu untuk berdiskusi lebih banyak [18]. Tujuan 

implementasi LKPD berorientasi blended learning dalam kegiatan pembelajaran ialah 

membantu peserta didik meningkatkan KPS pada mata pelajaran kimia khususnya pada 

materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Sebab dalam penyusunan LKPD telah 

disesuaikan dengan delapan komponen KPS, yakni identifikasi masalah, membuat rumusan 

masalah, membuat hipotesis, menyusun langkah percobaan, menentukan variabel, 

menuliskan hasil pengamatan, analisis data, serta membuat kesimpulan. 

LKPD berorientasi blended learning dapat menjadi inovasi bagi guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran yang dilaksanakan secara daring, yakni dengan menggunakan zoom atau 

google meet sebagai pengganti pembelajaran tatap muka, di mana guru dapat mengajak 

peserta didik untuk menyaksikan video pembelajaran terkait praktikum larutan elektrolit dan 

non elektrolit. Guru dapat memanfaatkan LMS seperti Moodle, Google Classroom, Edmodo, 

dan lain sebagainya untuk mengirimkan LKPD serta materi pendukung pembelajaran. 

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi tersebut, guru dapat melaksanakan 

pembelajaran dan melaksanakan  diskusi dengan peserta didik terkait materi pembelajaran 

yang berlangsung [19]. Persyaratan teknis yang dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan 

blended learning ditentukan oleh ketersediaan server dan kemudahan aksesibilitas [20]. 
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Dalam proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran sebagian besar masih berpegang pada 

prinsip pembelajaran tatap muka. Oleh sebab itu, penting bagi guru dalam memahami serta 

menerapkan pembelajaran online [21]. 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan analisis yang dipaparkan, disimpulkan bahwa KPS peserta didik di 

SMA Muhammadiyah 3 Surabaya berada pada seluruh kategori, yakni pada kategori rendah, 

sedang, dan tinggi. Berdasarkan angket peserta didik, guru, dan tes awal (pretest) terkait KPS 

diketahui bahwa peserta didik telah memiliki KPS. Pada kegiatan pembelajaran, guru telah 

melatihkan KPS ke dalam diri peserta didik. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa skor 

KPS tidak cukup baik pada seluruh peserta didik. Oleh sebab itu, guru perlu meningkatkan KPS 

peserta didik dengan semaksimal mungkin dalam mengadakan pembelajaran berbasis praktikum 

agar peserta didik dapat menerapkan kemampuan tersebut dalam kegiatan pembelajaran, 

terutama pada mata pelajaran kimia, yakni pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit. 
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Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keterampilan literasi sains pada materi reaksi reduksi 

oksidasi dan penerapan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berorientasi Blended Learning di SMA. Jenis 

penelitian dilakukan menggunakan metode pra-penelitian dengan teknik pengumpulan data tertulis berupa tes 

literasi sains peserta didik, angket wawancara peserta didik, dan wawancara kepada guru. Data yang 

diperoleh dianalisis secara deskriptif. Penelitian dilakukan pada 27 peserta didik kelas XI SMA Negeri 1 

Sumenep. Keterampilan literasi sains ditinjau berdasarkan pengetahuan espistemik, pengetahuan konten, dan 

pengetahuan prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan literasi sains peserta didik pada 

pengetahuan epistemik 20,54%, pengetahuan konten 56,91%, dan pengetahuan prosedural 22,55%. Nilai 

maksimum yang diperoleh peserta didik adalah 59,32 dengan rata-rata nilai 15,06. Dapat disimpulkan bahwa 

media yang digunakan pada proses pembelajaran  belum maksimal dan kurang menuntun peserta didik 

menguasai keterampilan literasi sains sehingga menyebabkan rata-rata peserta didik memiliki keterampilan 

literasi sains yang rendah dan belum mencapai KKM. Oleh karena itu, diperlukan media berupa LKPD yang 

mampu meningkatkan kemampuan literasi sains dan dapat digunakan pada proses pembelajaran secara 

blended learning. 

Kata kunci: Keterampilan literasi sains, LKPD, blended learning 

 

Abstract. This study aims to describe the science literacy skills in redox material and the implementation of 

student worksheet oriented blended learning in high school. The type of this research conducted using 

preliminary research methods with data collection techniques in the form of science literacy tests filled out by 

students, student interview questionnaires, and the teacher interview questionnaires. The data obtained were 

analyzed descriptive. The study was conducted on 27 students of eleventh-grade of science class in SMA 

Negeri 1 Sumenep. The science literacy skills are reviewed on epistemic knowledge, content knowledge, and 

procedural knowledge. The result showed that the science literacy skills of students on epistemic knowledge 

is 20,54%, content knowledge is 56,91%, and procedural knowledge is 22,55%. Maximum score obtained is 

59,32 with an average value of 15,06. In conclusion, the media that is used in teaching learning process is not 

maximal and less guided the students to expert the science literacy skills, so that caused a half of students 

have a low category of science literacy skills and has not reached the standard. Therefore, it is necessary to 

have media in the form of Student Worksheet that can increase science literacy skills and can be used in 

blended learning process.  

Keywords: science literacy skills, student worksheet, blended learning 

 

1. Pendahuluan 

Esensi dari pembelajaran kimia pada kurikulum 2013 adalah pengetahuan kimia tidak hanya 

dikuasi sebagai produk dari pembelajaran, melainkan peserta didik harus menguasai sikap 

ilmiah, proses ilmiah, dan penerapan kimia dalam kehidupan sehari-hari [1]. Peserta didik harus 

memiliki pengetahuan yang dapat menuntunnya untuk terampil dalam menghubungkan 
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fenomena dalam kehidupan dengan materi yang telah dipelajari sehingga proses pembelajaran 

dapat dikatakan bermakna. Kebermaknaan dalam proses pembelajaran dapat diperoleh jika 

peserta didik memiliki keterampilan literasi sains yang baik [2]. 

Peserta didik dikatakan menguasai keterampilan literasi sains jika mampu melakukan 

kompetensi, seperti: menjelaskan fenomena ilmiah, mengidentifikasi pertanyaan, menganalisis 

fakta untuk disusun menjadi kesimpulan, dan sadar bahwa sains dan teknologi membentuk 

lingkungan alam, intelektual, dan budaya, serta membentuk karakter peserta didik untuk peduli 

mengenai isu terkait sains [3]. Keterampilan literasi sains penting untuk dikuasai dikarenakan 

dapat membentuk karakter peserta didik untuk peduli, bertanggung jawab, dan turut dapat 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat modern, dikarenakan memiliki pola 

piker yang baik [4]. 

Terdapat suatu studi internasional bernama PISA yang memiliki program untuk mengukur 

keterampilan literasi sains peserta didik dengan usia 15 tahun, dimana PISA merilis hasil 

penelitiannya tiap tiga tahun sekali yang dimulai pada tahun 2000. Hasil PISA 2018 

menunjukkan bahwa skor literasi sains Indonesia yaitu 396, yang mana mengalami penurunan 

dari tahun 2015 dengan skor 403. Untuk tahun 2018 sendiri, rata-rata skor literasi sains negara 

OECD adalah 489. Artinya, terdapat kesenjangan dalam memperlakukan pendidikan sains. Data 

hasil penelitian yang diperoleh di SMA Negeri 1 Sumenep juga membuktikan hal tersebut, 

dimana peserta didik masih memiliki keterampilan literasi sains yang tergolong rendah 

berdasarkan hasil tes dengan materi reaksi reduksi oksidasi. Hal ini disebabkan karena peserta 

didik belum menguasai konsep materi reaksi redoks dengan baik sehingga mengalami kesulitan 

dalam proses pengaplikasiannya ke dalam kehidupan nyata. Peserta didik belum mampu 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang seharusnya berkaitan dengan materi reaksi redoks 

di sekolah sebagai output dari keterampilan literasi sains. 

Cara yang dapat digunakan oleh guru dalam rangka peningkatan keterampilan literasi sains 

adalah dengan mengaplikasikan bahan ajar yang dapat menuntun peserta didik berlatih 

keterampilan literasi sains [5]. Berdasarkan hasil wawancara, bahan ajar seperti LKPD yang 

disusun oleh guru belum berbasis literasi sains, melainkan hanya sekedar gabungan antara buku 

paket dan LKPD dari penerbit. Berdasarkan data tersebut, merupakan suatu hal penting untuk 

melatih keterampilan literasi sain peserta didik dengan menggunakan LKPD yang secara efektif 

meningkatkan keterampilan literasi sains. 

LKPD dapat didefinisikan sebagai bahan ajar dalam bentuk cetak yang memuat petunjuk, 

materi, ringkasan, serta tugas-tugas yang merujuk pada kompetensi dasar dan susunan tujuan 

pembelajaran, yang mana dapat menunjang proses pembelajaran. [6]. LKPD dirancang sesuai 

tujuan pembelajaran, sehingga dalam penyusunan dan penggunaan LKPD untuk melatihkan 

keterampilan literasi sains, harus disesuaikan dengan domain literasi sains. Salah satu domain 

literasi sains adalah domain pengetahuan yang mana memiliki tiga aspek pengetahuan, yaitu 

pengetahuan epistemik, pengetahuan konten, dan pengetahuan prosedural. Fenomena atau 

masalah-masalah yang dihadirkan dalam LKPD dapat menyesuaikan dengan aspek-aspek 

pengetahuan tersebut sehingga keterampilan literasi sains peserta didik dapat meningkat. 

Terdapat tiga sistem yang dipaparkan oleh PISA diantaranya adalah sistem fisik, sistem 

kehidupan, serta sistem bumi dan antariksa, yang mana ketiga sistem tersebut termasuk dalam 

aspek pengetahuan konten [3]. Oleh karena itu, dalam LKPD yang digunakan harus dihadirkan 

fenomena atau masalah yang berbasis konten-konten tersebut. Untuk aspek pengetahuan 

epistemik, peserta didik harus paham mengenai alasan rasional yang mendasari suatu prosedur 

ilmiah dan pertimbangan penggunaannya [7]. Sedangkan pada pengetahuan prosedural, peserta 

didik harus memahami konsep variabel, dan menunjukkan kompetensi mengevaluasi dan 

meracang penelitian ilmiah [7]. 

Peningkatan keterampilan literasi sains pada proses pembelajaran khususnya pada aspek 

pengetahuan espistemik dan prosedural, diperlukan adanya praktikum. Berdasarkan wawancara 

yang dilakukan bersama guru, alat dan bahan yang dimiliki sekolah untuk kegiatan praktikum 

cukup terbatas sehingga peserta didik harus bergantian. Hal ini dapat mengakibatkan 

pembahasan setelah praktikum tidak memiliki cukup waktu. Salah satu strategi dalam 

menyelesaikan permasalah ini adalah dengan melakukan diskusi di luar pembelajaran secara 
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tatap muka atau offline. Maka dari itu, dapat dilakukan pembelajaran lanjutan secara online 

untuk membahas dan mengklarifikasi hasil praktikum. Strategi ini disebut dengan blended 

learning. 

Blended learning dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran yang dilakukan dengan 

menggabung kegiatan pembelajaran secara langsung (tatap muka) dengan pembelajaran online, 

sehingga selain pembelajaran dengan bertemu langsung, maka pembelajaran juga dapat diakses 

kapanpun melalui media online. Penggabungan pembelajaran ini dapat disebabkan karena 

terbatasnya waktu serta tuntutan perkembangan teknologi yang cepat dan luas. Komposisi 

blended learning antara kegiatan offline dan online dapat memiliki perbandingan 50/50, ataupun 

75/25, dan dapat berlaku sebaliknya. Perbandingan penggunaan blended learning dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan guru dan peserta didik [8; 9; 10). 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, tujuan utama dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui profil keterampilan literasi sains peserta didik pada materi reaksi reduksi 

oksidasi dan implementasi LKPD berorientasi blended learning di SMA. Lebih lanjut, untuk 

mengidentifikasi apakah peserta didik dilatih untuk meningkatkan keterampilan literasi sains 

dengan penggunaaan LKPD yang berorientasi blended learning dan bagaimana keterampilan 

literasi sains peserta didik yang ditinjau berdasarkan domain pengetahuan. Domain pengetahuan 

yang dimaksud yaitu aspek pengetahuan konten, pengetahuan epistemik, dan pengetahuan 

prosedural. 

 

2. Bahan dan Metode 

Jenis penelitian dilakukan menggunakan metode pra-penelitian yang perolehan datanya 

dianalisis secara deksiptif. Penelitian ini tidak untuk menguji suatu hipotesis, melainkan 

bertujuan untuk mengetahui media pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan keterampilan 

literasi sains peserta didik. Pada penelitian ini, partisipan merupakan peserta didik kelas XI IPA 

yang berjumlah 27 orang di SMA Negeri 1 Sumenep. Perolehan data dalam penelitian 

menggunakan metode wawancara pada guru, metode tes literasi sains untuk peserta didik, serta 

metode kuisioner yang diberikan kepada peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan 

berupa (1) lembar wawancara berisi profil guru ketika proses pembelajaran, (2) lembar soal tes 

dengan enam pertanyaan untuk menguji kemampuan literasi sains pada materi reaksi reduksi 

oksidasi, (3) lembar jawaban dari soal tes, dan (4) lembar angket kuisioner untuk peserta didik. 

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui profil keterampilan literasi 

sains dari peserta didik. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk grafik, dimana keterampilan 

literasi sains ditinjau berdasarkan domain pengetahuan, yang meliputi aspek pengetahuan 

epistemik, aspek pengetahuan konten, dan aspek pengetahuan prosedural. Data nilai 

keterampilan literasi sains peserta didik juga dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori tinggi, 

kategori sedang, dan kategori rendah sesuai dengan Tabel 1. berikut: 

 

Tabel 1. Kategori Keterampilan Literasi Sains 
No Ketentuan Kategori 

1 Nilai siswa > x + SD Tinggi 

2 X – SD ≤ Nilai siswa ≤ x + SD Sedang 

3 Nilai siswa < x - SD Rendah 

[11] 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Tes Kemampuan Literasi Sains 

Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi keterampilan literasi sains peserta 

didik khususnya pada materi reaksi reduksi oksidasi. Terdapat 6 soal yang diujikan untuk 

mengetahui keterampilan literasi sains berdasarkan domain pengetahuan yang mengacu pada 

PISA 2015. Soal nomor 1 dan 3 berisi aspek epistemik, soal nomor 2 dan 4 berisi aspek 

konten, dan soal nomor 5 dan 6 mengandung aspek prosedural. 

Peserta didik terbagi dalam tiga kategori berdasarkan hasil tes keterampilan literasi sains 

yang dilakukan, yang mana terdiri dari kategori tinggi, kategori sedang, dan kategori rendah. 
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Berdasarkan perhitungan kategori, kecenderungan kemampuan literasi sains peserta didik 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

 Tabel 2. Kategori Keterampilan Literasi Sains 
No Panjang kelas Range skor Frekuensi % Kategori 

1 X > 31,36 > 31,36 4 14,8% Tinggi 

2 -1,24 ≥ X ≥ 31,36 -1,24 - 31,36 23 85,2% Sedang 

3 X < -1,24 < -1,24 0 0 Rendah 

 

Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 14,8% peserta didik memiliki 

keterampilan literasi sains pada kategori tinggi, 85,2% peserta didik berada kategori sedang, 

dan tidak ada yang memiliki keterampilan literasi sains berkategori rendah. Hasil analisis 

secara deksiptif menggunakan SPSS yang digambarkan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa 

peserta didik memperoleh nilai maksimum 59,32 dengan nilai minimum yaitu 0, dan rata-

rata nilai yaitu 15,06. Nilai tersebut dihitung melalui perbandingan dari skor peserta didik 

dan skor maksimum lalu dikalikan 100. Nilai keterampilan literasi sains dinyatakan memiliki 

domain pengetahuan apabila sesuai dengan kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang 

dimiliki oleh sekolah yaitu ≥ 75. Dalam hal ini, nilai yang didapatkan oleh peserta didik 

tidak satupun yang mencapai KKM, meskipun data kategori keterampilan literasi sains 

peserta didik berada pada kategori tinggi dan sedang, tetapi data ini tidak bisa 

merepresentasikan keterampilan literasi sains peserta didik di SMA Negeri 1 Sumenep pada 

kelas XI IPA. 

Tabel 3. Hasil Analisis Secara Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 N Ran

ge 

Mini

mum 

Maxi

mum 

Sum Mean Std. 

Deviation 

Variance 

Nilai 

Keterampi

lan 

Literasi 

Sains 

27 59.3

2 

.00 59.32 406.74 15.0644 16.30003 265.691 

Valid N 

(listwise) 

27        

 

Berdasarkan perolehan data nilai keterampilan literasi sains peserta didik pada domain 

pengetahuan, dapat dilihat persentase kemampuan peserta didik pada masing-masing aspek, 

yaitu pengetahuan epistemik, pengetahuan konten, serta pengetahuan prosedural. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa, kemampuan pada aspek pengetahuan konten sebesar 56,91%, 

paling besar dari kedua aspek pengetahuan lain. Aspek pengetahuan prosedural yaitu 

22,55%, dan disusul aspek pengetahuan epsitemik dengan 20,54%. Data ini dapat dituliskan 

seperti pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Histogram Domain Pengetahuan pada Keterampilan Literasi Sains 
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Dalam mengidentifikasi keterampilan literasi sains, diberikan 6 soal berupa esai dan isian 

pendek, Pada nomor soal 2 dan 4 yang ditujukan untuk melihat kemampuan dari 

pengetahuan konten, digunakan konten literasi sains yaitu sistem fisik. Pada soal nomor 2, 

peserta didik diberikan suatu fenomena berupa proses pengelasan beserta reaksinya, yang 

kemudian peserta didik harus menentukan alasan atau pernyataan yang tepat mengapa reaksi 

tersebut dinyatakan sebagai reaksi reduksi oksidasi. Begitupun pada soal nomor 4, peserta 

didik diharuskan untuk menguraikan bukti mengapa suatu perkaratan termasuk reaksi 

reduksi oksidasi, serta penyelesaian tentang cara untuk mencegah atau mengurangi 

terjadinya perkaratan. 

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, secara keseluruhan skor yang didapat peserta 

didik yaitu 148 dari maksimum skor 594. Persentase pengetahuan konten di antara kedua 

aspek pengetahuan lain sebesar 56,91%, lebih besar dari 50%, yang mana menunjukkan 

bahwa peserta didik telah memahami fakta, konsep, dan teori yang mendasari suatu 

fenomena pada materi reaksi reduksi oksidasi tersebut. 

Untuk mengetahui keterampilan literasi sains pada aspek prosedural, diujikan pada soal 

nomor 5 dan 6. Dimana peserta didik diminta untuk merancang langkah suatu percobaan 

yang sudah disajikan alat dan bahan serta gambarnya. Kemudian, terdapat instruksi untuk 

menuliskan variabel, hipotesis dan reaksi percobaan reaksi reduksi oksidasi tersebut. 

Data skor yang diperoleh dari aspek pengetahuan prosedural ini hanya 24 dari skor 

maksimum 243, sehingga persentase keterampilan literasi sains dari aspek ini yaitu 22,55%. 

Sebagian besar peserta didik kurang dalam menuliskan langkah-langkah percobaan, atau 

bahkan tidak menjawabnya. 

Pada soal nomor 1 dan 3 digunakan untuk mengidentifikasi keterampilan literasi sains 

khususnya pada aspek pengetahuan epistemik. Pengetahuan epistemik dapat didefiniskan 

sebagai kemampuan peserta didik dalam memahami alasan rasional yang mendasari suatu 

prosedur ilmiah dan pertimbangan penggunaannya [7]. Pada pertanyaan nomor 1, peserta 

didik diminta untuk menjelaskan mengapa kalium permanganat dapat mengindikasi tahu dan 

ikan yang berformalin berdasarkan konsep reaksi reduksi oksidasi yaitu pengikatan dan 

pelepasan oksigen. Untuk soal nomor 3, peserta didik diharuskan untuk memperhatikan 

contoh aplikasi redoks yaitu proses bleacing, kemudian diminta untuk menganalisis 

terjadinya proses reaksi reduksi dan oksidasi pada contoh tersebut. 

Keterampilan literasi sains pada aspek pengetahuan epistemik peserta didik sebesar 

28,33%, berada pada posisi paling rendah di antara kedua aspek lain. Peserta didik hanya 

memperoleh skor 68 dari skor maksimum yaitu 756. Melihat dari presentasi tersebut, dapat 

diketahui bahwa pengetahuan epistemik peserta didik masih tergolong rendah. Rendahnya 

keterampilan literasi sains pada domain pengetahuan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

pendukung, dengan hal ini maka semua pihak berperan dalam mendukung dan meningkatkan 

keterampilan literasi sains peserta didik [12]. 

Hasil Kuisioner Peserta Didik 

Peserta didik sebanyak 27 orang pada kelas XI IPA SMA Negeri 1 Sumenep juga 

diberikan kuisioner mengenai keterampilan literasi sains. Terdapat 20 pertanyaan pada 

kuisioner tersebut. Hasil kuisioner menunjukkan bahwa 81,5% peserta didik pernah 

mendengar isitilah literasi sains. Keterampilan literasi sains dapat mengantarkan peserta 

didik untuk lebih membuka mata mengenai peristiwa alam atau peristiwa hasil aktivitas 

manusia dikaitkan dengan konsep yang dipelajari di sekolah [13]. Dengan kata lain, peserta 

didik yang menguasai keterampilan literasi sains seharusnya dapat mengaitkan materi yang 

telah dipelajari dengan aplikasi pada kehidupan nyata. Namun hasil kuisioner menunjukkan 

bahwa terdapat 66,67% yang tidak paham contoh aplikasi kimia dalam kehidupan. Artinya, 

peserta didik hanya mengerti istilah literasi sains tetapi tidak benar-benar memiliki 

keterampilan tersebut. Sebanyak 59,3% peserta didik setuju bahwa guru sudah mencoba 

mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, namun terdapat kemungkinan belum 
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maksimal, sehingga hanya 33,33% peserta didik yang paham akan kaitan materi dengan 

kehidupan nyata.  

Berdasarkan hasil kuisioner, sebanyak 63% peserta didik menyatakan bahwa belum 

pernah melakukan praktikum pada materi reaksi reduksi oksidasi, dan 37% sisanya pernah 

melakukan praktikum. Media berupa LKPD yang digunakan secara online  dan offline 

pernah didapatkan dan digunakan oleh 50% peserta didik, dan setengahnya menyatakan 

belum. Sebanyak 66,67% peserta didik mengaku tertarik jika pembelajaran dilakukan secara 

online  dan offline secara bersamaan, bukan hanya salah satunya, dikarenakan berbagai 

alasan, seperti contoh dapat lebih maksimal dalam proses eksplorasi ketika pembelajaran 

online dan pada pembelajaran offline dapat lebih memahami penjelasan guru serta dapat 

melakukan praktikum. 

Hasil Wawancara Guru 

Wawancara dilakukan kepada guru kimia yang bertugas di SMA Negeri 1 Sumenep. 

Menurut penjelasannya, kegiatan melatih keterampilan literasi sains peserta didik merupakan 

hal yang penting. Selama proses pembelajaran, guru telah berusaha untuk menghubungkan 

materi kimia dengan aplikasi nyata dalam kehidupan, sehingga dapat menuntun peserta didik 

untuk memahami pengetahuan konten maupun pengetahuan epistemik sebagai aspek 

pengetahuan keterampilan literasi sains. Untuk kegiatan praktikum, guru mengaku bahwa 

tidak selalu dapat melakukan praktikum pada setiap materi dikarenakan alat dan bahan 

belum terlalu mumpuni. Namun, beliau sebagai guru mencoba memikirkan alternatifnya, 

sehingga dapat menggunakan alat maupun bahan yang mudah diperoleh. 

Untuk mendukung kegiatan pembelajaran, guru menyatakan bahwa peserta didik juga 

menggunakan LKPD, dimana LKPD yang digunakan bersumber dari suatu penerbit, maupun 

disusun sendiri oleh guru. Pada proses penyusunan LKPD, guru mencoba untuk 

menggabungkan materi dari buku cetak maupun LKPD dari penerbit, yang kemudian 

disesuaikan dengan kondisi sekolah atau peserta didik. Guru menyatakan setuju dengan 

pentingnya literasi sains, tetapi belum mencoba untuk menyusun LKPD berbasis literasi 

sains yang diharapkan dapat melatihkan keterampilan literasi sains. Selain itu, guru 

menyatakan bahwa proses pembelajaran pernah dilakukan secara online, tetapi belum pernah 

melakukan gabungan pembelajaran secara online  dan offline. Oleh karena itu, pembelajaran 

belum pernah dilakukan secara blended learning, tetapi hanya offline saja, maupun online 

saja. 

Diskusi 

Seperti penjelasan sebelumnya bahwa proses pembelajaran harus bermakna. Penguasaan 

keterampilan literasi sains dapat menuntun peserta didik memiliki kebermaknaan dalam 

pembelajaran [2]. Oleh karena itu, literasi sains termasuk dalam hal yang krusial. Selaras 

dengan penelitian Pratiwi, Cari, dan Aminah (2019) [14] bahwa keterampilan untuk berpikir 

dan melakukan tindakan dapat dikuasai oleh peserta didik yang memiliki keterampilan 

literasi sains. Dalam hal ini, peserta didik akan menggunakan cara berpikir yang ilmiah 

untuk memahami isu-isu sosial serta tindakan dalam menyelesaikannya. Lebih lanjut, 

pengukuran keterampilan literasi sains merupakan hal penting untuk mengetahui tingkat 

literasi sains, sehingga pendidikan di Indonesia dapat lebih berkualitas serta mampu 

bersanding atau pada tingkatkan yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. 

Berdasarkan hasil tes keterampilan literasi sains di SMA Negeri 1 Sumenep yang diujikan 

kepada 27 peserta didik kelas XI, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satupun peserta didik 

yang mencapai ketuntasan minimum. Penguasaan keterampilan literasi sains peserta didik 

diukur berdasarkan domain pengetahuan yang terdiri dari pengetahuan konten, pengetahuan 

epistemik, dan pengetahuan prosedural, namun belum maksimal atau masih tergolong 

rendah. 

Dalam proses peningkatan kualitas pembelajaran, maka perangkat pembelajaran yang 

digunakan harus tepat dan efektif [15]. LKPD merupakan bagian dari perangkat 
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pembelajaran yang digunakan pada umumnya. Majid (2013) [16] menyarankan bahwa guru 

seharusnya merancang sendiri LKPD berdasarkan dengan tujuan pembelajaran dan materi 

yang disampaikan. Hal ini selaras dengan penelitian Fransiska (2017) [17] yang mendapati 

perbedaan nilai pada peserta didik antara kelas eksperimen yang menggunakan LKPD dan 

kelas kontrol tanpa menggunakan LKPD sebesar 6,25%. Begitupun dengan penelitian 

Muthoharoh, Kirna, dan Indrawati (2017) [18] yang menyatakan bahwa hasil belajar dan 

motivasi dapat ditingkatkan dengan penggunaan LKPD berbasis multimedia. 

Oleh karena itu, dalam proses peningkatan keterampilan literasi sains diperlukan suatu 

LKPD yang di dalamnya menuntun peserta didik untuk memiliki keterampilan literasi sains 

yang berada pada kategori tinggi serta menguasai domain-domain literasi sains. Penelitian 

Nur dan Hidayah (2018) [19] menunjukkan bahwa setelah digunakan LKPD dalam proses 

pembelajaran, peserta didik mengalami peningkatan keterampilan literasi sains. Perolehan 

nilai rata-rata peserta didik sebelum menggunakan LKPD yaitu 50,37 yang berarti belum 

mencapai ketuntasan minumun, kemudian terjadi peningkatan nilai rata-rata menjadi 87.90. 

Hal ini juga dibuktikan dengan meningkatnya nilai N-Gain sebesar 0,77 dari keterampilan 

literasi sains peserta didik, yang termasuk dalam tingkat kategori yang tinggi. Hal ini juga 

selaras dengan penelitian Ramdaniyah & Dwiningsih (2017) [20] yang menyatakan bahwa 

penggunaan Lembar Kerja Siswa berbasis literasi sains yang menggunakan inkuiri 

terbimbing sebagai model pembelajarannya dapat membuat keterampilan literasi sains 

peserta didik meningkat dengan rata-rata nilai 88 dan peningkatan kompetensi sebesar 0,78 

pada kriteria tinggi. Adapun kompetensi literasi sains seperti menjelaskan fenomena ilmiah 

terjadi peningkatan sebesar 0,64; kompetensi mengevaluasi dan merancang penyelidikan 

ilmiah terjadi peningkatan sebesar 0,64; dan menafsirkan data dan bukti ilmiah terjadi 

peningkatan 0,78. Penelitian tersebut dapat digunakan sebagai bukti bahwa peningkatan 

keterampilan literasi sains peserta didik terjadi dengan nilai yang mencapai ketuntasan 

minimum sebagai pengaruh dari penggunaan LKPD berbasis literasi sains. 

Penggunaan LKPD juga disertai dengan strategi pembelajaran agar proses pembelajaran 

juga semakin maksimal. Dalam merealisasikan hal ini, dapat diaplikasikan sebuah strategi 

yaitu blended learning. Blended learning dapat memaksimalkan proses pembelajaran dengan 

menggabungkan metode konvensional dan online yang berarti tanpa batasan ruang maupun 

waktu [21]. Pada kegiatan offline, peserta didik dapat melakukan studi kasus dan proses 

penyelesaian hipotesis atau praktikum, sedangkan ketika kegiatan online, peserta didik dapat 

mendiskusikan konklusi dari praktikum sehingga memahami konsep serta dapat 

mengaplikasikan konsep dalam fenomena berbeda yang sesuai dengan permasalahan atau isu 

di dunia nyata. 

Penelitian yang telah dilakukan Lukman, Suwono, & Suarsini (2014) [22] membuktikan 

bahwa keterampilan literasi sains peserta didik dapat ditingkatkan dengan mengaplikasikan 

model inkuiri termbimbing berbasis blended learning pada proses pembelajaran, yang mana 

dibuktikan dengan hasil skor peserta didik kelas kontrol tidak lebih tinggi dibandingkan 

kelas eksperimen. Dengan penggunaan blended learning, Bawaneh S. (2011) [23] 

menyatakan bahwa peningkatan performansi peserta didik dapat ditingkatkan melalui 

blended learning. Kombinasi antara pembelajaran offline dan online dapat memacu keaktifan 

peserta didik dan memperoleh umpan balik yang baik. Selain itu, kemampuan pedagogi, 

efektivitas biaya, dan kemudahan akses serta fleksibilitas dapat dicapai melalui blended 

learning [24]. Oleh karena itu, penerapan LKPD yang disusun untuk meningkatkan 

keterampilan literasi sains berbasis blended learning dapat meningkatkan keterampilan 

literasi sains peserta didik. 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan perolehan data dan analisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterampilan 

literasi sains peserta didik pada domain pengetahuan mendapatkan skor tertinggi yaitu 56,91% 

pada aspek pengetahuan konten, 22,55% pada aspek pengetahuan prosedural, dan 20,54% pada 
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aspek pengetahuan epistemik. Nilai maksimum yang diperoleh yaitu 59,32 dengan rata-rata nilai 

15,06. Tidak satupun peserta didik yang mencapai ketuntasan minmum ≥75, sehingga 

keterampilan literasi sains peserta didik masih tergolong rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan 

suatu usaha untuk meningkatkan keterampilan literasi sains khususnya pada domain 

pengetahuan, yang mana dapat dilakukan dengan menggunakan bahan ajar berupa LKPD yang 

efektif melatihkan keterampilan literasi sains disertai strategi pembelajaran blended learning. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil keterampilan pemecahan masalah peserta didik 

dan penerapan strategi IDEAL  berbantuan LKPD di SMA. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian 

deskriptif. Instrumen penelitian yang digunakan berupa tes tertulis yang diisi oleh peserta didik, angket 

wawancara peserta didik, dan angket wawancara guru. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif 

kualitatif. Penelitian dilakukan pada 23 peserta didik kelas XII MIPA 1 SMA Negeri 1 Tulungagung. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dari seluruh peserta didik yang diteliti, 2 peserta didik memiliki keterampilan 

pemecahan masalah kategori cukup dengan rentang nilai 41-60, 20 peserta didik memiliki keterampilan 

pemecahan masalah kategori kurang dengan rentang nilai 21-40, dan 1 peserta didik  memiliki keterampilan 

pemecahan masalah sangat kurang dengan rentang nilai 0-20. Kriteria keterampilan pemecahan masalah 

terendah ada di komponen E-explore solution dan L-look back and evaluate the effect. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa peserta didik SMAN 1 Tulungagung memiliki keterampilan pemecahan masalah pada 

materi larutan penyangga pada kateogri sangat kurang hingga cukup dan belum termasuk pada kategori tinggi 

atau sangat tinggi. Penerapan strategi pemecahan masalah IDEAL  problem solving berbantuan LKPD perlu 

dilakukan untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah pada peserta didik. 

 

Abstract.  This study aims to see the profile of the problem skills of students and the implementation of 

IDEAL  strategies assisted by LKPD in SMA. This type of research is descriptive research. The research 

instrument used was a written test filled out by students, student interviews, and teacher interview 

questionnaires. The data obtained were descriptive qualitative. The study was conducted on 23 students of 

class XII MIPA 1 SMA Negeri 1 Tulungagung. The results showed that of all the students studied, 2 students 

had sufficient basic skills with a value range of 41-60, 20 students with poor category skills with a score of 

21-40, and 1 student had very poor problem skills. with a value range of 0-20. The lowest problem skills 

criteria are those components that investigate possible strategies and L-hindsight and learning. So it can be 

denied that students of SMAN 1 Tulungagung have problem skills in the material of the buffer solution in 

very to sufficient catogy and are not yet included in the high or very high category. The implementation of 

the IDEAL  problem strategy with the assistance of LKPD is necessary to improve the problem management 

skills of students 

 

 

1. Pendahuluan 

Segala upaya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan proses 

pendidikan. Manusia yang bermutu telah dijelaskan dalam tujuan pendidikan yang searah 

dengan tujuan pembangunan [1]. Pemerintah Indonesia menjadikan hal tersebut untuk terus 

berupaya dalam memperbaiki dan meningkatkan sistem pendidikan yang terwujud melalui 

perubahan dan penyempurnaan kurikulum yang dinamik serta disesuaikan dengan tuntutan 

global. Kurikulum 2013 yang digunakan Indonesia saat ini memandang bahwa ilmu 
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pengetahuan tidak dapat secara langsung dipindahkan dari guru ke peserta didik. Artinya, 

peserta didik perlu diberikan kesempatan untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri pada 

aspek kognitifnya sehingga mereka dapat memahami segala hal yang diperoleh dan 

menerapkannya dengan tepat. Peserta didik perlu mendapatkan dorongan untuk belajar 

memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, dan berupaya keras 

mewujudkan ide-idenya dalam memecahkan masalah [2]. 

Pemecahan masalah merupakan proses kognitif tingkat tinggi dimana modulasi dan kontrol 

lebih diperlukan baik dari keterampilan rutin atau keterampilan dasar. Keterampilan pemecahan 

masalah penting untuk ditingkatkan karena perannya sangat erat dalam kehidupan guna 

mengembangkan kemempuan seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan [3]. 

Pembelajaran yang terintegrasi akan membantu peserta didik dalam meningkatkan keterampilan 

mengekspresikan dan mewujudkannya dalam kehidupan nyata, menemukan hal-hal dalam 

kehidupan untuk membuktikan terhadap materi yang mereka peroleh, serta mengaitkannya 

dengan apa mereka pelajari berdasarkan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Proses 

pemebelajaran menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah akan mampu memberikan 

motivasi peserta didik untuk mengaplikasikan konsep yang telah mereka pelajari [4].  

Sebuah model pembelajaran dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas proses dan 

hasil pembelajaran, salah satunya adalah IDEAL  problem solving yang dirancang guna 

membantu mengidentifikasi serta memahami penyelesaian masalah [5]. Model pemebelajaran 

ini efektif diaplikasikan baik di perguruan tinggi maupun sekolah menengah [6]. Tahapan 

strategi pemecahan masalah IDEAL  meliputi: (1) Identify the problem (mendefinisikan 

masalah), (2) Define the goal (mendefinisikan tujuan), (3) Explore solution (menggali solusi), 

(4) Act on strategy (melaksanakan strategi), (5) Look back and Evaluate the effect (mengkaji 

kembali dan mengevaluasi dampak dari pengaruh) [7].  

Pembelajaran yang efektif akan tercipta ketika terdapat peningkatan aktifitas peserta didik 

saat proses pembelajaran. Hal ini dapat ditunjang dengan adanya sarana yang dapat membantu 

guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran, salah satunya adalah Lembar Kegiatan Peserta 

Didik (LKPD). LKPD adalah lembaran-lembaran yang memuat tugas yang harus peserta didik 

kerjakan [8]. Selain itu, LKPD juga berisi petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan 

suatu tugas tertentu. Salah satu keuntungan menggunakan LKPD yaitu dapat memudahkan guru 

dalam melaksanakan kegiatan mengajar, peserta didik dapat secara mandiri memahami dan 

melaksanakan tugas secara tertulis.  

Mata pelajaran kimia merupakan salah satu mata pelajaran eksak atau sains yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari. Ilmu kimia mempelajari keseluruhan mengenai sifat materi di 

alam menggunakan sikap ilmiah yang mengahsilkan fakta dan pengetahuan serta dapat 

dijelaskan menggunakan logika matematika [9]. Larutan penyangga adalah salah satu materi 

kimia yang dianggap sulit oleh peserta didik. Larutan penyangga merupakan materi yang berisi 

konsep dasar kesetimbangan ion pada larutan asam maupun larutan basa. Materi larutan 

penyangga berkaitan dengan fenomena yang terjadi pada kehidupan sekitar, baik dalam tubuh 

manusia hingga proses industri. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana profil 

keterampilan pemecahan masalah peserta didik di SMA Negeri 1 Tulungagung pada materi 

larutan penyangga dengan menggunakan strategi pemecahan masalah IDEAL . Sehingga, 

nantinya dapat diketahui bagaimana profil peserta didik dalam menyelesaikan masalah dan 

urgensi penerapan strategi IDEAL  dalam proses pemecahan masalah berbantuan LKPD. 

  

2. Bahan dan Metode 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dan bukan untuk menguji hipotesis. 

Penelitian deskriptif tidak memeberikan perlakuan, manipulasi, maupun pengubahan variable 

yang diteliti, melainkan menggambarkan atau mendeskripsikan suatu keadaan yang apa adanya 

[10]. Hasil penelitian digunakan untuk mengetahui profil keterampilan pemecahan masalah 

peserta didik dan penerapan strategi IDEAL  problem solving berbantuan LKPD di SMA. 
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Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2020 terhadap 23 peserta didik kelas XII MIPA 

1 SMA Negeri 1 Tulungagung. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

metode wawancara, metode tes, dan metode angket. Untuk mendapatkan data instrumen yang 

digunakan adalah (1) lembar soal tes yang berisi lima soal uraian materi larutan penyangga 

beserta lembar jawaban yang berisi lima langkah pemecahan masalah menggunakan strategi 

IDEAL  untuk mengukur tingkat keterampilan pemecahan peserta didik., dan (2) lembar angket 

peserta didik untuk mengetahui pengalaman peserta didik dalam menerapkan keterampilan 

pemecahan masalah pada materi kimia larutan penyangga, dan (3) lembar wawancara guru yang 

digunakan untuk mengetahui bagaimana keterlaksanaan strategi pemecahan masalah selama 

pembelajaran kimia di sekolah. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Soal 

tes keterampilan pemecahan masalah disusun berdasarkan indikator pemecahan masalah IDEAL  

dengan langkah-langkah yang sesuai. Hasil jawaban terhadap soal yang diberikan kemudian 

dinilai berdasarkan pedoman penilaian yang telah dibuat untuk dianalisis tingkatan kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik tersebut berdasarkan tingkatan sebagai berikut [11]. 

Tabel 1. Interpretasi tingkat kemampuan pemecahan masalah. 
Nilai peserta didik Kategori 

81-100 Sangat Baik 

61-80 Baik 

41-60 Cukup 

21-40 Kurang 

0-20 Sangat Kurang 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil keterampilan pemecahan masalah peserta 

didik dan penerapan strategi IDEAL  berbantuan LKPD di SMA terutama pada materi larutan 

penyangga. Lembar tes keterampilan pemecahan yang terdiri atas 5 pertanyaan digunakan untuk 

mengukur tingkat keterampilan pemecahan peserta didik. Peserta didik diminta untuk menjawab 

seluruh pertanyaan pada kolom jawaban yang telah dilengkapi dengan indikator pemecahan 

masalah IDEAL. Selain itu, peserta didik diminta untuk mengisi angket yang terdiri atas 5 

pertanyaan tentang pengalaman peserta didik dalam menerapkan keterampilan pemecahan 

masalah pada materi kimia larutan penyangga. Wawancara terhadap guru kimia dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana keterlaksanaan strategi pemecahan masalah selama pembelajaran kimia 

di sekolah. 

Tingkat Keterampilan Pemecahan Masalah Peserta didik pada Materi Larutan Penyangga 

Berdasarkan hasil jawaban peserta didik terhadap tes keterampilan pemecahan masalah, 

maka dapat diperoleh nilai keterampilan pemecahan masalah masing-masing peserta didik. 

Tes terdiri dari 5 soal dan dikerjakan secara individu. Hasil jawaban peserta didik diberi skor 

sesuai dengan rubrik penskoran yang telah dibuat. Skor maksimal pada setiap indikator 

adalah dua serta nol untuk skor minimum pada setiap indikator. Sehingga untuk total 

keseluruhan skor pada soal keterampilan pemecahan masalah adalah 10. Setelah semua 

jawaban peserta didik dikoreksi dan diberi skor, maka selanjutnya adalah mengolah skor 

total yang diperoleh peserta didik dengan membaginya dengan skor maksimum yaitu 10, 

kemudian dikali dengan 100. Nilai yang diperoleh peserta didik selanjutnya dikelompokkan 

ke dalam kategori kemempuan pemecahan masalah seperti pada tabel berikut. 

Tabel 2. Nilai Keterampilan Pemecahan Masalah Peserta didik 

Nilai peserta didik Kategori Frekuensi Persentase 

81-100 Sangat Baik 0 0 

61-80 Baik 0 0 

41-60 Cukup 20 86.96% 

21-40 Kurang 2 8,69% 

0-20 Sangat Kurang 1 4,35% 

Jumlah 23  
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Hasil jawaban peserta didik terhadap soal tes keterampilan pemecahan masalah dapat 

terlihat pada gambar di bawah ini. 

3.1 I-identify the problem (mengidentifikasi masalah) 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 1, peserta didik diminta untuk mengidentifikasi masalah dari sebuah 

fenomena yang telah diberikan tentang materi larutan penyangga. Berdasarkan hasil 

jawaban peserta didik, sebagian besar peserta didik telah dapat mengidentifikasinya 

dengan baik.  

 

3.2 D-define the goal (mendefinisikan tujuan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 2, peserta didik diminta untuk menentukan rumusan masalah atas 

masalah yang telah ditentukan sebelumnya serta membuat hipotesis. Namun 

berdasarkan hasil jawaban peserta didik, Sebagian besar tidak dapat membuat hipotesis 

dengan baik. Peserta didik kebanyakan memberikan jawaban tertulis atas rumusan 

masalah, bukan membuat dugaan sementara terhadap hal yang terkait masalah tersebut.  

3.3 E-explore solution (mengeksplorasi solusi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 3, telah disediakan alat dan bahan yang mungkin digunakan untuk 

melakukan percobaan dalam menguji masalah tersebut. Peserta didik diminta untuk 

membuat langkah pesrcobaan yang mungkin dilakukan. Untuk menjawab pertanyaan ini, 

peserta didik perlu mengetahui konsep tentang sifat larutan penyangga. Peserta didik perlu 

memahami bagaiamana cara menentukan larutan penyangga atau bukan penyangga. 

Gambar 2. Jawaban peserta didik pada indikator identify the problem 

Gambar 2. Jawaban peserta didik pada indikator difine the goal 

Gambar 3. Jawaban peserta didik pada indikator explore solution 
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Namun, berdasarkan hasil jawaban soal, seluruh peserta didik tidak dapat menjawabnya 

dengan baik. 

3.4 A-act on strategy (melaksanakan strategi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 4, peserta didik diminta untuk menganalisa terhadap hasil percobaan 

yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan fenomena yang 

diberikan. Untuk menyelesaikan soal ini, peserta didik perlu mengetahui dan memahami 

dengan baik tentang sifat larutan penyangga ketika ditambahkan dengan sedikit asam, 

sedikit basa, atau diencerkan. Peserta didik diminta untuk menganalisis hasil data 

percobaan dan mengaitkannya dengan konsep larutan penyangga secara mikroskopik. 

Namun, sebagian besar peserta didik tidak dapat mengaitkannya dengan baik. 

3.5 L-look back and evaluate the effect (melihat kembali dan dampak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 5, peserta didik diminta untuk membuat kesimpulan terhadap 

penyelesaian atau pemecahan masalah terhadap fenomena yang diberikan. Seluruh peserta 

didik tidak dapat menyimpulkan hal tersebut dengan baik karena mereka tidak memahami 

mengenai permasalahan tersebut dan kaitannya dengan larutan penyangga. 

Kemudian, untuk mengetahui persentase kemunculan indikator pemecahan masalah IDEAL  

dari jawaban peserta didik terhadap soal tes yang diberikan dapat dilihat pada grafik berikut ini. 

Gambar 4. Jawaban peserta didik pada indikator anticipate act on strategy 

Gambar 5. Jawaban peserta didik pada indikator look back and evaluate the effect 
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Gambar 6. Grafik keterampilan pemecahan masalah peserta didik pada setiap indikator 

Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa keterampilam pemecahan masalah 

peserta didik pada indikator E-explore solution atau mengeksplorasi strategi yang mungkin dan 

indikator L-look back and evaluate the effect yaitu melihat kembali dan mengevaluasi dampak  

masih sangat rendah. Peserta didik tidak  mampu mendeskripsikan strategi atau langkah-

langkah yang tepat dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah pada metri larutan 

penyangga. Hal tersebut dapat terjadi karena peserta didik belum sepenuhnya menguasai materi 

larutan penyangga sehingga peserta didik tidak dapat menerapkan konsep-konsep pada materi 

tersebut dengan baik. Selain itu, kesalahan berpikir atau miskonsepsi peserta didik dalam 

menentukan tujuan pemecahan masalah yang ditunjukkan oleh nilai pada indikator D-define 

goal juga menyebabkan peserta didik belum bisa menyusun strategi pemecahan masalah yang 

tepat. Pada indikator A-act on strategy, persentase kemunculannya sangat kurang karena peserta 

didik kurang mampu dalam menganalisis hasil pemecahan masalah menggunakan teori dan 

konsep materi larutan penyangga sehingga peserta didik tidak dapat menyimpulkan hasil 

penyelesaian permasalahan tersebut. Sedangkan pada indikator I-identify problem, sebagian 

peserta didik telah dapat mengidentifikasi masalah yang terdapat pada fenomena yang 

diberikan. Rendahnya keterampilan pemecahan peserta didik dapat disebabkan karena peserta 

didik belum terlatih untuk menyelesaikan soal berbasis pemecahan masalah, dimana proses 

pembelajaran di sekolah cenderung masih menggunakan metode konvensional atau ceramah 

oleh guru. Hal ini sesuai dengan pendapat Sahyar dan Fitri yang mengatakan bahwa peserta 

didik kurang selektif dalam menyelesaikan masalah dikarenakan pembelajaran yang berpusat 

pada guru [12].   

 

Hasil Angket Peserta didik 

Berdasarkan hasil pengisian angket oleh 23 peserta didik SMAN 1 Tulungagung kelas XII 

MIPA 1 mengenai pengalaman peserta didik dalam menerapkan keterampilan pemecahan 

masalah pada materi kimia larutan penyangga, maka pada tabel berikut ditampilkan hasil 

jawaban dari 5 pertanyaan yang diberikan.  

 

Tabel 3. Pertanyaan dan respon dari peserta didik 

No Pertanyaan 
Skor 

Ya Tidak 

1. Apakah Anda mengetahui metode pembelajaran berbasis pemecahan 

masalah? 

9 14 

2. Apakah guru Anda pernah menerapkan metode pembelajaran berbasis 

pemecahan masalah saat di kelas? 

11 12 

3 Apakah Anda dapat memecahkan suatu masalah dalam mata pelajaran 

Kimia? 

10 13 
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No Pertanyaan Skor 

Paham Cukup 

paham 

Kurang 

paham 

Tidak paham 

sama sekali 

4. Bagaimana pemahaman Anda 

terhadap materi larutan penyangga 

yang diberikan oleh Guru di dalam 

kelas? 

0 10 11 2 

  Efektif Cukup 

efektif 

Kurang 

efektif 

Tidak efektif 

5 Bagaimana keefektifan metode 

praktikum terhadap pemahaman 

Anda pada materi larutan 

penyangga? 

1 19 2 1 

 

Pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa pemahaman sebagian peserta didik terhadap materi 

larutan penyangga masih kurang sehingga peserta didik tidak dapat memecahakan masalah pada 

materi tersebut. Hal ini didukung oleh pernyataan 13 peserta didik yang merasa tidak dapat 

memecahakan suatu masalah dalam mata pelajaran kimia. Sebagian besar peserta didik 

mengetahui metode pembelajaran berbasis masalah dan menyatakan bahwa guru mata pelajaran 

kimia telah menerapkannya di dalam kelas. Pembelajaran berbasis praktikum khususnya pada 

materi larutan penyangga dirasa cukup efektif oleh sebagian besar peserta didik. Oleh karena 

itu, perlu adanya suatu lembar kegiatan peserta didik (LKPD) untuk menunjang pembelajaran 

kimia materi larutan penyangga yang berbasis strategi IDEAL problem solving . Hal ini 

didukung oleh Ni‘mah Maftukhatun, dkk dalam penelitiannya mengenai pengembangan LKPD 

berbasis pemecahan masalah menunjukkan hasil LKPD yang praktis dan efektif untuk 

melatihkan kemampuan pemecahan masalah pada materi asam basa dengan respon peserta didik 

94,99% dengan kategori amat baik [13]. 

Hasil Wawancara Guru Kimia 

Guru yang diwawancarai adalah salah satu guru kimia di SMAN 1 Tulungagung. Guru 

tersebut mengatakan bahwa kimia merupakan salah satu mata pelajaran yang dirasa sulit oleh 

peserta didik, terutama pada materi yang di dalamnya terdapat persamaan reaksi dan 

perhitungan. Keterampilan pemecahan masalah sudah pernah dilatihkan kepada peserta didik 

yang tertuang pada beberapa soal yang diberikan oleh guru. Menurut beliau, keterampilan 

pemecahan masalah sangat penting untuk dilatihkan ke peserta didik karena bidang kimia 

sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik diharapkan nantinya dapat 

mengatasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, terutama dalam bidang kimia sehingga 

menjadi sebuah kebiasaan dan pembentukan karakter yang baik. Guru menyatakan bahwa 

tingkat keterampilan pemecahan masalah di SMAN 1 Tulungagung berbeda-beda, tergantung 

motivasi masing-masing peserta didik. Model pembelajaran yang diterapkan guru untuk 

melatihkan keterampilan pemecahan masalah peserta didik adalah problem based learning. 

Namun, dalam pelaksanaannya kurang maksimal karena peserta didik cenderung pasif saat 

diskusi kelompok maupun diskusi kelas berlangsung. Menurut guru tersebut, hal ini 

dikarenakan peserta didik terbiasa mendengar penjelasan langsung dari guru saat proses 

pembelajaran berlangsung. Selain metode konvensional melalui ceramah dari guru ke peserta 

didik, metode pembelajaran lain yang digunakan guru saat mengajar materi kimia adalah 

praktikum. Pelaksanaan praktikum kimia di SMAN 1 Tulungagung masih belum maksimal 

karena laboratorium yang tersedia masih bergabung dengan laboratorium biologi, sehingga 

untuk pemakaian harus terjadwal dan bergiliran. Selain itu ketersediaan alat bahan yang kurang 

memadai juga menjadi kendala guru untuk melakukan kegiatan praktikum. Sehingga, untuk 

mengatasi hal tersebut guru memberikan video praktikum yang ditampilkan di kelas kemudian 

diberikan penjelasan. Selama pembelajaran kimia, LKPD yang digunakan sebagian besar berisi 

soal-soal dan materi. Guru juga menyatakan LKPD yang disusun khusus untuk melatihkan 

keterampilan pemecahan masalah berbasis strategi IDEAL  problem solving belum pernah 

diterapkan ke peserta didik. 
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Diskusi 

Berdasarkan hasil jawaban peserta didik terhadap soal tes keterampilan pemecahan masalah, 

dapat dikatakan bahwa masih banyak peserta didik yang kurang tepat dalam menyelesaikan soal 

keterampilan pemecahan masalah sehingga tingkat keterampilan pemecahan masalah belum 

termasuk kategori tinggi atau sangat tinggi. Ketrampilan pemecahan masalah peserta didik 

hendaknya lebih diperhatikan, terutama dalam bidang kimia yang erat kaitannya dengan 

kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi, keterampilan pemecahan masalah termasuk hal penting 

dalam aplikasi konsep dan teori pada mata pelajaran. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

Sayyadi, Hidayat, & Muhardjito yang mengatakan bahwa keterampilan pemecahan masalah 

merupakan poin utama dalam semua pembelajaran karena dengan menerapkan keterampilan 

pemecahan masalah maka dapat diambil keputusan yang terbaik [14]. Jika kemampuan 

pemecahan masalah yang dimiliki peserta didik rendah maka keputusan terbaik tidak dapat 

diambil. Keterampilan memecahkan masalah yang baik tentunya didorong oleh adanya 

keterampilan lain yaitu keterampilan berpikir yang baik. Menurut Afifah, Masjkur, & Sutarman, 

yang mengatakan bahwa peserta didik akan lebih mudah menyelesaikan masalah jika memiliki 

keterampilan menganalisis dan mendeskripsikan masalah secara detail [15]. Sebagian besar 

peserta didik kurang mampu dalam mendefinisikan tujuan, terlihat dari persentase kemunculan 

indikator Define goal (mendefinisikan tujuan) sebesar  8.69% sehingga mereka tidak dapat 

menyelesaikan soal selanjutnya dengan baik. 

Materi larutan penyangga adalah salah satu materi kimia kelas XI yang seringkali dianggap 

sulit oleh peserta didik. Kesulitan tersebut salah satunya disebabkan oleh pokok bahasan yang 

memiliki karakteristik abstrak atau berada pada level submikroskopik [16]. Berdasarkan angket 

wawancara peserta didik, sebagian besar peserta didik belum sepenuhnya paham terhadap 

materi larutan penyangga. Penguasaan konsep yang kurang pada materi larutan penyangga 

dapat menyebabkan keterampilan pemecahan peserta didik dalam menjawab soal tes 

keterampilan pemecahan masalah pada materi larutan penyangga menjadi rendah. Guru 

menjelaskan bahwa variasi tingkat keterampilan pemecahan peserta didik juga dapat disebabkan 

karena motivasi setiap peserta didik dalam belajar berbeda-beda. Faktor lain yang dapat 

menyebabkan peserta didik kesulitan adalah minat yang kurang dan perhatian peserta didik saat 

berlangsungnya pembelajaran, peserta didik kurang siap dalam menerima materi dan konsep 

yang akan disampaikan, penekanan yang kurang atas konsep prasyarat yang penting, kurang 

mendalamnya penanaman konsep, strategi belajar serta Latihan soal yang kurang bervariasi 

[17]. Tingkat keterampilan pemecahan masalah peserta didik masih rendah disebabkan karena 

penerapan strategi IDEAL problem solving di sekolah masih kurang. Guru menyatakan bahwa 

selama ini keterampilan pemecahan masalah peserta didik dilatihkan dengan menggunakan 

soal-soal saja serta penerapan model pembelajaran berbasis masalah, namun pelaksanaannya 

belum maksimal. 

IDEAL  problem solving  adalah salah satu model pembelajaran yang dapat dikembangkan 

untuk meningktakan  kualitas proses dan hasil pembelajaran. Model ini dikenalkan oleh 

Bansford dan Stein sebagai model penyelesaian masalah yang dapat meningkatkan keterampilan 

berpikir peserta didik dan meningkatkan keterampilan proses pemecahan masalah. Langkah-

langkah dalam penyelesaian masalah dapat membangun keterampilan pemecahan masalah 

peserta didik. Pada strategi IDEAL  problem solving, keterampilan pemecahan masalah dapat 

dibangun dari kemampuan mengidentifikasi masalah, mendefinisikan tujuan, kemampuan 

mengeksplorasi strategi, kemampuan bertindak, serta kemampuan melihat kembali dan 

mengevaluasi dampak  dari penyelesaian masalah yang telah dilakukan oleh peserta didik [18]. 

Strategi ini juga dapat melatih peserta didik untuk berpikir kritis memecahkan masalah serta 

melatih peserta didik untuk berinteraksi dengan teman maupun guru [19]. Dengan demikian, 

strategi IDEAL  problem solving dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan pemecahan 

masalah peserta didik.  

Untuk menunjang penerapan strategi IDEAL  problem solving dapat digunakan sebuah 

Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD). LKPD merupakan salah satu bahan ajar yang dikemas 
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sedemikian rupa sehingga peserta didik diharapkan dapat mengaplikasikan konsep dan 

memahami materi secara mandiri atau kelompok dengan baik. LKPD adalah salah satu 

perangkat pembelajaran yang mempermudah dan dapat membantu saat kegiatan pemebelajaran 

berlangsung. LKPD dapat membantu peserta didik dalam menemukan konsep guna 

penyelesaian masalah secara sistematis. Manfaat digunakannya LKPD yaitu dapat 

mengoptimalkan media pembelajaran yang terbatas, peserta didik akan menjadi lebih aktif saat 

pembelajaran berlangsung serta meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan 

masalah [20]. LKPD berbasis IDEAL  problem solving yang dirancang berisi fenomena atau 

permasalahan di kehidupan sehari-hari diharapkan mampu meningkatkan keterampilan 

pemecahan masalah pada peserta didik. 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan analisis diketahui bahwa keterampilan pemecahan masalah peserta 

didik SMA Negeri 1 Tulungagung sebagian besar berada pada kategori kurang. Berdasarkan tes 

keterampilan pemecahan masalah dan angket yang telah dilakukan oleh seluruh peserta didik 

menunjukkan bahwa keterampilan pemecahan masalah perlu dilatih oleh guru. Peserta didik 

perlu dilatih keterampilan pemecahan masalah dan mampu menerapkannya dalam pembelajaran 

kimia khususnya pada materi larutan penyagga. Keterampilan peserta didik dalam memecahkan 

masalah masih kurang maksimal. Dari seluruh peserta didik yang diteliti, 2 peserta didik 

memiliki keterampilan pemecahan masalah kategori cukup dengan rentang nilai 41-60, 20 

peserta didik memiliki keterampilan pemecahan masalah kategori kurang dengan rentang nilai 

21-40, dan 1 peserta didik  memiliki keterampilan pemecahan masalah sangat kurang dengan 

rentang nilai 0-20. Kriteria keterampilan pemecahan masalah terendah ada di komponen E-

explore solution (mengeksplorasi strategi yang mungkin) dan L-look back and evaluate the 

effect (melihat kembali dan mengevaluasi dampak). Dapat disimpulkan bahwa strategi  IDEAL  

problem solving di sekolah yang tidak diterapkan secara maksimal menyebabkan peserta didik 

menjadi tidak aktif di kelas sehingga keterampilan pemecahan masalah peserta didik belum 

termasuk dalam kategori tinggi atau sangat tinggi. Sehingga diperlukan adanya LKPD berbasis 

IDEAL  problem solving untuk menunjang penerapan IDEAL  problem solving guna 

meningkatkan keterampilan pemecahan masalah pada peserta didik. Untuk saran dalam 

penelitian yaitu penelitian dapat dilakukan lebih dari satu kelas untuk mengetahui keseluruhan 

tingkat keterampilan pemecahan masalah di suatu sekolah. Materi yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat keterampilan pemecahan masalah dapat menggunakan materi lain tidak 

hanya larutan penyangga. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil keterampilan proses sains pada materi asam basa 

di Sekolah Menengah Atas. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian pendahuluan dengan teknik 

pengumpulan data berupa angket wawancara siswa, angket wawancara guru, dan tes keterampilan proses 

sains untuk siswa. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini 

dilakukan di SMAN 1 Bontang, dengan jumlah siswa yang 21 orang yang mengisi test keterampilan proses 

sains dan 38 siswa yang mengisi angket wawancara siswa.  Keterampilan-keterampilan yang diujikan dalam 

penelitian ini yaitu keterampilan merumuskan masalah, menyusun hipotesis, merancang percobaan, 

mengidentifikasi variabel, mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Hasil dari 

penelitian ini adalah siswa tidak terbiasa menganalisis masalah menggunakan keterampilan proses sains. Hal 

tersebut sesuai dengan hasil tes yang menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan keterampilan proses sains 

siswa masih tergolong rendah-sedang pada setiap komponen keterampilan proses sains. Keterampilan Proses 

Sains pada komponen merumuskan masalah adalah 69,524%, merumuskan hipotesis 56,19%, merancang 

percobaan 72,381%, mengindentifikasi variabel 36,19%, mengumpulkan data 34,286%, menganalisis data 

29,524% dan 53,333% membuat kesimpulan. Hal tersebut membuktikan bahwa keterampilan proses sains 

pada siswa perlu ditingkatkan agar mempermudah dalam memahami materi. 

 

Abstract.  The purpose of this research is to find out the  science  process  skills  profile  of  student in high 

school. The  type  of  research  is  used  the  preliminary research  method  with  data  collection  techniques 

such as student  interview  questionnaires, teacher  interview questionnaires, and science process skill test. 

The data obtained were analyzed descriptively qualitatively and quantitatively. The study was conducted at 

SMAN 1 Bontang, with a total of 21 students who filled out a science process skills test and 38 students who 

filled out a student interview questionnaire. The skills tested in this study are the skills to formulate 

problems, formulate hypotheses, design experiments, identify variables, collect data, analyze data, and make 

conclusions. The result  of  this  research  is students didn‘t accustom to analyzing a problem using science 

process skills. It‘s according to the results of the test shows that the average ability of students' science 

process skills are still rather low-medium on each components. The Science Process Skills component of 

formulating problems is 69.524%, formulating hypotheses 56.19%, designing experiments 72.381%, 

identifying variables 36.19%, collecting data 34.286%, analyzing data 29.524%  and 53.333% making 

conclusions. Science process skills in students need to be improved in order to make them easy to understand 

the material. 

 

1. Pendahuluan 

Pembelajaran saat ini masih memiliki beberapa persoalan antara lain masih rendahnya minat 

belajar dari siswa serta pemahaman konsep pada siswa masih kurang karena suasana belajar 

mengajar dikelas yang masih pasif dan kurang menyenangkan. Pendidikan untuk peserta didik 

diarahkan untuk mengembangkan potensi serta keterampilan siswa yang dapat dimanfaatkan 

dalam menjalani kehidupan. Adapun maksud dari pendidikan Sains adalah untuk mendidik 

individu agar mampu menyesuaikan diri dalam berbagai kondisi, berpikir secara fleksibel, 

bertanya secara aktif, berkreasi, berpikir kritis, bisa melakukan pemecahan masalah, dan dapat 

mailto:ruslyhidayah@unesa.ac.id
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menghargai pendapat individu lain. Salah satu dari tujuan tersebut adalah memecahkan masalah 

yang dapat dicapai dengan bantuan suatu keterampilan yaitu keterampilan proses sains [1].  

Keterampilan proses sains ialah keahlian khusus untuk menyederhakan pembelajaran sains, 

dengan begitu maka peserta didik akan dapat melakukan pembelajaran secara aktif, 

mengembangkan kepekaan siswa terhadap pembelajaran, dan dapat menanamkan pemahaman 

pada pikiran siswa dengan mengajar mereka menggunakan metode ilmiah [2]. 

Masalah keterampilan proses sains hingga saat ini masih menjadi persoalan 

masalah penting dalam pendidikan sains. Ergul dkk. (2011) mengatakan bahwa keterampilan 

proses sains ialah keahlian yang mencerminkan perilaku ilmuwan [3]. Sedangkan menurut 

Bilgin (2006) [4] keterampilan proses ilmiah adalah pemahaman tentang metode dan prosedur 

penyelidikan ilmiah. Menurut Harlen (1999) [5] pembelajaran IPA dapat menghasilkan siswa 

yang memiliki keterampilan proses sains, maka kita telah menyiapkan ilmuwan masa depan 

yang memiliki literasi sains dan kemampuan menggunakan informasi ilmiah dalam kehidupan 

sehari-hari secara individu, dalam masyarakat, dan secara global. Trianto (2010) [6] mengatakan 

keterampilan proses sains ialah keahlian dalam mengarahkan peserta didik untuk mendapatkan 

konsep, prinsip atau teori untuk mengelaborasi konsep yang sudah ada. 

Keterampilan proses sains ialah keahlian peserta didik dalam mengaplikasikan metode ilmiah 

untuk memahami, mengelaborasi dan juga menambah ilmu pengetahuan [7]. Dengan adanya 

keterampilan ini akan membuat peserta didik menjadi tidak pasif lagi, sebab dengan ilmu 

pengetahuan peserta didik diberi kesempatan melakukan suatu hal. 

Deskripsi pengertian keterampilan proses sains menurut Gagne (dalam Purwandono, 2000) 

[8] adalah suatu keterampilan yang dipakai oleh semua ilmuwan, dan dapat digunakan untuk 

memahami fenomena, tingkah laku ilmuwan dapat dipelajari dan dimanfaatkan dalam menjalani 

kehidupan. 

Menurut Nwoso dan Okeke (1995) [9], keterampilan proses sians dijelaskan sebagai 

kemampuan fisik dan mental yang membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. 

Keterampilan proses sains ialah keterampilan dipakai oleh ilmuwan dalam melakukan 

pemecahan masalah saat membangun pengetahuan. Keterampilan ini terkait dengan metode 

ilmiah, pola piker ilmiah pola piker kritis [10]. Menurut Aka, Guven, dam Aydogdu (2010) [11] 

keterampian sains terdiri dari 2 keterampilan yaitu, dasar dan terpadu. Keterampilan proses 

sains dasar yaitu mengamati, mengajukan pertanyaan, mengklasifikasikan, mengukur, dan 

memprediksi. Sedangkan keterampilan proses sains terpadu yaitu mengidentifikasi dan 

mendefinisikan variabel, mengumpulkan data serta mengubah data, membuat tabel dan grafik 

data, mendeskripsikan hubungan antar variabel, menginterpretasikan data, memanipulasi bahan, 

mengumpulkan data, merumuskan hipotesis, merancang investigasi, menyimpulkan dan 

generalisasi [12]. 

KPS bukanlah merupakan keterampilan yang sudah ada pada diri tiap individu sehingga KPS 

perlu dilatihkan. Metode ilmiah dapat digunakan peserta didik dalam memahami berbagai 

fenomena dalam kehidupan. Peserta didik menjadi tidak pasif dengan KPS selama proses belajar 

mengajar sebab siswa dituntut untuk memahami suatu konsep dengan menggunakan metode 

ilmiah. Siswa yang tidak aktif kebanyakan hanya menjadi pendengar dalam pembelajaran tanpa 

melakukan proses dalam pembelajaran tersebut [13].  

Keterampilan proses sains dapat ditingkatkan dengan bantuan model yang tepat sehingga 

dapat menunjang peningkatan keterampilan proses tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Rusly Hidayah dan Nur Lailiy (2018) [14], inkuiri terbimbing digunakan untuk membantu 

meningkatkan keterampilan ini. 

Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Bontang. Hasil penelitian ini memiliki tujuan untuk 

menganalisis keterampilan proses sains kimia khususnya pada materi asam basa. Data yang 

dipakai dalam penelitian ini berasal dari angket wawancara guru, siswa, serta tes keterampilan 

proses sains. Sebanyak 7 soal KPS pada tiap soal mengandung 1 komponen KPS yang akan 

dikerjakan oleh peserta didik. Keterampilan-keterampilan yang diujikan dalam penelitian ini 
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diambil dari Nur (2011) [15] yaitu keterampilan merumuskan masalah, menyusun hipotesis, 

merancang percobaan, mengidentifikasi variabel, mengumpulkan data, menganalisis data, dan 

menyimpulkan Angket terdiri dari beberapa pertanyaan mengenai materi kimia yang sulit 

dipahami, mengenai proses pembelajaran yang disukai oleh peserta didik, dan alasan mengenai 

materi yang sulit dipahami. 15 peserta didik mengatakan bahwa materi asam basa sulit, dan 

mayoritas siswa menyukai kegiatan praktikum saat proses pembelajaran. 

 

2. Metode 

Penelitian ini dilakukan dengan desain penelitian deskriptif dan bukan untuk menguji 

hipotesis. Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui persentase keterampilan proses sains dari 

peserta didik. Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Bontang, dengan jumlah siswa yang 21 orang 

yang mengisi tes keterampilan proses sains dan 38 siswa yang mengisi angket wawancara 

siswa. Lembar wawancara guru, lembar angket siswa, dan tes keterampilan proses sains adalah 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Lembar tes berisi 7 komponen KPS.  

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Hasil dari analisis tersebut akan disajikan 

dalam bentuk interpretasi yang dibagi menjadi tiga kategori pada setiap komponen keterampilan 

proses sains, yaitu: rendah, sedang, dan tinggi. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Penelitian ini menggunakan tes yang diberikan kepada peserta didik yang terdiri dari 7 soal 

essay. Lembar soal yang telah disediakan dilengkapi dengan indikator dari keterampilan proses 

sains diantaranya adalah merumuskan masalah, menyusun hipotesis, merancang percobaan, 

mengidentifikasi variabel, mengumpulkan data, menganalisis data, serta membuat kesimpulan. 

Selain itu juga diberikan angket yang terdiri dari beberapa pertanyaan mengenai materi kimia 

yang sulit dipahami, mengenai proses pembelajaran yang disukai oleh peserta didik, dan alasan 

mengenai materi yang sulit dipahami.  

3.1 Tes Keterampilan Proses Sains 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 7 soal tes yang diberikan kepada 21 siswa 

dikelompokkan ke dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah.  

 
Gambar 1. Hasil dari Keterampilan Proses Sains Siswa 

 

Berdasarkan penilaian dengan kriteria di atas maka diperoleh nilai keterampilan antara 

peserta didik berbeda. Ada yang memiliki keterampilan proses rendah, sedang, dan tinggi. 

Namun, jumlah siswa yang mendapatkan skor tinggi masih sedikit. Hasil persentase pada 
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pada tiap kategori adalah kategori sedang sebanyak 67%, selanjutnya pada kategori rendah 

19%, dan kategori tinggi 14%. 

Nilai keterampilan proses sains dapat diketahui menggunakan lembar soal yang telah 

dilengkapi dengan indikator-indikatornya. Pada Gambar 2 disajikan deskripsi dari soal tes 

dari keterampilan proses sains. 

 
Gambar 2. Deskripsi soal tes Keterampilan Proses Sains 

3.1.1 Merumuskan masalah 

 

 
Gambar 3. Jawaban siswa pada indikator merumuskan masalah 

Dari Gambar 3 terlihat bahwa jawaban siswa masih kurang lengkap. Siswa 

diharapakan mampu merumuskan segala masalah yang ada pada deskripsi soal 

pada Gambar 2. Namun siswa hanya menjawab 1 rumusan masalah yaitu reaksi 

apa yang akan terjadi jika indikator alami tersebut dimasukkan dalam larutan yang 

diuji? Masih terdapat rumusan masalah lain yaitu apakah kunyit, mawar merah dan 

bunga sepatu dapat digunakan sebagai indikator alami asam basa? dan juga 

bagaimanakah sifat larutan sabun, jeruk nipis, larutan garam serta larutan cuka? 

Sehingga jawaban dari siswa tersebut dinilai masih kurang lengkap dari yang 

diharapkan. Pada beberapa siswa masih ada yang belum bisa membuat rumusan 

masalah dengan benar. 

3.1.2 Menyusun Hipotesis 

  

 

Gambar 4. Jawaban siswa pada indikator Menyusun hipotesis 

 

Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa jawaban siswa sesuai dengan rumusan 

masalah yang telah ia buat. Namun, dikarenakan rumusan masalah yang dibuat 

masih kurang lengkap membuat hipotesis yang dibuat juga menjadi kurang 
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lengkap. Bahkan pada beberapa siswa dalam membuat hipotesis masih tidak sesuai 

dengan rumusan masalah yang telah dibuat mereka. 

3.1.3 Merancang Percobaan  

Pada Gambar 5, soal nomor 3 siswa diminta untuk merancang percobaan sesuai 

dengan alat dan bahan yang sudah terdapat dalam soal. 

 
Gambar 5. Soal nomor 3 pada indikator merancang percobaan 

Gambar 6 merupakan jawaban dari soal nomor 3 mengenai indikator merancang 

percobaan. 

 
Gambar 6. Jawaban siswa pada indikator merancang percobaan 

Berdasarkan Gambar 6 yang merupakan jawaban dari siswa mengenai Langkah-

langkah percobaan yang harus disusun sudah sesuai dengan jawaban yang 

diharapkan. Siswa sudah menjelaskan dengan baik dan Menyusun Langkah-

langkahnya secara berurutan dengan tepat. 

3.1.4 Menentukan Variabel  

Gambar 7. Jawaban siswa pada indikator mengidentifikasi variable 

Berdasarkan Gambar 7, siswa diminta untuk mengidentifikasi variable yang 

ada pada percobaan. Namun siswa tersebut tidak menjawab dengan benar dan tidak 

sungguh-sungguh. Mungkin siswa tersebut tidak mengetahui cara untuk 

mengidentifikasi variable percobaan. 

3.1.5 Hasil Pengamatan  
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Gambar 8. Jawaban siswa pada indikator menuliskan hasil pengamatan 

Berdasarkan Gambar 8, siswa diminta untuk menuliskan hasil dari pengamatan 

dari percobaan tersebut. Namun, siswa tidak menjawab dengan benar dan tidak 

sesuai dengan jawaban yang diharapkan. 

3.1.6 Menganalisis Data 

 

 
Gambar 10. Jawaban siswa pada indikator menganalisis data 

Berdasarkan Gambar 10, siswa diminta untuk menganalisis data dari percobaan 

tersebut. Namun, siswa tidak menjelaskan secara detail dari data-data yang telah 

didapatkan. 

3.1.7 Membuat Kesimpulan 

 

 
Gambar 11. Jawaban siswa pada indikator membuat kesimpulan 

Berdasarkan Gambar 11, peserta didik diminta membuat kesimpulan dari 

percobaan tersebut. Pada lembar jawaban tersebut pesreta didik telah 

menyimpulkan mengenai indikator alami yang digunakan namun belum 

menyantumkan kesimpulan mengenai larutan asam dan basa pada percobaan 

tersebut. 

Analisis data dilakukan untuk mengetahui persentase dari penguasaan keterampilan 

proses sains siswa. Hasil tes dianalisis menggunakan Microsoft Office Excel. Persentase 

keterampilan proses sains diketahui dengan cara perhitungan skor yang diperoleh dari tiap 

indikator KPS yang dibagi dengan skor maksimum pada indikator keterampilan proses 

sains. Rumus perhitungan menggunakan rumus dari Purwanto (2013) [16]. 
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Keterangan: 

NP : nilai  persentase  tiap  indikator  keterampilan proses sains 

R    : skor  yang  didapat  pada tiap  indikator  keterampilan proses sains  

SM : skor maksimum pada indikator keterampil-an proses sains 

Kategorisasi pada penilaian ini menggunakan rumus dari Azwar (2003) [17], dengan 

tiga kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Kategori ini berguna untuk menginterpretasi 

KPS  siswa. Hasil dari Kategorisasi tingkat penguasaan keterampilan proses sains 

menggunakan rumus dari Azwar (2003) [17] adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Kategori Tingkat Penguasaan Keterampilan Proses Sains Siswa 
No. Persentase Rerata Skor (%) Kategori 

1 X < 32,941 Rendah 

2 32,941 ≤ x < 67,467 Sedang 

3 X≥ 67,467 Tinggi 

 

Hasil dari kategorisasi tersebut maka dapat diinterpretasikan pada tiap indikator 

keterampilan proses sains sebagai berikut: 

Tabel 2. Kategori dan Persentase pada Tiap Indikator Keterampilan Proses Sains 

No. Indikator Persentase (%) Kategori 

1 Merumuskan masalah 69,524 Tinggi 

2 Merumuskan hipotesis 56,19 Sedang 

3 Merancang percobaan 72,381 Tinggi 

4 Mengidentifikasi variabel 36,19 Sedang 

5 Mengumpulkan data 34,286 Sedang 

6 Menganalisis data 29,524 Rendah 

7 Membuat kesimpulan 53,333 Sedang 

Berdasarkan Tabel 2, persentase tiap indikator keterampilan proses sains siswa SMA 

kelas 12 SMAN 1 Bontang termasuk dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah. Indikator 

keterampilan yang memiliki persentase tertinggi ada pada indikator merancang percobaan 

yaitu 72,381% dan persentase terendah yaitu menganalisis data 29,524%.  

 
Gambar 12. Grafik persentase per Indikator KPS 

 

Berdasarkan Gambar 12, persentase indikator keterampilan proses sains terendah ada 

pada menganalisis data. Kegiatan menganalisis data termasuk dari bagian keterampilan 

proses sains terpadu [18]. 

Jika keterampilan ini dilatihkan pada peserta didik maka akan berdampak positif pada 

prestasi belajar siswa. Studi sebelumnya menunjukkan korelasi postif antara prestasi 

akademik dengan keterampilan proses sains [19]. Keterampilan ini dibutuhkan dalam 
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meningkatkan pemahaman peserta didik. Hal inilah yang menyebabkan keterampilan 

proses sains tak dapat dipisahkan dari peningkatan konseptual [12]. 

3.2 Angket Wawancara Peserta Didik 

Jumlah siswa yang mengisi angket wawancara ada sebanyak 38 siswa. Ada 16 

pertanyaan pada angket wawancara ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengenai materi 

yang sulit dipelajari, metode pembelajaran yang digunakan, dan kegiatan serta media 

pembelajaran yang disukai oleh siswa. 

 
Gambar 13. Grafik mengenai materi kimia yang sulit dipelajari 

Berdasarkan Gambar 13 hasil dari jawaban angket wawancara siswa, asam basa 

termasuk materi yang sulit dipelajari. 

 
Gambar 14. Grafik mengenai kesenangan dalam kegiatan praktikum 

Berdasarkan Gambar 14 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa siswa senang dalam 

melakukan percobaan saat pembelajaran berlangsung. 
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Gambar 15. Grafik mengenai efektivitas kegiatan praktikum 

Berdasarkan Gambar 15, dapat disimpulkan alasan dari siswa menyukai kegiatan 

praktikum saat pembelajaran adalah karena kegiatan praktikum dapat membantu dalam 

memahami materi. 

 
Gambar 16. Grafik mengenai pendapat siswa jika materi asam basa menggunakan metode 

praktikum 

Berdasarkan Gambar 16, siswa diminta untuk memberikan pendapat mengenai materi 

asam basa yang diajarkan menggunakan metode praktikum. Hasil dari pendapat mereka 

adalah mayoritas setuju dengan usulan tersebut yang berarti metode ini dapat mendorong 

siswa dalam memahami materi dengan menggunakan keterampilan proses sains pada 

kegiatan percobaan tersebut. Menurut D & Mudjiono (2002) [13], keterampilan intelektual, 

manual, dan sosial merupakan keterampilan proses sains dilibatkan dalam menopang 

peserta didik memahami suatu konsep. 

3.3 Angket wawancara dengan guru 

Hasil wawancara dengan guru kimia SMA, keterampilan proses sains pernah 

dilatihkan ke siswa. Namun, guru mengatakan bahwa daya juang siswa untuk berpikir 

kurang sehingga keterampilan proses sains yang dilatihkan menjadi tidak maksimal. 

Kegiatan pembelajaran yang sering digunakan adalah kegiatan pembelajaran secara 

konvensional. Menurut guru, jika keterampilan proses sains dilatihkan dapat membuat 

siswa lebih aktif karena siswa dituntut aktif berpikir selama proses pembelajaran serta 

mampu mengemukakan konsep yang dipelajari sehingga sikap ilmiah dari peserta didik 

dapat meningkat selama pembelajaran. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Ibrahim 

(2010) [20] bahwa peserta didik sangat perlu untuk dilatihkan keterampilan ini saat 

pembelajaran berlangsung. Peserta didik yang telah mendalami keterampilan proses, 

peserta didik tersebut telah mendalami pula keterampilan yang diperlukan dalam 

pembelajaran tingkat tinggi. Keterampilan proses sains berupa kegiatan yang diperlukan 

oleh siswa agar mampu berpikir kritis [21]. 
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Carin (1993) [22] mengatakan bahwa hakikat dari IPA terdiri atas beberapa 

komponen, yaitu sikap, proses  serta produk ilmiah. Sehingga keterampilan proses sains 

ialah kegiatan penting dalam pembelajaran IPA agar siswa mampu untuk memenuhi 

komponen-komponen IPA. Dengan keterampilan ini, siswa mampu memperoleh konsep 

dan pengetahuan yang dapat disimpan dalam jangka panjang [23]. 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persentase keterampilan proses 

sains yang dikuasai oleh siswa SMAN 1 Bontang  masih berada pada kategori sedang karena 

hanya 3 siswa dari 21 siswa yang dapat masuk dalam kategori tinggi. Pada hasil kategorisasi per 

indikator keterampilan proses sains didapatkan hasil tertinggi yaitu pada merancang percobaan 

72,381% dan terendah pada indikator menganalisis data yaitu 29.524%. Keterampilan proses 

sains masih perlu terus dilatihkan pada peserta didik agar dapat mempermudah dalam 

memahami materi. 
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Abstract. The aim of this research are to know the motivation level of student in learing chemistry and the 

implementation of Chemmo Configuration game as a learning medium in periodic system of elements 

materials. The type of this research is preliminary research that is descriptive. Data collected by using 

questionnaire and interview method. The sample of this research are 35 student of 2
nd

-grade class in Senior 

High School 3 Jombang. The reliability test on the  motivation questionnaire instrument obtained Cronbach‘s 

Alpha value of 0,916 so that is reliable. The result of correlation test showed significant result with the 

significance level of 0,01. Motivation indicators that used in the questionnaire are the seriousness of student 

in following learning activity, the attention of student in listening to their teacher‘s explanation, the 

activeness of student in doing individual or group assessment, desire of the student to get the best score and 

the involvement of student in discussion activity. The result of filling motivation questionnaire obtained that  

students have high motivation categories, 21 student were moderate and 7 others were low. Based on the 

interview with students obtained that 86,7% likes playing game, but only 1 student have ever used the game 

to study chemistry subject. Hence, it is necessary to use the Chemmo Configuration game as a learning 

medium, aspecially in the periodic system of elements materials. 

Keywords: Student’s Motivation, Game, Chemmo Configuration, Periodic System of Elements. 

 

 

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil motivasi peserta didik dalam pembelajaran kimia 

dan penerapan permainan Chemmo Configuration pada materi sistem periodik unsur kelas X. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian pendahuluan yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara dan pengisian angket. Sampel dalam penelitian ini adalah 35 siswa kelas XI di 

SMAN 3 Jombang. Uji reliabilitas pada instrumen angket motivasi yang digunakan memperoleh hasil nilai 

alfa Cronbach sebesar 0,916 sehingga dinyatakan reliabel. Hasil uji korelasi menunjukkan hasil yang 

signifikan dengan taraf signifikansi sebesar 0,01. Indikator motivasi yang digunakan antara lain keseriusan 

peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, perhatian peserta didik dalam mendengarkan penjelasan dari 

guru, keaktifan peserta didik dalam mengerjakan tugas individu maupun kelompok, adanya keinginan untuk 

meperoleh hasil terbaik dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan diskusi. Hasil pengisian angket 

motivasi peserta didik diperoleh sebanyak 7 orang memiliki kategori motivasi yang tinggi, 21 orang sedang 

dan 7 orang lainnya rendah. Berdasarkan wawancara peserta didik sebanyak 86,7% senang bermain game, 

namun hanya terdapat 1 orang yang pernah menggunakan permainan untuk belajar kimia. Untuk itu 

diperlukan penerapan permainan Chemmo Configuration sebagai media pembelajaran khususnya pada materi 

sistem periodik unsur untuk meningkatkan motivasi belajar. 

Kata kunci: Motivasi peserta didik, Permainan, Chemmo Configuration, Sistem Periodik Unsur. 
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1. Introduction 

Based on Minister of Education and Culture‘s regulation in 2016, the learning process in 

educational units is held interactively, inspirational, fun, challenging, motivates students to play 

an active role and provides sufficient space for independent creative initiatives according to the 

talents, interests, physical, and psychological development of students. The rapid development 

of technology is expected to be able to support the learning activities of students in the digital 

era. Along with this, teachers must have innovations in the use of teaching methods to create a 

pleasant learning atmosphere for students without forgetting the learning objectives to be 

achieved. The use of technology for learning media can support the realization of fun learning. 

If the learning atmosphere is fun, students will be motivated to learn. According to Sumiharsono 

and Hasanah, learning media is anything that can be used to transmit messages in the form of 

learning materials, so as to stimulate the attention, interest, thoughts and feelings of learners in 

learning activities to achieve learning objectives [1].  

One of the uses of technology as a learning media that can create a pleasant learning 

atmosphere for students is games. There is term a gamification which is a method of using game 

elements and mechanisms with the main purpose other than entertainment. Based on Hidayatno, 

the use of this method in education can increase activity and motivate students in the learning 

process. Even games can replace traditional learning methods that are less effective in teaching 

complex problems [2]. In this case the use of games by students will make them learn through 

the challenges and questions in it. The game itself has several levels that can make students 

curious and motivated to finish until the end. This indirectly encourages students to continue 

learning until they can complete the game mission. 

One of the learning theories that support learning while playing is the constructivism 

learning theory. Students become the center of learning activities using game media. That way 

students actively build their knowledge through experience in completing game missions. 

Besides, information processing theory can also explain the benefits of using games as a 

learning media. Information stored in students' short-term memory will be used repeatedly when 

trying to complete game challenges. This repetition can make the information in short-term 

memory will be transferred to the long-term memory system for storage [3]. This process will 

make it easier for students to recall information about the material being taught. 

Chemistry is a branch of natural science. In chemistry, there are three representations, 

namely macroscopic, submicroscopic, and symbolic. One of the materials in chemistry subject 

is the periodic system of elements. Based on interviews with students, information on the use of 

media used by teachers in the periodic system of elements material was the periodic table and 

whiteboard. The use of these media is still classified as conventional so that students feel bored. 

Game media can be used as an alternative to increase the motivation of students in learning the 

chemistry material. According to Hidayah, the use of the Catic Box Chemistry game can affect 

students' learning completeness on the material periodic system elements by up to 75% [4]. This 

shows that the increase in the motivation of students from using games as a learning medium 

will affect the achievement of their learning outcomes. 

Chemmo Configuration is an adventure game, which presents a periodic system of elements 

for 1
st
-grade class of senior high school. This game has four levels with each of the learning 

objectives that are tailored to the basic competencies that have been determined. Based on 

research conducted by Qonaatun in 2019, the results show that the development of the game 

Chemmo Configuration has been tested for its feasibility to be applied as a learning medium in 

elemental chemistry material [5]. This game is expected to be able to help increase the 

motivation of students in learning chemistry, especially in the material periosic system of 

elements in 1
st
 grade class of senior high school. 

In this study the researchers wanted to know the motivation profile of students at SMAN 3 

Jombang in chemistry learning and the application of games Chemmo Configuration as a 

learning media to increase motivation learners. 
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2. Metodology 

This research is a descriptive preliminary research. Data collection was carried out using 

interview and questionnaire methods. Interviews were conducted with 35 students of 2
nd

-grade 

class and one of the chemistry teachers at SMAN 3 Jombang. The questionnaire used in this 

study was a motivation questionnaire given to students. This research was conducted in July 

2020. 

2.3 Student’s Motivation Questionnaire 

The motivation of students was known by using a motivation questionnaire 

instrument. The questionnaire contains statements related to predetermined motivation 

indicators. According to Darmadi, indicators of motivation that can be used include the 

seriousness of student‘s participation in learning, the attention of students in listening to 

explanations from the teacher, the activeness of students in doing individual and group 

assignments, the desire to get the best results and the involvement of students in discussion 

activities [6]. The researcher develops each motivation indicator into four statements. 

Assessment of student responses refers to a Likert scale. According to Ismail, it is 

necessary to determine a scoring system because in filling out questionnaires by 

respondents there is a tendency to choose number 3 which means hesitant or neutral [7]. 

For this reason, researchers used scores of 1 to 4 in students' motivation questionnaires. 

The score determined for the student motivation questionnaire based on the Likert scale is 

seen in the Table 1: 

Table 1. Score of student‘s motivation questionnaire. 

Statement Score 

Totally disagree 1 

Disagree 2 

Agree 3 

Strongly agree 4 

  

The data results of filling out the student motivation questionnaire was tested for 

normality to find out whether the data obtained was normally distributed. According to 

Arifin, the interpretation of the normality test of the results of filling out the motivation 

questionnaire of students is through the calculation of the coefficient of variance. The data 

is normally distributed if the variance coefficient is less than 30%. In addition, if the sig 

value > 0.05, the sample is normally distributed [9]. The coefficient calculation formula is: 

                        
                  

    
        

In addition, the student motivation questionnaire that has been made is tested for 

reliability and validity through the SPSS application. According to Sarmanu, a valid 

instrument is an instrument that can measure what is being measured [8]. To determine the 

validity of the instrument can be done by using the Pearson correlation test. Furthermore, 

the instrument is tested for consistency through reliability testing. An instrument is said to 

be reliable if it produces a consistent measure. Reliability test in quantitative research can 

be done using Cronbach's alpha. The instrument is said to be reliable if the results show a 

Cronbach‘s alpha value of more than 0.7. The data obtained from students' motivation 

questionnaires were analyzed through index calculations. The index value of each 

statement in the motivation questionnaire can be calculated using a formula: 

    
  
 
        

With the following information: 

%Fa  = Percentage of the frequency of respondents who chose a score of 1, 2, 3 or 4. 

na  = Number of respondents who chose a score of 1, 2, 3 or 4. 
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N = Total number of respondents 

Statement‘s index = ((%F1x1) + (%F2x2) + (%F3x3) + (%F4x4)) : 4 

By following information : 

%F1 = Frequency of respondents who chose a score of 1 

%F2 = Frequency of respondents who chose a score of 2 

%F3 = Frequency of respondents who chose a score of 3 

%F4 = Frequency of respondents who chose a score of 4 

Indicator‘s index = 
                 

                                    
 

The step to determine the index category for each indicator of motivation is use the 

Three Box Method . According to Ferdinand, the range of scores is divided into three boxes 

so that it will produce three categories, namely low, medium and high [10]. 

Table 2. Category based on three box method. 

Requirements Category 

71-100 High 

41-70 Moderate 

10-40 Low 

 

Based on Jaya, to categorize the motivation of each student, the mean and standard 

deviation of the data obtained were used [11]. The data conversion to determine the 

category of students' motivation levels can be seen in Table 3 below: 

Table 3. Category of motivation‘s level. 

Requirements Category 

> Mean + Std High 

(Mean + Std) until (Mean – Std) Moderate 

< Mean – Std Low 

  

2.4 Student’s Interview 

Interviews of students were conducted to find out information and their opinions about 

learning that had been done in school. Through the questions in this interview, it can be 

seen that students' learning problems and their responses regarding games as a learning 

media. 

2.5 Teacher’s Interview 

An interview with one of the chemistry teachers was conducted to find out the 

methods that have been used in teaching chemistry, especially the periodic system 

elements of 1
st
 garde class of senior high school. In addition, It can also be seen what 

constraints, strategies and media have been used by the teacher during learning. Through 

this interview, it can also be seen that the teacher's responses and suggestions to the use of 

games as a learning media.  

 

 

3. Result and Discussion 

3.1 Student’s Motivation Questionnaire 

Data from the results of students' motivation questionnaires were tested for normality 

to determine whether the data was normally distributed or not. The normality test is carried 

out through the SPSS application with the following results. 
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Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Skor Motivasi .118 35 .200
*
 .945 35 .079 

a. Lilliefors Significance Correction 
    

*. This is a lower bound of the true significance. 
   

Figure 1. The normality test result of student‘s motivation questionnaire. 

 

The variance coefficient value is calculated using a predetermined formula which 

produces a value of 12,217%. This value is less than 30% so that the data is said to be 

normally distributed [9]. In addition, when viewed from the Sig. Kolmogorov-Smirnov and 

Shapiso-Wilk showed a value of more than 0.05, which indicates that the data were 

normally distributed. The results of the validity and reliability test of the students' 

motivation questionnaire used showed good results. The test was carried out through the 

SPSS application. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.916 20 

Figure 2. Reliability test result of student‘s motivation questionnaire 

 

Based on the results of the reliability test, the Cronbach alpha value was obtained of 

0.916 where the value was greater than 0.7. This shows that the student motivation 

questionnaire instrument used is reliable or produces a consistent measure [8]. The validity 

test of the instrument was carried out through the correlation test. The test shows 

significant results with a significance level of 0.01. The following table is the result of the 

instrument‘s correlation test. 

 

Table 4. Correlation test result of student‘s motivation questionnaire. 
 Valid Not valid 

Number of item 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19,20 13, 17 

 

To determine the motivation‘s level of students who have filled out the motivation 

questionnaire, an analysis is carried out to make high, medium and low categories. The 

total score data for each student was analyzed through the SPSS application to obtain the 

mean and standard deviation. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Total Tiap Siswa 35 63.3714 7.74249 

Valid N (listwise) 35   

Figure 3. Result of mean and standard deviation. 

 

From the total score data of 35 students who filled out the motivation questionnaire, 

the mean value of the data was 63.3714 and a standard deviation of 7.74249. Through these 

two values, the categories for the level of motivation of each student are obtained as 

follows: 
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Table 5. Result of motivation‘s level category. 
Score Motivation’s level Total students 

> 71,11 High 7 

71,11 - 55,63 Moderate 21 

< 55,63 Low 7 

 

The results of filling out the motivation questionnaire of students showed that 7 

students had high motivation, 21 were moderate and 7 others were low. This shows that the 

motivation of students in learning chemistry is still in the moderate category. Hence, it is 

necessary to make an innovation to increase the motivation of students. The index value of 

each indicator is calculated according to a predetermined formula. The three-box method 

was used to determine the category for each indicator. Because each indicator consists of 

four statements, the index will be divided by four as in Table 6. 

 

Table 6. Index value of indicator‘s motivation. 

No Indicator Statement index (%) Total Indicator 

index (%) 1 2 3 4 

1 Seriousness of student‘s 

participation in learning 

82,84 87,14 80,70 82,86 333,54 83,39 

2 The attention of students in 

listening to explanations 

from the teacher 

89,29 67,01 70,72 81,40 308,42 77,11 

3 The activeness of students in 

doing individual and group 

assignments 

86,41 81,44 79,99 74,29 322,13 80,53 

4 Adanya keinginan untuk 

hasil yang terbaik 

67,14 71,43 85,71 85,72 310 77,50 

5 the desire to get the best 

results and the involvement 

of students in discussion 

activities 

69,28 84,29 82,85 74,99 311,41 77,85 

 

From this table it can be seen that each indicator used to measure the level of 

motivation of students is included in the high category. This is also in accordance with the 

results of the teacher's interview where students, especially in class X, felt that chemistry 

was new material so it was interesting for them. In addition, the teacher also gives 

assignments to observe the ingredients in food products that students eat to be used as 

examples of chemistry in the daily life. 

3.2 Student’s Interview 

Based on student interviews regarding the material of the periodic system of elements, 

only five people said that the material was easy to understand. The only media used by 

chemistry teachers to explain the periodic system of elements is the blackboard and the 

periodic table. There are learning styles of students who like groups and independently. 

Their difficulty with the material is memorizing the material. Of the 35 students, there were 

4 students who didn't like playing games. This shows that most of them enjoy playing 

games. However, only 1 student has ever used chemistry games to study. The enthusiasm 

of students in using games as a medium for learning was high, as much as 90% agreed. 

This shows that it is necessary to apply games as learning media for students in the 

material periodic system elements in order to make it easier for them to learn and increase 

motivation. 
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3.3 Teacher’s Interview 

The results of an interview with one of the chemistry teachers said that the method 

used for teaching depends on the difficulty level of the material. If the material is easy, 

students read the material in the book first and then do a question and answer. If the 

material is difficult, the teacher explains it up front. The constraints in teaching are usually 

the different abilities of students. To overcome these obstacles the teacher usually put the 

students who have more abilities with students who are less able to receive the material 

well. This is intended so that these students interact with each other to discuss so that they 

can understand the material well. In the periodic system material, the teacher use the 

periodic table media. The teacher has never used media in the form of games. The response 

from the teacher regarding the existence of computer-based games for learning chemistry 

was very interested. The teacher is very supportive when the game is applied as a learning 

media for students' chemistry. 

3.4 Discussion 

Based on the results of the scores on each student, 7 people only have a high level of 

motivation, 21 people are moderate and 7 others are low. This is because the characteristic 

of chemical matter itself is abstract. One of the materials that students find difficult to 

understand is the periodic system of elements. In teaching this material the teacher only 

uses the periodic table as a media. For that, we need media innovation that can help 

students in learning these materials. Games are an alternative that can be chosen as a 

learning media. The game creates competition between individuals and groups to win and 

this will increase motivation so that students will enter the phase of deep-level learning in 

learning [2]. 

The use of games as a learning media in addition to increasing motivation also has the 

advantage of improving student learning outcomes. Research conducted by Hidayah shows 

the results of using games as a learning media on the periodic system material that affects 

students' learning completeness by up to 75% [4]. Based on Suryana's research on the 

development of educational games in chemistry learning, the results of students' classical 

completeness reached 71% [12]. The results of these studies indicate that the use of games 

as a learning media influences students' learning completeness. 

One of the games that can be used as a learning media by the teacher on the element 

periodic system material is the Chemmo Configuration. This game has been tested for its 

feasibility so that it can be used as a learning media in the element periodic system material 

for 1
st
-grade class of senior high school [5]. The game can also increase student activity 

because it has 4 different levels of difficulty. The activity of students reached an average of 

94.07% so that this game was very practical to use as a learning medium on the material 

periodic system elements. According to Thendar, active learning will have a positive effect 

on students' motivation and learning outcomes [13]. This shows that the use of the game 

Chemmo Configuration can increase the activities of students so that their motivation and 

learning outcomes will also increase. 

Based on research conducted by Lutfi, the use of games Chemmo Configuration in 

chemistry learning can improve learning outcomes and student motivation [14]. This shows 

that the media is very effective for increasing motivation because it creates fun learning. 

The response of students shows a positive response. Students find the game interesting, 

easy to operate, and easy to use for learning. This is an advantage of the game to make 

students feel happy in learning chemistry. Students will also feel motivated to compete 

with friends in completing missions at each level of the game. If they fail, they have to try 

again until the mission is complete. This indirectly helps students to store and remember 

material information. Papadakis in his research shows that the use of games in learning can 

increase the activity of students and their knowledge compared to conventional classes 

[15]. 

The use of computer-based games as a learning medium also has several advantages. 

According to Watson, the use of computer-based learning media can improve students' 



Prosiding Seminar Nasional Kimia (SNK) 2020  
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 10 Oktober 2020 

 
 

 

172 

conceptual understanding and self-confidence compared to classes that do not use 

computer-based learning media [16]. Besides, the use of games can make learning fun. 

Yenikalayci's research shows that the use of games can make students feel happy and 

increase their motivation to learn [17]. Research conducted by Papadakis shows the use of 

games in learning can provide a pleasant feeling when compared to conventional methods 

[18]. Latief in his research shows that game as a media in learning chemistry increase the 

student motivation in the averages score to be very good or very high in all aspects [19]. 

Based on the results of several studies, it is necessary to use games as a media for learning 

chemistry to increase student motivation and improve learning outcomes. 

  

4. Conclusion 

Based on the results of data analysis, several conclusions can be drawn as follows : 

a. The motivation profile of students at SMAN 3 Jombang in chemistry learning is still 

relatively moderate. This is evidenced by the results of filling out a motivation questionnaire 

which shows that 7 people have high motivation, 21 are medium and 7 others are low. 

b. The use of games as a medium for learning chemistry at SMAN 3 Jombang has not been 

done. This is due to the lack of information from the teacher about games that can be used as 

a medium in learning chemistry. 

c. It is necessary to use the game Chemmo Configuration as a learning media for chemistry, 

especially the periodic system material for 1
st
 grade class of senior high school to increase 

student motivation. 
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Abstrak.  Ashitaba (Angelica keiskei) merupakan salah satu tanaman obat yang berasal dari jepang dan telah 

dibudidayakan di beberapa daerah di Indonesia. Tumbuhan ashitaba telah banyak dimanfaatkan sebagai obat 

tradisional untuk diuretik, pencahar, analeptik, pelancar ASI, hipertensi, diabetes, kanker paru-paru, 

antibakteri, antiinflamasi dan antiinfluensa. Beberapa senyawa fenolik golongan flavonoid dan kumarin telah 

berhasil diisolasi dari daun dan kulit akar tumbuhan ashitaba. Kandungan kimia dan bioaktivitasnya dari 

bagian batang tumbuhan ashitaba belum banyak dilaporkan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

mengetahui kandungan fitokimia serta menentukan aktivitas antioksidan ekstrak etanol batang tumbuhan 

ashitaba. Sampel yang berupa serbuk kering batang ashitaba, diekstraksi menggunakan metode maserasi 

menggunakan pelarut etanol. Kandungan kimia dalam ekstrak etanol ditentukan menggunakan uji fitokimia 

dan uji aktivitas antioksidan dilakukan menggunakan metode DPPH. Aktivitas antioksidan dinyatakan 

dengan IC50 yang ditentukan menggunakan analisis regresi linier hubungan antara konsentrasi larutan sampel 

dengan persentase peredaman absorban DPPH. Dari hasil ekstraksi batang ashitaba menggunakan pelarut 

etanol diperoleh ekstrak  padat berwarna hijau kecoklatan sebanyak 42,91 gram (8,58%). Uji fitokimia 

menunjukkan bahwa ekstrak etanol batang ashitaba positif mengandung senyawa metabolit sekunder 

golongan alkaloid, saponin, flavonoid, fenolik, triterpenoid, steroid, dan tanin. Hasil uji aktivitas antioksidan 

ekstrak etanol batang ashitaba menunjukkan bahwa ekstrak tersebut memiliki aktivitas antioksidan dengan 

nilai IC50 sebesar 191,447 ppm dan termasuk kategori sedang. Dengan demikian ekstrak etanol batang 

tumbuhan ashitama memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bahan  antioksidan alami. 

Kata kunci: Angelica keiskei, ekstrak etanol, uji fitokimia, aktivitas antioksidan   

 

Abstract.  Ashitaba (Angelica keiskei) is a medicinal plant from Japan and has been cultivated in several 

regions in Indonesia. Ashitaba plant has been widely used as a traditional medicine for diuretics, laxatives, 

analeptics, breast milk enhancer, hypertension, diabetes, lung cancer, antibacterial, anti-inflammatory and 

anti-influenza. Several phenolic compounds in the flavonoid and coumarin groups have been isolated from 

the leaves and root bark of the ashitaba plant. The chemical content and bioactivity of the stem of the 

ashitaba plant have not been widely reported. This research was conducted with the aim of knowing the 

phytochemical content and determining the antioxidant activity of the ethanol extract of the stem of the 

ashitaba plant. Samples in the form of ashitaba stem dry powder were extracted using the maceration method 

using ethanol as a solvent. The chemical content in ethanol extract was determined using phytochemical tests 

and antioxidant activity tests were carried out using the DPPH method. Antioxidant activity was expressed 

by IC50 which was determined using linear regression analysis of the relationship between the concentration 

of the sample solution and the absorbance percentage of DPPH. From the extraction of ashitaba stems using 

ethanol as a solvent, 42.91 grams (8.58%) of brownish green color were obtained. Phytochemical tests 

showed that the ethanol extract of ashitaba stems was positive for secondary metabolites of alkaloids, 

saponins, flavonoids, phenolics, triterpenoids, steroids, and tannins. The results of the antioxidant activity test 

of the ashitaba stem ethanol extract showed that the extract had antioxidant activity with an IC50 value of 

191.447 ppm and was in the moderate category. Thus the ethanol extract of the ashitama plant stem has the 

potential to be developed as a natural antioxidant. 

Keywords: Angelica keiskei, ethanol extract, phytochemical tests, antioxidant activity   
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1. Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam kekayaan alam hayati salah satu 

contohnya adalah jenis tumbuhan obat. Tumbuhan yang mengandung senyawa metabolit 

sekunder memiliki potensi digunakan sebagai obat-obatan. Pemanfaatan obat herbal dari 

tumbuhan lebih diminati masyarakat dibandingkan obat sintetik karena obat yang berasal dari 

tumbuhan terbukti lebih menyehatkan dan tidak menimbulkan efek samping yang merugikan 

[1]. 

Tanaman obat merupakan sumber daya alam alam yang telah dimanfaatkan dalam 

pengembangan obat baru [2], termasuk obat untuk mengatasi atau mencegah penyakit 

degeneratif seperti kanker, jantung koroner, stroke, serta sebagai bahan antiaging  [3, 4, 5]. 

Radikal bebas dalam tubuh dapat menyebabkan penyakit degeneratif, penuaan dini, dan kanker 

yang mempunyai sifat sangat reaktif dan berinteraksi secara destruktif dengan bagian tubuh 

maupun sel-sel tertentu yang tersusun atas lemak, protein, karbohidrat, DNA, dan RNA melalui 

reaksi oksidasi. Oleh sebab itu dibutuhkan antioksidan untuk mengatasi dampak negatif dari 

radikal bebas [6].  

Antioksidan dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kerusakan sel dan stres oksidatif yang 

mempunyai peran penting terjadinya berbagai penyakit degeneratif seperti jantung koroner, 

stroke, dan kanker [7, 8]. Bukti ilmiah dari berbagai sumber telah menunjukkan bahwa resiko 

penyakit kronis yang diakibatkan oleh senyawa radikal bebas dapat diminimalisir dengan 

memanfaatkan peran senyawa antioksidan seperti katekin, flavonoid, antosianin, stilben, dan 

karotenoid [9]. 

Ashitaba merupakan salah satu tanaman obat yang berasal dari Jepang dan telah 

dibudidayakan di beberapa daerah dataran tinggi di Indonesia, misalnya Desa Ketapanrame, 

Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Desa Sembalun, Kecamatan Sumbawa, dan 

dikembangkan pula di Instalasi Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (IP2TP) 

Manoko, Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat Bogor (Balittro) di Lembang, Jawa Barat 

[10]. Selain dimanfaatkan sebagai sayuran, ashitaba telah dimanfaatkan sebagai obat tradisional 

untuk diuretik, pencahar, analeptik, pelancar ASI, hipertensi, diabetes, kanker paru-paru, 

antibakteri, antiinflamasi dan antiinfluensa [11, 12, 13]. Beberapa senyawa fenolik golongan 

flavonoid dan kumarin telah berhasil diisolasi dari daun dan kulit akar tumbuhan ashitaba [14, 

15]. Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan uji aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun 

ashitaba dan herba ashitaba yang masing-masing menghasilkan nilai EC50 sebesar 12,750 ppm 

dengan  kategori antioksidan sangat kuat [16] serta 350,24 ppm dengan kategori antioksidan 

lemah [17]. Uji aktivitas antioksidan ekstrak etanol bagian batang tumbuhan ashitaba belum 

pernah dilaporkan.  Oleh karena itu dalam tulisan ilmiah ini akan dilaporkan mengenai hasil uji 

fitokimia ekstrak etanol batang tumbuhan ashitaba serta uji aktivitas antioksidannya.  

 

2. Bahan dan Metode 

2.1 Bahan 

Batang tumbuhan ashitaba, etanol, pita Mg, larutan FeCl3
 
(1% dan 5%), HCl pekat, 

CH3COOH anhidrat, H2SO4 pekat, HCl 2 N, metanol, reagen Mayer, reagen Dragendorff, 

reagen Wagner,  FeCl3 1%,  amonia, DPPH (Sigma), dan aquades. 

2.2 Alat 

Piknometer (Pyrex), stopwatch, neraca analitik (Advanturer Ohaus), pompa vakum 

(Gast DOA-P-504-BN), vacuum rotary evaporator (Buchi B-491), water bath (Memmert), 

labu ukur, gelas ukur, freeze dryer (Martin Christ Alpha 1-2), pelat tetes, pembakar 

spiritus,  tabung reaksi, kaki tiga, gelas kimia, labu ukur, pipet tetes, dan botol vial, pH 

meter. 

2.3 Prosedur Penelitian 

2.3.1 Tahap Pengumpulan dan Persiapan Sampel  

Sebanyak 2 kg tumbuhan ashitaba diperoleh dari desa Ketapanrame, Kecamatan 

Trawas, Kabupaten Mojokerto. Sampel tersebut sebelum diteliti telah diidentifikasi di 
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LIPI Kebun Raya Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur. Selanjutnya sampel dibersihkan 

dari kotoran yang melekat, bagian batang dipisahkan dari daun, lau dipotong dengan 

ukuran kecil (± 0,5 cm) dan dilakukan pengeringan pada suhu kamar selama 5 hari. 

Sampel batang ashitaba kering dihaluskan dengan blender, sehingga diperoleh serbuk 

kering seberat ±500 gram. 

      2.3.2 Tahap Ekstraksi   

Serbuk kering batang tumbuhan ashitaba (±500 g), dimaserasi selama 24 jam dengan 

1,5 L pelarut etanol. Serbuk batang ashitaba yang telah dimaserasi, disaring dengan 

corong Buchner secara vakum. Residu hasil penyaringan dilakukan maserasi kembali 

sebanyak dua kali pengulangan menggunakan prosedur yang sama dengan sebelumnya.  

Gabungan filtrat hasil maserasi dievaporasi menggunakan rotavapor dengan suhu 50 
o
C 

dan dihasilkan ekstrak etanol ashitaba kental. Selanjutnya ekstrak tersebut dikeringkan 

menggunakan freeze dryer pada suhu -54
o
C dengan tekanan 10

-3 
Pa selama 8 jam, 

sehingga diperoleh ekstrak padat batang tumbuhan ashitaba berwarna hijau kecoklatan 

sebanyak 42,91 gram (8,58%). 

2.3.3 Uji Kualitatif Hasil ekstraksi 

2.3.3.1 Uji Alkaloid 

Uji alkaloid dilakukan menggunakan reagen Dragendorff, Mayer, dan Wagner. 

Ekstrak padat (1 mg) dilarutkan dengan ±3 mL metanol dan ±5 mL amonia sampai pH 

8-9, lalu campuran difiltrasi. Filtrat ditambahkan 2 mL larutan HCl 2 M. Setelah 

campuran dikocok, lapisan atas dimasukkan masing-masing 5 tetes ke dalam 4 tabung 

reaksi. Larutan pada tabung 1 sebagai blanko, larutan pada tabung 2, 3, dan 4 dilakukan 

penambahan masing-masing satu tetes pereaksi Dragendorff, Mayer, dan Wagner. Hasil 

positif ditunjukkan oleh terbentuknya endapan masing-masing berwarna jingga, putih, 

dan coklat[18]. 

2.3.3.2.  Uji Saponin 

Ekstrak sebanyak 1 mg dicampur dengan 2 mL aquades dan dikocok sampai 

homogen, kemudian dipanaskan selama 2-3 menit. Kemudian didinginkan dan dikocok 

dengan kuat. Ekstrak positif mengandung  senyawa saponin jika terbentuk busa yang 

stabil ± 7 menit [19]. 

2.3.3.3. Uji  Fenolik 

Sebanyak 1 mg ekstrak diletakkan pada pelat tetes, ditambahkan 5 tetes metanol, 

kemudian ditambah 3 tetes larutan FeCl3 5%. Hasil positif ditunjukkan dengan 

timbulnya warna hijau, biru, ungu, atau merah [18] . 

2.3.3.4. Uji Flavonoid 

Ekstrak sebanyak 1 mg dilarutkan dalam 5 ml air, diambil 1-2 tetes dan dimasukkan 

ke dalam plat tetes, ditambahkan sedikit logam magnesium dan 1-2 tetes asam klorida 

pekat. Ekstrak positif mengandung flavonoid apabila terbentuk warna kuning, jingga 

atau  merah [20]. 

2.3.3.5. Uji Tanin 

Uji tanin dilakukan dengan cara melarutkan satu milligram ekstrak dalam air 

kemudian dididihkan selama beberapa menit. Setelah disaring, filtrat ditambahkan 

dengan 3 tetes larutan FeCl3. Warna biru tua atau hitam kehijauan yang terbentuk 

menunjukkan adanya tanin [21]. 

2.3.3.6. Uji Steroid dan Triterpenoid (Uji Liebermann-Burchard) 

Sebanyak 1 mg  ekstrak padat dilarutkan dengan 5 mL metanol. Lalu diambil 5 tetes 

dan pindah ke dalam pelat tetes dan ditambahkan 3 tetes asam asetat anhidrat, 

didiamkan hampir kering, selanjutnya ditambahkan satu tetes H2SO4 pekat. Apabila 

menghasilkan warna lembayung sampai jingga  pada larutan menandakan adanya 

triterpenoid. Jika menghasilkan warna biru mengindikasikan  adanya steroid [18]. 
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2.3.4. Uji Aktivitas Antioksidan 

2.3.4.1. Pembuatan Larutan Induk Ekstrak Etanol Batang Tumbuhan Ashitaba 

Ekstrak etanol batang tumbuhan ashitaba (A. keiskei) padat ditimbang 5 mg, 

kemudian dilarutkan dalam labu ukur 10 mL menggunakan metanol sampai tanda batas, 

sehingga diperoleh larutan induk dengan konsentrasi 500 ppm. 

2.3.4.2. Pembuatan reagen DPPH 

Larutan DPPH dengan konsentrasi 4 mM dibuat dengan menimbang serbuk DPPH 

sebanyak 0,0157 gram, lalu dimasukkan dalam labu ukur 100 mL dan dilarutkan dalam 

metanol sampai tanda batas. Larutan yang dihasilkan disimpan di ruang gelap dan 

dilindungi dengan aluminiumfoil. 

2.3.4.3. Uji Aktivitas Antioksidan dengan Metode DPPH  

Aktivitas antioksidan dapat diketahui dengan melakukan pengujian menggunakan 

metode DPPH.  Dari larutan induk ekstrak etanol batang tumbuhan ashitaba 500 ppm 

diambil sebanyak 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 mL sehingga akan dihasilkan larutan dengan 

konsentrasi masing-masing 10, 20, 40, 80, 160 ppm dalam labu ukur 5 mL. Ke dalam 

masing-masing labu ukur ditambahkan 1 mL larutan DPPH 0,4 mM.  Selanjutnya, 

ditambahkan metanol sampai tepat tanda batas volume 5 mL. Larutan tersebut 

diinkubasi dalam waktu 30 menit pada suhu kamar dan ruang gelap. Absorbansi larutan 

diukur pada panjang gelombang maksimum 517 nm. Persentase peredaman radikal 

bebas dihitung dengan persamaan di bawah ini: 

                
                  −                  

                  
       

[22]. 

Setelah diketahui nilai % peredaman radikal DPPH, maka dapat diketahui  nilai IC50 

dengan analisis regresi linier menggunakan grafik hubungan antara persentase 

peredaman DPPH dengan konsentrasi sampel.  IC50 adalah konsentrasi larutan sampel 

yang mampu meredam 50% absorban larutan radikal bebas DPPH [22]. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Serbuk batang tumbuhan ashitaba seberat 500,032 gram, dimaserasi selama 24 jam 

menggunakan 1,5 L pelarut etanol dan diulang dua kali. Penguapan filtrat hasil penyaringan  

menggunakan rotavapor, dilanjutkan pengeringan air dalam freeze dryer pada suhu -54
o
C 

dengan tekanan 10
-3 

Pa selama 8 jam, menghasilkan ekstrak padat batang tumbuhan ashitaba 

berwarna hijau kecoklatan sebanyak 42,91 gram (8,58%). Ekstrak padat tersebut kemudian diuji 

fitokimia dan ditentukan aktivitas antioksidannya. Hasil uji fitokimia disajikan pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Hasil uji fitokimia ekstrak etanol batang tumbuhan ashitaba 

Metabolit  sekunder Hasil uji fitokimia 

Alkaloid + 

Saponin + 

Flavonoid + 

Fenolik + 

Triterpenoid + 

Steroid + 

Tanin + 

 

Data yang dihasilkan dari pengujian fitokimia tersebut dapat dinyatakan bahwa ekstrak 

etanol batang tumbuhan ashitaba positif mengandung senyawa metabolit sekunder golongan 

alkaloid, saponin, flavonoid, fenolik, triterpenoid dan tanin.  
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3.1 Hasil Uji Alkaloid 

Adapun pengujian senyawa alkaloid secara kualitatif dilakukan menggunakan pereaksi 

Mayer, Wagner dan Dragendorff. Pada uji menggunakan ketiga pereaksi tersebut, ekstrak 

menunjukkan hasil positif apabila terjadi pembentukan endapan berwarna putih, coklat, 

jingga. Pengujian ini didasarkan pada persamaan reaksi yang disajikan pada Gambar 1 

sampai 3. 

 

 
Gambar 1. Reaksi pada pengujian senyawa alkaloid menggunakan pereaksi Mayer [23] 

 

 
Gambar 2. Reaksi pada pengujian senyawa alkaloid menggunakan pereaksi Wagner [23]  

 

 
Gambar 3. Reaksi pada pengujian senyawa alkaloid menggunakan pereaksi Dragendorff 

[23] 

 

3.2 Hasil Uji Saponin 

Hasil uji saponin ekstrak etanol batang tumbuhan ashitaba (Angelica keiskei) setelah 

dipanaskan 2-3 menit dan didinginkan lalu dikocok kuat-kuat terbentuk busa stabil setinggi 

5 cm selama 5 menit. Reaksi yang terjadi adalah: 

 
Gambar 4. Reaksi pada pengujian senyawa saponin [23] 

3.3 Uji Flavonoid 

Pada pengujian senyawa flavonoid yakni dengan mereaksikan sampel eksrak etanol 

batang ashitaba dengan pereaksi Shinoda (pita magnesium dan asam klorida pekat). 
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Berdasarkan pengujian tersebut ekstrak mengandung senyawa flavonoid dibuktikan dengan 

perubahan warna larutan menjadi berwarna kuning. Warna yang berubah dihasilkan oleh 

senyawa kompleks yang terbentuk antara ion magnesium dengan ion fenoksi dalam 

senyawa flavonoid. Berikut ini adalah persamaan reaksinya yang disajikan pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Reaksi senyawa flavonoid dengan magnesium dalam HCl [23] 

3.4 Uji Fenolik 

Pada pengujian senyawa fenolik, ekstrak etanol batang tumbuhan ashitaba Angelica 

keiskei menunjukkan warna positif hijau kebiruan setelah direaksikan dengan pereaksi 

larutan feri klorida 5%. Berdasarkan hasil tersebut ekstrak mengandung senyawa fenolik. 

Perubahan warna dihasilkan oleh senyawa kompleks yang terbentuk antara ion ferri dengan 

ion fenoksida dari gugus fenolik. Persamaan reaksinya disajikan pada Gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Reaksi antara senyawa fenolik dengan ferri klorida [21] 

3.5 Uji Triterpenoid 

Pengujian senyawa terpenoid yakni dengan mereaksikan sampel ekstrak etanol batang 

ashitaba dengan asam sulfat pekat dan asetat anhidrat. Berdasarkan pengujian tersebut 

ekstrak etanol batang ashitaba mengandung senyawa steroid ditunjukkan dengan terjadi 

perubahan warna larutan menjadi hijau, sedangkan triterpenoid dengan terbentuk warna 

jingga. Persamaan reaksinya disajikan pada Gamber 7.  

 
 

Gambar 7. Reaksi senyawa terpenoid dengan asetat anhidrida dan H2SO4 [24]. 

3.6 Uji Tannin 

Uji senyawa tannin dan polifenol pada ekstrak batang ashitaba yakni dengan 

mereaksikan ekstrak 1 mg ekstrak dengan pereaksi larutan feri klorida 5% yang 

menghasilkan larutan berwarna hijau kehitaman. Hal ini didasarkan pada persamaan reaksi 

yang disajikan pada Gambar 8.  
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Gambar 8. Reaksi senyawa tanin dan polifenol dengan ferri klorida [25] 

Hasil uji fitokimia pada penelitian sebelumnya  ekstrak etanol batang tumbuhan 

ashitaba (Angelica keiskei) positif mengandung flavonoid, kalkon, fenolik [26, 27]. 

3.7 Uji Aktivitas Antioksidan 

Uji aktivitas antioksidan diuji menggunakan metode DPPH yang merupakan salah satu 

metode uji kuantitatif yang mempunyai tujuan untuk mengetahui nilai aktivitas antioksidan 

pada batang tumbuhan ashitaba. DPPH adalah metode konvensional dan sudah lama 

digunakan untuk menetapkan nilai aktivitas senyawa antioksidan [28]. Pengerjaan metode 

DPPH juga cepat, mudah, dan sensitif untuk pengujian aktivitas antioksidan ekstrak 

tanaman secara spektrofotometer [29]. Aktivitas antioksidan diukur dengan metode 

spektrofotometri menggunakan spektroskopi UV-Vis pada panjang gelombang maksimum 

DPPH yaitu sebesar 517 nm [29].  

Tabel 2. Hasil pengukuran absorbansi larutan ekstrak etanol batang ashitaba pada uji DPPH 

Konsentrasi 

ekstrak ashitaba 

(ppm) 

Absorbansi 

1 2 3 
Rata-rata 

absorban 

0 0,7267 0,7263 0,7258 0,7263 

10 0,6871 0,6800 0,6942 0,6871 

20 0,5918 0,5759 0,5600 0,5759 

40 0,5449 0,5338 0,5561 0,5449 

80 0,5162 0,5401 0,4920 0,5041 

160 0,4209 0,4144 0,4274 0,4209 

 

Dari data absorbansi (Tabel 2) dapat diitung nilai %peredaman absorban DPPH 

menggunakan persamaan berikut: 

                 
                  −                  

                  
       

[20]. 

 

Tabel 3. Hasil % peredaman DPPH oleh larutan ekstrak etanol batang ashitaba  

Konsentrasi 

ekstrak ashitaba 

%Peredaman Rata-rata 

%Peredaman 1 2 3 

0 0 0 0 0 

10 5,4493 6,3748 4,3538 5,3926 

20 18,5634 20,7077 22,8437 20,7049 

40 25,0172 26,5042 23,3811 24,9675 
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Konsentrasi 

ekstrak ashitaba 

%Peredaman Rata-rata 

%Peredaman 1 2 3 

80 28,9666 25,6368 32,2128 28,9387 

160 42,0807 42,9437 41,1132 42,0459  

 

Setelah diketahui nilai % peredaman radikal DPPH, maka dapat ditentukan harga IC50 

dengan menggunakan analisis regresi linier hubungan antara nilai konsentrasi larutan 

ekstrak etanol batang ashitaba dengan persentase peredaman absorban DPPH [23]. Tingkat 

kekuatan aktivitas antioksidan yang diperoleh ditentukan menggunakan Tabel 4.  

  

Tabel 4. Tingkat Kekuatan Aktivitas Antioksidan menggunakan Metode DPPH [30]. 

 
Kekuatan  Antioksidan Nilai IC50 (ppm) 

Sangat kuat Kurang dari 50 

Kuat 50-100 

Sedang 100-250 

Lemah 250-500 

 

Nilai IC50 diperoleh dengan membuat regresi linier hubungan antara rata-rata persentase 

peredaman aktivitas DPPH dengan nilai konsentrasi sampel yang menyatakan besarnya 

konsentrasi larutan sampel dalam bentuk grafik. 

 
Gambar 9. Kurva regresi linier nilai aktivitas antioksidan ekstrak ashitaba (A. keiskei) 

dengan metode DPPH 

Berdasarkan gambar diatas diperoleh persamaan y= 0,1977x+12,151. Hasil perhitungan 

akhir menunjukkan bahwa nilai IC50 sebesar 191,447 ppm. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa kemampuan menangkap radikal bebas ekstrak batang tumbuhan ashitaba masuk 

dalam kategori aktivitas antioksidan sedang karena memiliki nilai IC50 yang berada dalam 

rentang 100-250 ppm [30].  

Berdasarkan hasil uji di atas dapat dinyatakan ekstrak etanol batang tumbuhan ashitaba 

(Angelica keiskei) memiliki aktivitas antioksidan. Keberadaan senyawa metabolit sekunder 

dalam ekstrak tersebut, khususnya senyawa flavonoid, alkaloid, terpenoid, fenolik, tannin, 

saponin  mampu menangkal radikal bebas [31, 32, 33]. Senyawa fenolik adalah senyawa 

kimia yang terdiri dari gugus hidroksil (-OH) yang terikat langsung dengan gugus 

hidrokarbon aromatik. Gugus hidroksil dalam senyawa fenolik dapat mendonorkan atom 

hidrogen melalui mekanisme transfer elektron sehingga proses oksidasi dapat dihambat, 

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan [34]. Senyawa fenolik adalah salah satu 

senyawa metabolit sekunder kelas besar yang mempunyai berbagai macam jenis, di 

antaranya adalah alkaloid, flavonoid, terpenoid, tannin, dan fenolik. 

Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan uji aktivitas antioksidan pada ekstrak etanol 

daun ashitaba dan diperoleh nilai EC50 12,750 ppm yang termasuk dalam kategori 

antioksidan sangat kuat [16], sementara itu pada uji aktivitas ekstrak etanol herba ashitaba  
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diperoleh harga EC50 sebesar 350,24 ppm yang termasuk dalam kategori antioksidan lemah 

[17]. Dengan demikian aktivitas antioksidan ekstrak etanol batang ashitaba lebih rendah 

dibandingkan bagian daun tetapi lebih kuat jika dibandingkan dengan herba tumbuhan 

ashitaba. Kandungan senyawa metabolit sekunder dalam bagian daun ashitaba memiliki 

aktivitas antioksidan yang lebih kuat dibandingkan senyawa metabolit sekunder dalam 

bagian batang ashitaba. Sementara itu herba tumbuhan ashitaba  yang disiapkan melalui 

pengeringan dalam oven pada suhu 40
o
C selama 3 hari telah  menurunkan  aktivitas 

antioksidannya. 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dianalisis dapat disimpulkan hasil ekstrak 

etanol bagian batang tumbuhan ashitaba terkandung senyawa metabolit sekunder golongan 

alkaloid, saponin, flavonoid, tannin, fenolik, dan triterpenoid. Pada uji aktivitas antioksidan 

menggunakan metode DPPH, ekstrak tersebut memiliki nilai aktivitas antioksidan berkategori 

sedang dengan IC50 sebesar 191,447 ppm. Dengan demikian ekstrak etanol batang tumbuhan 

ashitaba memiliki potensi dikembangkan sebagai bahan antioksidan alami. 
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Abstrak. Telah dibuat artikel review literatur tentang sintesis nanopartikel perak dan aplikasinya sebagai 

deteksi ion logam berat dalam medium air. Nanopartikel perak  merupakan suatu partikel berukuran nano 

yakni kurang dari 100 nm. Sintesis nanopartikel perak dapat dilakukan melalui dua metode yaitu metode top-

down dan bottom-up. Sintesis nanopartikel perak menggunakan metode bottom-up dapat dilakukan melalui 

reaksi reduksi kimia. Zat pereduktor dapat diperoleh dari asam amino seperti tirosin dan sistein karena 

memiliki gugus –OH, -NH2 dan –COOH, yang mampu berperan sebagai pereduksi dan capping agent dalam 

proses pembentukan nanopartikel perak. Proses sintesis nanopartikel perak dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya waktu reaksi, pH dan konsentrasi. Hasil kajian pada sintesis nanopartikel perak terjadi perubahan 

warna dari larutan tidak berwarna menjadi kuning hingga kuning kecoklatan saat nanopartikel perak telah 

terbentuk. Karakterisasi nanopartikel perak dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis untuk 

mengetahui intensitas plasmon resonansi permukaan (SPR) pada panjang gelombang 400-450 nm. Intensitas 

spektra plasmon resonansi permukaan (SPR) digunakan sebagai indikator bahwa telah terbentuk nanopartikel 

perak. Karakterisasi nanopartikel perak menggunakan transmission electron microscopy (TEM) untuk 

mengetahui ukuran partikel. Karakterisasi menggunakan Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) 

untuk mengidentifikasi gugus fungsional pada nanopartikel perak. Salah satu gugus fungsional OH berasal 

dari zat pereduksi dan muncul pada bilangan gelombang 3750-3000 cm
-1

, berperan sebagai pereduksi ion Ag
+
 

menjadi Ag
0
. Salah satu pemanfaatan nanopartikel perak yaitu  pendeteksi ion logam berat, yang sangat 

selektif terhadap ion logam Hg
2+

. Hal ini ditandai dengan perubahan warna dari larutan nanopartikel perak 

yang semula berwarna kuning berubah menjadi tidak berwarna setelah ditambahkan larutan ion Hg
2+

. 

Nanopartikel perak juga memiliki sensitivitas tinggi dalam mendeteksi ion logam Hg
2+

. Hal ini ditunjukkan 

dengan konsentrasi terendah dari ion logam Hg
2+

 yang dapat dideteksi oleh nanopartikel perak dengan 

pereduksi sistein yaitu sebesar 0,002 mg/L. 

Kata kunci : nanopartikel perak, metode reduksi kimia, ion logam berat 

Abstract. This literature review has discussed the synthesis of silver nanoparticles and their application as 

the detection of heavy metal ions in the water medium. Silver nanoparticles are nano-sized particles that are 

less than 100 nm. The synthesis of silver nanoparticles can be carried out through two methods, namely top-

down and bottom-up methods. The bottom-up method of synthesis of silver nanoparticles can be carried out 

through a chemical reduction reaction. Reducing substances can be obtained from amino acids such as 

tyrosine and cysteine because they have –OH, -NH2 and -COOH groups, which can act as reducers and 

capping agents in the process of forming silver nanoparticles. The synthesis process of silver nanoparticles is 

influenced by several factors including reaction time, pH, and concentration. The results of the study on the 

synthesis of silver nanoparticles showed a color change from a colorless solution to yellow to brownish-

yellow when silver nanoparticles were formed. `Characterization of silver nanoparticles using a UV-Vis 

spectrophotometer to determine the surface plasmon resonance intensity (SPR) at a wavelength of 400-450 

nm. Surface plasmon resonance spectra intensity (SPR) is used as an indicator that silver nanoparticles have 

formed. Characterization of silver nanoparticles using transmission electron microscopy (TEM) to determine 

particle sizes. Characterization using Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) to identify functional 

groups on silver nanoparticles. One of the OH functional groups comes from a reducing agent and appears at 

the wave number 3750-3000 cm
-1

, acting as a reducer of Ag
+
 ions to Ag

0
. One of the uses of silver 

nanoparticles is the detection of heavy metal ions, which are very selective towards Hg
2+

 metal ions. This is 

mailto:amaria@unesa.ac.id
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indicated by the change in color of the silver nanoparticle solution which was originally yellow to colorless 

after adding the Hg
2+

 ion solution. Silver nanoparticles also have a high sensitivity in detecting Hg
2+ 

metal 

ions. This is indicated by the lowest concentration of Hg
2+

 metal ions that can be detected by silver 

nanoparticles with cysteine-reducing agents, which is 0.002 mg/L. 

`Keywords: silver nanoparticles, chemical reduction methods, heavy metal ions 

 

1. Pendahuluan 

Saat ini nanoteknologi berkembang pesat, seiring dengan berkembangnya kemajuan 

teknologi dan zaman. Nanoteknologi sangat menarik perhatian para peneliti, baik dari 

lingkungan akademik maupun industri, karena memiliki ukuran partikel berskala nano 1-100 

nm [1]. Hal ini menyebabkan nanopartikel bersifat lebih reaktif dibandingkan partikel 

berukuran besar. Reaktivitas material ditentukan oleh atom-atom di permukaan nanopartikel 

yang bersentuhan langsung dengan material lain [2]. Perubahan sifat pada nanopartikel 

berkaitan dengan peristiwa kuantum dan perubahan rasio jumlah atom yang menempati 

permukaan nanopartikel terhadap jumlah total atom. Hal tersebut diharapkan menjadi kelebihan 

nanopartikel dibandingkan partikel berukuran besar, sehingga dapat dikembangkan untuk 

berbagai keperluan [3]. 

Salah satu nanopartikel logam yang saat ini telah menarik perhatian para peneliti ialah 

nanopartikel perak. Perak adalah salah satu logam mulia yang memiliki kualitas optik yang baik 

setelah emas dengan harga yang terjangkau. Hal ini juga dapat dilihat dari jumlah publikasi 

penelitian tentang nanopartikel perak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan peminat secara 

signifikan dari tingkat dunia maupun di Indonesia. Dimulai sejak tahun 2000- 2018 pada tingkat 

dunia peminatnya terus meningkat (Gambar 1a), sedangkan di Indonesia sejak tahun 2010-2016 

penelitiannya mulai berkembang hingga tahun 2017-2019 jumlah publikasi tentang nanopartikel 

perak berkembang pesat berdasarkan data pada Gambar 1b [4]. Meskipun demikian para 

peneliti terus mengembangkan ide tentang nanopartikel perak, disamping sintesisnya yang 

sederhana dan mudah dilakukan aplikasi dari nanopartikel perak juga sangat luas diantaranya 

dalam bidang katalis, elektronik, biomedis dan biosensor [5]. Penerapan aplikasi nanopartikel 

perak juga sangat dekat dengan kehidupan makhluk hidup. Hal itulah yang membuat para 

peneliti tertarik dengan nanopartikel perak. 

Pembentukan nanopartikel perak ditandai dengan perubahan warna (dari tidak berwarna 

menjadi kuning) dan munculnya puncak intensitas plasmon resonansi permukaan pada panjang 

gelombang 400-450 nm. Intensitasnya diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada 

panjang gelombang 300-700 nm [6]. Sintesis nanopartikel perak dapat dilakukan melalui dua 

metode yaitu metode top-down dan bottom-up [8]. Sintesis nanopartikel perak menggunakan 

metode bottom-up dapat dilakukan melalui reaksi reduksi kimia. Zat pereduksi yang digunakan 

ialah berasal dari sumber biologis seperti ekstrak tumbuhan, mikroorganisme, enzim dan 

berbagai biopolimer seperti protein dan karbohidrat [6]. Penggunaan pereduksi asam amino 

pada sintesis nanopartikel perak dibandingkan senyawa anorganik ialah hasil sintesisnya lebih 

ramah lingkungan. Begitu pula jika dibandingkan dengan pereduksi bahan alam, penggunaan 

pereduksi asam amino proses sintesisnya lebih sederhana karena tidak perlu diekstrak terlebih 

dahulu. Dalam sintesis nanopartikel perak asam amino juga dapat bertindak sebagai pereduksi 

dan penstabil. Salah satu contoh penelitian sebelumnya melakukan sintesis nanopartikel perak 

dengan asam p-aminobenzoat sebagai pereduksi dan penstabil. Proses sintesis nanopartikel 

perak sangat dipengaruhi oleh pH, waktu reaksi dan rasio mol reaktan. Hasil sintesisnya hanya 

terjadi pada pH 11. Waktu reaksi optimal dan rasio mol reaktan AgNO3 dan asam p-

aminobenzoat adalah 30 menit dan 5:100. Bentuk nanopartikel perak yang dihasilkan berbentuk 

bulat dengan ukuran 12  7 nm diukur menggunakan transmission electron microscopy (TEM) 

[7].  

Adanya efek spektra plasmon resonansi permukaan pada nanopartikel perak memiliki 

sensitivitas tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai detektor [8] Berdasarkan literatur 
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nanopartikel perak juga memiliki selektivitas dan sensitivitas tinggi [4]. Kemampuan ion perak 

dalam mengikat zat lain ialah dengan ikatan kovalen yang relatif kuat. Kemampuan inilah yang 

menyebabkan nanopartikel perak digunakan sebagai detektor. Salah satunya adalah deteksi ion 

logam berat, yang mana kesensitifannya juga sangat kecil hingga konsentrasi ppb. Selain itu ion 

logam berat merupakan salah satu limbah dari aktivitas industri yang merupakan zat pencemar 

yang berbahaya dan bersifat toksik [9]. Oleh karena itu keberadaan logam berat ini harus 

diminimalisir supaya tidak merusak lingkungan dengan memanfaatkan nanopartikel perak 

sebagai deteksi ion logam berat. 

 

Gambar 3. Perkembangan penelitian AgNP secara dunia (a), dan Indonesia (b) [4] 

 

Gambar 4. Dua metode utama nanopartikel: top-down dan bottom-up [8] 
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2. Sintesis Nanopartikel Perak 

2.1. Metode sintesis nanopartikel perak 

Secara umum sintesis nanopartikel terdiri dari 2 metode yaitu metode fisika (top-down), 

dan kimia (bottom-up) (Gambar 2). Metode fisika adalah pemecahan padatan logam menjadi 

partikel-partikel kecil berukuran nano, sedangkan metode kimia adalah pembentukan 

nanopartikel melalui reaksi kimia [10]. Metode sintesis nanopartikel yang sangat populer 

adalah menggunakan reduksi kimia, yang termasuk metode kimia (buttom up). Metode ini 

memerlukan biaya yang relatif murah, sederhana, cepat dan efektif untuk menghasilkan 

nanopartikel. Metode reduksi kimia bekerja dengan cara ion logam Ag
+
 direduksi oleh zat 

pereduksi menjadi nanopartikel perak [8]. Dalam sintesis nanopartikel perak juga dapat 

ditambahakan zat penstabil untuk menstabilkan nanopartikel perak. Penggunaan agen 

penstabil dilakukan untuk mencegah terjadinya agregasi nanopartikel perak [11]. 

Beberapa peneliti telah melakukan sintesis nanopartikel perak dengan cara mereaksikan 

logam Ag
+
 dengan pereduksi dan penstabil berupa bahan kimia anorganik [10], [11]. Bahan-

bahan yang biasa digunakan diantaranya natrium tetraborohidrat (NaBH4), polivinilpirolidin 

(PVP), benzena (C6H6) dan karbon tetraklorida (CCl4), namun Senyawa-senyawa tersebut 

termasuk bahan yang sulit didegradasi, sehingga dapat menjadi polutan bagi lingkungan [12]. 

Oleh karena itu untuk mengatasi masalah lingkungan akibat bahan yang sulit didegradasi, 

perlu dilakukan pengembangan sintesis nanopartikel perak dengan metode berbasis ramah 

lingkungan. Reduktor dalam sintesis nanopartikel perak dapat menggunakan sumber biologis 

seperti ekstrak tumbuhan, mikroorganisme, enzim dan berbagai biopolymer seperti protein dan 

karbohidrat [6]. Berikut beberapa contoh penelitian sintesis nanopartikel perak  

1. Bothra et al. [13] menggunakan metode reduksi kimia dengan mereaksikan natrium 

tetraborohidrat (NaBH4) dan larutan AgNO3 menghasilkan nanopartikel perak yang 

ditandai dengan larutan berwarna kuning muda. Kemudian nanopartikel perak yang sudah 

disintesis ditambahkan p-henylenediamine (p-PDA) sebagai agen penutup. Rasio 

perbandingan AgNO3: NaBH4 adalah 10:1. Dengan perbandingan tersebut NaBH4 sudah 

mampu membentuk nanopartikel perak ditandai oleh munculnya intensitas plasmon 

resonansi permukaan (SPR) pada panjang gelombang 411 nm.  

2. Mochi et al. [14] menyintesis nanopartikel perak dengan pereduksi NaBH4 dan 

menambahkan garam natrium asam 3-merkapto-1 propanasulfonat (3-MPS) untuk memberi 

gugus fungsional tiol (-S-H). Hasil intensitas plasmon resonansi permukaan nanopartikel 

perak muncul di daerah panjang gelombang 400 nm, dengan intensitas yang tidak jauh 

berbeda dari hasil penelitian Bothra et al [13]. Berikut merupakan skema sintesis 

nanopartikel AgNP-3MPS (Gambar 3). 

 

Gambar 5. Skema sintesis nanopartikel AgNP-3MPS  [31] 
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Bahan yang digunakan pada kedua contoh penelitian tersebut merupakan senyawa kimia 

anorganik termasuk kategori yang sulit didegradasi, sehingga bisa menjadi polutan bagi 

lingkungan [12]. Selain sifatnya yang berbahaya harga NaBH4 juga sangat mahal, sehingga 

sulit dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu, perlu 

mengembangkan sintesis nanopartikel perak dengan pereduksi yang harganya terjangkau 

atau bahkan bahan yang didapatkan dari alam. Hasil sintesisnya juga tidak lebih buruk dari 

yang menggunakan bahan pereduksi kuat yang berbahaya dan mahal.  

3. Sari et al. [15] menggunakan metode reduksi kimia dengan mereaksikan ekstrak buah M. 

Calabura L dan larutan AgNO3 menghasilkan nanopartikel perak yang ditandai dengan 

larutan berwarna kuning. Setelah itu campuran disimpan di bawah sinar matahari, lalu 

diukur dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 280-700 nm. Penyinaran 

dilakukan secara tidak langsung. Penyinaran sinar matahari secara tidak langsung untuk 

menghindari terbentuknya nanopartikel perak yang terlalu banyak, sehingga menyebabkan 

warna kuning yang pekat. 

Proses sintesis nanopartikel perak menurut Sari et al terjadi karena ekstrak buah M. 

calabura L memiliki senyawa antioksidan seperti vitamin C sebesar 90 mg/100 g  ekstrak 

buah M. calabura L dan flavonoid sebesar 0,98 mg/g sebagai bioreduktornya [16]. Selain 

memiliki kandungan vitamin C dan flavonoid, ekstrak buah M. calabura L juga memiliki 

gugus –OH yang mampu mendonorkan elektron. Nilai potensial reduksi dari vitamin C 

adalah +0,35 V dan flavonoid adalah +0,33 V [17] lebih kecil dibandingkan nilai potensial 

Ag
+
 yaitu +0,80 V [17], sehingga dapat mereduksi ion Ag

+
 menjadi Ag

0
. Mekanisme reaksi 

reduksi dari vitamin C dengan ion Ag
+
 dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 6. Mekanisme reaksi sintesis nanopartikel perak dengan bantuan sinar matahari 

dan bioreduktor vitamin C [32] 

4. Annadhasan et al. [18] menyintesis nanopartikel perak dengan pereduksi tirosin. 

Terbentuknya nanopartikel perak ditandai dengan perubahan warna yang semula tidak 

berwarna berubah menjadi warna kuning lemon dan menunjukkan puncak penyerapan SPR 

pada 408 nm. Asam amino merupakan contoh pereduksi yang ramah lingkungan salah 

satunya adalah tirosin. Tirosin bertindak sebagai pereduksi dan penstabil karena memiliki 

gugus –OH dan -NH2 yang mampu mereduksi ion Ag
+
 dan gugus –COOH untuk mengikat 

kuat permukaan nanopartikel perak, sehingga dapat stabil sampai 6 bulan.  

5. Chuchita et al. [6] juga menyintesis nanopartikel perak dengan pereduksi asam amino 

tirosin yang sekaligus berperan sebagai capping agent. Pembentukan nanopartikel perak 

dengan pereduksi tirosin efektif pada kondisi basa. Reaksi yang terjadi pada pembentukan 

nanopartikel perak dengan pereduksi tirosin sebagai berikut, 

 

Gambar 7. Mekanisme reaksi pembentukan nanopartikel perak dengan pereduksi tirosin [6] 
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pH senyawa pereduksi dan capping agent dapat mempengaruhi proses reduksi ion perak 

menjadi nanopartikel. Gugus fungsioal fenol tirosin dapat terdeprotonasi membentuk gugus 

fungsional baru yang bermuatan negatif pada kondisi basa. Gugus fenol pada tirosin 

mampu melepas H
+
 membentuk basa konjugasi. Gugus fungsional yang bermuatan negatif 

dapat berikatan dengan Ag
+
 melalui interaksi elektrostatik maupun ikatan kovalen 

koordinasi seperti pada Gambar 5 [6]. 

Penggunaan tirosin pada sintesis nanopartikel perak dapat menghemat bahan yang 

digunakan dan mengurangi limbah yang dihasilkan, karena tirosin memiliki dua fungsi 

sekaligus yaitu sebagai pereduksi dan capping agent. Penggunaan tirosin dalam sintesis 

nanopartikel perak memiliki prosedur yang lebih sederhana daripada pereduksi bahan alam 

karena tidak perlu melakukan proses ekstraksi terlebih dahulu.  

2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sintesis nanopartikel perak 

Sintesis nanopartikel dipengaruhi oleh beberapa parameter reaksi diantaranya waktu reaksi, 

pH dan konsentrasi [7].  

2.2.1. Waktu reaksi 

Waktu reaksi dalam sintesis nanopartikel perak dapat berpengaruh pada nanopartikel 

perak yang dihasilkan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin pekatnya warna kuning pada 

larutan nanopartikel perak maka waktu reaksinya juga meningkat. Kepekatan warna 

larutan nanopartikel perak sebanding dengan semakin tingginya absorbansi dari 

nanopartikel perak [12]. Pengaruh dari variasi waktu reaksi akan menunjukkan spektra 

plasmon resonansi permukaan dengan intensitas yang berbeda-beda, disajikan pada 

Gambar 6. Pada waktu reaksi 15 menit sampai 45 menit intensitasnya relatif sama, 

sedangkan pada waktu reaksi 120 menit mengalami penurunan yang signifikan  

(Gambar 6). Hal ini menunjukkan bahwa waktu reaksi optimum terjadi pada waktu reaksi 

45 menit, dan mengalami penurunan intensitas lebih dari waktu reaksi 45 menit. Peristiwa 

tersebut terjadi karena proses nukleasi koloidal perak telah selesai dan mencapai bentuk 

serta ukuran partikel yang kecil, stabil pada waktu sintesis maksimum yaitu 45 menit [6].  

Waktu reaksi juga berkaitan dengan stabilitas nanopartikel. Waktu reaksi dianalisis 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis yaitu sebelum dan setelah proses penyimpanan 

nanopartikel. Stabilitas nanopartikel dapat dinyatakan dalam konteks agregasi. Agregasi 

terjadi apabila struktur nano mengalami klasterisasi akibat interaksi antar partikel yang 

berdekatan [1]. Dengan demikian stabilitas nanopartikel bergantung pada pencegahan 

proses agregasi. Pencegahan tersebut dapat dimodifikasi menggunakan capping agent. 

Capping agent dapat berupa anion atau polimer [19]. Nanopartikel dinyatakan tidak 

terjadi agregasi ketika larutannya tidak mengalami perubahan warna yang ekstrim, tidak 

muncul endapan dan intensitas plasmon resonansi permukaannya juga tidak mengalami 

perubahan selama masa penyimpanan [18]. Semakin lama waktu penyimpanan 

nanopartikel dan tidak terjadi agregasi maka semakin baik kestabilannya.  

 

Gambar 8. Spektra plasmon resonansi permukaan nanopartikel perak pada variasi waktu 

reaksi (15-120) menit [6] 



Prosiding Seminar Nasional Kimia (SNK) 2020  
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 10 Oktober 2020 

 
 

 

191 

 2.2.2. pH 

pH pereduksi dalam sintesis nanopartikel perak dapat mempengaruhi proses reduksi 

ion Ag
+
 menjadi Ag

0
. Semakin tinggi pH maka semakin banyak ion Ag

+
 yang direduksi 

ditandai dengan perubahan warna dari tidak berwarna menjadi kuning [6]. Intensitas 

warna tersebut dapat menunjukkan nilai absorbansi nanopartikel perak. Semakin pekat 

warna kuning dari larutan nanopartikel perak maka diindikasikan nilai absorbansinya 

semakin besar [15]. Chuchita et al. [6] melakukan sintesis nanopartikel perak dengan 

variasi pH pereduksi dari pH 7-13. Hasil penelitiannya dilaporkan bahwa pH 11-12 (botol 

5-6) menunjukkan larutan berwarna kuning. Pada pH 7-10 dan 13 (botol 1-4, 7) tidak 

menunjukkan perubahan warna. Hasil analisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis 

menunjukkan intensitas pada pH 11 lebih tinggi dibandingkan pH 12.  Jika dilihat dengan 

mata telanjang pada pH 11 (botol 5) warna kuning larutannya lebih cerah dibandingakan 

pH 12 (botol 6) yang disajikan pada Gambar 7. Hal ini menunjukkan bahwa pH senyawa 

pereduksi mempengaruhi hasil reduksi ion perak menjadi nanopartikel [6]. Variasi pH 

juga akan mempengaruhi ukuran partikel yang dihasilkan dengan menggunakan 

transmission electron microscopy (TEM). 

 

Gambar 9. Spektra plasmon resonansi permukaan nanopartikel perak pada variasi pH 

(7-13) [6] 

2.2.3. Konsentrasi 

Perubahan puncak intensitas berkaitan dengan konsentrasi pereduksi [20]. Semakin 

tinggi konsentrasi pereduksi maka semakin kecil intensitasnya dengan panjang gelombang 

antara 380-430 [6]. Konsentrasi optimum pereduksi menunjukkan intensitas tertinggi. 

Pada konsentrasi optimum jumlah pereduksi telah mencukupi untuk mereduksi ion Ag
+
 

dalam larutan. Hal inilah yang menyebabkan jumlah nanopartikel yang terbentuk cukup 

banyak, sehingga pereduksi yang digunakan efektif dalam pembentukan nanopartikel 

perak.  Konsentrasi pereduksi di bawah optimum menunjukkan intensitas kecil. Hal ini 

disebabkan karena jumlah pereduksi yang tersedia belum mencukupi untuk mereduksi ion 

Ag
+
 menjadi Ag

0
, sehingga nanopartikel perak yang terbentuk sedikit. Konsentrasi 

pereduksi yang melebihi konsentrasi optimum mengakibatkan pereduksi mampu 

mereduksi ion Ag
+ 

dalam waktu cepat. Hal tersebut dapat mempercepat pertumbuhan 

partikel dan menyebabkan agregasi yang mengakibatkan nanopartikel perak membesar, 

sehingga ukuran nanopartikel perak lebih bervariasi [6]. 

2.3 Karakteristik nanopartikel perak  

2.3.1. Spektra plasmon resonansi permukaan melalui spektrofotometer UV-Vis 

Fitur karakteristik nanopartikel perak adalah adanya puncak intensitas dan luas dalam 

kisaran terlihat yang disebut spektra plasmon resonansi permukaan. Sifat spektra plasmon 

resonansi permukaan (SPR) dari nanopartikel perak dapat dilihat dari terbentuknya warna 

kuning pada larutan dan munculnya absorbansi pada panjang gelombang 400-500 nm [7]. 
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Adapun pendapat lain menyatakan bahwa terbentuknya nanopartikel perak muncul 

intensitas plasmon resonansi permukaan (SPR) pada panjang gelombang 400-450 nm 

[15]. Adanya intensitas pada daerah sekitar panjang gelombang 400 nm adalah 

karakterisasi awal terbentuknya nanopartikel perak, semakin besar intensitas maka 

semakin banyak nanopartikel perak yang terbentuk. Karakterisasi nanopartikel perak 

yang berkaitan dengan intensitas plasmon resonansi permukaan dianalisis menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 300-700 nm [6].   

 

Gambar 10. Spektra plasmon resonansi permukaan nanopartikel perak muncul puncak 

intensitas pada panjang gelombang 400 nm  [4] 

Hasil penelitian Chuchita et al. [6] menunjukan bahwa pengukuran intensitas plasmon 

resonansi permukaan menggunakan spektrofotometer UV-Vis dalam sintesis nanopartikel 

perak dengan pereduksi asam amino terjadi pada panjang gelombang 380-430 nm. Hal ini 

membuktikan bahwa nanopartikel perak yang disintesis berhasil karena intensitas 

SPRnya memenuhi syarat terbentuknya nanopartikel. 

1. Maddinedi et al. [21] menyintesis nanopartikel perak menggunakan pereduksi tirosin 

dengan variasi pH 10-12.  Hasil analisis spektrofotometer UV-Vis menunjukkan 

bahwa intensitas plasmon resonansi permukaan (SPR) terkecil terjadi pada pH 12 

yaitu 395 nm, disajikan pada Gambar 9. 

 

Gambar 11. Spektra plasmon resonansi permukaan nanopartikel perak dengan variasi 

pH (10-12) tirosin  [21] 

 

2. Susanthy et al. [7] menyintesis nanopartikel perak menggunakan pereduksi asam p-

aminobenzoat pada pH 11 dengan variasi waktu 0-60 menit. Hasil pengukuran 

spektrofotometer UV-Vis menunjukkan bahwa intensitas plasmon resonansi 

permukaan (SPR) meningkat seiring dengan bertambahnya waktu reaksi terlihat jelas 

pada Gambar 10. 
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Gambar 12. Spektra plasmon resonansi permukaan nanopartikel perak menggunakan 

pereduksi asam p-aminobenzoat dengan variasi waktu (0-60) menit [7] 

2.3.2. Ukuran partikel nanopartikel perak menggunakan TEM 

Sebagian besar nanopartikel perak juga dikarakterisasi dengan transmission electron 

microscopy untuk mengetahui ukuran dan bentuk partikelnya. Morfologi (ukuran dan 

bentuk) bahan nano sangat bergantung pada sifat pereduksi, potensi reduksi reaktan, serta 

keberadaan dan sifat stabilisator [22]. Tahap preparasi sampel dalam pengoperasian TEM 

dengan cara sampel dibuat sangat tipis, sehingga dapat ditembus oleh elektron. Sampel 

diletakkan di atas grid TEM yang terbuat dari tembaga atau karbon. Sampel yang 

berbentuk partikel didispersi ke dalam zat cair yang mudah menguap seperti etanol, lalu 

diteteskan ke atas grid TEM. Sampel yang berupa komposit partikel di dalam material 

lunak seperti polimer, komposit tersebut harus diiris tipis (beberapa nanometer). Alat 

pengiris yang digunakan adalah microtome [2]. 

 Beberapa contoh penelitian nanopartikel perak menggunakan TEM untuk 

mengkarakterisasi ukuran dan bentuk partikelnya.  

1. Maddinedi et al. [21] menyintesis nanpartikel perak menggunakan pereduksi tirosin 

dengan variasi pH (10-12) melakukan analisis menggunakan transmisi elektron 

mikroskop (TEM). Gambar 11a menunjukkan nanopartikel perak disintesis dengan pH 

12 tirosin. Ditunjukkan bahwa bentuk nanopartikel perak bulat kecil dengan ukuran 

partikel rata-rata 13 nm. Gambar 11b menunjukkan nanopartikel perak disintesis 

dengan pH 11 tirosin. Gambar TEM menunjukkan bentuk nanopartikel ialah 

berbentuk bola berukuran sedang dengan ukuran partikel rata-rata 22 nm. Pada 

Gambar 11c menunjukkan nanopartikel perak disintesis dengan pH 10 tirosin. 

Ditunjukkan bahwa nanopartikel perak berbentuk heksagonal melimpah dengan 

ukuran partikel rata-rata 33 nm. Berdasarkan pengamatan tersebut menunjukkan 

bahwa peningkatan pH tirosin mengakibatkan penurunan ukuran partikel pada 

nanopartikel perak.  

 

Gambar 13. Sintesis nanopartikel perak dengan tirosin pH 12 (A), pH 11 (B) dan pH 

10 (C) menggunakan TEM [21] 
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Gambar 14. Sintesis nanopartikel perak dengan asam p-aminobenzoat dalam keadaan 

optimum (pH 11) menghasilkan bentuk AgNP bulat dengan ukuran 12±7 nm [7] 

 

Gambar 15. Sintesis nanopartikel perak dengan tirosin pada pH optimum (pH 11) 

menghasilkan bentuk bulat dan rata-rata ukuran partikelnya 15,10 nm [6] 

Dari ketiga gambar TEM tersebut menunjukkan bahwa pembentukan nanopartikel 

perak dengan pereduksi asam amino efektif dalam keadaan basa [6]. Hal ini 

membuktikan bahwa pH senyawa pereduksi mempengaruhi proses reduksi ion perak 

menjadi nanopartikel. Bentuk dan ukuran nanopartikel yang dihasilkan pada pH basa 

optimumnya juga tidak jauh berbeda yakni berkisar 10-30 nm.  

2.3.2. Gugus fungsional nanopartikel perak menggunakan FTIR  

Fourir Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) merupakan pengujian berbasis 

serapan spektroskopi dengan menggunakan sinar infra merah. FTIR dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi gugus fungsional dari nanopartikel perak. Beberapa daerah 

serapan gugus fungsional yang sering muncul pada nanopartikel perak dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Contoh hasil karakterisasi FTIR dalam sintesis nanopartikel perak, menunjukkan 

interaksi tirosin pada permukaan logam nanopartikel dibandingkan dengan tirosin  murni 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 14 [18].  Gambar 14a menunjukkan adanya pita 

lebar pada bilangan gelombang 3217 cm
-1

, yang dikarenakan adanya gugus –NH2 dan –

OH dalam asam amino. Adanya puncak-puncak yang teramati pada bilangan gelombang 

1743, 1602 dan 1465 cm
-1

 , masing-masing merupakan mode peregangan gugus –C=O, -

NH2 dan –COO
-
. Pada Gambar 14b gugus-gugus tersebut teramati menyatu sebagai 

puncak tunggal pada 1631 cm
-1

 setelah terjadi reduksi ion logam Ag
+
 menjadi Ag

0
. Hal 

ini dapat terjadi karena kontribusi gugus –NH2 dan –COO
- 
selama reduksi dan stabilisasi 

nanopartikel perak. Hilangnya mode peregangan gugus –OH di sekitar 2500-3300 cm
-1

 

dalam spektra FTIR mengindikasikan oksidasi gugus fenolik dalam tirosin. Oksidasi 

gugus fenolik dari tirosin pada pH basa melalui transfer elektron kepada ion Ag, 

kemudian berubah menjadi gugus quinon, yang dirancang dan diusulkan oleh 

Selvakannan et al. disajikan pada Gambar 15 [23]. Kemudian pita lebar teramati pada 
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bilangan gelombang sekitar 3486 cm
-1

 dikarenakan oleh adanya molekul air di dalam 

nanopartikel perak  (Gambar 14b).  

Tabel 1. Pita serapan FTIR [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Spektra IR (a) tirosin murni, (b) AgNP-terstabilkan tirosin [18] 

 

            

 

 

 

Gambar 17. Skema mekanisme reduksi Ag
+
 menjadi Ag

0
 bersamaan dengan oksidasi 

gugus fenolik` L-tirosin menjadi gugus quinon [23] 

Karakterisasi FTIR untuk mengidentifikasi gugus fungsional dari biomolekul dalam 

ekstrak buah jambu air [17]. Spektra FTIR dari bubuk kering ekstrak buah jambu air dan 

nanopartikel perak ditunjukkan pada Gambar 16. Kedua sampel menunjukkan bahwa pita 

serapan menonjol pada 3410 cm
-1

 yaitu pita serapan OH peregangan alkohol atau fenol. 

Bilangan gelombang (cm
-1

) Jenis ikatan 

3750-3000 Regang O-H, N-H 

3000-2700 Regang –CH3, -CH2- , C-H, C-H aldehid 

2400-2100 Regang -C C-, C N 

1900-1650 Regang C O (asam, aldehid, keton, amida, ester, anhidrida) 

1675-1500 Regang C C (aromatic dan alifatik), C N 

1475-1300 C-H tekuk 

1000-650 C C-H, Ar-H tekuk 

L-Tirosin Gugus fenolik L-Tirosin teroksidasi 

menjadi quinon dan Ag
+
 tereduksi 

menjadi Ag
0
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Pita penyerapan pada 2840 cm
-1

 adalah karakteristik getaran peregangan C-H. Pada 

spektra ekstrak buah jambu air menunjukkan pita medium di 1720, 1675, 1077 dan 686 

cm
-1

 masing-masing dapat dihasilkan dari peregangan C=O, peregangan cincin C=C, 

peregangan cincin C-OH dan getaran peregangan cincin C=C [17].  

Perbandingan spektra FTIR dari ekstrak buah jambu air dan nanopartikel perak 

menunjukkan pergeseran bilangan gelombang ditambah dengan hilangnya pita pada 3410 

dan 1077 cm
-1

 setelah bioreduksi menunjukkan bahwa poliol bertanggung jawab untuk 

reduksi Ag (I) [17]. Hal ini didukung oleh pita peregangan cincin C=C pada 1675 cm
-1

 

dan C=C pada 686 cm
-1

. Oleh karena itu, senyawa polar yang larut dalam air bertanggung 

jawab untuk mereduksi Ag (I) dan menstabilkan nanopartikel perak. 

 

Gambar 18. Spektra FTIR bubuk kering ekstrak buah jambu air dan 

nanopartikel perak [17] 

 

3. Aplikasi Nanopartikel Perak 

3.1. Deteksi ion logam berat 

3.1.1. Ambang batas ion logam berat pada medium air 

Menurut Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air menetapkan klasifikasi mutu air menjadi 4 kelas yaitu Kelas satu, air 

yang digunakan untuk air minum; Kelas dua, air yang digunakan untuk prasarana/sarana 

rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman; 

Kelas tiga, air yang digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk 

mengairi pertanaman; Kelas empat, air yang digunakan untuk mengairi pertanaman [25]. 

Berdasarkan klasifikasi mutu air tersebut ditetapkan ambang batas ion logam yang 

diperbolehkan dalam medium air, dilampirkan bahwa untuk ion logam merkuri pada 

kelas dua dan tiga sebesar 0,002 mg/L dan kelas empat sebesar 0,005 mg/L [25]. 

Klasifikasi mutu air yang dapat dideteksi dan memenuhi syarat ambang batas pada artikel 

review ini hanya terjadi pada kelas dua sampai empat. Pada penelitian selanjutnya 

diharapkan menggunakan konsentrasi ion logam Hg
2+

 yang lebih rendah, agar dapat 

memenuhi semua ambang batas yang diperbolehkan pada klasifikasi mutu air. Logam 

merkuri merupakan salah satu pencemar lingkungan akibat dari proses perkembangan 

industri [15]. Ion merkuri merupakan salah satu ion logam yang paling toksik di dalam 

sistem biologis manusia. Adanya ion merkuri di dalam air adalah salah satu bentuk polusi 

merkuri yang sering terjadi di lingkungan [26]. Menurut KepMen LH No. 51/2004 

tentang persyaratan mutu air laut yang diperbolehkan adanya ion logam merkuri yakni 
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0,001 mg/L [27]. Limbah merkuri yang ada di perairan umum diubah menjadi komponen 

metil merkuri (CH3-Hg) akibat dari aktivitas mikroorganisme, sehingga memiliki sifat 

racun dan daya ikat yang kuat selain kelarutannya yang tinggi terutama dalam hewan air 

[28]. Hal ini mengakibatkan merkuri terakumulasi melalui proses bioakumulasi dan 

biomagnefikasi dalam jaringan tubuh hewan-hewan air, sehingga kadar merkuri sampai 

pada level berbahaya bagi kehidupan hewan air maupun kesehatan manusia yang makan 

hasil tangkapan hewan air tersebut. 

3.1.2. Selektivitas dan sensitivitas nanopartikel perak terhadap ion logam berat 

Nanopartikel perak dapat diaplikasikan untuk deteksi ion logam berat. Hal tersebut 

disebabkan karena spektra plasmon resonansi permukaan pada nanopartikel perak sangat 

sensitif terhadap perubahan lingkungannya, sehingga dapat digunakan sebagai detektor 

[8].   Kelebihan dari penggunaan nanopartikel perak antara lain: memiliki selektivitas dan 

sensitivitas tinggi untuk mendeteksi ion logam, penerapannya membutuhkan biaya 

murah, mudah dilakukan, dan tidak memerlukan perangkat yang rumit [4]. Selektivitas 

dan sensitivitas yang baik terhadap ion logam merupakan parameter penting yang harus 

diperhatikan dalam penerapan untuk deteksi ion logam. 

Selektivitas adalah kemampuan nanopartikel perak untuk mendeteksi satu ion logam 

saja pada larutan sampel tanpa terganggu oleh zat lain yang terkandung dalam larutan. 

Sensitivitas adalah kemampuan nanopartikel perak dalam mengukur konsentrasi ion 

logam yang dapat dideteksi pada larutan sampel dengan rentang konsentrasi tertentu. 

Nanopartikel perak merupakan suatu bahan yang selektif dan sensitif terhadap ion logam 

berat [4]. Hal ini disebabkan oleh adanya efek spektra plasmon resonansi permukaan pada 

nanopartikel perak [8]. Oleh sebab itu, nanopartikel perak dapat digunakan sebagai 

deteksi ion logam. 

Salah satu ion logam yang mudah dideteksi oleh nanopartikel perak adalah merkuri. 

Nanopartikel perak yang direaksikan dengan sampel yang mengandung ion logam 

merkuri akan terjadi reaksi oksidasi antara nanopartikel perak dengan ion logam merkuri. 

Reaksi oksidasi terjadi karena ion Hg
2+

 memiliki nilai potensial reduksi yang lebih tinggi 

daripada ion Ag
+
 (+0,80 V) yaitu +0,86 V [28]. Sebab itulah nanopartikel perak yang 

direaksikan dengan ion logam merkuri terjadi reaksi redoks secara spontan seperti pada 

skema Gambar 17 [17]. 

 

  

Gambar 19. Skema ilustrasi interaksi nanopartikel perak dengan ion Hg
2+ 

[32] 
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  Pada Gambar 17 menunjukkan bahwa nanopartikel perak mengalami reaksi 

oksidasi ketika ditambahkan larutan ion logam merkuri, ditandai dengan perubahan warna 

dari berwarna kuning menjadi tidak berwarna. Reaksi redoks yang terjadi sebagai berikut 

[17]  

2Ag + 2Hg
2+

 → 2Ag
+
 + Hg2

2+
. 

Di samping itu, ketika nanopartikel perak mengalami agregasi, maka larutan nanopartikel 

perak yang semula berwarna kuning mulai berubah menjadi merah kecoklatan hingga 

muncul endapan hitam. Beberapa contoh penelitian nanopartikel perak dengan pereduksi 

sumber biologis yang selektif terhadap ion Hg
2+

. 

1. Annadhasan et al. [18] melakukan uji selektivitas dan sensitivitas nanopartikel perak 

terhadap beberapa ion logam alkali dan alkali tanah (Gambar 18a). Larutan nanopartikel 

perak yang ditambahkan ion logam alkali dan alkali tanah menghasilkan larutan 

berwarna kuning seperti larutan blanko, yang membuktikan bahwa tidak terjadi 

perubahan warna pada Gambar 18a. Gambar 18b menunjukkan intensitas nanopartikel 

perak yang direaksikan dengan ion logam transisi. Hasil spektra plasmon resonansi 

permukaan nanopartikel perak mengalami perubahan pada saat penambahan ion logam 

Hg
2+

 dan Mn
2+

, dengan batas deteksi untuk ion Hg
2+

 sebesar 0,00321 mg/L dan ion 

Mn
2+

 0,00088 mg/L (Tabel 2). Batas deteksi untuk ion Hg
2+

 memenuhi syarat ambang 

batas yang diperbolehkan pada klasifikasi mutu air kelas empat, dalam pengairan 

tanaman. Selanjutnya batas deteksi untuk ion Mn
2+

 belum memenuhi syarat ambang 

batas yang diperbolehkan, karena dalam peraturan pemerintah tentang Pengelolaan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air tidak diperbolehkan adanya ion logam 

Mn
2+

 pada klasifikasi mutu air [25]. Daya selektivitas nanopartikel perak dengan 

berbagai ion logam dapat dilakukan dengan uji kolorimetri, disajikan pada Gambar 19. 

Pada saat larutan nanopartikel perak ditambahkan ion logam Hg
2+

 mengalami 

perubahan warna dari berwarna kuning menjadi tidak berwarna. Saat larutan 

nanopartikel perak ditambahkan ion logam Mn
2+

 mengalami perubahan warna dari 

berwarna kuning menjadi cokelat (Gambar 19). Hal ini membuktikan bahwa 

nanopartikel perak sangat selektif terhadap ion Hg
2+

 dan Mn
2+

 (Tabel 2).  

2. Prosposito et al. [29] menyintesis nanopartikel perak dengan pereduksi sistein dan 

capping agent sitrat selektif terhadap ion Hg
2+

 yang diujikan pada 6 ion logam yang 

berbeda terlihat pada Gambar 20. Contoh penelitian lain dari Ma et al. [30] menyintesis 

nanopartikel perak dengan pereduksi sistein ditunjukkan bahwa selektif terhadap ion 

Hg
2+

 dan batas deteksinya sebesar 0,002 mg/L, disajikan pada Tabel 2. Batas deteksi 

yang dihasilkan penelitian Ma et al. [30] ini memenuhi ambang batas ion logam Hg
2+

 

yang diperbolehkan dalam medium air termasuk klasifikasi mutu air kelas dua dan tiga, 

sehingga dapat dijadikan acuan dalam penerapannya di lingkungan. 
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Gambar 20. Spektra plasmon resonansi permukaan nanopartikel perak dengan adanya 

ion logam: (a) alkali dan alkali tanah (b) transisi [18] 

 

Gambar 21. Uji kolorimetri nanopartikel perak dengan berbagai ion logam [18] 

 

Gambar 22. Spektra plasmon resonansi permukaan nanopartikel perak dengan variasi 

konsentrasi ion Hg
2+

 (1-10) ppm  [29] 
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Tabel 2. Selektivitas dan sensitivitas nanopartikel perak terhadap ion logam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan literatur kajian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Asam amino dapat berperan sebagai reduktor dalam sintesis nanopartikel perak. 

2. Nanopartikel perak yang telah disintesis dikarakerisasi menggunakan spektrofotometer UV-

Vis untuk mengetahui intensitas plasmon resonansi permukaan (SPR) pada panjang 

gelombang 400-450 nm sebagai indikator telah terbentuknya nanopartikel perak. 

Karakterisasi ukuran nanopartikel perak menggunakan transmission electron microscopy 

(TEM) menunjukkan ukuran partikelnya kurang dari 100 nm. Nanopartikel perak juga 

dikarakterisasi menggunakan Fourir Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) yang 

menunjukkan adanya gugus fungsional. Salah satu gugus fungsional OH yang berasal dari 

pereduksi muncul pada bilangan gelombang 3750-3000 cm
-1

 sebagai pereduksi ion Ag
+
 

menjadi Ag
0
. 

3. Nanopartikel perak sangat selektif terhadap ion logam Hg
2+

 ditandai dengan perubahan 

warna dari berwarna kuning menjadi tidak berwarna. 

 

 

 Ucapan Terima Kasih  

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas ridhoNya tugas akhir ini 

dapat terselesaikan. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada bapak/ibu dosen yang telah 

mereview artikel ini, sehingga dapat dipublikasikan pada prosiding SNK.  

 

Daftar Pustaka  

[1] B. R. Fernandez, ―Makalah Sintesis Nanopartikel,‖ Padang, 2011. 

[2] M. Abdullah, Y. Virgus, and K. Khairurrijal, ―Review : Sintesis Nanomaterial,‖ J. 

Nanosains Nanoteknologi, vol. 1, no. 2, 2008. 

[3] N. Ningsih, S. Yasni, and S. Yuliani, ―Sintesis Nanopartikel Ekstrak Kulit Manggis Merah 

dan Kajian Sifat Fungsional Produk Enkapsulasinya,‖ J. Teknol. dan Ind. Pangan, vol. 28, 

no. 1, pp. 27–35, 2017. 

[4] Gusrizal, ―Nanopartikel Perak : Sintesis dan Aplikasi (Kuliah Pakar).‖ Jurusan Kimia 

Universitas Muhammadiyah Riau, Riau, pp. 1–36, 2020. 

[5] Z. Zaheer and Rafiuddin, ―Silver Nanoparticles Formation Using Tyrosine in Presence 

Cetyltrimethylammonium Bromide,‖ Colloids Surfaces B Biointerfaces, vol. 89, pp. 211–

215, 2012. 

[6] Chuchita, S. J. Santoso, and Suyanta, ―Tirosin sebagai Reduktor dan Agen Pengkaping 

Referensi Pereduksi Ukuran 

nanopartikel 

perak (nm) 

Selektivitas 

nanopartikel 

perak 

terhadap ion 

logam 

Sensitivitas nanopartikel perak 

terhadap ion logam 

(M) (mg/L) 

[18] Tirosin 8,2   2  Hg
2+

 dan 

Mn
2+

 

1,6 x 10
-8

 

untuk kedua ion 

tersebut 

0,00321 untuk 

Hg
2+

 dan 

0,00088 untuk 

Mn
2+ 

[30] Sistein 10  Hg
2+ 

1x 10
-8

 0,002 



Prosiding Seminar Nasional Kimia (SNK) 2020  
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 10 Oktober 2020 

 
 

 

201 

untuk Membentuk Nanokomposit Film AgNPs-Poli Asam Laktat sebagai Antibakteri,‖ 

Berk. MIPA, vol. 25, no. 2, pp. 140–153, 2018. 

[7] D. Susanthy, S. J. Santosa, and E. S. Kunarti, ―The Synthesis and Stability Study of Silver 

Nanoparticles Prepared by Using p-Aminobenzoic Acid as Reducing and Stabilizing 

Agent,‖ Indones. J. Chem., vol. 18, no. 3, pp. 421–427, 2018. 

[8] A. Haryono, D. Sondari, S. B. Harmami, and M. Randy, ―Sintesa Nanopartikel Perak dan 

Potensi Aplikasinya,‖ J. Ris. Ind., vol. 2, no. 3, pp. 156–163, 2008. 

[9] T. S. Azhar, Fikri Fadillah; Adibi, Sukaina; Anggraini, ―Pemanfaatan Nanopartikel Perak 

Ekstrak Belimbing Wuluh sebagai Indikator Kolorimetri Logam Merkuri,‖ J. Iptek Terap., 

vol. 1, pp. 34–44, 2019. 

[10] S. R. Purnomo, N. N. Rupiasih, and M. Sumadiyasa, ―Studi Sintesis Nanopartikel Perak 

dengan Metode Biologi Menggunakan Tanaman Sambiloto (Andrographis paniculata 

Ness),‖ Bul. Fis., vol. 18, no. 1, pp. 6–11, 2017. 

[11] D. O. B. Apriandanu, S. Wahyuni, and S. Hadisaputro, ―Sintesis Nanopartikel Perak 

Menggunakan Metode Poliol dengan Agen Stabilisator PoliVinilAlkohol (PVA),‖ J. MIPA, 

vol. 36, no. 2, pp. 157–168, 2013. 

[12] W. Handayani, ―Pemanfaatan Tumbuhan Tropis untuk Biosintesis Nanopartikel Perak dan 

Aplikasinya sebagai Indikator Kolorimetri Keberadaan Logam Berat,‖ Universitas 

Indonesia, 2011. 

[13] S. Bothra, J. N. Solanki, and S. K. Sahoo, ―Functionalized Silver Nanoparticles as 

Chemosensor for pH, Hg
2+

 and Fe
3+

 in Aqueous Medium,‖ Sensors Actuators B. Chem., pp. 

1–27, 2013. 

[14] G. Mochi, Fedirico; Venditti, Iole; Fratoddi, Ilaria; Battocchio, Chiara; Carlini, Laura; Iucci, 

M. Casalboni, F. De Matteis, and S. Casciardi, ―Interaction of Colloidal Silver 

Nanoparticles with Ni
2+

: Sensing Application,‖ MDPI, vol. 1, no. 427, pp. 1–5, 2017. 

[15] P. I. Sari, M. L. Firdaus, and R. Elvia, ―Pembuatan Nanopartikel Perak (NPP) dengan 

Bioreduktor Ekstrak Buah Muntingia calabura L untuk Analisis Logam Merkuri,‖ J. 

Pendidik. dan Ilmu Kim., vol. 1, no. 1, pp. 20–26, 2017. 

[16] M. M. Rahman, Md. masudur; Fakir, Md. Solaiman Ali; Rahman, ―Fruit Growth of China 

Cherry ( Mutingia calabura ),‖ vol. 3, no. 2, pp. 56–60, 2010. 

[17] M. L. F. Firdaus et al., ―Colorimetric Detection of Mercury (II) Ion in Aqueous Solution 

Using Silver Nanoparticles,‖ Anal. Sci., vol. 33, no. July, pp. 831–837, 2017. 

[18] M. Annadhasan, T. Muthukumarasamyvel, V. R. S. Babu, and N. Rajendiran, ―Green 

Synthesized Silver and Gold Nanoparticles for Colorimetric Detection of Hg
2+

 , Pb
2+

 , and 

Mn
2+

 in Aqueous Medium,‖ pp. 887–896, 2014. 

[19] C. Caro, P. M. Castillo, R. Klippstein, D. Pozo, and A. P. Zaderenko, ―Silver 

Nanoparticles : Sensing and Imaging Applications Silver nanoparticles : sensing and 

imaging applications,‖ 2010. 

[20] K. Shrivas, S. Sahu, G. K. Patra, N. K. Jaiswal, and R. Shankar, ―Localized surface plasmon 

resonance of silver nanoparticles for sensitive colorimetric detection of chromium in surface 

water, industrial waste water and vegetable samples,‖ Anal. Methods, pp. 1–9, 2016. 

[21] S. Maddinedi, B. K. Mandal, and K. K. Anna, ―Tyrosine Assisted Size Controlled Synthesis 

of Silver Nanoparticles and their Catalytic, In-Vitro Cytotoxicity Evaluation,‖ Environ. 

Toxicol. Pharmacol., no. February, 2017. 

[22] S. A. AL Thabaiti, A. Y. Obaid, and Z. Khan, ―Gold Nanocomposites : Kinetic , 

Mechanistic and Structural Effects of Reducing Agents on the Morphology,‖ Can. Chem. 

Trans., vol. 3, no. 1, pp. 12–28, 2015. 

[23] P. R. Selvakannan et al., ―Synthesis of Aqueous Au Core-Ag Shell Nanoparticles Using 



Prosiding Seminar Nasional Kimia (SNK) 2020  
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 10 Oktober 2020 

 
 

 

202 

Tyrosine as a pH-Dependent Reducing Agent and Assembling Phase-Transferred Silver 

Nanoparticles at the Air-Water Interf`ce,‖ Langmuir, vol. 20, no. 18, pp. 7825–7836, 2004. 

[24] Dachriyanus, Analisis Struktur Senyawa Organik Secara Spektroskop. Padang: Lembaga 

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) Universitas Andalas, 2004. 

[25] Presiden Republik Indonesia, Baku Mutu Air. 2001, pp. 421–487. 

[26] J. Guan, Y. C. Wang, and S. Gunasekaran, ―Using L-Arginine-Functionalized Gold 

Nanorods for Visible Detection of Mercury (II) Ions,‖ J. Food Sci., vol. 80, no. 4, pp. 

N828–N833, 2015. 

[27] K. Menteri and N. Lingkungan, Baku Mutu Air Laut. 2004, pp. 0–3. 

[28] T. T. Putranto, ―Pencemaran Logam Berat Merkuri (Hg) pada Air Tanah,‖ vol. 32, no. 1, 

pp. 62–71, 2011. 

[29] P. Prosposito et al., ―Bifunctionalized Silver Nanoparticles as Hg
2+

 Plasmonic Sensor in 

Water: Synthesis, Characterizations, and Ecosafety,‖ Nanomaterials, vol. 9, no. 10, 2019. 

[30] Y. Ma, Y. Pang, F. Liu, H. Xu, and X. Shen, ―Microwave-assisted Ultrafast Synthesis of 

Silver Nanoparticles for Detection of Hg
2+

,‖ Spectrochim. Acta - Part A Mol. Biomol. 

Spectrosc., vol. 153, pp. 206–211, 2016. 

[31] P. Prosposito et al., ―Hydrophilic Silver Nanoparticles with Tunable Optical Properties: 

Application for The Detection of Heavy Metals in Water,‖ Beilstein J. Nanotechnol., vol. 7, 

no. 1, pp. 1654–1661, 2016. 

[32] N. Meileza, M. L. Firdaus, and Elvinawati, ―Analisis Ion Merkuri (II) Menggunakan Nano 

Partikel Perak Terimobilisasi pada Kertas Saring,‖ J. Pendidik. dan Ilmu Kim., vol. 2, no. 2, 

pp. 191–197, 2018. 

  



Prosiding Seminar Nasional Kimia (SNK) 2020  
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 10 Oktober 2020 

 
 

 

203 

Pembuatan Karbon Aktif Secara Kimia Hijau dari Tandan 

Sawit dengan Aktivasi Ultrasonik 

 

Green Preparation of Activated Carbon from Palm Bunches 

by Ultrasonic Assisted Activation 

 
Fatwa Insyirah

*
 ,Miftahul Khair

,2
 

Jurusan Kimia, Universitas Negeri Padang, Jl.Prof.Dr.Hamka, Air Tawar Barat, Kota Padang, 

Indonesia 

 

*The corresponding author: miftah@fmipa.unp.ac.id 

  

Abstrak. Pembuatan karbon aktif dari tandan kelapa sawit dilakukan dengan bantuan aktivasi 

ultrasonik. Karbonisasi dilakukan pada suhu 300ºC dengan waktu pemanasan 60 menit. Iradiasi 

ultrasonik (35 Watt, 40 KHz) selama 15 menit meningkatkan bilangan iodium karbon dari 

515.2358 mg/g menjadi 772.5459 mg/g yang lebih tinggi dari persyaratan SNI 06-3730-1995 750 

mg/g. Hasil spektra FTIR menunjukkan bahwa karbon aktif memiliki gugus –OH pada bilangan 

gelombang 3000-3500 cm-
1
, C = C pada bilangan gelombang 1550-1650 cm-

1
,C-O pada bilangan 

gelombang 1000-1260 cm-
1
 dan C-H pada bilangan gelombang 810-770 cm-

1
. Hasil uji adsorpsi 

menunjukkan bahwa karbon mampu menyerap pada konsentrasi optimum 40 mg/L. Studi isotherm 

adsorpsi yang dilakukan, persamaan Freundlich koefisien regresi R
2
 = 0.4225 dengan kapasitas 

serapan maksimum 6.0929 mg/g.  

Kata Kunci: karbon aktif, ultrasonik, kimia hijau, adsorban, tandan sawit 

 

Abstract. Activated carbon from palm bunches has been prepared by using ultrasonic assisted 

activation.  Carbonization was conducted at mild condition of 300ºC for 60 minutes heating time.  

Ultrasonic irradiation (35 Watt,  40 KHz) for 15 minutes increases the carbon iodine number from 

515.2358  mg/g  up to 772.5459 mg/g  which is higher than SNI 06-3730-1995 requirement of  750 

mg/g for activated carbon. FTIR spectra results show that activated carbon has -OH groups at wave 

numbers of 3000-3500 cm
-1

, C = C at wave numbers of 1550-1650 cm
-1

, CO at wave numbers of 

1000-1260 cm
-1

 and CH at wave numbers of 810-770 cm
-1

. Adsorption test results showed that the 

prepared activated carbon was able to absorb Pb
+2

 ion at the optimum concentration of 40 mg/L. 

Adsorption isotherm study conducted by Freundlich equation produces a regression coefficient R
2
 

= 0.5766 with a maximum absorption capacity of  6.0929 mg/ g. 

Keywords: activated carbon, ultrasonic, green chemistry, adsorbent, palm bunches 

 

 

1. Pendahuluan 

Kimia Hijau adalah prinsip untuk mengurangi penggunaan bahan kimia dan mengurangi 

limbah kimia di lingkungan dari hasil proses kimiawi [1]. Karbon aktif merupakan adsorben 

yang memiliki daya serap yang baik karena memiliki luas permukaan yang tinggi sehingga 

dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang terdapat di 

perairan seperti menurunkan kadar limbah logam berat (Pb
2+

) yang bersumber dari limbah 

industri[2] . 

Penggunaan biomassa sebagai bahan baku dalam pembuatan karbon aktif cukup populer 

belakangan ini. Ini karena sumber biomassa melimpah, mudah didapat, terbarukan. 
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Ketersediaan biomassa yang tinggi merupakan alternatif yang sangat menjanjikan dengan biaya 

produksi yang rendah namun menghasilkan produk yang bernilai ekonomis tinggi [3]. Salah 

satu biomassa yang potensial namun pemanfaatannya belum optimal yaitu tandan sawit. 

Kandungan yang terdapat pada tandan sawit diantaranya adalah homoselulosa yang tinggi yaitu 

56,49%, yang terdiri dari selulosa 33,25% dan hemiselulosa 23,24%. Sedangkan kadar lignin 

pada tanaman ini mencapai 25,83 % [4]  

Ada dua tahap untuk menghasilkan karbon aktif yaitu tahap karbonisasi dan juga tahap 

aktivasi [5] .Tahap karbonisasi dilakukan dengan menggunakan temperatur tinggi, dimana 

proses karbonisasi akan meningkatkan porositas cangkang kelapa sawit karena selama proses 

karbonisasi unsur non karbon seperti oksigen, hidrogen, nitrogen dan sulfur menguap sebagai 

gas membentuk pori-pori karbon [6]. 

Tahap kedua adalah tahap aktivasi. Aktivasi fisik merupakan tahap lanjutan dalam karbon 

setelah tahap karbonisasi. Selama proses aktivasi fisik pori-pori karbon akan mengembang dan 

memiliki tingkat porositas yang tinggi [7]. Pada proses aktivasi biasanya menggunakan 

temperatur tinggi dengan waktu yang relatif lama, sehingga diperlukan suatu metode pemanasan 

yang optimal untuk mengurangi waktu pemanasan. Salah satu metode yang dapat digunakan 

adalah metode sonikasi. Metode sonikasi ini akan meningkatkan luas permukaan karbon melalui 

retakan mikro pada permukaan karbon dan juga membersihkan permukaan karbon melalui efek 

kavitasi [8] . 

 

2. Bahan dan Metode 

2.1. Bahan 

Bahan yang digunakan adalah tandan kosong kelapa sawit dari PT.Selago Makmur, 

Dharmasraya, Indonesia, larutan I2 0,1 N, larutan Na2S2O3 0,1 N, larutan pati 1% dan 

akuades. 

2.2. Alat 

Alat yang digunakan adalah furnace, oven listrik, timbangan analitik, ayakan vibrator 

screen 100 mesh, desikator, pipet ukur, pipet tetes, buret, gelas ukur, spatula, cawan 

porselen, pipet volumetri, shecker, kertas saring, ultrasonik, FTIR dan AAS. 

2.3. Persiapan Karbon Aktif 

Bahan dicuci bersih dan dikeringkan dengan oven suhu 105
0
C. Proses karbonisasi 

dilakukan dengan memasukkan 50 gram tandan sawit yang telah dikeringkan ke dalam 

furnace dan dipanaskan dengan suhu karbonisasi 300
0
C selama 60 menit. Kemudian 

karbon didinginkan ke dalam desikator, Setelah itu dihaluskan dan diayak dengan ukuran 

100 mesh. Selanjutnya diaktivasi menggunakan ultrasonik dengan perbandingan volume 

aquades terhadap massa karbon (4: 1) (densitas air 1 gr / ml) diletakkan pada erlenmeyer 

dan ultrasonik dengan daya 35 watt, frekuensi 42 KHz dan waktu radiasi 5, 10, 15 20, 25 

dan 30 menit. Setelah itu dibilas menggunakan akuades untuk menghilangkan kotoran pada 

karbon, dan dikeringkan menggunakan oven pada suhu 110℃ selama 60 menit. Analisis 

proksimat karbon diuji dengan (hasil kadar air, kadar abu, kadar uap, karbon terikat, dan 

adsorpsi iod). Setelah itu karbon optimum diuji karakteristiknya menggunakan FTIR dan 

diuji adsorpsi larutan timbal. 

2.4. Persiapan adsorpsi karbon aktif untuk larutan timbal 

Pada penelitian ini,adsorpsi  karbon aktif untuk larutan timbal menggunakan karbon aktif 

optimum 0,25 gram dan larutan timbal 50 ml dengan kisaran konsentrasi antara 20, 40, 60, 

80 dan 100 mg / L dimasukkan ke dalam erlenmeyer dan larutan diaduk dengan kecepatan 

125 rpm selama 30 menit. . Kemudian disaring dan filtrat diukur konsentrasi larutan timbal 

yang tidak diserap dengan menggunakan SSA. 
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3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

3.1 Karakterisasi Karbon Tandan Kelapa Sawit 

Karakterisasi menggunakan FTIR bertujuan untuk mengetahui gugus fungsi dan jenis 

ikatan yang terdapat pada karbon tandan kelapa sawit hasil karbonisasi dan karbon aktif 

optimum hasil aktivasi fisika ultrasonik. Analisis menggunakan AAS bertujuan untuk 

menganalisis adsorpsi karbon terhadap logam. 

3.1.1 Spektra FTIR 

FTIR adalah alat yang digunakan untuk menganalisis gugus fungsi yang terkandung 

dalam karbon yang dihasilkan berupa puncak yang muncul pada panjang gelombang 

tertentu. Dengan melihat puncak yang terbentuk maka dapat diketahui gugus fungsi 

suatu senyawa sehingga dapat diketahui sifat-sifat karbon yang dihasilkan. Karakteristik 

menggunakan FTIR dilakukan pada panjang gelombang 4000-600 cm
-1

. Adanya gugus 

fungsi pada struktur karbon aktif hasil aktivasi menggunakan ultrasonik selama 15 

menit. Spektrum FTIR tandan sawit dimana pita serapan pada bilangan gelombang 

3000-3500 cm
-1

 mengandung gugus fungsi –OH yang mengandung alkohol dan fenol, 

pada bilangan gelombang 1300-900 cm
-1

 terdapat gugus fungsi CO yang terikat, pada 

bilangan gelombang 1550-1650 ada gugus C = C aromatik dari lignin [9].Hilangnya 

gugus CH pada bilangan gelombang 2923-3000 cm
-1

 menunjukkan bahwa karbonisasi 

berlanjut dalam proses aktivasi. 

 

Gambar 1. Spektrum FTIR tandan sawit sebelum karbonisasi dan setelah aktivasi 

3.1.2 Adsorpsi karbon aktif ke logam timbal (Pb
2 +).

 

Pengaruh konsentrasi terhadap penyerapan logam adalah semakin tinggi konsentrasi 

larutan maka semakin tinggi pula penyerapan logam timbal (Pb
2+

). Hal ini dapat dilihat 

pada grafik dimana pada konsentrasi 10 mg / L hingga 50 mg / L terjadi peningkatan 

daya serap karbon terhadap logam hingga titik optimum berada pada konsentrasi 40 mg 

/ L dengan daya serap sebesar 7,4159 mg /g yang kemudian menurun pada konsentrasi 

50 mg / L dengan daya serap 6,0929 mg / g. Ketika situs aktif atau pori-pori tidak jenuh 

maka akan terjadi peningkatan jumlah kapasitas adsorpsi ion logam secara linier. 

Selanjutnya, bila situs aktif atau pori-pori pada permukaan adsorben sudah jenuh 

dengan ion logam timbal, maka peningkatan konsentrasi tidak lagi mempengaruhi 

peningkatan adsorpsi.  
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Gambar 2. Adsorpsi karbon aktif untuk larutan timbal 

Kapasitas adsorpsi karbon aktif terhadap ion logam timbal adalah besarnya 

konsentrasi ion logam timbal yang diserap oleh karbon aktif. Pengaruh konsentrasi 

larutan terhadap penyerapan logam timbal (Pb
2+) 

menggunakan karbon aktif dari tandan 

kelapa sawit menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi larutan akan menyebabkan 

peningkatan adsorpsi ion logam. 

Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa pada kisaran konsentrasi yang digunakan, 

semakin tinggi konsentrasi larutan maka semakin tinggi pula daya serap ion timbal. 

Peningkatan terjadi dari konsentrasi 10 mg / L menjadi konsentrasi optimum 40 mg / L. 

Hal ini menunjukkan kemampuan sisi aktif karbon aktif dalam menyerap, semakin kecil 

konsentrasi ion logam timbal, situs aktif semakin sedikit. karbon aktif ditutupi oleh ion 

logam timbal, sehingga pada konsentrasi ion logam timbal yang tinggi kemungkinan 

besar situs aktif tertutup oleh ion logam timbal. lebih banyak dan juga mencapai 

keadaan jenuh, yaitu karbon aktif tidak dapat menyerap ion logam timbal [10]. 

Penurunan serapan karbon aktif terhadap ion logam timbal terjadi pada konsentrasi 50 

mg / L. Dapat disimpulkan bahwa serapan optimum terjadi pada konsentrasi 40 mg / L 

dengan daya serap 6,0929 mg / g. Penentuan kapasitas adsorpsi maksimum dilakukan 

dengan menggunakan isoterm adsorpsi untuk mengetahui jenis adsorpsi yang terjadi. 

Model isoterm adsorpsi yang terjadi pada adsorpsi ion logam timbal menggunakan 

tandan sawit diaktivasi menggunakan gelombang ultrasonik dengan menguji persamaan 

regresi linier isoterm Langmuir dan persamaan isoterm Freundlich. 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan menggunakan persamaan tersebut 

maka nilai koefisien korelasi R
2
 yang mendekati nilai 1. Perbandingan nilai R diperoleh 

dari kedua persamaan yang disajikan pada gambar dimana nilai koefisien korelasi 

berbasis gambar R
2
 dari kurva isoterm Langmuir adalah 0,199 dan isoterm Freundlich 

0.4225  menunjukkan bahwa kecenderungan adsorpsi karbon aktif dari tandan sawit 

mengikuti persamaan Freudlich karena nilai R
2
 lebih dekat dengan 1. Isoterm 

Freundlich merupakan adsorpsi fisik yang merupakan adsorpsi heterogen karena tidak 

semua permukaan adsorben memiliki daya serap yang sama, bentuk lapisan adsorben 

pada permukaan adsorben multilayer. 
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Gambar 3. Isoterm Freundlich dari Larutan Timbal Adsorpsi 

 

                      
Gambar 4. Isoterm Langmuir Larutan Timbal Adsorpsi 

3.1.3 Analisis proksimat 

Waktu 

(menit) 

Kadar air 

(%) maks 

15% 

Uap (%) 

maks 25% 

Abu (%) 

10% 

Karbon 

terikat (%) 

min 65% 

Daya serap 

iodium min 

750 mg / g 

Tanpa 

Ultrasonik 
4.84 10.33 5.9 83.77 515.2358 

5 2.64 15.80 5.58 78.62 710.0201 

10 2.62 13.73 5.72 80.55 735.4475 

15 2.53 12.32 5.25 82.43 772.5459 

20 2.81 13.86 5.78 80.36 741.1407 

25 3.15 12.98 5.70 81.32 753.1006 

30 3.52 12.59 5.67 81.74 729.4532 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa karbon pada tandan sawit setelah 

aktivasi memiliki kadar air dan kadar abu yang lebih rendah dibandingkan karbon 

sebelum aktivasi. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, waktu aktivasi 

berpengaruh terhadap kadar air pada karbon aktif dimana semakin lama waktu aktivasi 

maka semakin tinggi kadar air pada karbon tersebut. Hal ini disebabkan adanya 

peningkatan sifat higroskopis karbon aktif terhadap uap air dari udara dan juga 

pengikatan air oleh karbon aktif selama proses aktivasi. Keberadaan air dalam karbon 

berkaitan dengan sifat higroskopis karbon itu sendiri, dimana karbon dengan pori-

porinya memiliki afinitas yang besar terhadap air. 
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Pengaruh waktu terhadap kadar zat volatil yang terkandung dalam karbon aktif 

cenderung menurun seiring dengan lamanya waktu aktivasi dilakukan. Penurunan zat 

volatil yang terkandung dalam karbon aktif dari waktu ke waktu disebabkan oleh efek 

radiasi yang ditimbulkan selama aktivasi [11]. Kadar abu pada karbon aktif menurun 

setelah aktivasi menggunakan ultrasound karena suara ultra dapat membersihkan 

permukaan karbon dan mengurangi pengotor karbon yang dihasilkan. Semua karbon 

aktif yang diproduksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. 

Berdasarkan grafik di atas, penyerapan iodium tertinggi terdapat pada karbon aktif 

menggunakan ultrasound selama 15 menit dengan penambahan perlakuan aquadest 4: 1 

dengan karbon yang memiliki kapasitas serap 772.5459 mg / g dan jika dibandingkan 

dengan karbon tanpa aktivasi yang serapannya kapasitasnya hanya mencapai 515.2358 

mg / g. peningkatan adsorpsi iodium dari karbon aktif menunjukkan bahwa ultrasound 

mampu memiliki efek pengaktifan yang nyata pada karbon. 

Peningkatan adsorpsi karbon aktif disebabkan kemampuan ultrasonik dalam 

membersihkan permukaan karbon dari kotoran melalui pembentukan suhu dan tekanan 

tinggi pada saat kavitasi sehingga partikel tar dan kotoran yang berinteraksi dengan van 

der Walls akan berinteraksi dengan dinding pori karbon. Saat daya ultrasonik masuk ke 

dalam sistem, gelembung kavitasi akan membentuk gelembung yang lebih besar dan 

lebih panjang yang akan menyebabkan retakan mikro pada permukaan karbon sehingga 

luas permukaan karbon aktif bertambah dan daya serapnya lebih baik daripada tanpa 

menggunakan ultrasonik [12]. 

4. Kesimpulan  

4.1 Karbon aktif berhasil dibuat dari tandan sawit melalui tahap karbonisasi pada suhu 

optimum 300ºC selama 60 menit dan dilanjutkan dengan tahap aktivasi ultrasonik selama 

15 menit. 

4.2 Karbon aktif dari tandan kelapa sawit menggunakan aktivator ultrasonik memenuhi 

Standar Nasional Indonesia (SNI 06-3730-1995). 

4.3 Karbon aktif yang dibuat dapat menyerap Pb
2 + 

dengan adsorpsi maksimum 6,0929 mg/ g. 
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Abstrak. Limbah cair bekas pencucian film fotorontgen  mengandung  konsentrasi perak berkisar 

antara 2500 -  6200  mg/L.  Limbah ini sangat berbahaya jika langsung dibuang ke lingkungan  

karena logam  perak termasuk logam beracun. Oleh karena itu diperlukan metode untuk mengambil 

perak sehingga logam tersebut tidak mencemari lingkungan serta dapat dimanfaatkan kembali. 

Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode elektrodeposisi. Elektrodeposisi 

merupakan proses pengendapan logam pada elektroda menggunakan prinsip elektrolisis. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis bahan elektroda terhadap efisiensi elektrodeposisi 

perak dari limbah foto rontgen. Untuk mendapatkan bahan elektroda yang efisien pada metode 

elektrodeposisi dilakukan dengan  memvariasikan pasangan elektroda yang digunakan yaitu C-Zn, 

C-stainless, C-C, C-Cu. Massa perak tereduksi ditentukan melalui penimbangan massa katoda dan 

pengukuran konsentrasi Ag sebelum dan sesudah elektrodeposisi menggunakan AAS dengan 

panjang gelombang 338,3 nm. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahan elektroda berpengaruh 

terhadap efisiensi elektrodeposisi. Pasangan bahan elektroda efisien  yang didapatkan dalam 

penelitian ini yaitu C-Cu, dimana massa tereduksi Ag berdasarkan penimbangan massa katoda 

sebesar 36,43 % dan berdasarkan pengukuran konsentrasi Ag dengan AAS sebesar 18,68 %. 

Aplikasi dari pasangan bahan electrode tersebut pada limbah foto rontgen diperoleh persen massa 

tereduksi Ag sebesar 25,94 % berdasarkan penimbangan massa katoda dan 26,56% ditinjau dari 

pengukuran konsentrasi Ag menggunakan AAS. 

Kata Kunci: Perak, Bahan elektroda, Metode elektrodeposisi, Limbah foto rontgen 

 

Abstract. The liquid waste from photorontgen film washing contains silver concentrations ranging 

from 2500 - 6200 mg / L. This waste is very dangerous if thrown directly into the environment 

because silver metal is a poisonous metal. Therefore we need a method to extract silver so that the 

metal does not pollute the environment and can be reused. One method that can be used is the 

electrodeposition method. Electrodeposition is a process of metal deposition on the electrodes 

using the principle of electrolysis. This study aims to determine the effect of the type of electrode 

material on the electrodeposition efficiency of silver from  photorontgen waste. To obtain an 

efficient electrode material, the electrodeposition method is carried out by varying the electrode 

pairs used, namely C-Zn, C-stainless, C-C, C-Cu. The mass of reduced silver was determined by 

weighing the cathode mass and measuring the Ag concentration before and after electrodeposition 

using AAS with a wavelength of 338.3 nm. Based on the research results, it was found that the 

electrode material had an effect on the efficiency of the electrodeposition. The pair of efficient 

electrode material obtained in this study is C-Cu, where the reduced mass of Ag based on the 

cathode mass weighing is 36.43% and based on the measurement of Ag concentration with AAS of 

18.68%. The application of the electrode pair on the X-ray waste obtained  mass percent reduction 

of Ag by 25.94% based on cathode mass weighing and 26.56% in terms of Ag concentration 

measurements using AAS. 

Keywords: Silver, electrode material, electrodeposition method, waste photo rontgen 
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1. Pendahuluan 

Limbah cair bekas pencucian klise pada proses fotorontgen mengandung perak dengan 

konsentrasi antara 2500-6200 mg/L.  Limbah ini akan menjadi sangat berbahaya jika langsung 

dibuang ke lingkungan  karena logam perak selain termasuk logam berat,  juga merupakan 

logam beracun yang dapat menganggu kesehatan manusia. Bila masuk ke dalam tubuh dapat 

menyebabkan terganggunya fungsi organ vital manusia seperti hati, limpa, paru-paru serta 

jaringan otot 
[1]

. Batas maksimum perak yang diperbolehkan dalam air limbah sangat kecil. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu 

Air Limbah, kandungan perak (Ag) yang diperbolehkan sebesar 0,5 mg/L. Mengingat bahaya 

yang dapat ditimbulkan maka perlu dilakukan berbagai cara untuk menangani limbah dari 

logam perak sehingga memenuhi syarat untuk dibuang ke lingkungan. Pengolahan limbah 

yang mengandung perak sebaiknya menggunakan metode yang dapat menghilangkan logam 

perak sekaligus dapat mengubahnya menjadi logam perak murni yang dapat digunakan untuk 

berbagai keperluan.  Metode yang bisa dilakukan untuk memisahkan perak dari limbah 

tersebut yaitu antara lain menggunakan metode pengendapan, adsorpsi, fotoreduksi, membran 

cair emulsi (ELM) dan elektrolisis 
[2]

. Metode pengendapan akan mengubah kompleks Ag 

menjadi bentuk endapan dengan penambahan agen pengendap seperti sodium sulfida, namun 

metode ini memerlukan pereaksi kimia yang mahal dan dapat menyebabkan pencemaran 

lanjutan. Metode adsorpsi sederhana dan murah, tetapi adsorben yang telah jenuh dengan ion 

logam dapat menjadi limbah padat yang juga berbahaya.  Metode yang juga praktis adalah 

fotoreduksi yaitu reaksi reduksi yang terjadi melalui pengikatan elektron yang berasal dari 

fotolisis air hasil penyinaran dengan sinar uv. Fotoreduksi terhadap ion Ag(I) dalam limbah 

buatan dilakukan dengan menggunakan katalis TiO2 .  Namun fotoreduksi untuk tujuan 

recovery logam Ag dalam limbah foto rontgen sulit dilakukan karena Ag menempel pada 

serbuk TiO2 sehingga perlu dilakukan pemurnian lebih lanjut 
[3]

.  Metode selanjutnya yang 

pernah digunakan adalah membran cair emulsi (ELM).  Membran cair emulsi merupakan 

pemisahan dan pemurnian dari suatu larutan yang dilewatkan pada membran.  Kekurangan 

metode ini adalah kualitas kerja membran pada awal proses sangat baik tetapi setelah itu 

kualitas kerjanya menurun karena terjadi penumpukan material atau pengotor pada membrane 
[4]

.  

Metode lain yang dapat digunakan untuk pengolahan limbah cair yang mengandung logam 

perak adalah metode elektrolisis.  Metode ini bersifat praktis karena tidak menimbulkan efek 

samping limbah sekunder, pengoperasiannya mudah, berbiaya relatif murah, perak yang 

terambil relatif murni, dapat dipisahkan dan dimanfaatkan kembali. Elektrolisis adalah 

peristiwa penguraian elektrolit oleh arus listrik searah dengan menggunakan dua macam 

elektroda.  Elektroda tersebut adalah katoda (elektroda yang dihubungkan dengan kutub 

negatif) dan anoda (elektroda yang dihubungkan dengan kutub positif).  Pada anoda terjadi 

reaksi oksidasi, yaitu anion (ion negatif) ditarik oleh anoda dan jumlah elektronnya berkurang 

sehingga bilangan oksidasinya bertambah. Pada katoda terjadi reaksi reduksi, yaitu kation (ion 

positif) ditarik oleh katoda dan menerima tambahan elektron,  sehingga bilangan oksidasinya 

berkurang. Elektroda yang digunakan dalam sel elektrolisis terdiri dari dua jenis yaitu 

elektroda inert dan elektroda aktif. Elektroda inert adalah elektroda yang tidak ikut bereaksi 

baik sebagai katoda maupun anoda, sehingga dalam sel elektrolisis yang mengalami reaksi 

redoks adalah elektrolit sebagai zat terlarut atau air sebagai pelarut.  Contoh elektroda inert 

adalah karbon (C) dan platina (Pt).  Elektroda aktif adalah elektroda yang ikut bereaksi apabila 

digunakan sebagai anoda. Reaksi yang terjadi pada elektrode aktif adalah reaksi oksidasi dari 

bahan elektrode tersebut.  Contoh dari elektrode aktif adalah : Fe,  Al,  Cu,  Zn,  Ag,  dan Au 
[5]

. Salah satu penggunaan sel elektrolisis yaitu elektrodeposisi. Elektrodeposisi merupakan 

teknik elektrolisis dengan cara pengendapan logam di permukaan elektrode. Komponen yang 

terpenting dari proses ini adalah elektrode dan larutan elektrolit. Elektroda berperan sebagai 

tempat berlangsungnya reaksi.  Reaksi reduksi berlangsung di katoda, sedangkan reaksi 

oksidasi berlangsung di anoda. Kutub negatif sumber arus mengarah pada katoda (sebab 

memerlukan elektron) dan kutub positif sumber arus tentunya mengarah pada anoda. 
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Akibatnya, katoda bermuatan negatif dan menarik kation-kation yang akan tereduksi menjadi 

endapan logam. Sebaliknya, anoda bermuatan positif dan menarik anion-anion yang akan 

teroksidasi menjadi gas.  

Efisiensi  elektrodeposisi dipengaruhi oleh pemilihan bahan elektroda, elektrolit, rapat 

arus, waktu, beda potensial dan penambahan agen pengompleks. Pada penelitian ini akan 

dipelajari pengaruh bahan elektrode terhadap efisiensi elektrodeposisi perak. Bahan elektroda 

mampu mempengaruhi jumlah beda potensial yang dihasilkan.  Setiap bahan elektroda 

memiliki tingkat potensial elektroda (E) yang berbeda-beda.  Oleh karena itu, maka perlu 

dilakukan penelitian untuk mengetahui jenis pasangan elektrode yang efisien untuk 

elektrodeposisi perak. 

2. Bahan dan Metode 

2.1 Bahan Penelitian 

Larutan limbah foto rontgen sebagai sampel, larutan AgNO3 8,5 gram M=169,87 g/mol 

sebagai larutan standar perak, HNO3, dan aquades. 

2.2 Metode Penelitian 

Bahan elektroda yang digunakan ukurannya sama baik sebagai anoda dan katoda. C   

sebagai anoda dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 4 cm dan tinggi 1 cm. Kemudian Cu, Zn, 

C dan stainless sebagai katoda dengan ukuran (7x4) cm.  

Anoda dihubungkan pada kutub positif dari sumber listrik dan katoda dihubungkan pada 

kutub negatif pada sumber listrik kemudian anoda dan katoda direndam dalam larutan 

elektrolit seperti pada gambar dibawah ini : 

 

 

Gambar 1. Rangkaian elektrolisis 

Sebagai katoda digunakan masing-masing Zn, Cu, C, dan stainless  dan sebagai anoda 

digunakan C. Logam perak yang sudah terdeposisi pada katoda ditimbang menggunakan 

neraca analitik. Pengukuran penurunan konsentrasi Ag pada larutan elektrolit dilakukan 

dengan mengukur absorbansi Ag pada larutan sebelum dan sesudah proses elektrodeposisi 

dengan Spektrofotometer Serapan Atom (AAS) pada panjang gelombang 338.3 nm. 

Perhitungan konsentrasi Ag dilakukan dengan metode kurva kalibrasi. 

Proses aplikasi elektrodeposisi terhadap larutan limbah foto rontgen dilakukan dengan 

menggunakan pasangan elektrode yang paling efisien. 

 

3. Hasil penelitian dan pembahasan 
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Hasil Presentase Massa Ag Tereduksi Pada Penimbangan Katoda dan Pengukuran AAS 

seperti pada gambar 1 di bawah ini : 

 
 

Gambar 2. Hasil Pengukuran Persentase  Massa Ag Tereduksi 

Berdasarkan gambar grafik di atas, dapat diperoleh bahan elektroda yang paling efisien 

adalah pada penggunaan pasangan elektroda C-Cu. Dengan anoda yang sama yaitu C, dari 4 

katoda yang digunakan tersebut yang mempunyai potensial elektroda paling positif adalah Cu. 

Semakin ke kanan posisi suatu unsur dalam deret volta maka logam tersebut semakin mudah 

tereduksi (nilai potensial reduksi atau E
o
 bernilai positif) dan sebaliknya semakin ke kiri posisi 

suatu unsur dalam deret volta maka logam tersebut semakin mudah teroksidasi (nilai E
o 

negatif). Urutan suatu unsur dalam deret volta yaitu : Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, 

Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, (H), C, Cu dan Ag. Semakin ke kiri letak suatu unsur dalam deret volta 

sifat reduktornya semakin kuat dan sebaliknya semakin ke kanan letak suatu unsur dalam deret 

volta maka sifat oksidatornya semakin kuat dan reaksi reduksi akan semakin cepat 

berlangsung. Pada pasangan elektrode C-Zn didapatkan presentase perak tereduksi yang 

sedikit, ditinjau dari penimbangan massa katoda didapatkan presentasi perak tereduksi sebesar 

24,29 % dan berdasarkan pengukuran AAS didapatkan sebesar 9,45 %, karena pada pasangan 

elektroda ini katoda yang digunakan berada paling kiri diantara katoda lainnya. Logam Zn juga 

memiliki potensial elektroda (E°) yang bernilai paling negatif dibandingkan dengan stainless, C 

dan Cu. Hal ini dapat menyebabkan reaksi yang terjadi berjalan lambat karena semakin ke kiri 

letak suatu unsur maka reaksi yang terjadi semakin lambat sehingga kation yang menempel 

pada katoda paling sedikit. Pada pasangan elektroda C-stainless didapatkan hasil presentase 

perak tereduksi yang lebih banyak dibandingkan pada pasangan C-Zn yaitu ditinjau dari 

penimbangan massa katoda 25,32 % dan pada pengukuran AAS 12,91 %. Stainless merupakan 

campuran logam yang terbuat dari komposisi yaitu Fe = 57,09%, Co = 0,22%, dan Ni = 0,74%. 

Posisi besi, nikel, dan cobalt dalam deret volta lebih kanan daripada Zn sehingga nilai potensial 

stainless ini lebih positif daripada Zn. Selanjutnya pada pasangan C-C didapatkan presentase 

Ag tereduksi ditinjau dari penimbangan massa katoda sebesar 25,32 dan pada pengukuran AAS 

14,51 %. Hasil yang didapatkan lebih banyak dibandingkan menggunakan pasangan bahan 

elektroda C-Zn dan C-stainless. Hal ini disebabkan oleh potensial reduksi dari C bernilai positif 

yaitu +0,207 V dan posisinya disebelah kanan H dalah deret volta sehingga memiliki sifat 

oksidator, dimana hal ini bisa menyebabkan reaksi redoks cepat terjadi sehingga hasil yang 

didapatkan lebih banyak dibandingkan dengan unsur yang memiliki sifat reduktor. 

Hasil presentase reduksi Ag yang paling banyak didapatkan pada pasangan elektroda C-Cu 

yaitu ditinjau dari penimbangan massa katoda sebesar 36,43 % dan pengukuran AAS 18,68 %. 

Hal ini karena nilai potensial elektroda dari Cu paling positif dibandingkan katoda lainnya yang 
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digunakan dalam penelitian ini yaitu +0,34 V dan posisinya dalam deret volta berada di sebelah 

kanan C yang menyebabkan reaksi reduksi paling cepat terjadi pada pasangan bahan ini karena 

nilai potensial standarnya yang positif dan merupakan oksidator yang kuat. Hal inilah yang 

menyebabkan perak banyak tereduksi pada pasangan elektroda C-Cu. Hasil penelitian yang 

didapatkan sesuai dengan teori bahwa bahan elektroda mampu mempengaruhi efisiensi 

elektrodeposisi. Pasangan bahan yang paling efisien digunakan untuk elektrodeposisi perak 

yaitu diperoleh menggunakan pasangan C-Cu.  

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh pasangan bahan elektroda terhadap efisiensi 

elektrodeposisi perak dilakukan analisis statistik menggunakan statistik one way annova 

dengan taraf signifikansi 1%, nilai F hitung didapatkan 16,33 lebih besar dibandingkan F tabel 

yaitu 13,74, sehingga dapat disimpulkan bahwa bahan elektroda berpengaruh  terhadap 

efisiensi elektrodeposisi perak. 

Bahan elektrode yang efisien diaplikasikan untuk elektrodeposisi perak dari limbah foto 

rontgen. Hasil elektrodeposisi pada limbah foto rontgen menggunakan bahan elektrode C-Cu 

diperoleh persen Ag tereduksi sebesar 25,86 % ditinjau dari penimbangan massa katoda dan 

26,56 % pada pengukuran AAS. Hasil yang diperoleh pada saat optimasi lebih besar ditinjau 

dari penimbangan massa katoda yaitu 36,43%  . Hal ini dikarenakan pada saat optimasi perak 

yang digunakan  dalam bentuk AgNO3 yang mudah terionisasi sempurna menjadi Ag
+
 + NO3

-
 

sehingga Ion Ag
+
 dapat dengan mudah ditarik oleh katoda. Sedangkan limbah foto rontgen, 

terdapat ion-ion tiosulfat yang bercampur dengan perak ionik. Larutan fixer dari limbah foto 

rontgen  mengandung senyawa pengotor seperti Natrium tiosulfat serta Natrium Bromide 
[6]

. 

Keberadaan ion-ion tiosulfat dapat menghalangi konsumsi muatan listrik oleh ion perak, 

sehingga tidak seluruh muatan listrik yang dialirkan termanfaatkan untuk mengendapkan perak. 

Ion-ion tiosulfat dapat membentuk kompleks dengan perak dalam bentuk kompleks 

[Ag(S2O3)2]
3-  

 [7] sehingga ion yang terdapat pada katoda susah untuk menangkap ion perak 

dalam bentuk kompleksnya, hal ini dapat menyebabkan perak yang tereduksi di katoda menjadi 

lebih sedikit. Keberadaan Natrium Bromide juga dapat mengganggu pergerakan ion-ion Ag
+
 

yang akan mengendap pada katoda. Walaupun Ag
+
 lebih mudah direduksi daripada Na

+
 akan 

tetapi keberadaan Na
+
 dapat menyebabkan pergerakan ion Ag

+
 lebih lambat menuju katoda. 

Keberadaan ion Br
-
 juga dapat mengganggu pergerakan ion Ag

+
 hal ini dikarenakan Br

-
 

merupakan golongan halogen dimana dalam satu golongan dari bawah ke atas merupakan 

oksidator yang kuat atau mudah mengalami reduksi. Posisi Br
-
 yaitu berada di tengah-tengah 

dalam golongan tersebut, sehingga besar kemungkinan arus listrik dan tegangan yang diberikan 

bukan saja untuk mereduksi Ag. Sedangkan hasil elektrodeposisi pada saat aplikasi 

menggunakan limbah foto rontgen ditinjau dari presentase massa tereduksi Ag berdasarkan 

pengukuran AAS yaitu 26,56 %, hasil yang didapatkan lebih banyak dibandingkan pada saat 

optimasi menggunakan larutan AgNO3 yaitu 18,68 % . Hal ini dikarenakan kurang teliti pada 

saat membuat larutan AgNO3 50 ppm untuk optimasi. Pada saat dilakukan pengukuran 

konsentrasi awal larutan AgNO3 sebelum elektrodeposisi didapatkan hasil 31,88 ppm. 

Sedangkan pada saat aplikasi menggunakan limbah foto rontgen larutan yang digunakan 

sebagai larutan elektrolit untuk proses elektrodeposisi diencerkan sampai mendekati 50 ppm. 

Ketika diukur konsentrasi awalnya menjadi 46,25 ppm. Perbedaan konsentrasi awal larutan 

inilah yang menyebabkan pada saat dilakukan pengukuran menggunakan AAS lebih banyak 

didapatkan pada saat aplikasi dibandingkan dengan optimasi. 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Penggunaan bahan elektroda pada proses elektrodeposisi berpengaruh terhadap efisiensi 

pengendapan logam perak. Efisiensi elektrodeposisi logam perak paling tinggi diperoleh 

pada penggunaan pasangan elektroda C-Cu, dimana presentase massa tereduksi Ag 

berdasarkan penimbangan massa katoda sebesar 36,43% dan berdasarkan pengukuran 

konsentrasi Ag dengan AAS sebesar 18,68 %. 
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2. Aplikasi dari bahan yang efisien tersebut terhadap larutan limbah foto rontgen 

menunjukkan presentase massa tereduksi Ag sebesar  25,86% ditinjau dari penimbangan 

massa katoda dan 26,56 %  ditinjau dari pengukuran konsentrasi Ag menggunakan AAS. 
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Abstrak.  Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari pengaruh luas area cetak membrane 

Polysulfone dan dievaluasi kinerjanya. Kinerja membrane yang dievaluasi berupa nilai 

permeabilitas yang dinyatakan dalam fluks. Kinerja membrane dipengaruhi oleh ukuran dan 

sebaran pori yang terbentuk pada membrane, semakin tebal membrane maka ukuran pori yang 

terbentuk semakin kecil dan sedikit. Variasi luas area cetak mempengaruhi ketebalan membrane 

yang dihasilkan, semakin luas area cetak maka membrane yang dihasilkan semakin tipis. Jika 

membrane semakin tipis maka akan menaikkan nilai permeabiltas membrane maupun sebaliknya. 

Membrane Polysulfon pada penelitian ini dipreparasi dengan metode inversi fasa dengan teknik 

induksi imersi presipitasi. Membran dicetak dengan variasi luas area cetak 140 cm
2
, 154 cm

2
, 168 

cm
2
, 182 cm

2
, 196 cm

2
. Kinerja membran yang dievaluasi berupa nila permeablitas menggunakan 

reaktor membran dead-end. 

Kata kunci: Membran, polysulfone, luas area cetak.   

 

Abstract.  This research was conducted to study the effect of the Polysulfone membrane casting 

area and to evaluate its performance. The membrane performance evaluated is in the form of 

permeability value which is expressed in flux. Membrane performance is influenced by the size and 

distribution of pores that are formed on the membrane, the thicker the membrane, the smaller and 

less pore size is formed. Variations in print area affect the thickness of the resulting membrane, the 

wider casting area, the thinner the resulting membrane. If the membrane is getting thinner, it will 

increase the permeability value of the membrane and vice versa. Polysulfone membranes in this 

study were prepared using the phase inversion method with precipitation immersion induction 

technique. The membranes were casted with various casting areas of 140 cm
2
, 154 cm

2
, 168 cm

2
, 

182 cm
2
, 196 cm

2
. The membrane performance was evaluated in the form of permeability value 

using a dead-end membrane reactor.  

Keywords: Membrane, Polysulfone, Large casting area.    

 

 

1. Pendahuluan 

Teknologi membran memiliki peranan penting pada berbagai industri, termasuk di dalamnya 

industri kimia dan menjadi teknologi yang sangat menjanjikan untuk pengolahan air dan air 

limbah dikarenakan tingkat efisiensi pemisahan, operasi yang fleksibel dan kualitas air hasil 

pemisahan yang tinggi [1][2]Salah satu jenis polimer yang dapat digunakan untuk pembuatan 

membrane adalah polisulfon (PSf). Penggunaan bahan polisulfon sebagai bahan dasar dalam 

pembuatan membran memiliki beberapa keistimewaan yaitu memiliki stabilitas suhu dan kimia 

yang sangat baik dan tidak mudah rusak.[3] 

Polisulfon cenderung bersifat mendekati hidrofobik sehingga permeabilitasnya untuk sistem 

larutan air tidak terlalu baik. Salah satu penyrbab sifat hidrofoiknya dikarenakan kecenderungan 

PSf membentuk pori yang kecil dan rapat sehingga permeabilitas air cenderung kecil dan rejeksi 

besar [4].salah satu cara untuk mrngatasi kelemahan ini adalah dengan merekayasa luas area 

mailto:luhanaahadia@gmail.com
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cetak membrane yang diharapkan akan mempengaruhi ketebalan membrane yang nantinya akan 

mempengaruhi permeabilitas membrane [5] 

Pada penelitian ini dilakukan preparasi membran PSf dengan menggunakan metode inversi 

fasa dan teknik induksi imersi presipitasi. Besarnya perbedaan parameter kelarutan di antara 

pelarut dan non pelarut menjadi penentu laju inversi fasa dan kualitas fisik membrane yang 

dihasilkan. Penambahan non pelarut dalam bak koagulasi menyebabkan perbedaan parameter 

kelarutan yang lebih rendah sehingga terjadi delayed liquid-liquid demixing [6].  

Pada penelitian ini akan dipreparasi membran PSf dengan komposisi larutan cetak 

PSf/DMAc (%b/b) 14/70. Untuk mendapatkan kelarutan optimum material PSf dalam larutan 

cetak membran, Dimethylacetamide (DMAc) dipilih sebagai pelarut karena keterdekatan nilai 

parameter kelarutan yang dimiliki terhadap PSf. Membran dicetak dengan variasi luas area 

cetak 140 cm
2
, 154 cm

2
, 168 cm

2
, 182 cm

2
, 196 cm

2
 dengan setting ketebalan 0,4 mm. 

Sementara untuk non pelarut akan digunakan adalah air destilasi.  

 

2. Bahan dan Metode 

2.1 Bahan 

Polysulfone (PSf) (average Mw~35.000 by LS, average Mn ~16.000 by MO. Pallets 

(Transparent) Sigma Aldrich), Dimethylacetamide (DMAc) (M = 87,12 g/mol 99% 

Merck). Aquades (Universitas Negeri Surabaya).  

2.2 Alat 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : peralatan gelas (gelas kimia 

IWAKI Pyrex, Gelas ukur IWAKI Pyrex, labu ukur IWAKI Pyrex, kaca arloji, pipet 

tetes,pipet voulume Glaswerk Wetheim, spatula, dan corong), neraca analitik OHAUS 

PAJ1003, magnetic stirrer NESCO LAB MS-H280-Pro, casting knife, bak koagulasi, 

reaktor membran dead-end, Micrometer Secrup.  

2.3 Metode  

a. Preparasi membrane  

Dalam penelitian ini membran PSf dipreparasi dengan metode inversi fasa. PSf dan 

DMAc ditimbang sesuai dengan perbandingan. PSf yang telah ditimbang kemudian 

dilarutkan dalam DMAc dengan bantuan magnetic stirrer dengan temperatur 

pengadukan 60 oC selama 1 jam 15 menit. PSf yang telah larut dalam DMAc disebut 

dengan larutan cetak. Larutan cetak yang telah homogen dicetak pada plat kaca yang 

diberi double tip untuk mengatur ketebalan dan luas area cetak dengan menggunakan 

casting knife dengan ketebalan cetak 0,4 mm pada suhu 30 
o
C dengan waktu pra-imersi 

5 menit. Larutan cetak yang telah dicetak kemudian diimersi dalam bak koagulasi yang 

berisi non-pelarut yaitu 1000 mL aquades dengan temperatur imersi 30 
o
C selama 30 

menit. Membran PSf  hasil imersi yang telah memadat kemudian dicuci menggunakan 

500 mL aquades selama 1 menit dengan dua kali pengulangan. Membran PSf padat 

yang telah dicuci kemudian dikeringkan pada temperatur ruang selama 24 jam.  

b. Uji kinerja membrane  

Membran PSf yang telah kering diukur ketebalannya menggunakan micrometer 

secrup, diambil 3 titik dan dirata-rata dari membrane yang telah dipotong berbentuk 

lingkaran dengan diameter 6,3 cm. diuji kinerjanya dengan reactor membrane dead-end 

menggunakan larutan umpan aquades yang akan diperoleh nilai fluks atau permeabilitas 

membrane. Ukuran permeabilitas dinyatakan sebagai fluks [7]. Fluks didefinisikan 

dalam persamaan berikut.  

 

J = 
 

   
 

 

Dimana, J merupakan air fluks, v adalah volume yang tersaring (L), A adalah luas area 

membrane (m
2
) dan t adalah waktu (h) (Wenten, 1999).  
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3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Permeabilitas merupakan salah satu parameter kinerja membrane. Permeabilitas merupakan 

kemampuan membrane dalam menahan spesi kimia tertentu dan melewatkan spesi yang lain. 

Ukuran permeablitas dinyatakan sebagai fluks.  

Tabel 1. Nilai fluks pada pemisahan aquades.  
Luas area cetak (cm

2
) Nilai Fluks (L/m

2
. jam) 

140 599,26 

154 669,43 

168 1027,98 

182 1179,03 

196 1412,53 

 

 Data pada table 1 menunjukkan nilai fluks dari filtrasi aquades memiliki nilai yang 

bervariasi. Membrane dengan luas area cetak 140 cm
2
 memiliki nilai fluks 599,26 L/m

2
. Jam, 

kemudian pada luas area cetak 154 cm
2
 nilai fluksnya adalah 669,43 L/m

2
. Jam. Pada luas area 

cetak 168 cm
2
 nilai fluksnya menunjukkan 1027 L/m

2
. Jam. Sedangkan pada luas area cetak 182 

dan 196 cm
2
 menghasilkan nilai fluks sebesar 1179,03 dan 1412,53 L/m

2
. Jam. Luas area cetak 

yang semakin luas menghasilkan nilai fluks yang semakin meningkat. Peningkatan tersebut 

mengindikasikan peningkatan kinerja dari membrane yang ditandai dengan nilai fluks yang 

semakin meningkat sehingga permeabilitas membrane terhadap aquades semakin besar.  

 

 
 

Gambar 1. Grafik perubahan nilai fluks filtrasi aquades 

  

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa semakin luas area cetak membrane maka nilai 

fluks juga semakin tinggi, hal ini berhubungan langsung dengan ketebalan membrane cetak. 

Pada penelitian ini membrane disetting dengan dengan ketebalan 0,4 mm saat casting, namun 

ketebalan membrane mengalami perubahan seiring dengan perubahan luas area cetak membran 

yang diindikasikan mempengaruhi pembentukan pori pada membrane sehingga mempengaruhi 

kinerja membrane.  
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Tabel 2. Ketebalan membrane setelah casting 

Luas area cetak (cm
2
) Ketebalan membrane (mm) 

140 0,25 

154 0,22 

168 0,193 

182 0,177 

196 0,146 

 

Berdasarkan data pada table 2. Dapat dilihat bahwa penambahan luas area cetak membrane 

pada saat casting mempengaruhi hasil ketebalan membrane setelah casting. Pada luas area cetak 

140 cm
2
 ketebalan membrane 0,25 mm, berbeda dengan pada luas area cetak 154 cm

2
 yang 

memiliki ketebalan 0,22 mm. pada luas area cetak 186 cm
2
 menunjukkan ketebalan 0,193 mm, 

sedangkan pada luas area 182 dan 196 cm
2
 menunjukkan ketebalan 0,177 dan 0,146 mm. 

terlihat bahwa semakin luas area cetak maka hasil casting membrane semakin tipis.  

 

 
 

Gambar 2. Grafik perubahan ketebalan membrane  

 

Berdasarkan grafik di atas dapat kita ketahui bahwasannya luas area cetak mempengaruhi 

kinerja membrane disebabkan semakin meningkat luas area cetak maka ketebalan membrane 

semakin menurun. Menurunnya ketebalan membrane justru menjadikan kinerja membrane 

semakin bagus ditandai dengan naiknya nilai fluks permeabilitas membrane terhadap aquades. 

Hal tersebut disebabkan karena ketebalan membran polisulfon pada saat pencetakan (casting) 

berpengaruh terhadap ukuran dan sebaran pori yang terbentuk. Semakin tipis membran maka 

ukuran pori yang terbentuk semakin besar dan jumlanya semakin banyak. Sehingga nilai fluks 

pun akan semakin besar.  

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan penambahan luas area cetak membrane 

dapat mempengaruhi kinerja membrane PSf secara permeabilitas. Semakin luas area cetak maka 

akan semakin memperbesar permeabilitas membrane.  
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Abstrak.  Teknologi pemisahan berbasis membran semakin mengalami kemajuan karena memiliki 

banyak keunggulan yang ditawarkan jika dibandingkan dengan metode pemisahan tradisional. 

Polysulfone (PSf) termasuk jenis polimer yang populer digunakan untuk pembuatan membran jenis 

ultrafiltrasi setelah terbukti memiliki daya resistensi tinggi pada pH dan memiliki stabilitas termal 

yang baik. Dalam penelitian ini, membran Polysulfone telah dipreparasi menggunakan metode 

inversi fasa dengan teknik imersi-presipitasi kemudian dicetak menggunakan teknik Doctor Blade 

ketebalan 0,4mm. Dilakukan optimasi membran berdasarkan variasi komposisi Polysulfone yakni 

12/70, 13/70, 14/70, 15/70, 16/70 (PSf/DMAc;w/w). Kinerja membran dievaluasi melalui 

pengukuran nilai fluks dengan proses filtrasi sistem dead-end. Hasil uji fluks air menunjukkan 

bahwa semakin tinggi komposisi Polysulfone dalam membran maka nilai fluks semakin rendah. 

Nilai fluks terendah dimiliki oleh komposisi Polysulfone tertinggi yaitu 16/70 sedangkan nilai fluks 

tertinggi dimiliki oleh komposisi Polysulfone terendah yaitu 12/70. Ketebalan membran juga 

diamati pada penelitian ini dengan pengukuran menggunakan mikrometer sekrup. Hasil 

pengukuran menunjukkan bahwa semakin tinggi komposisi polisulfon dalam membran maka 

ketebalan semakin besar. 

Kata kunci: membran polisufon, filtrasi, variasi komposisi   

 

Abstract.  Membrane-based separation technology is increasingly advancing because it has many 

advantages that it offers when compared to traditional separation methods. Polysulfone (PSf) is a 

popular polymer used for the manufacture of ultrafiltration type membranes after being proven to 

have high resistance to pH and good thermal stability. In this study, Polysulfone membranes were 

prepared using the phase inversion method with the immersion-precipitation technique then printed 

using the Doctor Blade technique with a thickness of 0.4mm. Membrane optimization was 

performed based on variations in the composition of Polysulfone, namely 12/70, 13/70, 14/70, 

15/70, 16/70 (PSf / DMAc; w / w). Membrane performance is evaluated by measuring the flux 

value with a dead-end filtration system. The water flux test results show that the higher the 

Polysulfone composition in the membrane, the lower the flux value. The lowest flux value is 

owned by the highest Polysulfone composition, namely 16/70, while the highest flux value is 

owned by the lowest Polysulfone composition, which is 12/70. Membrane thickness was also 

observed in this study by measuring using a screw micrometer. The measurement results show that 

the higher the polysulfone composition in the membrane, the greater the thickness. 

Keywords: polysulfone membrane, filtration, variations in composition  
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1. Pendahuluan 

Air merupakan kebutuhan utama semua makhluk hidup, keberadaannya melimpah di bumi 

namun hanya 2,5% dari keseluruhan yang merupakan air bersih [1]. Jumlah tersebut tentunya 

tidak cukup untuk mendukung kegiatan makhluk hidup di planet bumi yang semakin hari 

semakin meningkat pesat sehingga muncul gagasan krisis air bersih [2]. Pemicu lain adalah 

penggunaan air bersih yang melebihi jumlah kebutuhan seharusnya [3]. Salah satu solusi dari 

permasalahan krisis air bersih ini adalah pengolahan air dengan metode filtrasi. 

Teknologi pemisahan membran dengan prinsip kerja melewatkan sebagian material dan 

menahan material lainnya, digadang sebagai salah satu teknologi tepat dalam mengatasi 

permintaan air bersih dan air sanitasi. Membran memberikan berbagai keuntungan seperti 

konsumsi energi yang relatif rendah, biaya operasi relatif rendah, dan prosesnya yang mudah 

serta tidak membutuhkan bahan kimia [4]. Membran bersasal dari material diantaranya 

polyethylene (PE), polysulfone (PSf), polyvinylidine fluoride (PVDF), polyetherimide (PEI), 

aromatic polyamides (TFC) [5], polypropylene (PP), polyethylene (PE), dan 

polytetrafluoroethylene (PTFE) [6]. 

Polisulfon adalah salah satu polimer sintetis yang umum digunakan dalam pembuatan 

membran, hal ini didasari oleh kelebihan berupa kestabilan termal yang baik dan kekuatan 

mekanik yang tinggi [7]. Untuk menemukan membran polisulfon yang baik dapat dilakukan 

optimasi melalui variasi komposisi polimer polisulfon. 

Dalam penelitian ini akan dilaporkan hasil pengaruh komposisi polimer polisulfon terhadap 

kinerja permeabilitas membran Polisulfon, diharapkan dapat diketahui komposisi membran 

yang menghasilkan kinerja permeabilitas terbaik. 

 

2. Bahan dan Metode 

2.1 Bahan  

Polysulfone (PSf) (average Mw~35.000 by LS, average Mn ~16.000 by MO. Pallets 

(Transparent) Sigma Aldrich), Dimethylacetamide (DMAc) (M = 87,12 g/mol 99% 

Merck). Aquades (Universitas Negeri Surabaya). 

2.2 Metode  

Membran polisulfon dipreparasi menggunakan metode inversi fasa dengan teknik 

imersi-presipitasi kemudian dicetak menggunakan teknik Doctor Blade. Polisulfon dan 

DMAc ditimbang sesuai komposisi kemudian dilarutkan dengan bantuan magnetik stirer 

dalam temperature pengadukan 60ºC, kecepatan pengadukan 270 rpm, dan waktu 

pengadukan selama 1 jam 15 menit. Larutan homogen yang terbentuk disebut larutan cetak 

yang kemudian dicetak pada plat kaca dengan ketebalan cetak 0,4 mm dan suhu casting 

30ºC, waktu pra imersi selama 5 menit. Larutan cetak yang telah terbentuk diimersi dalam 

bak koagulasi yang berisi 1000 ml aquades dengan suhu imersi 30ºC selama 30 menit. 

Membran Polisufon yang telah terbentuk dicuci dengan 500 ml aquades selam1 1 menit 

dengan dua kali pengulangan. Membran Polisuflon kemudian dikeringkan pada suhu ruang 

selama 24 jam. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Teknologi pemisahan membran dengan prinsip kerja melewatkan sebagian material dan 

menahan material lainnya, digadang sebagai salah satu teknologi tepat dalam mengatasi 

permintaan air bersih dan air sanitasi. Membran memberikan berbagai keuntungan seperti 

konsumsi energi yang relatif rendah, biaya operasi relatif rendah, dan prosesnya yang mudah 

serta tidak membutuhkan bahan kimia [4]. Polisulfon adalah salah satu polimer sintetis yang 

umum digunakan dalam pembuatan membran dengan kelebihan berupa kestabilan termal yang 

baik dan kekuatan mekanik yang tinggi [7]. Kinerja suatu membran dapat dinilai melalui 

beberapa parameter salah satu diantaranya adalah permeabilitas. Permeabilitas didefinisikan 

sebagai kemampuan membran untuk menahan spesi kimia tertentu dan melewatkan spesi yang 
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lain, ukuran permeabilitas ini dinyatakan sebagai fluks [8]. Fluks dinyatakan dalam persamaan 

berikut, 

 

   
 

   
 

 

dimana J adalah nilai fluks, V adalah volume yang tersaring dalam satuan Liter , A adalah luas 

membran dalam satuan m
2
, dan t adalah waktu proses filtrasi dalam satuan jam[9]. 

Dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil berupa nilai fluks yang 

disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut. 

Tabel 1. Permeabilitas Aquades Membran Polisulfon 
Komposisi  

PSf/DMAc (w/w) 

Nilai fluks  

(L/m
2
.jam) 

12/70 

13/70 

14/70 

15/70 

16/70 

1356,1638 

1283,8351 

1179,0322 

956,4996 

580,0459 

 

Tabel 1 menunjukkan nilai fluks dari filtrasi 500 ml aquades. Membran dengan komposisi 

PSf/DMAc 12/70 memiliki nilai fluks sebesar 1356,1638 L/m
2
.jam, PSf/DMAc 13/70 memiliki 

nilai fluks sebesar 1283,8351 L/m
2
.jam, PSf/DMAc 14/70 memiliki nilai fluks sebesar 

1179,0322 L/m
2
.jam, PSf/DMAc 15/70 memiliki nilai fluks sebesar 956,4996 L/m

2
.jam, dan 

PSf/DMAc 16/70 memiliki nilai fluks sebesar 580,0459 L/m
2
.jam. Dari data tersebut dapat 

diketahui bahwa terjadi penurunan nilai fluks dan penurunan permeabilitas seiring dengan 

kenaikan jumlah polimer polisulfon. Penurunan permeabilitas menunjukkan penurunan kinerja 

membran. Peningkatan jumlah polimer polisulfon dalam membran menyebabkan konsentrasi 

polimer pada lapisan antar muka menjadi lebih tinggi [10], dikarenakan sifat polimer polisulfon 

yang hidrofobik maka menyebabkan air semakin sulit melewati membran dan permeabilitas 

menurun. Penurunan permeabilitas disajikan dalam bentuk grafik pada Gambar 1 sebagai 

berikut. 

 

 
Gambar 1. Grafik Penurunan Permeabilitas Aquades Membran Polisulfon 

 

Ketebalan membran juga diukur menggunakan mikrometer sekrup, hasil pengukuran berupa 

ketebalan membran disajikan dalam Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Ketebalan membran 
Komposisi 

PSf/DMAc (w/w) 

Ketebalan membran 

(mm) 

12/70 

13/70 

0,152 

0,163 
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Komposisi 

PSf/DMAc (w/w) 

Ketebalan membran 

(mm) 

14/70 

15/70 

16/70 

0,177 

0,236 

0,277 

 

Tabel 2 menunjukkan ketebalan membran meningkat seiring dengan peningkatan komposisi 

polimer polisulfon dalam membran. Membran dengan komposisi PSf/DMAc 12/70 memiliki 

ketebalan 0,152 mm, PSf/DMAc 13/70 memiliki ketebalan 0,163 mm, PSf/DMAc 14/70 

memiliki ketebalan 0,177 mm, PSf/DMAc 15/70 memiliki ketebalan 0,236 mm, PSf/DMAc 

16/70 memiliki ketebalan 0,277 mm. Peningkatan ketebalan ini disebabkan oleh semakin 

banyaknya partikel polisulfon dalam membran seiring peningkatan konsentrasi polimer 

polisulfon. Peningkatan ketebalan membran disajikan dalam bentuk grafik pada Gambar 2 

sebagai berikut. 

 
Gambar 2. Grafik Peningkatan Ketebalan Membran 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa komposisi polimer mempengaruhi 

permeabilitas membran polisulfon. Semakin banyak polimer dalam membran maka nilai fluks 

semakin rendah.  
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Abstrak.  Tujuan penelitian ini adalah mempelajari pengaruh konsentrasi katalis basa pada sintesis 

senyawa analog kurkumin dengan metode ultrasound. Selain itu, untuk menentukan konsentrasi 

katalis basa KOH yang dapat menghasilkan rendemen maksimum. Sintesis senyawa analog 

kurkumin menggunakan metode ultrasound antara turunan benzaldehida dan keton dalam etanol 

menggunakan katalis KOH dengan variasi konsentrasi 2,5% ; 5% ; 7,5% dan 10%  pada suhu 

kamar. Sintesis senyawa analog kurkumin menggunakan metode ultrasound dengan waktu sintesis 

selama 15 menit. Hasil sintesis diidentifikasi menggunakan UV, IR dan NMR. Sintesis senyawa 

analog kurkumin dengan variasi konsentrasi katalis KOH secara berurutan menghasilkan rendemen 

sebesar 55,99% ; 59,63%;  81,11% ; dan 54,53%. Pada penelitian ini terdapat indikasi bahwa 

variasi konsentrasi katalis basa berpengaruh pada sistesis senyawa analog kurkumin. Hal tersebut 

ditunjukkan dari kuantitas rendemen senyawa  analog kurkumin yang semakin meningkat pada 

konsentrasi katalis KOH 2,5% sampai 7,5%, tetapi mengalami penurunan pada konsentrasi 10%. 

Konsentrasi katalis basa KOH 7,5 % memberikan rendemen maksimum. 

Kata kunci: Analog kurkumin, katalis, KOH,  sintesis    

 

Abstract.  The aim of this research was to study about the effect of base catalyst concentration in 

synthesis curcumin analogs under ultrasound irradiation. Moreover, to determined concentrationof 

base catalyst KOH which obtained highest yield.  Synthesis of curcumin analog between 

benzaldehyde derivatives and ketones in ethanol at room temperature using KOH catalyst with 

variation concentrasion of 2.5%; 5%; 7.5% and 10%. The synthesized of curcumin analog under 

ultrasound irradiation for 15 minute. Products were identified using UV, IR and NMR. The 

synthesized of curcumin analogs with various KOH catalyst concentration were obtained in 

55.99%; 59.63%; 81.11%; and 54.53%, respectively. In this study indicated the variation in the 

concentration of base catalyst has an effect on the synthesized of curcumin analogs. That is 

indicated by the yield quantity of curcumin analogs which increases at a KOH catalyst 

concentration of 2.5% to 7.5%, but decreases at concentration of 10%. The concentration of KOH 

catalyst 7.5% was obtained highest yield. 

Keywords: Curcumin analog, catalyst, KOH, synthesis 

 

 

1. Pendahuluan 

A Kurkumin ialah pigmen berwarna kuning yang terkandung dalam rimpang tanaman 

Curcuma longa, yang secara luas digunakan sebagai zat pewarna makanan alami. Kurkumin 

memiliki berat molekul sebesar 368,37 g/mol, tidak larut dalam air namun larut dalam etanol, 

metanol, aseton, kloroform, dimetilsulfoksida dan diklorometana (Li dkk., 2015). Struktur kimia 

dari  kurkumin disajikan  pada  Gambar II.1 (Aggarwal dkk., 2003).  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Struktur senyawa kurkumin 

mailto:devinur@fmipa.unila.ac.id
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Kurkumin merupakan senyawa fenolik yang terdapat dalam rimpang kunyit (Curcuma longa 

L.) dengan aktivitas biologi sebagai antioksidan, antiinflamasi, kemopreventif dan kemoterapi. 

Kurkumin juga memiliki aktivitas sebagai antikanker, antimutagenik, antikoagulan, 

antifertilitas, antidiabetes, antibakteri, antijamur, antiprotozoa, antivirus, antifibrosis  

(Chattopadhyay dkk., 2004), serta memiliki kelebihan antara lain bersifat sangat aman pada 

kajian hewan uji dan manusia sekalipun pada dosis yang tinggi (Aggarwal dkk., 2003). Terlepas 

dari potensi-potensi tersebut, bioavailabilitas kurkumin yang rendah karena metabolismenya 

yang panjang menjadi permasalahan yang membatasi kemampuannya sebagai obat (Mancía 

dkk., 2015) (Mancia dkk., 2015). Senyawa analog kurkumin relatif berbeda dengan dengan 

bentuk dasar senyawa kurkumin. Analog kurkumin dapat dihasilkan dari penyederhanaan  

gugus  β-diketon menjadi gugus mono-keton (Wang dkk., 2017). Sintesis senyawa analog 

kurkumin tanpa β-diketon mempunyai kestabilan yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka 

dalam penelitian ini dilakukan modifikasi kurkumin dengan menghilangkan gugus metilen aktif 

dan gugus β diketon pada daerah farmakofor B dengan menggunakan bahan 

hidroksibenzaldehida (turunan benzaldehida) dan turunan keton (siklopentanon) (Yuan dkk., 

2014). 

Secara umum, senyawa kurkumin dapat disintesis jika suatu senyawa karbonilnya 

mempunyai hidrogen α, reaksi tersebut akan membentuk suatu produk campuran (Salomons, 

1983). Senyawa analog kurkumin dengan satu grup karbonil menunjukkan sifat biologis yang 

lebih baik Yuan dkk. (2014). Sintesis dapat dapat dilakukan menggunakan reaksi kondensasi 

aldol antara aldehid dan keton Nichols (2006). Teknik ultrasound irradiation karena merupakan 

metode yang green Lei dkk. (2011) dan efisien dengan waktu reaksi yang rendah serta tidak 

memerlukan ekstra temperature (Hawaiz & Samad, 2009). Tantriasa dkk. (2019) telah 

mensintesis senyawa analog kurkumin antar veratraldehida dan sikloheksanon menggunakan 

katalis basa NaOH 2% dan mengahsilkan rendemen sebesar 77,52%.Sedangkan Anisa dkk. 

(2020), telah melakukan sintesis senyawa analog kurkumin antara veratraldehida dan 

siklopentanon dengan basa KOH 5% dan menghasilkan rendemen yang lebih besar yaitu 

sebesar 85,71%. Sehingga, ketika pada penelitian ini senyawa analog kurkumin dari 

veratraldehida dan sikloheksanon disintesis menggunakan bantuan katalis basa KOH (yang 

divariasikan konsentrasinya) dengan sifat basa yang lebih kuat diharapkan mengahasilkan 

peningkatan kuantitas rendemen. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan 

rendemen dari setiap variasi konsentrasi katalis basa KOH pada sintesis senyawa analog 

kurkumin, menentukan konsentrasi katalis basa KOH yang menghasilkan senyawa analog 

kurkumin dengan rendemen maksimal, serta menentukan pengaruh variasi konsentrasi katalis 

basa pada sintesis senyawa analog kurkumin. 

 

2. Bahan dan Metode 

Sintesis analog kurkumin yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian Yuan 

dkk. (2014), yang dimodifikasi menggunakan metode ultrasound, dan penambahan katalis basa 

yang divariasikan konsentrasinya. Sebanyak 15,4 mmol turunan benzaldehida (veratraldehida) 

dan 7 mmol keton dicampur, kemudian ditambahkan 10 mL etanol dan diaduk pada suhu kamar 

selama 20 menit. Tahap selanjutnya ditambahkan KOH dengan variasi (2,5%; 5%; 7,5%; dan 

10%, 2 mL), kemudian dilakukan sonokimia dan reaksi dimonitor menggunakan KLT sampai 

seluruh reaktan habis bereaksi. Endapan yang diperoleh disaring dan dicuci menggunakan 

akuades dan etanol dingin. Setelah kering kemudian endapan tersebut direkristalisasi 

menggunakan etanol panas. Hasil dikeringkan di dalam desikator, kemudian ditimbang, diukur 

titik leleh dan dianalisis dengan UV, IR dan NMR. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
Senyawa analog kurkumin berhasil disintesis melalui reaksi kondensasi aldol Claisen-

Schimdt yang mengacu pada metode Yuan dkk. (2014) dan dimodifikasi menggunakan teknik 

ultrasound irradiation selama 15 menit. Pada studi sebelumnya, teknik ultrasound irradiation 
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dapat mempercepat laju reaksi kondensasi dan meningkatkan hasil rendemen Lei dkk. (2011), 

Hawaiz dan Samad (2012), Du dkk. (2012). 

Hasil sintesis diringkas pada Tabel 1. Senyawa anlog kurkumin disintesis menggunakan 

katalis basa KOH. Produk analog kurkumin disintesis dengan mereaksikan veratraldehida dan 

keton pada suasana basa. Katalis basa telah banyak digunakan dalam metode kondensasi 

Claisen-Schmidt (Yuan dkk., 2014). Katalis basa akan mendeprotonasi hidrogen-α pada keton 

membentuk ion enolat. Hal ini ditunjukkan pada mekanisme reaksi pada gambar 1. Sehingga 

semakin besar konsentrasi katalis basa yang digunakan kemungkinan terbentuknya ion enolat 

pun akan meningkat. Ion enolat kemudian akan berfungsi sebagai nukleofilik dan menyerang C-

karbonil pada veratraldehida, sehingga menghasilkan anion alkoksida. Anion ini mengambil 

proton dari molekul air untuk membentuk produk aldol. Selanjutnya, dehidrasi pada produk 

adisi aldol menghasilkan produk dengan sistem karbonil terkonjugasi α,β-tak jenuh. Produk ini 

masih mengandung hidrogen-α lainnya yang dapat diambil oleh basa kembali, sehingga ion 

enolat akan terbentuk. Produk analog kurkumin didapatkan dengan reaksi antara produk ion 

enolat karbonil terkonjugasi α,β-tak jenuh dan veratraldehida berlebih. Sejalan dengan 

penjabaran tersebut, hasil penelitian menunjukkan kuantitas rendemen mengindikasikan 

terdapat pengaruh penambahan konsentrasi katalis, dikarenakan terdapat kecenderungan 

peningkatan hasil rendemen seiring bertambahnya konsentrasi. 

  

 

 

Gambar 1. Mekanisme Sintesis Analog Kurkumin 

 

Produk sintesis senyawa analog kurkumin yang dihasilkan berupa kristal berwarna kuning. 

Produk sintesis analog kurkumin dipantau dengan menggunakan KLT dengan eluen n-heksana : 

etil asetat  (1:1).  Reaksi dilakukan pada kondisi basa dengan menggunakan katalis basa KOH 

dengan variasi konsentrasi 2,5%; 5%; 7,5% dan 10%, dengan rendemen untuk masing-masing 

konsentrasi 55,99%; 59,64%; 81,11% dan 54,53% . Terdapat kecenderungan peningkatan 

kuantitas rendemen seiring bertambahnya konsentrasi. 

Berdasarkan analisis UV-Vis (Gambar 2), menunjukkan serapan maksimal pada panjang 

gelombang 380 cm
-1

. Hal ini mengindikasikan bahwa senyawa analog kurkumin memiliki gugus 

kromofor yang mampu menyerap energi pada sinar tampak. Gugus yang diduga bersifat 

kromofor pada senyawa analog kurkumin ini adalah gugus alkena terkonjugasi yang berasal dari 

cincin aromatis. 
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Gambar. 2 Spektra UV-Vis Senyawa Analog Kurkumin 

 

 Spektroskopi inframerah dari senyawa analog kurkumin memperlihatkan adanya serapan 

maksimum pada bilangan gelombang 2925 cm
-1

 yang mengindikasikan adanya vibrasi dari –C-

H– alifatik, pada 1595 dan 1505 yang mengindikasikan adanya vibrasi ikatan –C=C–, dan pada 

1244 dan 1133  mengindikasikan adanya vibrasi –C-O– dari gugus metoksi.  Senyawa target 

merupakan molekul dengan struktur yang simetris, sehingga ada beberapa proton dan karbon 

yang memiliki lingkungan yang sama dan muncul pada pergeseran kimia yang sama. Pada 

spektrum 
1
H-NMR, terdapat puncak-puncak dengan orientasi dan integrasi yang 

mengindikasikan senyawa analog kurkumin sesuai dengan molekul target. Puncak 1 pada 

pergeseran kimia (δ) 1,83 ppm dengan orientasi multiplet. Puncak 2 pada pergeseran (δ) 2,94 

ppm dengan orientasi doublet yang saling terkopling dengan puncak 1 (J= 5,85 Hz). Puncak 4 

pada pergeseran kimia (δ)  6,91 ppm dengan orientasi doublet karena puncak 4 memiliki 

kopling ortho terhadap puncak 1 ( J=8,45 Hz). Pergeseran kimia (δ) 7,02 ppm (puncak 6) 

dengan orientasi doublet, memiliki kopling meta oleh puncak 5 (Jmeta = 1,95 Hz) . Pada (δ) 7,75 

ppm (puncak 7) yang merupakan proton yang terikat pada H-Ar dan berada di daerah downfield 

karena sangat tidak terlindungi, awan elektronnya tertarik oleh resonansi dan induksi dari 

karbonil serta terinduksi oleh gugus –OCH3. Hasil analisis 
1
H-NMR tersebut menunjukkan 

kemiripan dengan hasil yang dilaporkan oleh Du dkk (2006) yaitu pada pergeseran kimia 2,94 

ppm dengan J= 5,85 dan 1,83 ppm.  

Tabel 1. Interpretasi hasil spektra FTIR 

Bilangan gelombang (cm
-1

) Interpretasi 

2925 -Csp
3
-H 

1595, 1505 

1133, 1244 

-C=C- aromatis 

-C-O-C- eter 

 

Tabel 2. Hasil Analisis 
1
H-NMR Senyawa Analog Kurkumin 

Puncak Pergeseran kimia (δ, 

ppm) 

Kenampakan, tetapan kopling 

(J, Hz) 

Jumlah dan Tipe 

Proton 

1 1,83 Multiplet 2H, CH2-CH2 

2 2,94 Doublet, J = 5,85 2H, CH-CH2 

3 3,91 Singlet 6H, -OCH3 

4 6,91 Doublet, J = 8,45 1H, H-Ar 

5 7,11 Doublet, J = 8,45 1H, H-Ar 

6 7,02 Doublet, J = 1,95 1H, H-Ar 

7 7,75 Singlet 1H, H-Hβ 

   
Pada spektrum 

13
C-NMR senyawa analog kurkumin menunjukkan puncak atom 

karbon dengan pergeseran kimia yang sesuai dengan senyawa target. Pada pergeseran 
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kimia (δ) 56,0 ppm, pada puncak 3 merupakan karbon pada gugus metoksi. Puncak 10 dan 11 

dengan pergeseran kimia (δ) 148,7 dan 149,7 ppm merupakan karbon yang berikatan dengan 

gugus metoksi. Pada puncak  4, 5,6 dan 7 dengan pergeseran kimia (δ) 111,0; 113,8; 124,0 dan 

129,0 ppm, menunjukkan karbon pada cincin aromatis. Puncak 8 muncul dengan pergeseran 

kimia (δ) 134,6 ppm menunjukkan bahwa gugus α,β karbonil tak jenuh telah terbentuk. 

Sedangkan, puncak 1,2,9, dan 12 merupakan karbon yang berada dalam cincin monoketon 

dengan pergeseran kimia masing-masing (δ) 28,6; 23,1; 136,9; dan 190,1 ppm. 

 

Tabel 3. Hasil Analisis 
13

C-NMR Senyawa Analog Kurkumin 
Puncak Pergeseran kimia (δ, ppm) Jenis Karbon 

1 23,10 C-H 

2 28,60 C-H 

3 56,07 -OCH3 

4 111,00 CAr 

5 113,80 CAr 

6 124,00 CAr 

7 129,00 CAr 

8 134,60 =C-H 

9 136,90 C 

10 148,70 CAr-OCH3 

11 149,70 CAr-OCH3 

12 190,10 CHO 

Berdasarkan hasil analisis titik leleh, KLT, IR, 
1
H-NMR dan 

13
C-NMR dapat diindikasikan 

bahwa senyawa analog kurkumin telah berhasil disintesis, senyawa kurkumin mtersebut 

memiliki titik leleh 139-140 °C. Hasil uji titik leleh tersebut memiliki kemiripan dengan data 

titik leleh yang dilaporkan oleh Du dkk. (2006) yaitu berkisar 140 °C. Berdasarkan data analisis 

dan penjabaran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa senyawa analog kurkumin telah sesuai. 

Hasil dari penelitian ini, dapat menjadi salah satu solusi pengembangan senyawa analog 

kurkumin yang memiliki struktur yang lebih stabil, dengan sifat farmakokinetik yang lebih baik 

sebagai salah satu alternatif pengembangan obat baru. 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan, senyawa analog 

kurkumin yaitu Sintesis (2E,6E)-2,6-bis(3,4-dimetoksibenzilidin)siklohexanon telah berhasil 

dilakukan menggunakan metode ultrasound selama 15 menit, dengan variasi katalis basa KOH 

2,5%; 5%; 7,5% dan 10%, dan menghasilkan rendemen secara berurutan 55,99%; 59,64%; 

81,11% dan 54,53%. Variasi kontrasi katalis basa KOH 7,5% mengasilkan kuntitas rendemen 

maksimum. Variasi kkonsentrasi katalis basa juga berpengaruh pada sintesis senyawa analog 

kurkumin, hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya kuantitas rendemen seiring 

bertambahnya konsentrasi katalis KOH.  
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Abstrak.  Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh penambahan sorbitol terhadap 

kestabilan enzim α-amilase hasil pemurnian dari Aspergillus fumigatus. Pemurnian enzim 

dilakukan dengan fraksinasi menggunakan ammonium sulfat dan dialisis. Aktivitas enzim 

ditentukan dengan metode Fuwa dan Mandels, kadar protein ditentukan dengan metode Lowry. 

Hasil penelitian menunjukkan enzim hasil pemurnian memiliki pH optimum 5,0  dan suhu 

optimum  50 °C. Aktivitas spesifik enzim α-amilase hasil pemurnian, yaitu 0,1297 U/mg, 

meningkat 2,3 kali dibandingkan dengan ekstrak kasar enzim yang mempunyai aktivitas spesifik 

0,0544 U/mg. Enzim setelah penambahan sorbitol  0,5; 1; dan 1,5 M memiliki pH optimum dan 

suhu optimum yang sama, yaitu pH 5,5 dan suhu 50 °C.  Stabilitas termal enzim hasil pemurnian 

ditunjukkan dengan nilai: konstatant laju inaktivasi (ki) = 0,018 menit
-1

; waktu paruh (t1/2) = 38,5 

menit; dan perubahan energi akibat denaturasi (∆Gi) = 101,1 kJ/mol.  Stabilitas termal enzim 

setelah penambahan sorbitol 0,5 M ditunjukkan dengan nilai: ki = 0,013 menit
-1

, t1/2 = 53,3 menit, 

ΔGi = 101,9 kJ/mol; sorbitol 1 M: ki = 0,015 menit
-1

, t1/2 = 46,2 menit, ΔGi = 101,6 kJ/mol; dan 

sorbitol 1,5 M: ki = 0,01 menit
-1

,  t1/2 = 69,3 menit, ΔGi = 102,6 kJ/mol. Penambahan sorbitol pada 

enzim α-amilase hasil pemurnian dari A. fumigatus dapat meningkatkan kestabilan termal enzim 

sebanyak 1,2-1,8 kali dibandingkan dengan enzim hasil pemurnian yang ditunjukkan dengan  

peningkatan waktu paruh, peningkatan ΔGi, dan penurunan nilai ki. 

Kata kunci: α-amilase, sorbitol, Aspergillus fumigatus. 

 

Abstract.This study aims to study the effect of sorbitol addition on the stability of the α-amylase 

enzyme purified from A. fumigatus. The enzyme purification was carried out by fractionation using 

ammonium sulfate and dialysis. Enzyme activity was determined by the Fuwa and Mandels 

methods, protein content was determined by the Lowry method. The results showed that the 

purified enzyme had an optimum pH of 5.0 and an optimum temperature of 50°C. The specific 

activity of the purified α-amylase, namely 0.1297 U/mg, increased 2.3 times compared to the crude 

extract of the enzyme which had a specific activity of 0.0544 U/mg. The enzyme resulted from the 

addition of sorbitol 0.5; 1; and 1.5 M has the same optimum pH and optimum temperature, namely 

pH 5.5 and temperature of 50 °C. The thermal stability of the purified enzyme was indicated by the 

values: constant rate of inactivation (ki) = 0.018 min
-1

; half-life (t1/2) = 38.5 min; and the energy 

change due to denaturation (∆Gi) = 101.1 kJ/mol. The thermal stability of the enzyme after the 

addition of 0.5 M sorbitol was shown by the values: ki = 0.013 min
-1

, t1/2 = 53.3 min, ΔGi = 101.9 

kJ/mol; sorbitol 1 M: ki = 0.015 min
-1

, t1/2 = 46.2 min, ΔGi = 101.6 kJ/mol; and 1.5 M sorbitol: ki = 

0.01 min
-1

, t1/2 = 69.3 min, ΔGi = 102.6 kJ/mol. The addition of sorbitol to the α-amylase enzyme 

purified from A. fumigatus can increase the thermal stability of the enzyme 1.2-1.8 times compared 

to the enzyme purified as indicated by an increase in half-life, increase in ΔGi, and decrease in the 

value of ki. 

Keywords: α-amylase, A. fumigatus, sorbitol. 
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1. Pendahuluan  

Enzim merupakan biokatalisator yang banyak dimanfaatkan dalam dunia industri dan dapat 

bekerja pada reaksi-reaksi dalam proses konversi suatu senyawa menjadi senyawa lain tanpa 

menimbulkan senyawa-senyawa lain yang berbahaya dan dapat menyebabkan terjadinya 

pencemaran lingkungan.  Enzim pada umumnya bekerja pada kondisi fisiologis, bekerja 

selektif dan spesifik, dan tidak membutuhkan energi yang tinggi [1], dan dapat meningkat laju 

reaksi yang luar biasa dibandingkan katalis biasa, menghasilkan produk beribu kali lebih 

tinggi, bekerja pada pH dan suhu yang tidak terlalu ekstrim, serta bersifat spesifik dan selektif 

terhadap substrat tertentu [2] dan dapat digunakan secara berulang melalui proses amobilisasi 

[3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

Enzim -amilase adalah enzim yang menghidrolisis pati secara acak dari tengah atau dari 

bagian dalam molekul, oleh sebab itu disebut enzim endo amilase [9].  Enzim α-amilase dapat 

dihasilkan dengan mengisolasi dari berbagai jenis mikroorganisme baik bakteri maupun jamur. 

Jamur dalam kelompok Aspergillus khususnya memiliki kemampuan dalam proses metabolik 

perubahan senyawa-senyawa, terutama dapat memproduksi protein dengan baik, sehingga 

memudahkan untuk proses isolasi dan pemurniannya. A .fumigatus merupakan kelompok 

Aspergillus dan mikroorganisme ini dapat digunakan dengan baik dalam bidang industri [10]  

untuk menghasilkan enzim α-amilase yang selanjutnya dapat digunakan sebagai katalis 

industri.   
Pada proses-proses di industri diperlukan enzim, yaitu enzim yang bekerja secara optimum 

pada suhu antara 60–125C [11], dan dapat bekerja pada pH yang asam maupun basa.  

Misalnya pada pembuatan sirup gula cair dari pati, untuk mengubah pati menjadi dekstrin 

diperlukan enzim yang dapat bertahan dan mempunyai aktivitas yang tinggi pada suhu sekitar 

60C [12].  Kondisi ini tidak dimiliki sebagian besar enzim, karena umumnya enzim hannya 

dapat bekerja pada kondisi biasa dan akan mengalami denaturasi dan kehilangan aktivitasnya  

pada suhu dan pH yang ekstrim [13].  Untuk memenuhi kebutuhan industri terhadap enzim 

yang stabil pada kondisi ekstrim tersebut  dapat dilakukan dengan peningkatan stabilitas enzim.  

Penambahan zat aditif merupakan salah satu cara yang dapat dipilih untuk meningkatkan 

kestabilan enzim.   

Beberapa jenis zat aditif yang dapat digunakan untuk meningkatkan kestabilan enzim di 

antaranya sorbitol, xilitol, maltodekstrin, PEG 6000, gliserol, sukrosa, dan beberapa jenis poliol 

lainnya. Pada penelitian ini digunakan zat aditif berupa sorbitol dikarenakan memiliki beberapa 

kelebihan di antaranya dapat mempertahankan konformasi enzim, meningkatkan stabilitas, dan 

dapat menjaga struktrur enzim dari degradasi oleh suhu. 

Pemilihan poliol ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh 

Yandri dan Wulandari [14]  tentang penambahan sorbitol terhadap kestabilan enzim α-amilase 

dari Rhizopus oryzae, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa enzim dengan penambahan 

sorbitol meningkat kestabilannya 5 kali dibandingkan dengan enzim hasil pemurnian. 

Penelitian terhadap enzim tripsin menunjukkan penambahan sorbitol dapat meningkatkan 

kestabilan enzim tripsin sebanyak 16 kali [15].  Sedangkan penambahan sorbitol pada enzim 

selulase Aspergillus niger L-51 dapat meningkatkan kestabilan enzim 1,5 – 1,6 kali [16].  

Pada penelitian ini penambahan sorbitol pada enzim α-amilase hasil pemurnian dari A. 

fumigatus dapat meningkatkan kestabilan termal enzim sebanyak 1,2-1,8 kali dibandingkan 

dengan enzim hasil pemurnian. 

 

2. Bahan dan Metode  

2.1 Alat 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah: alat-alat gelas, jarum ose, 

pembakar spiritus, autoclave model S-90N, laminar air flow CURMA model 9005-FL, 

neraca analitik, mikropipet Eppendroff, spatula, batang pengaduk, sentrifuga, lemari 

pendingin, shaker incubator, water bath, pH meter, termometer, pengaduk magnet, 

penangas, kantong selofan, dan spektrofotometer UV-Vis Hitachi U2010. 
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2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah: Ammonium sulfat, kalium dihidrogen 

fosfat, urea, magnesium sulfat, ferro klorida berair kristal, seng sulfat berair kristal, kobalt 

klorida, kalsium klorida, Pati kentang, pepton, aquades, larutan BSA (BovineSerum 

Albumin), natrium karbonat, natrium hidroksida, kupri sulfat berair kristal, follin 

ciocalteau, natrium kalium tartrat, natrium dihidrogen fosfat, dinatrium hidrogen fosfat, 
larutan I2, asam klorida 1N, kalium iodida, DNS (3,5-Dinitrosalicylicacid), NaCl, Na2SO3, 

fenol, kantong selofan, kertas saring, sorbitol dan bahan kimia lain yang berderajat pro 

analisis.  Jamur A. fumigatus yang digunakan diperoleh dari laboratorium Mikrobiologi 

jurusan Biologi Universitas Lampung. 

2.3  Prosedur Penelitian 

2.3.1 Isolasi dan pemurnian enzim 

Enzim α-amilase diisolasi menggunakan sentrifugasi dengan kecepatan 5000 rpm 

selama 20 menit untuk memisahkan enzim yang larut dari komponen lain yang tidak 

larut. Larutan yang peroleh disebut ekstrak kasar enzim. Enzim α-amilase dimurnikan 

dengan pengendapan  menggunakan ammonium sulfat dengan berbagai tingkat 

kejenuhan dan dilanjutkan dengan dialisis [17]. 

2.3.2 Penentuan aktivitas enzim dan kadar protein enzim 

Aktivitas enzim ditentukan berdasarkan penurunan intensitas kompleks pati dengan 

iodium menggunakan metode Fuwa [18] dan berdasarkan glukosa yang terbentuk 

menggunakan metode Mandels[19], sedangkan kadar protein enzim ditentukan dengan 

metode Lowry [20]. 

2.3.3 Penambahan sorbitol pada enzim hasil pemurnian 

Larutan sorbitol ditambahkan pada enzim hasil pemurnian dengan konsentrasi 0,5 

M; 1 M; dan 1,5 M dengan perbandingan 1:1, menghasilkan enzim hasil pemurnian dan 

sorbitol 0,5 M (Sorbitol 0,5 M), enzim hasil pemurnian dan sorbitol 1 M (Sorbitol 1 M), 

serta enzim hasil pemurnian dan sorbitol 1,5 M (Sorbitol 1,5 M). 

2.4  Karakterisasi enzim α-amilase hasil pemurnian dan setelah penambahan sorbitol 

2.4.1 Penentuan pH optimum enzim α-amilase hasil pemurnian 

Penentuan pH optimum enzim α-amilase hasil pemurnian dilakukan dengan 

memvariasikan pH dengan variasi:  4; 4,5; 5,0; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; dan pH 8. Enzim 

dengan masing-masing variasi pH diinkubasi selama 30 menit pada suhu optimum 

enzim hasil pemurnian pada suhu 50°C.  Aktivitas enzim ditentukan berdasarkan 

glukosa yang terbentuk menggunakan metode Mandels.  Absorbansi diukur 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 510 nm.   

2.4.2 Penentuan suhu optimum enzim α-amilase hasil pemurnian 

Suhu optimum enzim α-amilase hasil pemurnian ditentukan dengan memvariasikan  

suhu dengan variasi:  35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; dan 70°C.  Enzim dengan masing-

masing variasi suhu diinkubasi selama 30 menit pada pH optimum enzim hasil 

pemurnian pada pH 5,0. Aktivitas enzim ditentukan berdasarkan glukosa yang terbentuk 

menggunakan metode Mandels dan bsorbansi diukur menggunakan spektrofotometer 

UV-Vis pada panjang gelombang 510 nm.   

2.4.3 Penentuan pH optimum enzim setelah penambahan sorbitol 

Penentuan pH optimum enzim  setelah penambahan sorbitol dengan  konsentrasi 0,5; 

1; dan 1,5 M (Sorbitol 0,5 M; Sorbitol 1 M dan Sorbitol 1,5 M), dilakukan dengan 

memvariasikan pH dengan variasi: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; dan pH 8. Enzim setelah 

penambahan sorbitol diinkubasi selama 30 menit pada suhu 50 °C. Aktivitas enzim 

ditentukan berdasarkan glukosa yang terbentuk menggunakan metode Mandels.  

Absorbansi diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 

510 nm.   

2.4.4 Penentuan suhu optimum enzim setelah penambahan sorbitol 
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Suhu optimum enzim  setelah penambahan sorbitol dengan  konsentrasi 0,5; 1; dan 

1,5 M (Sorbitol 0,5M; Sorbitol 1 M; dan Sorbitol 1,5 M), ditentukan dengan 

memvariasikan suhu dengan variasi:  35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; dan 70°C.  Enzim 

setelah penambahan sorbitol diinkubasi selama 30 menit pada pH 5,5. Aktivitas enzim 

ditentukan berdasarkan glukosa yang terbentuk menggunakan metode Mandels dan 

absorbansi diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 

510 nm.   

2.4.5 Penentuan stabilitas termal enzim hasil pemurnian dan setelah penambahan sorbitol  

Kestabilan termal enzim ditentukan dengan mengukur aktivitas sisa enzim [21],  

setelah diinkubasi selama periode waktu 100 menit pada suhu dan pH optimum enzim 

hasil pemurnian dan setelah penambahan sorbitol.  Aktivitas enzim diukur tiap interval 

waktu inkubasi 10 menit berdasarkan glukosa yang terbentuk menggunakan metode 

Mandels dan absorbansi diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang 

gelombang 510 nm.   

Penentuan waktu paruh (t1/2), konstanta laju inaktivasi (ki), dan perubahan energi 

akibat denaturasi (∆Gi), dilakukan dengan menggunakan persamaan kinetika inaktivasi 

orde 1 [22]. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

3.1 Isolasi dan pemurnian enzim α-amilase 

Isolasi enzim α-amilase dari A. fumigatus  dilakukan dengan memisahkan ekstrak kasar 

enzim  dari komponen seluler lainnya dengan menggunakan sentrifugasi selama 20 menit 

dengan   kecepatan 5.000 rpm. Ekstrak kasar enzim diuji aktivitasnya menggunakan metode 

Fuwa yang    menghasilkan  aktivitas unit sebesar 2,2677 U/mL dan aktivitas spesifik 

sebesar 0,0544 U/mg.  

Pemurnian enzim menggunakan ammonium sulfat bertujuan untuk memisahkan enzim 

dari protein lain dengan cara mengendapkan protein (enzim) dengan penambahan garam 

ammonium sulfat. Endapan yang dihasilkan dilarutkan dengan buffer fosfat pH 6,5. 

Hubungan antara (%)  ammonium sulfat dengan aktivitas unit enzim dengan tingkat 

kejenuhan 0 – 100% dapat dilihat pada Gambar 1.  

 
Gambar 23. Hubungan antara aktivitas unit enzim dengan tingkat kejenuhan ammonium 

sulfat 0-100% 

Gambar 1 menunjukkan enzim α-amilase memiliki aktivitas unit tertinggi pada fraksi 

40-60%, yaitu sebesar 3,893 U/mL. Sedangkan aktivitas unit pada fraksi 20-40% sebesar 

3,44 U/mL, dan fraksi 60-80% memiliki aktivitas unit sebesar 2,14 U/mL. Hasil yang 

hampir sama dilaporkan  Yandri et al. [17] yang melakukan pemurnian pada enzim -
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amilase dari Bacillus subtilis ITBCCB148 menggunakan ammonium sulfat dan 

menghasilkan enzim -amilase  memiliki aktivitas tertinggi pada fraksi 40 – 60%. Fraksi 

20-40% dan fraksi 60-80% menunjukkan aktivitas unit yang cukup besar, sehingga untuk 

proses selanjutnya fraksinasi dibagi menjadi 2 tahap, yaitu 0-20% dan 20-80% agar 

kehilangan enzim dapat diminimalkan sehingga perolehan enzim dapat dipertahankan. 

Hubungan antara (%) ammonium sulfat dengan aktivitas unit enzim dengan tingkat 

kejenuhan 0 – 80% dapat dilihat pada Gambar 2.  Gambar 2 menunjukkan enzim α-amilase 

pada fraksi 20-80% memiliki aktivitas unit sebesar 3,9024 U/mL.  Sedangkan fraksi 0-20% 

menunjukkan aktivitas yang kecil, yaitu 0,38 U/mL.  Fraksi 20-80% digunakan untuk tahap 

pemurnian selanjutnya, yaitu proses dialisis. 

 

Gambar 2. Hubungan antara aktivitas unit enzim dengan tingkat kejenuhan ammonium 

sulfat 0-80%.    

Enzim hasil pengendapan dengan garam ammonium sulfat selanjutnya dilakukan 

dialisis untuk memisahkan garam yang masih ada dalam larutan enzim.  Enzim hasil 

dialisis memiliki aktivitas unit dan aktivitas spesifik berturut-turut sebesar 3,2039 U/mL 

dan 0,1297 U/mg. Enzim hasil dialisis memiliki tingkat kemurnian hingga 2,3 kali lebih 

murni dibandingkan dengan ekstrak kasar enzim. Hasil pemurnian enzim α-amilase dari A.  

fumigatus dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 4.  Hasil pemurnian enzim α-amilase dari A.  fumigatus 

 

Tahap 

Volume 

Enzim 

(mL) 

Aktivitas 

Unit 

(U/mL) 

Kadar 

Protein 

(mg/mL) 

Aktivitas 

Spesifik 

(U/mg) 

Aktivitas 

Total (U) 

Kemurnian 

(kali) 

Hasil 

(%) 

 

Ekstrak 

kasar 

 

2500 2,2677 41,65 0,0544 5.669,2 1 100 

Dialisis 330 3,2039 24,7 0,1297 1.057,2 2,3 19 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa pemurnian enzim α-amilase pada tahap dialisis 

menghasilkan aktivitas spesifik 0,1297 U/mg, meningkat 2,3 kali dibandingkan dengan 

ekstrak kasar enzim dengan perolehan 19%. Proses pemurnian sudah berlangsung dengan 

baik dengan terjadinya peningkatan kemurnian enzim 2,3 kali dibandingkan ekstrak kasar 

enzim, walaupun dengan perolehan (hasil) yang sangat kecil.  Hasil ini lebih kecil dari 

yang dilaporkan Yandri et al. [17] yang melakukan pemurnian pada enzim -amilase dari 

Bacillus subtilis ITBCCB148.  Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan 

kemurnian enzim hasil fraksinasi dengan ammonium sulfat sebesar 5,7 kali dibandingkan 

dengan ekstrak kasar enzim dengan perolehan 47,9%. Perolehan yang sangat kecil ini 

kemungkinan disebabkan tidak semua enzim terendapkan pada saat fraksinasi 

menggunakan ammonium sulfat dan enzim banyak kehilangan aktivitas selama proses 

pemurnian. 
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3.2 Karakterisasi enzim α-amilase hasil pemurnian dan setelah penambahan sorbitol  

3.2.1 Penentuan pH optimum enzim hasil pemurnian dan setelah penambahan sorbitol  

Gambar 3 menunjukkan hubungan antara pH dengan aktivitas sisa enzim hasil 

pemurnian dan  setelah penambahan sorbitol. Terjadi pergeseran pH optimum enzim 

setelah penambahan sorbitol menjadi pH 5,5, sedangkan pH optimum enzim hasil 

pemurnian adalah pH 5,0. Gambar 3 juga menunjukkan terjadinya peningkatan kestabilan 

enzim α-amilase setelah penambahan sorbitol pada rentang pH 6,0-7,5. Aktivitas sisa 

enzim setelah penambahan sorbitol pada rentang pH tersebut lebih tinggi dibandingkan 

dengan enzim hasil pemurnian. 

 
Gambar 3.  Hubungan antara pH dan aktivitas sisa (%)  enzim hasil pemurnian dan 

setelah penambahan sorbitol  

3.2.2 Penentuan suhu optimum enzim hasil pemurnian dan setelah penambahan  sorbitol 

Hubungan antara suhu dan aktivitas sisa enzim α-amilase hasil pemurnian dan enzim 

setelah penambahan sorbitol  dapat dilihat pada Gambar 4,  yang menunjukkan enzim 

setelah penambahan sorbitol  mempunyai suhu optimum yang sama dengan enzim α-

amilase hasil pemurnian, yaitu 50°C. Meskipun tidak terjadi kenaikan suhu optimum 

enzim setelah penambahan sorbitol, terjadi peningkatan kestabilan enzim terutama pada 

suhu 55-60°C. Pada suhu 60°C, aktivitas enzim (%) hasil pemurnian sebesar 74,32% dan 

enzim setelah penambahan sorbitol dengan variasi (0,5; 1; dan 1,5 M) berturut-turut 

adalah 84,72%, 86,20%, dan 81,21%.  Hasil ini menunjukkan enzim dengan penambahan 

sorbitol lebih stabil dibandingkan dengan enzim hasil pemurnian. 

 

 

Gambar 4. Hubungan antara suhu dan aktivitas sisa (%) enzim hasil pemurnian dan 

enzim setelah penambahan sorbitol  
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3.2.3 Penentuan kestabilan termal enzim hasil pemurnian dan setelah penambahan  sorbitol 

Gambar 5 menunjukkan hubungan antara waktu dan aktivitas sisa enzim α-amilase 

hasil pemurnian dan enzim setelah penambahan sorbitol.  Aktivitas sisa enzim hasil 

pemurnian setelah inkubasi pada suhu 50 °C selama 100 menit, yaitu 12,14% dan enzim 

setelah penambahan sorbitol  (0,5; 1; dan 1,5 M) memiliki aktivitas sisa berturut-turut, 

yaitu 26,73; 18,45; dan 34,22%.  Hasil ini menunjukkan enzim setelah penambahan 

sorbitol memiliki stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan enzim hasil 

pemurnian.  Enzim setelah penambahan dengan sorbitol 1,5 M memiliki kestabilan termal 

yang lebih baik dibandingkan dengan enzim hasil pemurnian dan setelah penambahan 

sorbitol  0,5 M dan 1,0 M. Penambahan sorbitol pada enzim hasil pemurnian 

menyebabkan terbentuknya ikatan ikatan non kovalen lemah terutama ikatan hidrogen 

dan interaksi hidrofobik yang menyebabkan protein mengalami folding sehingga enzim 

menjadi lebih stabil dibandingkan dengan keadaan unfolding.  

 

 

Gambar 5. Hubungan antara waktu dan aktivitas sisa (%) enzim α-amilase hasil 

pemurnian dan enzim setelah penambahan sorbitol 

3.2.4 Penentuan konstanta laju inaktivasi (ki), waktu paruh (t1/2), dan perubahan energi akibat 

denaturasi (ΔGi), enzim hasil pemurnian dan setelah penambahan sorbitol 

Nilai konstanta laju inaktivasi (ki), waktu paruh (t1/2), dan perubahan energi akibat 

denaturasi (ΔGi) dapat dilihat pada Tabel 2. Nilai ki enzim hasil pemurnian lebih tinggi 

dibandingkan dengan setelah penambahan sorbitol, hal ini menunjukkan bahwa enzim 

setelah penambahan sorbitol lebih stabil dibandingkan dengan enzim hasil pemurnian.  

Penurunan nilai ki enzim setelah penambahan sorbitol sebesar 1,8 kali dibandingkan 

dengan enzim hasil pemurnian. Kazan et al., (1997 [22]) melaporkan bahwa konstanta 

kecepatan inaktivasi (ki) enzim hasil modifikasi dengan dekstran-71000-dialdehid selalu 

lebih rendah dari konstanta kecepatan inaktivasi (ki) Penisilin G asilase (PGA) alami.  

Penurunan konstanta kecepatan inaktivasi (ki) PGA yang dimodifikasi dengan dekstran-

71000-dialdehid adalah 7 kali.  Nilai ki semakin rendah menunjukkan bahwa enzim α-

amilase setelah penambahan sorbitol semakin kurang fleksibel dalam air, sehingga 

terjadinya unfolding enzim semakin berkurang [21]. 

Peningkatan waktu paruh dari enzim setelah penambahan sorbitol dibandingkan 

dengan enzim hasil pemurnian menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu yang lebih lama 

agar aktivitas enzim turun menjadi setengahnya.  Semakin lama waktu paruh yang 

dimiliki enzim, maka kestabilan enzim tersebut semakin baik.  Enzim setelah 

penambahan sorbitol pada konsentrasi 0,5 M mampu meningkatkan waktu paruh dari 
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38,5 menit menjadi 53,30 menit, sorbitol dengan konsentrasi 1 M meningkat dari 38,5 

menit menjadi 46,2 menit, dan sorbitol dengan konsentrasi 1,5 M meningkat dari 38,5 

menit menjadi 69,3 menit (1,8 kali).  Hernaiz et al. (1999) [23] melaporkan hasil yang 

hampir sama, yang melakukan modifikasi kimia pada enzim lipase dari Candida rugosa 

menggunakan PEG teraktivasi, yaitu NPC-PEG, terjadi peningkatan waktu paruh enzim 

hasil modifikasi pada suhu 50C dibandingkan enzim tanpa dimodifikasidari 12 jam 

menjadi 25 jam (2 kali).   

Peningkatan nilai ΔGi pada enzim setelah penambahan sorbitol, menyebabkan 

peningkatan kestabilan termal enzim(1,2 – 1,8 kali) dibandingkan dengan enzim hasil 

pemurnian.  Kenaikan Gi  yang tidak terlalu besar ini juga dilaporkan oleh Kazan et al., 

(1997) [22], yang menunjukkan terjadi peningkatan Gi enzim sebelum modifikasi (92,0 

kJ mol
-1 

) dan sesudah modifikasi (97,7 kJ mol
-1 

), dengan peningkatan kestabilan termal 

enzim sebesar 7 kali.  Peningkatan (ΔGi) ini disebabkan karena struktur enzim setelah 

penambahan sorbitol menjadi lebih kaku dan tidak fleksibel, dan struktur enzim semakin 

kokoh sehingga diperlukan energi yang besar untuk mendenaturasi enzim tersebut. 

Tabel 5. Nilai (ki), (t1/2), dan  (ΔGi) enzim hasil pemurnian dan setelah penambahan 

sorbitol 

Enzim 
ki 

(1/menit) 
t1/2 (menit) 

ΔGi 

(kJ/mol) 

Enzim Hasil Pemurnian 0,018 38,5 101,1 

Sorbitol 0,5 M 0,013 53,3 101,9 

Sorbitol 1 M 0,015 46,2 101,6 

Sorbitol 1,5 M 0,01 69,3 102,6 

 

4 Kesimpulan 

Enzim α-amilase hasil pemurnian memiliki aktivitas spesifik 0,1297 U/mg meningkat 

sebanyak 2,3 kali dibanding ekstrak kasar enzim yang memiliki aktivitas spesifik sebesar 

0,00544U/mg.  Enzim hasil pemurnian memiliki pH optimum 5,0; suhu optimum 50 °C; ki = 

0,018 menit
-1

 ; t1/2 = 38,5 menit; dan ∆Gi = 101,1156 kJ/mol. Enzim setelah penambahan 

sorbitol 0,5; 1; dan 1,5 M memiliki pH optimum 5,5; suhu optimum 50°C. Untuk sorbitol 0,5 

M:  ki = 0,013 menit
-1

 ; t1/2 = 53,3 menit; dan ∆Gi = 101,9906 kJ/mol. Untuk sorbitol 1 M:  ki = 

0,015 menit
-1

 ; t1/2 = 46,2 menit; dan ∆Gi = 101,6052 kJ/mol. Untuk sorbitol 1,5 M: ki = 

0,01menit
-1

; t1/2 = 69,3 menit; dan ∆Gi = 102,6942 kJ/mol. Enzim setelah penambahan sorbitol 

0,5; 1; dan 1,5 M memiliki aktivitas sisa berturut-turut sebesar 26,73%; 18,45%; dan 34,22% 

setelah diinkubasi pada suhu 50 °C selama 100 menit.  Sedangkan enzim hasil pemurnian pada 

uji stabilitas termal pada suhu 50 °C selama 100 menit memiliki aktivitas sisa sebesar 12,14%. 

Penambahan sorbitol pada enzim α-amilase dapat meningkatkan kestabilan enzim sebanyak 

1,2-1,8 kali dibandingkan dengan enzim hasil pemurnian ditunjukkan dengan dengan 

penurunan nilai ki, peningkatan t1/2, dan ∆Gi.  
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Abstrak.  Empat senyawa turunan eugenol, 4-(2-bromopropil)-2-metoksifenol (1), 4-(2-bromopropil)-1,2-

dimetoksi benzena (2), 4-(2-kloropropil)-2-metoksifenol (3), dan 4-(2-kloropropil)-1,2-dimetoksi benzena (4) 

telah berhasil disintesis. Sintesis turunan eugenol berlangsung melalui reaksi adisi Markovnikov dengan 

hidrobrominasi dan hidroklorinasi terhadap bahan dasar eugenol dan metileugenol masing-masing 

menggunakan HBr 47% dan HCl 37% yang dimediasi silika gel 60 dalam kondisi bebas pelarut organik pada 

suhu 5 ºC selama 1 jam. Reaksi dilanjutkan dalam suhu ruang selama 288 jam, kemudian campuran 

diekstraksi menggunakan pelarut dietil eter dan dihilangkan asam halida yang masih tersisa dengan larutan 

NaHCO3 jenuh. Hasil sintesis dikarakterisasi menggunakan KLT, GC-MS, FTIR, dan NMR. Diperoleh 

senyawa turunan eugenol 1, 2, 3, dan 4 dengan persen hasil masing-masing 78,27%, 76,68%, 94,17%, dan 

76,63%. Uji inhibisi senyawa turunan eugenol 1, 2, 3, dan 4 terhadap α-amilase menunjukkan senyawa 

turunan eugenol 1, 2, dan 3 berpotensi sebagai inhibitor α-amilase dengan aktivitas inhibisi tertinggi senyawa 

1 dan 3 masing-masing 99,91 dan 99,38% pada konsentrasi 10 mM, sedangkan aktivitas inhibisi tertinggi 

senyawa 2 99,94% pada konsentrasi 12,5 mM, dengan aktivitas inhibisi kuersetin sebagai kontrol positif 

sebesar 100% pada konsentrasi 12,5 mM. Hasil penelitian menunjukkan senyawa turunan eugenol dengan 

ikatan Br memiliki interaksi penghambatan yang lebih kuat terhadap α-amilase daripada Cl. Selain itu, 

penggantian gugus hidroksil oleh gugus metoksi dapat menurunkan aktivitas senyawa. 

Kata kunci: eugenol, metileugenol, hidrobrominasi, hidroklorinasi, alfa-amilase 

 

Abstract.  Four eugenol derivatives, 4-(2-bromopropyl)-2-methoxyphenol (1), 4-(2-bromopropyl)-1,2-

dimethoxy benzene (2), 4-(2-chloropropyl)-2-methoxyphenol (3), and 4-(2-chloropropyl)-1,2-dimethoxy 

benzene (4) have been successfully synthesized. Synthesis of eugenol derivatives has been performed 

through the Markovnikov addition reaction with the hydrobromination and hydrochlorination of eugenol and 

methyl eugenol compounds using 47% HBr and 37% HCl mediated by silica gel 60 under organic solvent-

free conditions at 5 ºC for 1 hour. The reaction was continued at room temperature for 288 hours, then the 

mixture was extracted with diethyl ether and removed halide acid residues with saturated aqueous NaHCO3 

solution. Synthesized products were characterized using TLC, GC-MS, FTIR, and NMR. The results 

obtained the derivatives of eugenol 1, 2, 3, and 4 with percentage yields of 78.27%, 76.68%, 94.17%, and 

76.63%, respectively. The result of the inhibition of eugenol derivatives 1, 2, 3, and 4 against the α-amylase 

showed the derivatives of eugenol 1, 2, and 3 have the potential as an α-amylase inhibitor with the highest 

inhibitory activity of compounds 1 and 3 99.91 and 99.38%, respectively, at concentrations of 10 mM, while 

the highest inhibitory activity of compound 2 is 99.94 % at a concentration of 12.5 mM, with inhibitory 

activity of quercetin as positive control is 100% at a concentration of 12.5 mM. The results showed that 

eugenol derivatives with Br bonds had a stronger inhibitory interaction against α-amylase than Cl. In 

addition, the substitution of the hydroxyl group by the methoxy group can decrease the activity of the 

compound. 

Keywords: eugenol, methyleugenol, hydrobromination, hydrochlorination, alpha-amylase 
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1. Pendahuluan 

Baik di negara berkembang maupun negara maju diabetes melitus tetap menjadi masalah 

kesehatan utama dan merupakan penyebab kematian ketiga di seluruh dunia [1]. Data terbaru 

menunjukkan bahwa 463 juta orang dewasa saat ini hidup dengan diabetes dan akan terus 

meningkat sampai tahun 2030 hingga 578 juta orang. Jumlah ini akan melonjak hingga 700 juta 

penderita diabetes pada tahun 2045 [2] dan didominasi oleh pasien diabetes tipe 2 [3 ]. Enzim α-

amilase memainkan peranan penting dalam pencernaan pati. Penghambatan α-amilase dalam 

sistem pencernaan dapat memperlambat pencernaan pati sehingga penyerapan glukosa menjadi 

lebih lambat. Oleh karena itu, penghambatan α-amilase berpotensi sebagai terapi untuk diabetes 

tipe 2 [4]. Obat antidiabetes seperti akarbosa, voglibosa, dan miglitol telah digunakan secara 

klinis untuk memperlambat hidrolisis karbohidrat dan mencegah hiperglikemia dengan cara 

menghambat enzim α-amylase, tetapi obat ini memiliki efek samping seperti diare, 

gastrointestinal, perut kembung, dan hepatoksisitas [5-6].  

Eugenol (3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)propena) merupakan golongan fenilpropanoid yang 

memiliki aktivitas biologis sebagai antidiabetes [7]. Pada penelitian sebelumnya, pengaruh 

pemberian eugenol pada tikus dengan diabetes melalui uji in vitro terhadap aktivitas enzim α-

amilase menunjukkan nilai IC50 sebesar 62,53 µg/mL [8]. Senyawa turunan eugenol banyak 

disintesis dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas biologisnya, sehingga dapat menjadi 

senyawa alternatif yang baik dalam industri farmasi. Salah satu reaksi yang dapat dilakukan 

untuk memperoleh turunan eugenol adalah adisi oleh halogen [9-10]. Halogenasi menjadi 

pendekatan penting untuk pengoptimalan dalam pengembangan obat [11]. Banyak obat 

menggunakan molekul terhalogenasi untuk membentuk ikatan halogen dengan biomolekul [12]. 

Sintesis senyawa turunan eugenol dengan hidrobrominasi dan hidroklorinasi pada eugenol 

dan metileugenol, serta pengujian aktivitas sebagai antidiabetes melalui penghambatan α-

amilase belum pernah dilaporkan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mensintesis turunan eugenol dengan hidrobrominasi dan hidroklorinasi melalui adisi 

Markovnikov dengan dimediasi silika gel dalam kondisi bebas pelarut organik dan 

mengevaluasi aktivitas antidiabetes dengan uji penghambatan α-amilase.  

 

2. Bahan dan Metode 

2.1 Bahan Sintesis 

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah eugenol dan metileugenol 

yang diperoleh dari PT. Indesso Niagatama. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

memiliki kualitas pro analis dari Merck, antara lain silika gel 60 (63-200 µm), asam 

bromida 47%, asam klorida 35%, dietil eter, natrium hidrogen karbonat, magnesium sulfat 

anhidrat digunakan sebagai agen pengering, etil asetat, dan n-heksana. Bahan yang 

digunakan untuk uji penghambatan α-amilase antara lain enzim α-amilase (Xi'an Lyphar 

Biotech Co. Ltd, China), etanol, pati, larutan HCl 1%, larutan iodine 2%, kuersetin, dan 

larutan buffer fosfat. 

2.2 Hidrobrominasi eugenol dan metileugenol dengan asam bromida yang dimediasi silika gel 

Metode yang digunakan untuk sintesis senyawa bromoeugenol dan bromometileugenol 

dalam penelitian ini berdasarkan metode sintesis yang dilakukan oleh Tanemura [13] 

dengan sedikit modifikasi. Eugenol (993 mg, 6,0 mmol) atau metileugenol (1070 mg, 6,0 

mmol) ditambahkan dalam silika gel 60 (10 g). Kemudian, 47% asam bromida (4,14 g, 24 

mmol) secara bertahap ditambahkan ke dalam campuran silika gel 60 dan eugenol atau 

metileugenol dalam labu leher tiga pada suhu 5 ºC. Campuran diaduk pada suhu 5 ºC 

selama 1 jam, dan dilanjutkan pengadukan pada suhu ruang selama 3 jam. Setelah diaduk 

pada suhu ruang selama 3 jam, campuran didiamkan selama 288 jam. Dietil eter 30 mL 

ditambahkan ke dalam campuran silika gel, eugenol atau metileugenol, dan asam bromida 

pada suhu ruang. Silika gel disaring dan dicuci dengan dietil eter. Larutan dicuci dengan 

larutan NaHCO3 jenuh (3 × 12 mL) dan kemudian air (2 × 12 mL) dalam corong pisah. 
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Produk yang terkandung dalam lapisan organik dikeringkan dengan MgSO4 anhidrat dan 

diuapkan. Produk yang diperoleh dikarakterisasi menggunakan GC-MS, FTIR dan NMR. 

2.3 Hidroklorinasi eugenol dan metileugenol dengan asam klorida yang dimediasi silika gel 

Eugenol (993 mg, 6,0 mmol) atau metileugenol (1070 mg, 6,0 mmol) ditambahkan 

dalam silika gel 60 (10 g). Kemudian, 35% asam klorida (2.502 g, 24 mmol) secara 

bertahap ditambahkan ke dalam campuran silika gel 60 dan eugenol atau metileugenol di 

dalam labu leher tiga pada suhu 5 ºC. Campuran diaduk pada suhu 5 ºC selama 1 jam, dan 

dilanjutkan pengadukan pada suhu ruang selama 3 jam. Setelah diaduk pada suhu ruang 

selama 3 jam, campuran didiamkan selama 288 jam. Dietil eter 30 mL ditambahkan ke 

dalam campuran silika gel, eugenol atau metileugenol, dan asam klorida pada suhu ruang. 

Silika gel disaring dan dicuci dengan dietil eter. Larutan dicuci dengan larutan NaHCO3 

jenuh (3 × 12 mL) dan kemudian air (2 × 12 mL) dalam corong pisah. Lapisan organik 

dikeringkan dengan MgSO4 anhidrat dan diuapkan. Produk yang diperoleh dikarakterisasi 

menggunakan GC-MS, FTIR dan NMR. 

2.4 Uji inhibisi α-amilase 

Aktivitas inhibisi α-amilase mengacu pada metode Xiao dkk [14] dengan beberapa 

modifikasi. Sampel turunan eugenol (1, 2, 3, dan 4) dan kuersetin sebagai kontrol positif 

dengan berbagai konsentrasi (2,50; 5,00; 7,50; 10,00; dan 12,50 mM). Campuran 1 mL 

sampel, 10 mL larutan pati, dan 0,5 mL larutan α-amilase diinkubasi pada 37 ºC selama 10 

menit. Setelah itu, diinkubasi 10 menit pada suhu 37 ºC, 1 mL HCl 1% ditambahkan untuk 

menghentikan reaksi enzimatis, diikuti dengan penambahan 0,1 mL reagen iodium 0,2%. 

Absorbansi masing-masing sampel diukur secara spektrofotometri pada panjang 

gelombang 568 nm (A568). 

   % inhibisi α-amilase = 
    −    −      −     

  −   
 x 100% 

Perhitungan inhibisi α-amilase diperoleh dari pengukuran sisa pati, dimana Ab adalah 

absorbansi blanko yang mengandung substrat tanpa enzim dan sampel, Ac adalah 

absorbansi kontrol yang mengandung substrat dan enzim tanpa sampel, AS0 adalah 

absorbansi sampel yang mengandung substrat dan sampel tanpa enzim, dan AS1 adalah 

absorbansi sampel yang mengandung substrat, sampel, dan enzim. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Sintesis turunan eugenol dilakukan dengan cara reaksi hidrobrominasi dan hidroklorinasi 

eugenol dan metilugenol melalui adisi Markovnikov dalam kondisi bebas pelarut organik 

dengan dimediasi silika gel. Keunggulan metode ini antara lain: tidak memerlukan pelarut 

organik berbahaya sebagai media reaksi, produk mudah dipisahkan dari silika gel 60 dengan 

filtrasi, dan produk diperoleh dengan hasil yang cukup baik. Hasil reaksi hidrobrominasi dan 

hidroklorinasi eugenol dan metilugenol dirangkum pada Tabel 1. Hasil reaksi hidrobrominasi 

dan hidroklorinasi terbentuk dengan hasil yang baik dengan dimediasi silika gel 60 (63-200 

µm). Mekanisme umum hidrobrominasi dan hidroklorinasi ditunjukkan pada Skema 1 [15-16]. 

Tabel 1. Hasil reaksi hidrobrominasi dan hidroklorinasi terhadap eugenol dan metileugenol 

Turunan Produk Hasil [%] Kemurnian [%] 

1 

 

78,27 90,24 

2 
 

76,68 84,81 
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Turunan Produk Hasil [%] Kemurnian [%] 

3 
 

94,17 96,62 

4 
 

76,63 73,46 

 

 4-(2-bromopropil)-2-metoksifenol (1) 

 Senyawa ini diperoleh sebagai minyak coklat kehitaman dengan kemurnian 90,24% 

melalui GC; Rf 0.475; IR (KBr, cm
-1

): 3480, 2963, 2932, 2847, 1605, 1512, 1373, 1234, 1126, 

818, dan 648; 
1
H-NMR (CDCl3) δ: 1,69 (d, J = 6 Hz, 3H), 3,07 (dd, J = 14 dan 7 Hz, 1H), 3,16 

(dd, J = 14 dan 7 Hz, 1H), 3,88 (s, 3H), 4,27 (m, 1H), 5,95 (s, 1H), 6,69 (dd, J = 8 dan 2 Hz, 

1H), 6,71 (d, J = 2 Hz, 1H), dan 6,86 (d, J = 8 Hz, 1H). 
13

C-NMR (CDCl3) δ: 24,64; 46,40; 

55,96; 58,98; 111,95; 114,36; 122,15; 129,97; 144,50; dan 146,42. MS m/z: 244, C10H13BrO2. 

 

 4-(2-bromopropil)-1,2-dimetoksibenzena (2) 

  Senyawa ini diperoleh sebagai minyak coklat dengan kemurnian 84,81% melalui GC; Rf 

0.6; IR (KBr, cm
-1

): 2932, 2832, 1589, 1512, 1458, 1242, 1150, 1026, 648, dan 540; 
1
H-NMR 

(CDCl3) δ: 1,68 (d, J = 7 Hz, 3H), 2,83 (dd, J = 14 dan 7 Hz, 1H), 3,17 (dd, J = 14 dan 7 Hz, 

1H), 3,88 (s, 6H), 4,27 (m, 1H), 6,72 (dd, J = 7 dan 2 Hz, 1H), 6,75 (d, J = 2 Hz, 1H), dan 6,81 

(d, J = 8 Hz, 1H). 
13

C-NMR (CDCl3) δ: 25,75; 47,25; 51,11; 55,99; 111,13; 112,43; 121,41; 

131,23; 147,99; dan 148,86. MS m/z: 258, C11H15BrO2. 

 

 4-(2-kloropropil)-2-metoksifenol (3) 

  Senyawa ini diperoleh sebagai minyak coklat kehitaman dengan kemurnian 96,62% 

melalui GC; Rf 0.450; IR (KBr, cm
-1

): 3503, 2932, 2847, 1605, 1512, 1373, 1211, 1126, 795, 

dan 563; 
1
H-NMR (CDCl3) δ: 1,48 (d, J = 7 Hz, 3H), 2,94 (dd, J = 14 dan 7 Hz, 1H), 3,02 (dd, J 

= 14 dan 7 Hz, 1H),  3,86 (s, 3H), 4,17 (m, 1H), 5,67 (s, 1H), 6,68 (dd, J = 8 dan 2 Hz, 1H), 6,70 

(d, J = 2 Hz, 1H), dan 6,85 (d, J = 8 Hz, 1H). 
13

C-NMR (CDCl3) δ: 25,66; 47,29; 51,21; 56,01; 

111,80; 114,39; 122,08; 130,58; 144,56; dan 146,45. MS m/z: 200, C10H13ClO2. 

 

 4-(2-kloropropil)-1,2-dimetoksibenzena (4) 

  Senyawa ini diperoleh sebagai minyak coklat dengan kemurnian 73,46% melalui GC; Rf 

0.6; IR (KBr, cm
-1

): 2932, 2839, 1589, 1512, 1458, 1242, 1150, 1026, 764, 610, dan 554; 
1
H-

NMR (CDCl3) δ: 1,50 (d, J = 7 Hz, 3H), 2,96 (dd, J = 14 dan 7 Hz, 1H), 3,03 (dd, J = 14 dan 7 

Hz, 1H)3,88 (s, 6H), 4,19 (m, 1H), 6,73 (dd, J = 8 dan 2 Hz, 1H), 6,76 (d, J = 2 Hz, 1H), dan 

6,81 (d, J = 8 Hz, 1H). 
13

C-NMR (CDCl3) δ: 24,77; 46,41; 55,99; 58,94; 111,13; 112,57; 

121,52; 130,67; 147,97; dan 148,85. MS m/z: 214, C11H15ClO2. 
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Skema 1 Mekanisme umum sintesis turunan eugenol 1-4  

 

Aktivitas inhibisi senyawa turunan eugenol (1, 2, 3, dan 4) dilakukan terhadap α-amilase 

dalam berbagai konsentrasi, 2,50; 5,00; 7,50; 10,00; dan 12,50 mM dengan kuersetin sebagai 

kontrol positif. Hasil persentase masing-masing aktivitas hambat turunan eugenol dan kuersetin 

terhadap enzim α-amilase disajikan pada Tabel 2. Hasil uji aktivitas senyawa inhibisi 

menunjukkan turunan eugenol 1 dan 3 memiliki aktivitas penghambatan α-amilase dengan 

persentase yang tinggi disetiap konsentrasi. Aktivitas inhibisi turunan eugenol 1 dan 3 tertinggi 

pada konsentrasi 10,00 mM dengan persentase masing-masing 99,90% dan 99,38%. Hasil uji 

aktivitas inhibisi senyawa turunan eugenol 2 memiliki aktivitas penghambatan terhadap α-

amilase dengan persentase yang terus meningkat dari 2,50 mM hingga 12,50 mM, dengan 

persentase tertinggi sebesar 99,94% pada konsentrasi 12,50 mM, sedangkan hasil uji aktivitas 

inhibisi senyawa turunan eugenol 4 menunjukkan persentase rendah dengan persentase tertinggi 

29,40% pada konsentrasi 12,50 mM. 

Tabel 2. Aktivitas penghambatan α-amilase dari turunan eugenol dan kuersetin 

Konsentrasi 

(mM) 

% Inhibisi 

Turunan 

Eugenol 1 

Turunan 

Eugenol 2 

Turunan 

Eugenol 3 

Turunan 

Eugenol 4 
Kuersetin 

 2,50 99,27 43,25 98,31 22,23 99,79 

 5,00 99,72 42,19 98,13 21,44 99,56 

 7,50 99,74 52,23 98,35 22,95 99,84 

10,00 99,90 67,56 99,38 23,81 99,94 

12,50 97,68 99,94 97,44 29,40 100,00 

 

Dari hasil uji inhibisi ini dapat disimpulkan bahwa turunan eugenol 1, 2, dan 3 memiliki 

persentase aktivitas penghambatan yang mirip dengan kuersetin, sehingga turunan eugenol 1, 2, 

dan 3 berpotensi sebagai penghambat α-amilase. Kuersetin sebagai penghambat enzim α-

amilase memiliki aktivitas penghambatan tertinggi pada 12,50 mM, tetapi turunan eugenol 1 

dan 3 juga dapat digunakan sebagai penghambat α-amilase pada 10,00 mM. Turunan eugenol 2 

juga dapat digunakan sebagai penghambat α-amilase, tetapi pada konsentrasi yang sama dengan 

kuersetin, 12,50 mM. Hasil uji inhibisi ini sesuai dengan penelitian oleh Lu dkk. bahwa ikatan 

halogen yang lebih kuat menunjukkan interaksi pengikatan target obat yang lebih kuat juga, 

dimana kecenderungan senyawa terhalogenasi kekuatan ikatan halogen terhadap kompleks 

protein sebagai berikut I > Br > Cl [11]. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah 

gugus hidroksil pada cincin benzen berperan penting dalam aktivitas senyawa fenolik dan 

penggantian gugus hidroksil oleh gugus metoksi dapat menurunkan aktivitas senyawa [17]. 

 

1, R = OH;  X = Br 

2, R = OCH3;  X = Br 

3, R = OH;  X = Cl 

4, R = OCH3;  X = Cl 
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4. Kesimpulan 

Turunan eugenol 1-4 disintesis melalui reaksi adisi Markovnikov yaitu hidrobrominasi dan 

hidroklorinasi dalam kondisi bebas pelarut organik yang dimediasi oleh silika gel 60 terbentuk 

dengan hasil yang baik. Turunan eugenol 1 dan 3 memberikan aktivitas penghambatan terbaik 

pada 10 mM dengan persentase penghambatan masing-masing 99,90 dan 99,38%, sedangkan 

turunan eugenol 2 memberikan penghambatan 99,94% pada konsentrasi 12,5 mM. Oleh karena 

itu, turunan eugenol 1, 2, dan 3 berpotensi sebagai senyawa hipoglikemik melalui 

penghambatan α-amilase. 
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Studi: Potensi Solvent n-butanol Sebagai Substituen Toluena 

Dalam Larutan Thinner  
 

 

Study: Potency Solvent n-butanol as Toluene Substituent in a 

Thinner Solution 
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Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya, 

Surabaya, Indonesia 

 

*The corresponding author : kelvin.17030234039@mhs.unesa.ac.id 

 

Abstrak. Telah dipelajari kandungan kimia dan komposisi thinner dari beberapa merek thinner 

yang ada. Thinner sangat sering digunakan untuk pelarut cat, cairan penghilang cat,. Faktanya, di 

dalam thinner mengandung toluena yang merupakan senyawa turunan benzena. Toluena dalam 

thinner ini sangat berbahaya dan sudah terbukti beberapa kecelakaan yang diakibatkan oleh toluena 

dapat menyebabkan meninggal dunia. Oleh sebab itu harus dicari senyawa yang memiliki tingkat 

toksisitas yang rendah, alternatif pelarut organik yang dapat digunakan untuk menggantikan 

toluena adalah n-butanol. Pembuatan thinner non toluena dilakukan dengan mencampurkan n-

butanol dengan pelarut propanon  dan etil asetat. Ketiga pelarut tersebut dapat bercampur 

dikarenakan tingkat kepolaran atau tetapan dielektrik yang tidak terlalu jauh. Variasi komposisi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan n-butanol : propanon : etil asetat sebagai 

berikut: 2:1:1 ; 1:2:1 ; 1:1:2. Pencarian variasi yang paling baik didasarkan penelitian yang sudah 

ada sebelumnya. Kesimpulan yang didapatkan, pelarut n-butanol dapat menjadi pengganti toluena 

dalam thinner dilihat dari kesamaan sifat, kemudahan proses pembuatan, dan kelimpahannya. 

Variasi yang paling baik adalah perbandingan 1:1:2. 

Kata Kunci: Thinner, Toluena, n-butanol, cat 

 

Abstract. It has been studied the chemical content and thinner composition of several existing 

thinner brands. Thinner is very often used for paint solvents, paint removers, etc. In fact, the 

thinner contains toluene which is a benzene derivative compound. Toluene in this thinner is very 

dangerous and it has been proven that several accidents caused by toluene can cause death. 

Therefore it is necessary to look for compounds that have a low level of toxicity, an alternative 

organic solvent that can be used to replace toluene is n-butanol. The non-toluene thinner was 

prepared by mixing n-butanol with propanone and ethyl acetate as solvents. The three solvents can 

mix due to the degree of polarity or dielectric constant that is not too far away. The composition 

variations used in this study were the ratio of n-butanol: propanone: ethyl acetate as follows: 2: 1: 

1; 1: 2: 1; 1: 1: 2. The search for the best variation is based on pre-existing research. The 

conclusion is that n-butanol solvent can be used as a substitute for toluene in the thinner in terms of 

its similarity in properties, ease of manufacturing process, and abundance. The best variation is a 

ratio of 1: 1: 2. 

Keywords: Thinner, Toluene, n-butanol, paint 
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1. Pendahuluan  

Perkembangan yang pesat di bidang konstruksi dan mode saat ini menyebabkan penggunaan cat 

untuk memenuhi kebutuhan manusia semakin meningkat. Salah satu komponen yang diperlukan 

dalam proses pengecatan adalah thinner baik untuk campuran cat maupun untuk menghilangkan cat 

dari logam. Thinner yang biasa digunakan ternyata mengandung bahan yang berbahaya bagi 

kesehatan jika terpapar ke tubuh manusia. Thinner pada umumnya mengandung bahan-bahan 

pelarut organik salah satunya adalah toluena. Toluena adalah senyawa turunan dari benzena yang 

memiliki tingkat toksisitas yang tinggi. Dilaporkan oleh National Institute of Occupational Safety 

and Health (NIOSH) sebanyak 50% dari pekerja pengecatan di Swedia mengalami gangguan 

kesehatan akibat paparan toluena, sedangkan di Inggris dan Singapura masing-masing ada 80 dan 4 

pekerja meninggal dunia akibat menghirup toluena di tempat kerja [1]. Maka dari itu, perlu adanya 

pengganti toluena yang memiliki toksisistas rendah dan mudah didapatkan. Toluena didapat dari 

minyak bumi yang berasal dari fosil dan diperkirakan hanya cukup untuk 30-50 tahun ke depan 

saja [2]. Pelarut organik yang sifatnya sama adalah n-butanol, selain mempunyai titik didih yang 

rendah, alkohol berkarbon panjang akan lebih mudah melarutkan cat. Pelarut n-butanol dapat 

bertindak sebagai pelarut minyak kelapa sawit sehingga menjadi mono dan diacyl gliserol 

menunjukkan bahwa n-butanol larut dalam komponen minyak yang nonpolar, Solvent butanol 

dapat menjadi pelarut organik bagi klorofil yang mempunyai gugus ester didalamnya, butanol juga 

dapat bertindak sebagai pelarut dari ekstrak metanol dari daun mangga kasturi [3,4,5]. Thinner 

yang berisikan campuran beberapa pelarut organik yang memiliki titik didih berbeda-beda dari titik 

didih rendah, sedang, hingga tinggi. Campuran thinner yang akan dibuat adalah propanon, etil 

asetat, dan n-butanol, ketiga pelarut ini memiliki titik didih yang berbeda-beda akan tetapi memiliki 

tetapan dielektrik yang tidak terlampau jauh sehingga ketiga larutan ini jika dicampurkan akan 

homogen.  

 Tujuan dari penulisan artikel review untuk mengetahui keefektivitasan butanol sebagai 

pengganti toluena di larutan thinner dan untuk mengetahui variasi komposisi terbaik dari thinner n-

butanol sebagai pengganti toluena dalam pencampuran cat, serta menambah khazanah ilmu tentang 

cara pembuatan thinner dengan sumber selain toluena.   

  

2. Bahan dan Metode 

 Metode yang digunakan dalam artikel berbasis studi literatur ini menggunakan pendekatan 

yang telah dirangkum dari data-data sekunder yang ada dan dianalisis sehingga memberikan 

kesimpulan mengenai kefektivitasan pelarut n-butanol sebagai pengganti toluena dalam larutan 

thinner. 

 

3. Hasil dan Pembahasan  

3.1.  Kandungan Thinner 

Thinner adalah larutan yang mengandung beberapa bahan pelarut, penambah kilap, dan 

bahan penambah volume yang juga dapat berfungsi sebagai penguap agar cat cepat kering [6]. 

Thinner terdiri dari beberapa pelarut organik yang bervariasi di antaranya ada toluena, xylena, 

etil asetat, aseton, metanol, dan lain-lain, dimana beberapa merk thinner memiliki kandungan 

yang berbeda-beda. Kandungan thinner tersebut didapat berasal dari beberapa penelitian yang 

ada maupun komposisi yang tertera dalam thinner yang dijual di toko c, salah satunya adalah 

penelitian Asep [7] yang menunjukkan adanya gugus xylene pada cat yang telah kering di 

baja, hal itu menunjukkan bahwa masih ada thinner yang belum menguap. Toluena juga 

termasuk kandungan dari thinner yang diperoleh dari turunan senyawa benzena yang 

merupakan senyawa penyusun minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber daya alam 

yang tidak dapat diperbaharui [8].  
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Gambar 1. Kandungan dari thinner 

Adanya toluena yang berbahaya dalam kandungan thinner membuat beberapa peneliti 

melakukan penelitian tentang pengganti toluena yang lebih baik. Penelitian Bangkit [8] 

menunjukkan bahwa thinner yang ada kandungan toluenanya dapat digantikan dengan larutan 

NaOH, dalam penelitian Mutiara [9] yang meneliti tentang mencampurkan sebuah varnish 

kedalam thinner untuk dapat mengurangi penggunaan toluena dalam proses pengecatan. 

3.2. Bahaya Toluena 

Toluena (C6H5CH3) merupakan cairan volatil non korosif yang memiliki bau aromatik 

dan berasal dari turunan senyawa benzena yang merupakan senyawa penyusun minyak bumi, 

tidak larut dalam air tetapi larut dalam keton, alkohol, ester, dan senyawa hidrokarbon 

aromatik lainnya [10]. 

 

Gambar 2. Struktur Toluena 

Toluena mempunyai risiko bahaya tinggi yang dapat menyebabkan rusaknya organ utama 

manusia yaitu susunan syaraf pusat, hati, ginjal, kulit dan lainnya [11]. Toluena dapat 

memasuki tubuh manusia melalui 3 jalan, yakni lewat inhalasi, ingesti, dan kontak kulit. Jalan 

inhalasi merupakan jalur yang diperhatikan karena toluena sendiri adalah senyawa volatil yang 

akan menguap seiring kenaikan suhu di sekitarnya. Efek kesehatan paparan toluen secara 

umum ada dua, yaitu efek paparan jangka pendek dan efek paparan jangka panjang. Efek 

paparan jangka pendek di antaranya adanya keluhan pernapasan dan keluhan iritasi mata yang 

dirasakan pekerja [12]. 

Pelletti [13] meneliti tentang implikasi penyalahgunaan toluena dengan cara menganalisa 

konsentrasi darah korban. Konsentrasi darah tertinggi untuk penyalahgunaan toluena kronis 

bagi subjek yang masih hidup adalah 83,7 mg/L, sedangkan untuk korban yang sudah 

meninggal adalah 54 mg/L, dan untuk kasus toluena yang fatal dapat mencapai 110 mg/L 

konsentrasi toluena dalam darah. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebanyakan 

orang masih menganggap gejala-gejala seperti pusing kepala, hilangnya sebagian ingatan, 

halusinasi, dan hilangnya keseimbangan adalah dampak dari alkohol yang dikonsumsi. 

Padahal itu semua bisa terjadi akibat paparan dari toluena yang berasal dari lem, bensin, 

thinner, pelarut, dan lain-lain. Selain dari konsentrasi toluena dalam darah, paparan toluena 

dalam manusia juga dapat terlihat dari asam hipurat yang ada pada urin manusia. Asam 

hipurat urin merupakan metabolit utama toluena dan dianggap sebagai biomarker paparan 

toluena, 60-70% toluena yang masuk akan teroksidasi dibantu oleh enzim dan menjadi asam 

benzoat, lalu asam benzoat akan berubah menjadi asam hipurat setelah mengalami konjugasi 

[14]. Penelitian Fardani [15] menunjukkan hasil bahwa adanya hubungan yang signifikan 

antara kadar toluena dalam udara pabrik percetakan Offset di Rungkut Surabaya dengan kadar 

asam hipurat para pekerjanya   
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Tabel 1. Tabulasi antara kadar toluen udara dengan asam hipurat urin pekerja percetakan 

offset di rungkut Surabaya, Desember 2017 [15]. 

Kadar Toluena di 

udara 

Asam hipurat 

<1,6 gr/gr 

kreatinin 

Asam hipurat 

>1,6 gr/gr 

kreatinin 

Total 

n % N % n % 

Memenuhi 

< 50 ppm 
10 100 0 0 10 100 

Tidak Memenuhi 

 50 ppm 
1 5 19 95 20 100 

 

Hasilnya sebanyak 19 dari 20 pekerja memiliki kadar asam hipurat lebih besar dari 

standard yang ditetapkan BEI (Biological Exposue Indices), yakni sebesar 1,6 g/g kreatinin. 

Hal ini menunjukkan bahwa toluena sangat berbahaya bagi kehidupan manusia bahkan sampai 

menyebabkan kematian, khususnya bagi orang-orang yang selalu berhubungan dengan barang-

barang yang mengandung toluena seperti thinner, lem, bensin, dan lain-lain. Maka dari itu, 

dalam penelitian kali ini dilakukan pencarian senyawa lain yang memiliki sifat sebagai pelarut 

organik sama dengan toluena akan tetapi memiliki tingkat toksisitas yang lebih rendah dari 

toluena. 

3.3. Efektivitas n-butanol 

Pelarut organik berdasarkan konstanta elektriknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

pelarut polar dan non-polar. Konsanta dielektrik dapat disebut sebagai gaya tolak menolak 

antara dua partikel yang bermuatan listrik dalam satu molekul [16]. Pelarut organik yang 

memiliki sifat seperti toluena adalah n-butanol dikarenakan beberapa faktor diantaranya titik 

didih dari n-butanol sendiri 117,7oC sedangkan titik didih toluena 110,6oC, n-butanol juga 

sering dipakai dalam melarutkan bahan-bahan maupun ekstraksi senyawa polar maupun non-

polar, diantaranya melarutkan minyak kelapa sawit sehingga menjadi mono dan diacyl gliserol 

[3]. begitu pula penelitian dari Ismawati [5] yang menjadikan butanol sebagai pelarut dari 

ekstrak metanol dari daun mangga kasturi dimana metanol memiliki konstanta dielektriknya 

lebih rendah dari n-butanol. Pelarut n-butanol juga dapar melarutkan minyak bekatul dengan 

sempurna dimana komponen minyak bekatul adalah trigliserida yang bersifat nonpolar [17]. 

Pelarut n-butanol selain dapat melarutkan senyawa polar dan non-polar, pelarut ini juga 

sangat mudah ditemukan atau dengan kata lain memiliki stok yang melimpah. Sriyani [18] 

dalam penelitiannya merancang pabrik n-butanol dari n-butiraldehid dengan proses 

hidrogenasi kapasitas 60.000 ton, Bahan baku butiraldehid yang digunakan dalam pembuatan 

n-butanol dapat diperoleh dari dalam negeri, yaitu PT. Chandra Asri Cilegon yang mempunyai 

kapasitas 500.000 ton per tahun. Untuk bahan baku hidrogen diperoleh dari PT. Pupuk 

Kujang. Selain melalui proses hidrogenasi butiraldehid dalam pembuatan n-butanol, ada cara 

lain yakni dengan hidrogenasi butil butirat yang rencananya akan dibangunkan pabrik n-

butanol dengan kapasitas 50.000 ton/tahun. Pabrik n-butanol yang sudah ada di Indonesia 

salah satunya ada P.T. Petro Oxo Nusantara, Gresik yang dapat memproduksi n-butanol 

mencapai 30.000 ton/tahun [19]. 

Tabel 2. Pabrik n-butanol yang beroperasi [19] 

Produsen Kapasitas Lokasi 

BASF 240.000 Ton/Tahun Texas, Amerika Serikat 

450.000 Ton/Tahun Ludwigshafen, Jerman 

Dow Chemical 270.000 Ton/Tahun Taft, Amerika Serikat 

255.000 Ton/Tahun Texas, Amerika Serikat 
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Produsen Kapasitas Lokasi 

Eastman 130.000 Ton/Tahun Texas, Amerika Serikat 

Oxea 230.000 Ton/Tahun Bay City, AS 

130.000 Ton/Tahun Oberhausen, Jerman 

Dari data yang ada menunjukkan bahwa n-butanol adalah pelarut yang mudah 

didapatkan dengan proses pembuatan yang bermacam-macam. Dengan memperhatikan 

toksisitasnya yang rendah, proses pembuatannya yang tidak rumit, kelimpahannya, serta 

dapat melarutkan berbagai senyawa polar maupun non-polar, maka n-butanol adalah 

pelarut organik yang tepat dapat menggantikan toluena dalam thinner. 

 

3.4. Pelarut lain dalam thinner 

Thinner yang terdiri dari beberapa pelarut organik, memiliki sifat yang berbeda-beda, 

contohnya aseton. Aseton  merupakan keton yang paling sederhana, pelarut ini biasa 

digunakan dalam melarutkan cat kuku, juga digunakan dalam bidang industri plastik, 

aseton memiliki titik didih rendah (low boilling point) yakni 56 oC, Komponen lain dalam 

thinner yang penting adalah etil asetat. Etil asetat merupakan senyawa ester yang volatil 

dan bersifat polar, etil asetat ini termasuk pelarut dengan titik didih sedang (medium 

boilling point) yakni 77,1 oC. Kedua pelarut tersebut akan dicampurkan dengan n-butanol 

yang memiliki titik didih tinggi (high boilling point) yakni 117,7 oC.  

Aseton sendiri sebenarnya dapat diproduksi melalui beberapa proses dehidrogenasi 

isopropil alkohol, proses cumene hidroperoksida, proses oksidasi propilen, dan lain-lain. 

Proses yang paling sering digunakan adalah proses dehidrogenasi isopropil alkohol. 

Ketersediaan aseton didunia ini menurut data yang ada menyatakan bahwa pabrik aseton  

yang ada dapat memproduksi aseton mencapai 40 juta ton/tahun, akan dibangun juga 

pabrik aseton di Indonesia yang berkapasitas 19.500 ton/tahun [20]. 

Etil asetat dapat dibuat melalui beberapa proses di antaranya proses esterifikasi, reaksi 

Tischenko, proses dehidrogenasi dan dimerisasi, bahkan etil asetat dapat dibuat dari kulit 

pisang raja melalui proses hidrolisis, fermentasi, dan esterifikasi [21]. Selain proses 

produksi yang bermacam-macam, kelimpahan etil asetat juga tinggi dimana pada penelitian 

Elcy dan Citra [22], menunjukkan bahwa banyak pabrik di dalam negeri maupun luar 

negeri yang memproduksi etil asetat, bahkan akan dibangun pabrik etil asetat dengan 

proses dehidrogenasi etanol yang kapasitasnya dapat mencapai 77.000 ton/tahun di 

Indonesia  

Tabel 3. Tetapan dielektrik aseton, etil asetat, n-butanol [23.24] 

Senyawa Tetapan Dielektrik 

Aseton 21,3 

Etil asetat 5,6 

Butanol 17,68 

 

Ketiga pelarut tersebut akan menjadi komponen dari thinner non toluena, perbedaan 

nilai tetapan dielektrik dari ketiga komponen tersebut akan menyebabkan kualitas thinner 

lebih baik karena komponen-komponen di dalam cat sifatnya sangat beragam. 

 

3.5. Faktor Kelarutan Cat Dalam Thinner 

Thinner adalah cairan yang berperan melarutkan atau mendispersi komponen-

komponen pembentuk cat (resin, pigment, dan atau additive agent) yang akan menguap 
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terbuang ke lingkungan selama proses pengeringan cat tersebut. Pada saat pembuatan 

lapisan cat [7]. Ada beberapa faktor  yang mempengaruhi kelarutan cat dalam thinner, 

diantaranya: 

1. Kenaikan temperatur dapat menurunkan kelarutan cat pada thinner. 

2. Penambahan latent solvent dapat menurunkan kekentalan larutan sehingga dapat 

meningkatkan daya larut pada cat. 

3. Tingginya konsentrasi pelarut dapat mengurangi berat molekul sehingga ukuran partikel 

akan makin kecil juga. Semakin luas permukaan partikel yang berkontak dengan 

solvent, semakin cepat partikel tersebut larut. 

4. Kepolaran bahan berbanding lurus dengan pelarutnya. 

[25] 

 

 

3.6. Cat 

Cat yang terdiri dari resin, pigmen, dan additive agents memiliki sifat kepolaran yang 

beragam. Resin yang berperan sebagai pengikat partikel pigmen dalam cat dapat berupa 

poliurethane, silikon, fluorokarbon dan lain-lain. Pigmen berperan sebagai zat pemberi 

warna utama pada cat. Pigmen dapat dibagi menjadi 2 yaitu organik dan non organik. 

Pigmen non organik dibuat dari beberapa logam (oksida logam) sedangkan pigmen organik 

dibuat dari bahan minyak bumi (carbon based). Bahan additive dalam cat berfungsi sebagai 

bahan tambahan untuk meningkatkan perfomansi cat itu sendiri [26]. Cat dengan beragam 

komponen yang memiliki sifat kepolaran berbeda-beda itu akan dilarutkan dengan thinner 

non toluena yang terdiri dari pelarut berbeda-beda kepolarannya, sehingga cat akan larut 

dengan sempurna dalam thinner  non toluena. 

3.7. Prediksi Variasi Komposisi Terbaik 

Pemilihan kandungan thinner yakni n-butanol, aseton, dan etil asetat didasarkan dari 

penelitian Maulana [25] yang menunjukkan bahwa n-butanol termasuk latent solvent, yakni 

pelarut yang bila sendirian tidak dapat melarutkan resin dalam cat, maka dari itu butuh 

bantuan active solvent untuk dapat melarutkan resin dalam cat. Etil asetat dan aseton 

termasuk active solvent yang secara nyata dapat melarutkan resin dalam cat, fungsi n-

butanol sebagai peningkat daya larut active solventnya. Variasi komposisi thinner ini 

dibuat mendominasi salah satu solvent agar bisa melihat perbedaan dalam penggunaanya 

sebagai pelarut cat, komposisi pertama kadar n-butanol dibuat mendominasi dengan 

perbandingan n-butanol: aseton: etil asetat, yakni 2:1:1, setelah itu aseton yang lebih 

mendominasi dengan perbandingan 1:2:1 dan terakhir etil asetat  yang mendominasi 

dengan perbandingan 1:1:2.   

Asep [7] meneliti tentang pengaruh konsentrasi thinner terhadap ketahanan korosi cat 

epoksi pada baja. Menunjukkan bahwa saat proses penguapan, setelah dianalisis 

menggunakan instrumen FTIR masih ada komponen thinner yang ada dalam cat, yakni 

xylene, sedangkan untuk pelarut lain seperti petroleum eter, aseton sudah menguap 

sempurna. Sesuai definisi yang ada, solvent adalah cairan yang berperan melarutkan atau 

mendispersi komponen-komponen pembentuk film (resin, pigmen, dan/atau aditif) yang 

akan menguap ke lingkungan selama proses pengeringan [27]. Ketika cat telah mengalami 

pengeringan, pelarut tidak akan memiliki fungsi apapun terhadap lapisan. Jika ternyata 

pelarut masih ada ketika lapisan telah mengalami pengeringan, maka hal ini dapat 

menyebabkan masalah. Penelitian Maulana [25] menungkapkan bahwa komponen yang 

ada dalam thinner memiliki kadar yang berbeda-beda, seperti xylene (high boiling point) 

hanya 10-25%, sedangkan untuk petroleum eter (low boiling point) kadarnya dapat 

mencapai 50%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam thinner yang mengandung banyak 

pelarut dengan berbagai titik didih dan kadar yang berbeda-beda dapat mempengaruhi 
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kualitas cat, thinner dikatakan baik jika pelarut yang titik didihnya tinggi memiliki kadar 

dalam thinner kecil. Dapat disimpulkan bahwa variasi komposisi yang baik untuk n-

butanol: aseton : etil asetat adalah 1:1:2, dimana solvent  yang memiliki titik didih tinggi 

kadarnya lebih rendah, sehingga saat proses pengeringan cat tidak ada pelarut yang 

bercampur dengan cat. 

 

4. Kesimpulan 

 Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelarut organik n-

butanol dilihat dari aspek kesamaan sifat, kemudahan proses pembuatan, dan kelimpahannya dapat 

menggantikan peran toluena yang berbahaya di dalam thinner. Komposisi terbaik untuk thinner non 

toluena yang didapatkan adalah perbandingan n-butanol: aseton: etil asetat 1:1:2.  

 

 

Ucapan Terima Kasih 

 Ucapan terimakasih kami ucapkan setinggi-tingginya bagi Ditjen BELMAWA, dosen 

pembimbing, rekan satu tim, dan seluruh pihak yang telah membantu penelitian ini 

 

 

Daftar Pustaka 

[1] Fiedler, N, dan S, Lerman., Organic Solvents and Fuels. Enviromental and Occupational 

Medicine, 4th Ed. Philadelphia : Lippincott William & Wilkins, 2007. 

[2] Nugroho, A., Biodiesel Jarak Pagar, Bahan Bakar Alternatif Yang Ramah Lingkungan, 

Tangerang, PT Agro Media, 2006. 

[3] Anggoro Dwi D, Budi Setia F, ―Proses Gliserolisis Minyak Kelapa Sawit Menjadi Mono dan 

Diacyl Gliserol dengan Pelarut N-Butanol dan Katalis Mgo‖, Jurnal Reaktor, vol 12, no 1, hal. 

22-28, 2008. 

[4] Rozak Abdul M, Hartanto Unggul., 2008. Ekstraksi Klorofil dari Daun Pepaya dengan Solvent 1-

Butanol, Skripsi, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.    

[5] Ismawati F, Rurini, ―Fraksinasi Ekstrak Metanol Daun Mangga Kasturi (Mangifera casturi 

Kosterm) dengan Pelarut N-Butanol‖,  Kimia Student Journal, vol 1, no 1, hal. 785 – 790, 2015.   

[6] Indra Fachrudin P, Anwar Saiful, ―Pengaruh Kualitas Thinner pada Campuran Cat terhadap Hasil 

Pengecatan‖, Jurnal Teknik Mesin. vol 3, no 2, hal. 53 – 61, 2014.  

[7] Ridwan Asep, Setiawan E, ―Pengaruh Konsentrasi Thinner terhadap Ketahanan Korosi Lapisan 

Epoksi pada Baja Karbon Rendah‖, Jurnal Teknologi Bahan Dan Barang Teknik, vol 8, no 2, hal.  

39-46, 2018. 

[8] Bangkit, Tri,  Dkk, ―Pemilihan Keputusan Penggunaan Soda Api (Naoh) Sebagai Alternatif  

Pengganti Thinner Cairan Pembersih Cat  pada Logam dengan Menggunakan Metode Analityc 

Network Procces (ANP)‖, Jurnal OPSI ,vol 11 no 2, hal. 112-118, 2008. 

[9] Cesyantikha Mutiara, Wahyudi, ―Analisis Pengaruh Perbandingan Campuran Thinner dengan 

Varnish terhadap Kualitas Hasil Pengecatan‖. Jurnal Kompetensi Teknik, vol 1, no 2, hal. 28-33, 

2019. 

[10] Pratamasari F, Soebijanto dan Setyopranoto I, Kejadian Neuropati Saraf Tepi pada Pekerja 

Percetakan Ofset yang Terpajan Toluen Inhalasi, Yogyakarta. Universitas Gajah Mada, 2015.  

[11] Setya E, Martiana T, Sulistyorini L, Risk Assessment Pajanan Toluena Pada Pekerja Pengrajin 

Sepatu Di Kelurahan Tambak Oso Wilangun Surabaya. Surabaya. Universitas Airlangga, 2016. 

[12] Sentra Informasi Keracunan Nasional (Sikernas)., 2012, Toluen. Jakarta. Pusat Informasi Obat 

dan Makanan, Badan POM RI.  

[13] Pelletti Et Al, ―Medico-Legal Implications Of Toluene Abuse And Toxicity, Review Of Cases 

Along With Blood Concentrations‖, Journal Legal Medicine, ISSN 1344-6233, pp. 1-34, 2018 . 

[14] International Programme On Chemical Safety (IPCS). (2000). Air Quality Guidelines Toluene. 

WHO. [Online]. 



Prosiding Seminar Nasional Kimia (SNK) 2020  
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 10 Oktober 2020 

 
 

 

256 

Www.Euro.Who.Int/__Data/Assets/Pdf_File/0020/.../AQG2ndEd_5_14Toluene.Pdf . Diakses 

pada 28 Agustus 2020. 

[15] Fardani, Irmasari, ―Kadar Toluen di Udara Lingkungan Kerja Berkorelasi terhadap Kadar Asam 

Hipurat Urine pada Pekerja Percetakan di Rungkut Surabaya‖. Jurnal Kesehatan Lingkungan, vol 

10 no 3, hal. 328-335, 2015. 

[16] Sudarmadji, Dkk, Prosedur Analisa untuk Bahan Makanan dan Pertanian, Yogyakarta. Penerbit 

Liberty, 1989. 

[17] Diana Ari, Dkk, ―Polaritas Pelarut sebagai Pertimbangan dalam Pemilihan Pelarut untuk 

Ekstraksi Minyak Bekatul dari Bekatul Varietas Ketan (Oriza Sativa Glatinosa),‖ Simposium 

Nasional RAPI XI FT UMS-2012, ISSN : 1412-9612, hal. 8-14, 2012. 

[18] Sriyani, Prarancangan Pabrik N-Butanol dari N-Butiraldehid dengan Proses Hidrogenasi 

Kapasitas 60.000 Ton per Tahun. Skripsi, Teknik Kimia. Universitas Muhamadiyah Surakarta, 

2013.  

[19] Gelorawan, Prarancangan Pabrik N-Butanol dengan Proses Hidrogenasi N-Butil Butirat Kapasitas 

50.000 Ton/Tahun, Skripsi, Teknik Kimia, Universitas Negeri Sebelas Maret. Surakarta, 2012.  

[20] Sinta Alfia, Prarancangan Pabrik Aseton Proses Dehidrogenasi Isopropil Alkohol Kapasitas 

19.500 Ton/Tahun, Skripsi, Teknik Kimia, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2009. 

[21] Liza Sari, Dkk, ―Pembuatan Etil Asetat dari Hasil Hidrolisis, Fermentasi dan Esterifikasi Kulit 

Pisang Raja (Musa Paradisiaca L.),‖ Jurnal Teknik Kimia USU, vol 4, no 1, hal. 1-6, 2015. 

[22] Elcy Tiara, Citra A., Pra Rencana Pabrik Pembuatan Etil Asetat Dari Etanol Dengan Kapasitas 

77.000 Ton/Tahun, Skripsi, Teknik Kimia, Universitas Brawijaya, 2018. 

[23] Mohsen, Et Al, ―Dielectric Constants of Water, Methanol, Ethanol, Butanol and Acetone: 

Measurement and Computational Study,‖ Journal Solution Chemistry, vol 39, pp. 701-708, 2010. 

[24] Shourya, Kumar, ―Dielectric Relaxation Studies of Ethyl Acetate with 2 Alkoxyethanols Using 

Time Domain Reflectometry Technique‖, Journal Of Computational Information Systems, vol 14 

no 6, pp. 18-33, 2018. 

[25] Mufti Maulana, Pengaruh Komposisi Pelarut dan Ketebalan Cat Epoksi terhadap Daya Lekat dan 

Tingkat Pelepuhan (Blistering) pada Lingkungan NaCl yang Diaplikasikan pada Baja Karbon, 

Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2015.  

[26] Fajar Anugerah. (2009) Pengertian Cat, Komponen Penyusun Cat, Jenis-Jenis Cat, Kualitas Cat. 

(Online). Http://Hunter-Science.Com/2011/06/Pengertian-Cat.Html. Diakses Pada 20 September 

2020. 

[27] Philip A,Paint and Coatings Applications and Corrosion Resistance. New York: Taylor & Francis 

Group, 2006..  



Prosiding Seminar Nasional Kimia (SNK) 2020  
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 10 Oktober 2020 

 
 

 

257 

  



Prosiding Seminar Nasional Kimia (SNK) 2020  
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 10 Oktober 2020 

 
 

 

258 

Verifikasi metode pengujian Total Organic Carbon (TOC) dalam 

air limbah kegiatan minyak dan gas dengan menggunakan TOC 

analyzer  
 

 

Verification of the Total Organic Carbon (TOC) testing method in 

oil and gas activities wastewater using a TOC analyzer   
 

 

Ardhaningtyas Riza Utami*, Catur Wulandari N.K
2 

Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, 

Kementerian Perindustrian, JL, Jagir Wonokromo No. 360, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia  

 

*The corresponding author: riza2308@gmail.com 

 

 

Abstrak.  Total Organik Carbon adalah jumlah carbon yang terdapat dalam senyawa organic dan 

sering digunakan sebagai indicator kualitasa air. Penentuan kadar TOC bisa dilakukan dengan 

menggunakan beberapa metode, salah satunya adalah metode tidak langsung dengan menggunakan 

TOC analyzer yang mengacu pada SNI 06-6989.28-2005. Sebelum menerapkan metode uji tersebut, 

maka dilakukan verifikasi metode untuk mengetahui apakah laboratorium uji dapat menghasilkan hasil 

uji yang valid dengan menggunakan metode tersebut. Verifikasi metode pengujian Total Organik 

Carbon (TOC) dalam air limbah kegiatan minyak dan gas telah dilakukan di laboratorium uji 

Baristand Industri Surabaya dengan menggunakan TOC analyzer, yang mengacu pada SNI 06-

6989.28-2005. Didapatkan nilai LOQ TOC dalam air limbah = 1,086 mg/L, LOD = 0.3258 mg/L dan 

MDL = 0.3413 mg/L. Sedangkan uji presisi didapatkan hasil yang memenuhi syarat keberterimaan. 

RSD uji presisi yang didapatkan adalah 3.855 kecil dari 0.5 CV horwitz, yaitu 7.491. Kurva kalibrasi 

TC yang dibuat mempunyai linearitas (r) = 0.9999 sedangkan kurva kalibrasi IC 0.9984. 

Kata kunci: Verifikasi, Total Organic Carbon (TOC),  Limit of Quantity (LOQ), Methods Limit 

Detection (MDL), Kurva Kalibrasi, derajat linearitas, RSD, presisi   

 

Abstract. Total Organic Carbon is the amount of carbon contained in organic compounds and is often 

used as an indicator of water quality. TOC determination can be done using several methods, one of 

which is the indirect method using the TOC analyzer which refers to SNI 06-6989.28-2005. Before 

applying the test method, the method is verified to determine whether the test laboratory can produce 

valid test results using this method. The verification of the Total Organic Carbon (TOC) testing 

method in the waste water of oil and gas activities has been carried out in the Baristand Industri 

Surabaya test laboratory using the TOC analyzer, which refers to SNI 06-6989.28-2005. The LOQ 

TOC value was obtained in wastewater = 1.086 mg/L, LOD = 0.3258 mg/L and MDL = 0.3413 mg/L. 

While the precision test results that meet the acceptance requirements. The RSD precision test 

obtained was 3,855 small from 0.5 CV horwitz, which was 7,491. The calibration curve of carbon total 

made has linearity (r) = 0.9999 and the calibration curve of inorganic carbon made has linearity (r) = 

0.9984 

Keywords: Verification, Total Organic Carbon (TOC), Limit of Quantity (LOQ), Method Limit 

Detection (MDL), Calibration Curve, degree of linearity, RSD, precision.  
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1. Pendahuluan 

Air limbah adalah air sisa kegiatan manusia baik industri maupun domestic yang tidak lagi 

mempunyai nilai ekonomis dan memberikan dampak negatif bagi lingkungan di sekitarnya jika 

tidak dikelola dengan baik. Total Organic Carbon (TOC) adalah jumlah carbon yang terikat dalam 

suatu senyawa organic dan sering digunakan sebagai indikator kualitas air. TOC dalam air sumber  

berasal dari pembusukan bahan organic alami (Natrual Organic Matter (NOM)) dan dari bahan 

sintesis, asam humus, asam fulvic, amina dan urea. Bahan organic adalah kumpulan beragam 

senyawa-senyawa organic kompleks yang sedang atau telah mengalami proses dekomposisi, baik 

berupa humus hasil humufikasi maupun senyawa hasil minerlaisasi, termasuk mikroba heteretrofik 

dan ototrofik yang terlibat [1]. Bahan organic biasanya disusun dari komponen karbon ( C ), 

Hidrogen (H), Oksigen (O) dan Nitrogen. Seringkali juga ditemuka adanya fosfor (P), Belerang (S) 

dan Besi (Fe) [2].   

Laboratorium lingkungan mempunyai fungsi melakukan pengujian parameter-parameter yang 

terkait dengan baku mutu lingkungan. Para analis kimia yang berperan didalamnya dituntut untuk 

mampu menghasilkan data yang objektif dengan nilai akurasi dan presisi yang sesuai dengan 

persyaratan dalam metode yang diacu. Mengingat pentingnya peran laboratorium lingkungan, 

khususnya terkait kemampuan laboratorium dalam mempertahankan konsistensi serta mengontrol 

kinerjanya, tentunya presisi serta akurasi data menjadi pertimbangan utama dalam penentuan 

kesesuaian spesifikasi objek yang diuji. Sehingga sudah sepantasnya, laboratorium mampu 

memberikan jaminan mutu hasil pengujian kepada pelanggannya melalui pemantauan, 

pemeliharaan dan pengendalian kualitas kinerja laboratorium. 

Verifikasi merupakan suatu uji kinerja metode standar / metode baku sebelum diterapkan 

disuatu laboratorium. Verifikasi sebuah metode bermaksud untuk membuktikan bahwa 

laboratorium yang bersangkutan mampu melakukan pengujian dengan metode tersebut dengan 

hasil yang valid. Disamping itu verifikasi juga bertujuan untuk membuktikan bahwa laboratorium 

memiliki data kinerja. Hal ini dikarenakan laboratorium yang berbeda memiliki kondisi, 

kompetensi personil serta kemampuan peralatan yang berbeda. Sehingga kinerja antara satu 

laboratorium dengan laboratorium lainnya berbeda [3] 

Di dalam verifikasi metode, kinerja yang akan diuji adalah keselektifan, seperti uji akurasi 

(ketepatan) dan presisi (kecermatan), linearitas dan rentang, batas deteksi (Limit of Detection / 

LOD) dan batas kuantifikasi (Limit of Quantity / LOQ). Suatu metode yang menghasilkan data 

dengan presisi yang bagus belum menjadi jaminan bahwa data tersebut dikatakan akurat. Begitu 

juga sebaliknya, suatu metode yang menghasilkan data dengan ketepatan tinggi belum tentu presisi.   

Akurasi diartikan sebagai kedekatan hasil analisa terhadap nilai yang sebenarnya. Presisi 

diartikan sebagai kedekatan antara sekumpulan hasil analisa. Sedangkan reliabilitas data adalah 

gabungan antara presisi dan akurasi. Dengan kata lain, akurasi bertujuan untuk mendapatkan suatu 

nilai yang benar. Presisi bertujuan untuk mendapatkan nilai yang sama. Sedangkan reliabilitas data 

adalah untuk mendapatkan nilai yang benar dan sama. Reliabilitas data (keandalan suatu data) 

merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh suatu laboratorium analisa. Suatu laboratorium 

yang berkualitas harus dapat mengeluarkan data-data yang andal dan dapat dipercaya (memiliki 

akurasi dan presisi tinggi). 

1.1. Akurasi 

Akurasi atau kecermatan adalah ukuran yang menunjukan derajat kedekatan hasil analis 

dengan kadar analit yang sebenarnya. Terkadang masalah dalam menentukan akurasi adalah 

ketidaktahuan terhadap nilai yang sebenarnya. Dalam beberapa tipe sampel, kita dapat 

menggunakan sampel yang telah diketahui nilainya dan mengecek metode pengukuran  yang 

kita gunakan untuk menganalisis sampel itu, sehingga kita mengetahui akurasi dari prosedur 

yang diujikan. Metode ini disebut dengan CRM (Certified Reference Method). Pendekatan 

lain adalah dengan membandingkan hasilnya dengan hasil yang dilakukan oleh laboratorium 

lain atau dengan menggunakan metode referen. Akurasi juga dapat diketahui dengan 
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melakukan uji perolehan kembali (recovery). Hasil uji akurasi dapat dinyatakan sebagai persen 

perolehan kembali (recovery) analit yang ditambahkan pada sampel.  

1.2. Presisi 

Presisi adalah ukuran yang menunjukkan derajat kesesuaian hasil uji individual. diukur 

melalui penyebaran hasil individual dari rata-rata, jika prosedur diterapkan secara berulang 

pada sampel-sampel yang diambil dari campuran yang homogen [4]. Presisi dapat dibagi 

dalam dua kategori yaitu keterulangan (repeatability) dan ketertiruan (reproducibility). 

Repeatability adalah nilai presisi yang diperoleh jika seluruh pengukuran dihasilkan oleh satu 

orang analis dalam satu periode tertentu, menggunakan contoh yang sama, pereaksi dan 

peralatan yang sama dalam laboratorium yang sama. Ketertiruan (Reproducibility) adalah nilai 

presisi yang dihasilkan pada kondisi yang berbeda. Misalnya analis yang berbeda pada 

laboratorium yang sama atau periode dan laboratorium yang berbeda dengan analis yang 

sama. Karena ketertiruan dapat memperbanyak sumber variasi. Ketertiruan dari analisis tidak 

akan lebih baik hasilnya dari nilai keterulangan.  

1.3. Limit of Quantitation (LOQ) dan Methods Detection Limit (MDL) 

MDL merupakan batas deteksi metode yang bisa diuji pada konsentrasi paling rendah. 

Limit of Quantity (LOQ) merupakan konsentrasi terendah dari analit yang dapat ditentukan 

dengan presisi dan akurasi yang dapat diterima. Limit deteksi (LOD) adalah konsentrasi 

terendah yang masih dapat terdeteksi oleh suatu alat.  

1.4. Working range  

Working range merupakan rentang kerja yang dibuat dan disesuaikan dengan kisaran 

contoh yang akan dianalisa. Mulai batas terendah sampai batas tertinggi. Rentang kerja dibuat 

dari sederet larutan standard dengan konsentrasi terendah sampai tertinggi (sesuai dengan 

kisaran contoh). Deret standard tersebut kemudian dibaca absorbansinya dan dibuat kurva 

kalibrasi, dimana sumbu Y adalah absorbansi dan sumbu X adalah konsentrasi [5]. 

1.5. Linear Range 

Linear range merupakan rentang linear dalam rentang kerja. Linearitas metode analisis 

menunjukkan kemampuan suatu metode untuk memperoleh hasil uji yang baik. Linearitas 

dapat diuji secara informal dengan membuat plot residual yang dihasilkan oleh regresi linier 

pada respon konsentrasi dalam satu seri kalibrasi [6]. Sebagai parameter adanya hubungan 

linier digunakan koefisien korelasi r pada analisis regresi linier Y= aX+b. Hubungan linier 

yang ideal dicapai jika nilai a=0 dan r = +1 atau -1 bergantung pada arah garis. Sedangkan b 

menunjukan kepekaan analisis terutama instrumen yang digunakan. Nilai koefisien korelasi 

yang memenuhi persyaratan adalah sebesar ≥ 0,97 (SNI) atau ≥ 0,9980 (AOAC). [7] 

 

2. Bahan dan Metode 

2.1. Prinsip Metode 

Metode pengujian total organic karbon (TOC) mengacu pada SNI 06-6989.28-2005. 

Prinsip dari metode ini adaalh contoh uji yang telah homogen diaspirasikan ke dalam tabung 

pembakaran yang dibungkus dengan katalis oksidatif dan dipanaskan pada suhu 680oC. Air 

akan menguap dan bahan organic teroksidasi menjadi CO2 dan H2O. CO2 yang dihasilkan 

dialirkan bersama gas pembawa dan ukur respon detector dengan nondisparsive infrared 

analyzer (NDIR). Dari hasil pengukuran, didapat nilai carbon total dan carbon anorganik 

secara terpisah, sedangkan nilai TOC didapat dari selsihnya [8]. 

2.2. Bahan Tanaman 

Larutan standard Total Carbon (TC), larutan standard anorganik carbon (IC) dan air bebas 

mineral.  
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2.3. Peralatan 

TOC analyser, timbangan analytic, penyaring dengan ukuran pori, labu ukur 50 ml, labu 

ukur 100 ml, labu ukur 1000 ml, pipet volumetric 10 ml, pipet volume 25 ml, pipet volume 50 

ml dan corong gelas. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
3.1. Working Range dan Linear Range 

Working range merupakan rentang kerja yang dibuat dan disesuaikan dengan kisaran 

contoh yang akan dianalisa. Mulai batas terendah sampai batas tertinggi. Rentang kerja dibuat 

dari sederet larutan standard dengan konsentrasi terendah sampai tertinggi (sesuai dengan 

kisaran contoh). Pengujian TOC dilakukan dengan melewati pengujian Total Carbon (TC) dan 

Inorganik Carbon (IC). Maka dibuat dua kurva kalibrasi, yaitu kurva  kalibrasi Total Carbon 

dan kurva kalibrasi Inorgani Carbon (IC). Berikut ini adalah hasil pembacaan deret standard 

TC 0 ; 5 ; 10 ; 20 ; 50 ; 100 mg/L : 
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Gambar 1. Pembacaan Kurva Kalibrasi TC 

 

Gambar 1 menunjukkan bahwa kurva kalibrasi TC mempunyai derjat linieritas ( r ) = 0.9999, 

Sedangkan pembacaan deret standard IC 0 ; 5 ; 10 ; 20 ; 50 ; 100 mg/L adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2. Kurva Kalibrasi Inorganic Carbon (IC) 

Gambar 2 menunjukkan bahwa kurva kalibrasi IC mempunyai derjat linieritas ( r ) = 

0.9984. Dari data tersebut dapat diketahu bahwa kurva TC maupun IC memenuhi prsyaratan 

derajad linieritas kurva ( r ) > 0,97. 

 

3.2. Presisi (Repeatability dan Reproducibility) 

Sampel yang digunakan untuk uji presisi adalah air limbah depot minyak Berikut ini adalah 

hasil pembacaan repeatability sampel : 

Tabel 1. Hasil Pembacaan Presisi TOC 

No. Konsentrasi (X) (X-Xr)^2 

1 1.57200 0.000603755 

2 1.46600 0.006630612 

3 1.53000 0.000303755 
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No. Konsentrasi (X) (X-Xr)^2 

4 1.58600 0.001487755 

5 1.55400 4.31837E-05 

6 1.48500 0.003897327 

7 1.63900 0.008385327 

Rata-2 (Xr)   1.547 

SD   0.060 

CV (RSD)contoh {SD / Xr } * 100% 3.855 

CV horwitz  2^{1-(0.5*LOG(Xr*10^-6))} 14.982 

CV repeatability 0.5 * CV  horwitz 7.491 

 

Batas Keberterimaan 

 
1 

RSDcontoh < CV Repeatability DITERIMA 
3.855 < 7.491 

 

Dari perhitungan diatas didapatkan bahwa nilai RSD contoh < CV repeatability, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa presisi pengujian TOC dalam air limbah dapat diterima. 

3.3. Limit of Quantity (LOQ), Methods Detection Limit (MDL) dan Limit of Detection (LOD) 

Pembacaan 7 pengulangan sampel air limbah yang mempunyai konsentrasi sangat kecil 

dengan penambahan spike TOC 1 mg/L menunjukkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 2. Hasil Perhitungan LOQ TOC 

n 

Konsentrasi 

contoh + sp 

(mg/L) 

Recovery (%) 

1 0.9703 97.03 

2 0.9958 99.58 

3 0.9707 97.07 

4 0.9863 98.63 

5 0.8878 88.78 

6 1.1190 111.90 

7 1.2120 121.20 

Rata-rata konsentrasi = ∑ konsentrasi / n   1.0203 

SD     0.10860 

MDL 
= nilai tabel t * SD   

0.3413 
= 3.143 * SD   

LOQ = 10 * SD   1.0860 

LOD = 3 * SD   0.3258 

Spike (mg/L) =   1.0 
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Rata-rata % Spike = ∑ % Recovery / n   102.03 

S/N Estimate = Rata2/SD   9.39 

 

Batas Keberterimaan 
  1 MDL < baku mutu 0.3413 < 110 DITERIMA 

2 High Spike Check = sp < 10*MDL 1 mg/L < 3.413 DITERIMA 

3 Low Spike Check = sp > MDL 1 mg/L >  0.3413 DITERIMA 

4 S/N Estimate = 2.5 < S/N < 10 9.39 DITERIMA 

5 
Rata-rata % Recovery = 85 < ave 
R < 115 

102.03 DITERIMA 

 

Tabel 2 menunjukkan nilai limit of quantity (LOQ) dari pengujian TOC yang mengacu 

pada SNI 06-6989.28-2005 adalah 1,086 mg/L sedangkan nilai limit of detection 0,3258. dan 

batas deteksi metode (MDL) adalah 0.3413 mg/L.  Syarat mutu TOC dalam air limbah usaha / 

kegiatan instalasi, depot dan terminal minyak sesuai PERMENLH No. 19 Tahun 2010 

Lampiran V adalah maksimal 110 mg/L (lebih besar dari MDL dan LOQ). Dengan demikian, 

maka metode ini dapat digunakan untuk melakukan pengujian TOC dalam air limbah. Jika 

hasil uji TOC dalam air limbah yang dihasilkan menunjukkan nilai negative, maka yang harus 

ditampilkan adalah nilai LOQ. 

3.4. Akurasi (Recovery) 

Akurasi merupakan salah satu kegiatan verifikasi metode dan pengendalian mutu. Akurasi 

dilakukan dengan menambahkan spike pada sampel. Dan didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 3. Hasil Perhitungan Akurasi TOC 

 Absorbansi Konsentrasi 

Sampel - 0 mg/L 

Spike - 1.02 mg/L 

Sampel + sp - 1.0349 mg/L 

% Recovery       −  

    
                

keberterimaan 85% < % R < 115% 

Kesimpulan Akurasi Diterima 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa Verifikasi metode pengujian TOC 

dalam air limbah industry minyak dan gas bumi dengan menggunakan TOC analyser yang 

mengacu pada SNI 06-6989.28 : 2005 telah dilakukan di laboratorium uji Baristand industri 

Surabaya dan didapatkan nilai LOQ = 1,086 mg/L, LOD = 0,3258 mg/L dan MDL = 0.3413 mg/L. 

Sedangkan uji presisi didapatkan hasil yang memenuhi syarat keberterimaan. RSD uji presisi yang 

didapatkan adalah 3,85 kecil dari 0.5 CV horwitz, yaitu 7,491. Kurva kalibrasi TC yang dibuat 

mempunyai linearitas (r) = 0.9999, sedangkan kurva kalibrasi IC mempunyai linieritas 0.9984. 

Hasil verifikasi metode tersebut memenuhi syarat keberterimaan, sehingga metode tersebut dapat 

diterapkan di laboratorium uji Baristand Industri Surabaya. 
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Abstrak. Ikan menjadi salah satu sumber pangan yang sangat gencar digaungkan konsumsinya akhir-akhir ini. 

Kandungan gizi tinggi dalam ikan sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Kandungan protein dalam 

ikan yang mencapai 13-20% dapat berfungsi sebagai penunjang mekanisme tubuh, alat pengangkutan dan 

penyimpanan berbagai senyawa penting dalam tubuh, pengendalian dan pertahanan tubuh, serta perambatan 

implus saraf.  Luas wilayah perairan yang sangat luas menjadikan ikan sebagai salah satu sumber pangan yang 

sangat melimpah di Indonesia dan memiliki potensi tinggi untuk diolah lebih lanjut. Salah satu produk inovasi 

olahan ikan yang popular di Indonesia adalah kerupuk ikan. UMKM ―Sholawat Ummi‖ merupakan salah satu 

produsen kerupuk ikan berbahan dasar ikan tonang di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan, tepatnya di daerah 

Kecamatan Paciran. Meski telah cukup lama berproduksi, proses produksi kerupuk ikan tonang yang dijalankan 

oleh UMKM ini masih minim sentuhan teknologi. Proses pengeringan yang dilakukan secara sederhana dengan 

mengandalkan bantuan sinar matahari langsung menjadi salah satu tahapan produksi yang dikhawatirkan 

menjadi sumber kontaminasi produk olahan ikan ini. Oleh karena itu, seiring dengan meningkatnya kesadaran 

masyarakat terhadap kesehatan, analisa kualitas gizi, cemaran dan masa simpan produk kerupuk ikan tonang 

―Sholawat Ummi‖ menjadi hal yang tidak terhindarkan. Hasil penelitian menunjukkan masa simpan produk 

kerupuk ikan tonang mentah ―Sholawat Ummi‖ yang dapat mencapai hingga lebih dari 8 bulan, dengan 

kandungan gizi dan kadar proksimat yang telah memenuhi persyaratan SNI 01-2713-1992 dan SNI 8272: 2016, 

meliputi 17,82% protein, 67,80% karbohidrat, 0,51% lemak, dengan kadar air, abu tak larut asam dan angka 

lempeng total (ALT) yang berturut-turut sebesar 10.50%; 0.11%; dan 1,2 x 10. Meski demikian, hasil Analisa 

juga menunjukkan kadar serat kasar produk kerupuk ikan tonang ―Sholawat Ummi‖ yang belum memenuhi 

persyaratan SNI, yaitu sebesar 2,24%. 

Kata Kunci : Ikan, Tonang, Kerupuk, Kandungan Gizi, Masa simpan, Cemaran 

 
Abstract. Fish is one of the food sources that its consumption is very intense lately. The high nutritional content 

in fish is very beneficial for the health of the human body. The protein content in fish which reaches 13-20% can 

function as a support for the body's mechanism, a means of transporting and storing various important 

compounds in the body, controlling and defending the body, and propagating nerve implants. The vast area of 

water makes fish one of the most abundant food sources in Indonesia and has a high potential for further 

processing. One of the innovative processed fish products that are popular in Indonesia is fish crackers. 

"Sholawat Ummi" SMEs is one of the producers of fish crackers made from tonang fish in the coastal area of 

Lamongan Regency, in Paciran District. Even though it has been in production for a long time, the production 

process of tonang fish crackers which is carried out by SMEs is still lacking a touch of technology. The drying 

process, which is carried out simply by relying on the help of direct sunlight, is one of the production stages 

which is feared to be a source of contamination for this processed fish product. Therefore, along with the 

increasing public awareness of health, analysis of nutritional quality, contamination and shelf life of the 

"Sholawat Ummi" tonang fish cracker product is inevitable. The results showed the shelf life of the raw tonang 

fish cracker product can reach more than 8 months, with nutritional content and proximate levels that meet the 

requirements of SNI 01-2713-1992 and SNI 8272: 2016, covering 17.82%. protein, 67.80% carbohydrates, 
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0.51% fat, with moisture content, acid insoluble ash and total plate number, respectively 10.50%; 0.11%; and 

1,2x10. However, the analysis also showed that the crude fiber content of the "Sholawat Ummi" tonang fish 

cracker did not meet the SNI requirements, namely 2.24%. 

Keywords : Fish, Tonang, Crackers, Nutritional Content, Shelf Life, Contamination 

 

 

1. Pendahuluan 

Ikan menjadi salah satu sumber pangan yang sangat genjar digaungkan dewasa ini, mengingat 

wilayah Indonesia sebagian besar merupakan perairan. Berbagai kandungan gizi dalam ikan sangat 

bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Kandungan gizi pada ikan diantaranya adalah Natrium, 

Kalium, Vitamin A, Vitamin D, Vitamin C, Vitamin B6, Zat Besi, Magnesium, dan yang paling 

terpenting adalah kandungan Protein di dalamnya [1]. Protein dalam ikan mencapai 13-20%. 

Protein dalam tubuh berfungsi sebagai penunjang mekanisme tubuh, alat pengangkut dan 

penyimpan, pengendali dan pertahanan tubuh, serta sebagai perambatan implus saraf. Protein 

dalam produk pangan juga berperan dalam pemicu rasa gurih [2].  

Selain sebagai bahan pangan utama, ikan juga merupakan salah satu bahan baku yang sangat 

menjanjikan dan melimpah untuk dijadikan produk yang lebih bernilai. Kerupuk ikan menjadi 

salah satu produk pangan berbahan dasar ikan yang sangat menjanjikan di ranah pasar baik 

menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Salah satu wilayah pesisir penghasil kerupuk ikan 

adalah Kabupaten Lamongan, tepatnya di daerah Kecamatan Paciran yang berada tepat di sekitar 

pantai utara. UMKM ―Sholawat Ummi‖ menjadi satu di antara beberapa UMKM penghasil 

kerupuk ikan di Paciran. Peralatan dan bahan serta proses pembuatan yang sangat sederhana juga 

mampu menjadikan peluang usaha ini layak dipertimbangkan. Prosesnya meliputi persiapan bahan, 

pencampuran bahan, pembentukan adonan, pemasakan, pendinginan, pemotongan, dan 

penjemuran. 

Namun, proses pembuatan yang sangat sederhana, terutama proses pengeringan produk di 

bawah sinar matahari langsung, dikhawatirkan mampu mempengaruhi kandungan gizi, masa 

simpan, dan cemaran produk. Analisa kandungan gizi, masa simpan, dan cemaran produk kerupuk 

ikan tonang mentah didasarkan pda SNI 01-2713-1992 dan SNI 8272:2016. 

2. Bahan dan Metode 

2.1 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daging ikan tonang, tepung tapioka, 

bawang putih, penyedap rasa, dan garam. 

2.2 Pembuatan Kerupuk Ikan Tonang 

Produksi kerupuk ikan tonang dimulai dengan proses pencucian, pemotongan, dan dilanjutkan 

dengan mengambil duri utama pada ikan [3]. Daging ikan dikeruk dan dilanjutkan dengan 

menghaluskan bumbu menggunakan blender. Setelah itu, daging dimasukkan ke dalam 

blender yang telah berisi bumbu halus dan dihaluskan bersamaan. Kemudian ditambahkan 

tepung tapioka sedikit demi sedikit hingga adonan kerupuk ikan tercampur rata [4]. Proses 

dilanjutkan dengan pembentukan adonan menjadi silinder-silinder panjang. Adonan yang telah 

terbentuk dimasukkan ke dalam plastik dan diikat dengan rapat. Adonan kerupuk ikan 

dimasak dengan cara dikukus dalam panci yang berisi air mendidih. Proses pengukusan 

dilakukan selama 45 menit. Segera setelah itu plastik pembungkus dibuka dan dibiarkan 

beberapa saat di udara terbuka hingga suhu adonan netral [5]. Adonan yang telah matang 

dimasukkan ke dalam lemari es hingga selama 20-24 jam. Adonan kerupuk selanjutnya 

dipotong tipis-tipis dan dijemur di bawah sinar matahari selama 24 jam (jika cuaca sedang 

terang). 
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2.3 Analisa Kandungan Gizi 

Analisa kandungan gizi kerupuk ikan tonang mentah UMKM ―Sholawat Ummi‖ yang 

meliputi protein, karbohidrat, lemak, air, abu tak larut asam, dan serat kasar berturut-turut 

menggunakan metode Kjeldahl, Luff Schoorl, ekstraksi (n-heksana), pengabuan kering, 

pengabuan basah, dan gravimetri. 

2.4 Analisa Masa Simpan 

Analisa masa simpan kerupuk ikan tonang mentah UMKM ―Sholawat Ummi‖ dilakukan 

dengan metode ALT atau Angka Lempeng Total yang menunjukkan koloni bakteri dalam tiap 

gramnya. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

3.1 Proses Pembuatan Kerupuk Ikan Tonang UMKM “Sholawat Ummi” 

Proses produksi kerupuk ikan umumnya dimulai dengan proses pencucian ikan yang telah 

disiapkan. Pencucian ikan dilakukan untuk meminimalisasi kontaminan, menghilangkan lendir 

[6] dan darah [7]. Pencucian ikan dilakukan dengan air mengalir, bersuhu rendah, sejajar 

dengan sisik ikan [7], dengan tekanan yang yang cukup, serta dilakukan dengan cepat agar 

mutu ikan tetap terjaga [8]. Proses dilanjutkan dengan memotong bahan ikan tonang menjadi 

dua bagian dan mengambil duri utama pada ikan [3]. Ikan yang telah dibelah dan diambil 

durinya kemudian dikeruk dengan pisau hingga bersih dan hanya menyisakan kulit. Daging 

ikan tonang kemudian dimasukkan ke dalam baskom dan dilanjutkan dengan menghaluskan 

bumbu yang terdiri dari bawang putih, penyedap rasa, dan garam. Bumbu berperan dalam 

meningkatkan citra rasa, aroma, mempertahan tekstur dan struktur produk. Setelah itu, proses 

dilanjutkan dengan memasukkan daging ke dalam blender yang telah berisi bumbu halus dan 

dihaluskan bersamaan. Daging yang telah tercampur dengan bumbu dimasukkan ke dalam 

baskom, kemudian ditambahkan tepung tapioka sedikit demi sedikit hingga adonan kerupuk 

ikan tercampur rata [4].  

Proses produksi yang dilakukan setelah adonan kerupuk ikan telah siap adalah proses 

pembentukan adonan menjadi silinder-silinder panjang. Adonan yang telah terbentuk 

dimasukkan ke dalam plastik dan diikat dengan rapat. Kerapatan ikatan pada kemasan adonan 

akan menentukan tekstur yang terbentuk. Kemudian adonan kerupuk ikan dimasak dengan 

cara dikukus dalam panci yang berisi air mendidih. Proses pengukusan dilakukan selama 45 

menit. Segera setelah itu plastik pembungkus dibuka dan dibiarkan beberapa saat di udara 

terbuka hingga suhu adonan netral [5]. Adonan yang telah matang dimasukkan ke dalam 

lemari es hingga selama 20-24 jam. Adonan kerupuk selanjutnya dipotong tipis-tipis dan 

dijemur di bawah sinar matahari selama 24 jam (jika cuaca sedang terang). Gambar 1 

menunjukkan proses produksi kerupuk ikan tonang. 
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Gambar 1. Proses Produksi Kerupuk Ikan Tonang Mentah 

3.2 Analisa Kandungan Gizi 

Meski telah cukup lama berproduksi, proses produksi kerupuk ikan tonang yang 

dijalankan oleh UMKM ini masih minim sentuhan teknologi. Proses pengeringan yang 

dilakukan secara sederhana dengan mengandalkan bantuan sinar matahari langsung menjadi 

salah satu tahapan produksi yang dikhawatirkan menjadi sumber kontaminasi produk olahan 

ikan ini. Oleh karena itu, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap 

kesehatan, analisa kandungan gizi menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Analisa 

kandungan gizi kerupuk ikan didasarkan pada SNI 01-2713-1992 dan SNI 8272: 2016 seperti 

pada tabel 1. 

Tabel 1. Anallisis Kandungan Gizi Produk Kerupuk Ikan Tonang Mentah 

Parameter Uji 

(%) 

SNI Hasil Analisis 

(%) 01-2713-1992 8272: 2016 

Protein - 
12  

(minimal – Grade I) 
17,82 

Karbohidrat - - 67,80 

Air - 12,0 (maksimal) 10,50 

Lemak 0,5 (maksimal) - 0,51 

Abu Tak Larut Asam - 0,2 (maksimal) 0,11 

Serat Kasar 1 (maksimal) - 2,24 

 

Olahan pangan berbasis ikan menjadi salah satu produk penghasil protein tingkat tinggi. 

Berdasarkan SNI 8272:2016, produk kerupuk ikan masuk kategori Grade I dengan kandungan 

protein minimal 12%. Pada kegiatan ini, protein pada produk kerupuk ikan yang dihasilkan 

mencapai 17,82%. Hal ini menunjukkan produksi kerupuk ikan tonang tidak menurunkan 

kandungan proteinnya. Begitu pula kandungan air dan abu tak larut asam pada kerupuk ikan 

tonang telah sesuai dengan SNI 8272:2016, bahkan jauh di bawah kadar maksimal. 

Selanjutnya, karbohidrat pada kerupuk ikan tidak disebutkan dalam SNI, pada kegiatan ini 

karbohidrat yang dihasilkan mencapai 67,80%. Kandungan karbohidrat ini merupakan 

kontribusi dari bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan kerupuk ikan yakni tepung 

terigu. 

Namun, terdapat kekurangan dalam produk kerupuk ikan yang telah diproduksi, yakni 

belum terpenuhinya kandungan lemak dan serat kasar sesuai dengan SNI 01-2713-1992. 

Kandungan lemak lebih tinggi 0,01% dibandingkan SNI berkaitan dengan kandungan lemak 

pada bahan penyusunnya, yaitu ikan dan tepung terigu. Kandungan lemak pada ikan kategori 

rendah kurang dari 2% [9] dan kandungan lemak pada tepung terigu mencapai 1,5% [10]. 

Kontribusi kandungan lemak diantara keduanya menyebabkan kandungan lemak pada kerupuk 

ikan tonang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan SNI 01-2713-1992. 
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Lebih lanjut, proses pembuatan kerupuk ikan yang masih tradisional, terutama pada 

proses pengeringan dengan sinar matahari langsung mampu mempengaruhi kadar serat kasar 

dalam kerupuk ikan. Serat kasar tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan lgnin yang 

merupakan bagian dari karbohidrat yang tidak dapat larut dalam air. Kandungan serat kasar 

dapat lebih ditekan dengan adanya peningkatan suhu pemanasan [12]. Pada kegiatan ini 

kandungan serat kerupuk ikan tonang mentah 1,24% lebih tinggi dibandingkan dengan kadar 

maksimal SNI 01-2713-1992. Hal ini disebakan proses pemanasan atau pengeringan produk 

masih sepenuhnya bergantung pada sinar matahari langsung. Pemanfaatan sinar matahari 

langsung menyebabkan suhu pengeringan tidak stabil dan tidar terkendali. Sinar matahari 

langsung tidak mampu memecah kandungan selulosa, hemiselulosa, dan lignin pada 

karbohidrat kerupuk ikan tonang mentah sehingga kandungan serat kasarnya relatif tinggi. 

Kadar serat kasar dapat lebih ditekan jika dalam proses pengeringannya menggunakan 

teknologi dengan suhu optimum. 

3.3 Analisa Masa Simpan 

Kemampuan produk makanan mempertahankan kerusakan pada waktu dan kondisi 

tertentu dapat diketahui melalui analisis masa simpan. Analisis masa simpan dapat dilakukan 

dengan metode ―Angka Lempeng Total‖ yang menunjukkan jumlah mikroba dalam produk 

[11]. Mikroba dalam produk dapat diketahui dari jumlah koloni (per gram) yang tumbuh pada 

media Plate Count Agar atau PCA. Hasil analisis masa simpan produk kerupuk ikan tonang 

lebih dari 8 bulan dengan jumlah bakteri 1,2 x 10 koloni/gram. Hasil ini telah memenuhi SNI 

8272:2016 yang menyebutkan bahwa angka lempeng total kerupuk ikan maksimal 10
4
 

koloni/gram. Hal ini menunjukkan bahwa produk kerupuk ikan mentah dengan kadar air 

relatif rendah, yaitu 1,5% lebih rendah dibandingkan kadar maksimal, mampu meningkatkan 

masa simpannya. Kadar air yang rendah dalam produk mampu menekan pertumbuhan 

mikroorganisme sehingga mampu mempertahankan masa simpan lebih lama.  

Selain masa simpan yang lebih lama, jumlah bakteri 1,2 x 10 koloni/gram menunjukkan 

bahwa produk kerupuk ikan tonang mentah minimum cemaran. Kadar cemaran atau 

kontaminan ini dapat lebih ditekan jika dalam proses pembuatan kerupuk ikan diberikan 

sentuhan teknologi, terutama pada proses pengeringan. 

4. Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan masa simpan produk kerupuk ikan tonang mentah ―Sholawat Ummi‖ 

lebih dari 8 bulan, dengan kandungan gizi dan kadar proksimat yang telah memenuhi persyaratan 

SNI 01-2713-1992 dan SNI 8272: 2016, meliputi 17,82% protein, 67,80% karbohidrat, 0,51% 

lemak, dengan kadar air, abu tak larut asam dan angka lempeng total (ALT) yang berturut-turut 

sebesar 10.50%; 0.11%; dan 1,2 x 10. Meski demikian, hasil Analisa juga menunjukkan kadar serat 

kasar produk kerupuk ikan tonang ―Sholawat Ummi‖ yang belum memenuhi persyaratan SNI, 

yaitu sebesar 2,24%. 
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Abstrak. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru memerlukan sejumlah kelengkapan mengajar berupa perangkat 

pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang baik adalah perangkat pembelajaran yang telah melalui tahap 

validasi ahli/pakar dan direvisi berdasarkan hasil ujicoba lapangan. Perangkat pembelajaran yang akan 

dikembangkan adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan Bahan Ajar 

Siswa (BAS), yang dilengkapi pula dengan instrumen penelitian berupa Instrumen Validasi (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan Bahan Ajar Siswa (BAS)). Tujuan penelitian 

ini adalah  mengetahui validitas perangkat pembelajaran berbasis pendekatan konstekstual materi asam basa 

untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa SMP.  

Dalam penelitian  ini pengembangan perangkat pembelajaran dilakukan dengan mengacu pada model 4D, 

dimulai dengan perumusan tujuan pembelajaran, penyusunan perangkat pembelajaran, desain awal perangkat, 

kemudian draft yang dihasilkan divalidasi kemudian direvisi oleh peneliti. Hasil penelitian berdasarkan hasil 

validasi disimpulkan bahwa RPP, LKS, dan BAS yang telah dikembangkan peneliti berkategori baik sehingga 

digunakan sebagai perangkat pembelajaran dengan revisi kecil. 

Kata Kunci : Validitas, Perangkat Pembelajaran, Kontekstual 

 
Abstract. In implementing learning, teachers need a number of teaching tools in the form of learning tools. A 

good learning tool is a learning tool that has gone through the expert / expert validation stage and is revised 

based on the results of field trials. The learning tools to be developed are the Learning Implementation Plan 

(RPP), Student Worksheets (LKS), and Student Teaching Materials (BAS), which are also equipped with 

research instruments in the form of a Validation Instrument (lesson plan (RPP), Student Worksheet (LKS). ), and 

Student Teaching Materials (BAS)). The purpose of this study was to determine the validity of learning tools 

based on the acid-base contextual approach to improve the science process skills of junior high school students. 

 In this study, the development of learning tools was carried out by referring to the 4D model, starting 

with the formulation of learning objectives, the preparation of learning devices, the initial design of the devices, 

then the resulting draft was validated and then revised by the researcher. The results of the research based on the 

results of the validation concluded that the lesson plans, worksheets, and BAS that the researchers had developed 

were in good categories so they were used as learning tools with minor revisions.. 

Keywords : Validity, Learning Devices, Contextual 

 

 

1. Pendahuluan 

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia yang 

didominasi beberapa pulau utama, yaitu: Flores, Timor, Alor, Sumba, Lembata, Rote, Sabu, 

Adonara, Solor, dan Komodo. Kemdikbud mencatat bahwa pada tahun 2013 , NTT menempati 

urutan ke-32 dari 33 provinsi dengan persentase ketidaklulusan sebesar 2,32%, namun menempati 
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urutan pertama dengan jumlah peserta tidak lulus sebanyak 1.922 peserta UN. Ada beberapa alasan 

sehingga NTT berada diurutan terbawah  seperti kurang tersedianya sarana dan prasarana 

pendukung peningkatan mutu pendidikan, perpustakaan yang belum memadai, guru dan metode 

mengajar serta belum efektifnya proses pembelajaran seperti pembelajaran IPA. Sebagai ilmu yang 

mempelajari bumi dan segala isinya serta semua interaksinya, hendaklah proses pembelajaran IPA 

lebih ditekankan pada penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan hendaknya siswa 

langsung bersentuhan langsung dengan objek seperti melalui praktikum (Depdikbud, 2014:8).  

SMP Katolik St. Agustinus Adisucipto memiliki keterbatasan aksesibilitas, keterbatasan sarana 

dan prasarana, termasuk ketiadaan sarana laboratorium khusunya sains pada aspek kimia. 

Berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran IPA, untuk materi aspek kimia dalam sains 

SMP tidak diajarkan karena ketiadaan bahan ajar/perangkat pembelajaran, juga didukung ketiadaan 

alat-alat laboratorium yang mana menunjang kegiatan praktikum siswa. Sehingga kimia yang 

merupakan mata pelajaran yang banyak mempelajari konsep abstrak menjadikan kimia sebagai 

pelajaran yang kompleks sehingga menyebabkan kesulitan bahkan miskonsepsi pada siswa. 

Akibatnya siswa tidak dilatihkan keterampilan-keterampilan sains dan menggunakan keterampilan 

tersebut untuk membangun atau menemukan konsep/prinsip/solusi dari permasalahan yang 

diajukan dalam pembelajaran (Nur, 2011) 

Mengingat sains yang menarik, yang dapat memotivasi dan meningkatkan minat siswa adalah 

yang ditekankan pada tiga R, yaitu rill, rasional, dan relevan. Riil mulai dari yang konkrit, terutama 

menggunakan realitas dan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Hal yang 

penting realitas, adalah zat-zat yang digunakan adalah zat-zat yang dijumpai dalam kehidupan 

sehari-hari. Rasional menjelaskan hasil pengamatan dengan prinsip-prinsip dan memadukan teori 

dengan penjelasan yang rasional, sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan 

kontekstual yang mana dalam pembelajaran ini, semua aktivitas siswa berkaitan dengan 

mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan nyata yang mereka temukan. Kata konteks 

ini terkait dengan lingkungan yang dipahami siswa karena berkaitan langsung dengan 

kehidupannya sehari-hari atau dapat dipikirkannya (Kardi, 2010). Dalam pembelajaran kontekstual, 

siswa mencari makna dari tugas-tugas yang berupa menemukan permasalahan kimia yang menarik, 

mencari informasi dan menarik kesimpulan, secara aktif memilih strategi yang tepat, menyusun, 

merencanakan, menyelidiki, mempertanyakan, dan membuat kesimpulan tentang penyelesaian 

suatu masalah kimia, dan mengaitkan konsep kimia yang dipelajari dengan konteks dalam situasi 

kehidupan, sehingga secara langsung melatih keterampilan proses sains siswa dalam pembelajaran.  

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru memerlukan sejumlah kelengkapan mengajar berupa 

perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang baik adalah perangkat pembelajaran yang 

telah melalui tahap validasi ahli/pakar dan direvisi berdasarkan hasil ujicoba lapangan. Adapun 

yang dimaksud dengan perangkat pembelajaran dalam penelitian ini adalah sekumpulan sumber 

belajar yang meningkatkan siswa dan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Fungsi 

perangkat pembelajaran adalah membantu dan memudahkan guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran serta variasi pengalaman belajar kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan, sehingga perlu kiranya dikembangkan perangkat pembelajaran. 

2. Bahan dan Metode 

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan terdiri atas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan Bahan Ajar Siswa (BAS). Penelitian ini dilaksanakan 

dalam dengan tahapan, yaitu tahap pengembangan perangkat pembelajaran. Perangkat 

pembelajaran yang telah dikembangkan divalidasi oleh 2 orang validator (validasi pakar), yaitu 

Yustina D. Lawung, S.Pd, M.Pd dan Anselmus B. Baunsele, S.Pd, M.Sc. Perangkat pembelajaran 

yang dikembangkan berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa 

(LKS), dan Bahan Ajar Siswa (BAS). Dalam penelitian ini digunakan model pengembangan 

perangkat 4-D model. Kelebihan dari model four-D antara lain: (a) lebih tepat digunakan sebagai 

dasar untuk mengembangkan perangkat pembelajaran bukan untuk mengembangkan sistem 
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pembelajaran, (b) uraiannya tampak lebih lengkap dan sistematis, (c) dalam pengembangannya 

melibatkan penilaian ahli, sehingga sebelum dilakukan uji coba di lapangan perangkat 

pembelajaran telah dilakukan revisi berdasarkan penilaian, saran dan masukan para ahli. Model 

pengembangan 4D terdiri dari 4 tahap utama yaitu: (a) Define (Pendefinisian), (b) Design 

(Perancangan), (c) Develop (Pengembangan), dan (d) Disseminate (Penyebaran). Namun, dalam 

penelitian ini hanya sampai pada tahap Develop (pengembangan). 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

3.1 Validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan suatu pedoman yang disusun secara 

sistematis oleh peneliti untuk memandu guru dalam menyampaikan materi pelajaran sesuai 

dengan konsep/sub konsep, pendekatan yang digunakan serta alokasi waktu yang telah 

ditentukan setiap kali pertemuan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dikembangkan 

peneliti divalidasi oleh validator. Hasil validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tersebut 

secara singkat disajikan pada Tabel 1.  

Tabel 1. Hasil Perhitungan Validasi RPP 

No Aspek yang dinilai 

Validator Rata-rata 

Aspek 

V1 V2  V 

 

Vr 

 

1 Identitas 

Memuat satuan pendidikan, mata 

pelajaran, materi ajar, kelas, semester 

4 4 8 4 4 

2 Indikator 

a. Kesesuaian  indikator dengan kompetensi  

dasar 

4 4 8 4 4 

3 Pendekatan pembelajaran  yang dipilih sesuai 

dengan kompetensi  inti yang disajikan 
4 3 7 3.5 3.5 

4 Sarana  

a. Sarana pembelajaran  mendukung untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

4 3 7 3.5 
 

3.5 

5 Langkah pembelajaran 

a. memuat rangkaian kegiatan  yang harus 

dilakukan guru secara berurutan 

(Pendahuluan,  Kegiatan Inti dan Penutup) 

4 3 7 3.5 

3.5 
b. Memberikan peluang kepada  siswa untuk  

membangun sendiri pengetahuannya 
4 3 7 3.5 

c. Alokasi waktu pada PBM diatur dengan baik 4 3 7 3.5 

6 Evaluasi mencakup: 

a. Kognitif 
4 4 8 4 

4.0 
b. Afektif 4 4 8 4 

 c. Psikomotor 4 4 8 4 

7 Keterbacaan: 

Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang 

mudah dipahami 

4 3 7 3.5 3.5 

 Jumlah 26 

 Rata-rata 3.71 

 

Berdasarkan hasil validasi di atas, dapat disimpulkan bahwa RPP yang telah 

dikembangkan peneliti berkategori baik sehingga dapat digunakan sebagai perangkat 

pembelajaran dengan revisi kecil. Beberapa saran dari validator yang digunakan oleh peneliti 

untuk memperbaiki RPP dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2  Saran dan Revisi RPP Berdasarkan Masukan Validator 

No  Saran  Hasil Revisi  

1 Ada beberapa kesalahan tata tulis dan 

bahasa yang perlu diperbaiki. 

Memperbaiki kesalahan kata, kalimat dan 

penggunaan bahasa yang terdapat pada RPP. 

2 Ada beberapa sintaks yang perlu diperjelas. Sintaks pada RPP diperjelas 

 

3.2 Validasi Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) yang telah dikembangkan peneliti berorientasi 

kontekstual. LKS ini merupakan panduan siswa di dalam melakukan aktivitas penemuan 

konsep/prinsip/solusi di dalam kegiatan pembelajaran kontekstual.  LKS  yang dikembangkan 

ini didesain  dalam tiga kali pertemuan. Hasil validasi LKS dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3 Hasil Penilaian LKS 

No  Aspek yang dinilai 

Validator Rata-rata 

Aspek 

V1 V2 

 

 V 

1 Organisasi LKS 

a. Indikator. 

4 4 4 3.63 

b. Tujuan pembelajaran khusus. 3 3 3 

c. Rangkaian materi. 4 4 4 

d. Permasalahan. 3 4 3.5 

2 Penjabaran rangkaian materi 

a. Kesesuaian  dengan tujuan. 

4 4 4 3.5 

b. Kebenaran konsep. 3 4 3.5 

c. Keterbacaan. 3 3 3 

3 Prosedur 

a. Urutan  kerja yang jelas. 

3 3 3 3.42 

b. Kegiatan awal. 4 4 4 

c. Pengenalan konsep. 

d. Penerapan konsep. 

e. Evaluasi. 

f. Keterbacaan. 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

3.5 

3.5 

3 

3 

4 Pertanyaan 

a. Kesesuaian  dengan tujuan. 

3 4 3.5 3.67 

b. Mendukung  konsep. 3 4 3.5 

c. Keterbacaan. 4 4 4 

5 Alat dan bahan 

Ketersediaan alat dan bahan sesuai dengan tujuan dan 

PBM. 

3 3 3 3.0 

 Jumlah  17.22 

 Rata-rata 3.44 

Berdasarkan hasil validasi di atas, dapat disimpulkan bahwa LKS yang telah 

dikembangkan peneliti berkategori baik sehingga digunakan sebagai perangkat pembelajaran 

dengan revisi kecil. Beberapa saran dari validator yang digunakan oleh peneliti untuk 

memperbaiki LKS disajikan pada Tabel  4. 

Tabel 4.  Saran dan Revisi LKS Berdasarkan Masukan Validator 

No  Saran  Hasil Revisi  

1 Ada beberapa kesalahan tata tulis dan bahasa 

yang perlu diperbaiki. 

Memperbaiki kesalahan kata, kalimat dan 

penggunaan bahasa yang terdapat pada LKS. 
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No  Saran  Hasil Revisi  

2 Mengenai judul LKS 01, yakni ujicoba asam basa 

menggunakan alat indra terdapat bahan kimia 

yang bukan bahan makaanan, sehingga perlu 

dijelaskan jumlah yang akan digunakan. 

Memperbaiki LKS dengan menggantikan 

bahan-bahan yang tertera di prosedur kerja. 

3 Rancangan percobaan pada LKS kurang lengkap. Melengkapi rancangan percobaan pada 

kunci LKS 02. 

 

3.3 Validasi Bahan Ajar Siswa (BAS) 

Bahan ajar siswa merupakan perangkat yang berfungsi sebagai panduan yang 

dipergunakan oleh siswa sebagai panduan belajar baik dalam proses pembelajaran di kelas 

maupun belajar mandiri. Bahan ajar siswa ini memuat materi kimia pada materi pokok Asam 

Basa. Hasil validasi bahan ajar siswa disajikan pada Tabel  5. 

Tabel 5. Hasil Validasi BAS 

No  Aspek yang dinilai 

Validator 

Rata-rata 

Aspek V1 V2 
 

V 

1 Organisasi sub konsep: 

a. Pendahuluan 

Ilustrasi sub konsep. 

4 4 4 4.0 

b. Isi 

1) Tujuan. 
3 3 3 

3.5 

2) Memuat  aktivitas/ kegiatan pendukung 

pembelajaran. 
3 4 3.5 

3) Memuat  konsep-konsep penting. 3 4 3.5 

4) Gambar yang relevan. 4 4 4 

5) Contoh-contoh  yang mendukung konsep. 3 3 3 

6) Kaitan dengan ilmu pengetahuan/teknologi. 4 4 4 

7) Sumber yang dipakai jelas. 3 4 3.5 

c. Karakteristik  sub konsep 

1) Hubungan  antar pelajaran. 
3 3 3 

3.5 2) Pemecahan masalah. 3 3 3 

3) Mencari dan menemukan. 4 4 4 

4) Mengembangkan  kemam-puan benalar. 4 4 4 

d. Penutup 

Review sub konsep/soal-soal latihan. 
3 4 3.5 3.5 

2 Penjabaran  konsep 

a. Kesesuaian  dengan tujuan. 
3 3 3 

3.5 

b. Kebenaran konsep. 3 3 3 

c. Urutan konsep. 4 4 4 

d. Keterbacaan. 3 4 3.5 

e. Gambar menunjang materi. 4 4 4 

f. Latihan soal mendukung  konsep. 

g. Kebermanfaatan. 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

 Jumlah 18 

 Rata-rata 3.60 
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Berdasarkan hasil validasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Bahan Ajar Siswa yang telah 

dikembangkan peneliti berkategori baik sehingga digunakan sebagai perangkat pembelajaran 

dengan revisi kecil. Beberapa saran dari validator yang digunakan oleh peneliti untuk 

memperbaiki BAS disajikan pada Tabel  6. 

Tabel  6  Saran dan Revisi BAS Berdasarkan Masukan Validator 

No  Saran  Hasil Revisi  

1 Perlu adanya penambahan sumber 

gambar sesuai dengan materi 

yang disajikan. 

Ditambahkannya sumber-sumber gambar yang sesuai 

dengan konten materi. 

2 Pengaturan tata letak gambar 

yang kurang tepat. 

Mengatur tata letak gambar yang tepat sesuai dengan isi 

materi. 

 

4. Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh yakni,  pengembangan perangkat pembelajaran berbasis pendekatan 

kontekstual pada materi  pokok Asam Basa layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran; 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP), Bahan Ajar  Siswa (BAS) dan Lembar Kerja Siswa 

(LKS) yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran 

untuk meningkatkan keterampilan proses siswa. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan strategi pemberian tugas secara online pada 

pembelajaran stereokimia. Metode penelitian yang digunakan yaitu: (1) mengamati pengumpulan tugas oleh 

mahasiswa; (2) hasil belajar mahasiswa; (3) respon angket mahasiswa, dan (4) wawancara mahasiswa. Semua 

pengumpulan data dilakukan melalui online baik melalui WA grup, email, URL bit.ly, maupun goggle classroom 

meeting. Mahasiswa yang terlibat sebanyak 34 mahasiswa. Data yang diperoleh: (1), pengumpulan tugas, 100% 

tugas dikumpulkan tepat waktu melalui email maupun URL bit.ly; (2) rata-rata skor hasil belajar untuk 

partisipasi 82; tugas 89,76; UTS 88,52; dan UAS 89; (3) respon baik melalui angket maupun wawancara, 

sebanyak  95% mahasiswa merespon positip selama perkuliahan berbasis online dan sekitar 90% mengeluh 

dengan jaringan internet yang sering hilang, sehingga mengganggu  pelaksanaan diskusi antar mahasiswa dalam 

menyelesaikan tugas. Kelemahannya banyak tugas-tugas kelompok yang mirip. Disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan strategi pemberian tugas melalui online berjalan dengan baik dan hasil belajar mahasiswa 

sangat baik. 

Kata kunci: pemberian tugas, online, stereokimia 
 

1. Pendahuluan 

Pandemi Covid-19 memaksa masyarakat dunia mendefinisikan makna hidup dan tujuan 

pembelajaran. Setiap  individual selama ini dipaksa hidup dalam situasi serba cepat, pekerjaan 

tanpa henti, dan kejaran target pertumbuhan ekonomi dan sosial dalam sistem kompetisi.  

Penyebaran pandemi virus corona atau COVID-19 di Indonesia membuat banyak universitas 

dan sekolah menghentikan proses pembelajaran tatap muka. Sekolah dan kampus, termasuk di 

FMIPA  Universitas Negeri Surabaya saat ini banyak  yang menerapkan sistem belajar online 

selama penyebaran pandemi virus corona. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) juga 

berupaya membangun kerja sama dengan berbagai pihak yang fokus mengembangkan sistem 

pendidikan daring. Penerapan pembelajaran daring ini menuntut kesiapan bagi kedua belah pihak, 

baik itu dari penyedia layanan pendidikan atau dari peserta didik sendiri. Bagaimanapun juga, 

pembelajaran secara daring dan jarak jauh membutuhkan bantuan teknologi yang mumpuni dan 

dapat diakses dengan mudah. Para murid atau mahasiswa selain itu juga mesti siap beradaptasi 

dengan perubahan pembelajaran yang diatur oleh sekolah dan universitas.  

Berkaitan dengan Pandemi Covid-19, pimpinan di lingkungan Unesa (Rektor, dekan) memaksa 

membuat  kebijakan social distancing, atau lebih dikenalkan sebagai physical distancing (menjaga 

jarak fisik) untuk meminimalisir persebaran Covid-19 [1].   

Kebijakan tersebut menyebutkan bahwa: 1) Perkuliahan semenjak terjadi  pandemik covid  dan 

semester gasal 2020/202l dilaksanakan secara daring; 2) Prinsip utama pelaksanaan perkuliahan 

adalah kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, serta 

keterjangkauan akses aplikasi daring bagi mahasiswa dan civitas akademika Universitas Negeri 

Surabaya: 3) Setiap dosen diberikan kebebasan memilih aplikasi daring yang telah disepakati 

bersama dengan mahasiswa sebagai media pembelajarannya dengan memperhatikan pembiayaan, 

keterjangkauan dan kelancaran akes internet mahasiswa. Media daring yang digunakan untuk 

pembelajaran daring antara lain seperti Vi-learning Unesa, Google clossroom, Google hangout, 
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Google meeting, Zoom, lnstogram, Whatsopp Grup, Telegram, Podcast, atau aplikasi sejenis 

lainnya yang tidak menyulitkan mahasiswa. 

Kebijakan ini diupayakan untuk memperlambat laju persebaran virus Corona di tengah 

masyarakat. pimpinan universitas dan fakultas merespon dengan kebijakan bekerja dan belajar dari 

rumah (work from home atau learning from home), melalui pembelajaran berbasis online (daring). 

Pandemi Covid-19 menjadi efek kejut bagi  semua sektor  termasuk dunia pendidikan. Dunia 

seolah melambat dan bahkan terhenti sejenak. Negara-negara besar dan modern, serta berkembang 

terpukul dengan sebaran Virus Corona. Virus Corona  yang tersebar dengan  cepat, mengakibatkan 

ribuan korban meninggal yang tersebar di berbagai negara. Indonesia mendapatkan banyak 

tantangan dari Covid-19 ini, yang membuat kita semua harus bersama-sama saling menjaga. Ke 

lima isu penting diatas akan menjadi penentu seberapa cepat kita akan mampu meratakan kurva 

kecemasan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan kita semua. 

Sistem pendidikan di Unesa di tengah pandemi Covid-19 ini, harus siap melakukan lompatan 

untuk melakukan transformasi pembelajaran daring bagi semua peserta didik dan oleh semua 

pendidik.  

Pendidikan di negara indonesia saat ini memasuki era baru untuk membangun kreatifitas, 

mengasah skill siswa, dan peningkatan kualitas diri dengan perubahan sistem, cara pandang dan 

pola interaksi kita dengan teknologi [2]. 

Kebijak Rektor Unesa tentang pembelajaran berbasis daring seperti yang diuraikan di atas 

berdampak pada pembelajaran pada matakuliah stereokimia. Stereokimia merupakan matakuliah 

yang kaya akan konsep-konsep yang bersifat abstrak dan antar konsep terjadi hubungan antara satu 

dengan lainnya [3,4]. 

Pembelajaran stereokimia secara daring tentunya akan berdampak pada aktivitas dan prestasi 

akademik mahasiswa  

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan permasalahan yang diajukan untuk menerapkan suatu 

Penerapan Strategi Pemberian Tugas secara Online dalam upaya Meminimal Penularan Covid 19 

pada Pembelajaran Stereo Kimia.  Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi mahasiswa pendidikan  kimia pada materi pembelajaran stereo kimia. 

Keberhasilan Penerapan Strategi Pemberian Tugas secara Online dalam upaya Meminimal 

Penularan Covid 19 pada Pembelajaran Stereo Kimia dapat dilihat dari 

1. Bagaimana aktivitas mahasiswa dan hasil respon mahasiswa dalam menerapkan Strategi 

Pemberian Tugas secara Online dalam upaya Meminimal Penularan Covid 19 pada 

Pembelajaran Stereo Kimia 

2. Bagaimana keefektifan Strategi Pemberian Tugas secara Online dalam upaya Meminimal 

Penularan Covid 19 pada Pembelajaran Stereo Kimia ditinjau dari hasil belajar.  

 

2. Tinjauan Pustaka 

Teori-teori belajar yang digunakan untuk mendukung pembelajaran berbasis daring dalam 

upaya meminimal  penularan pandemic Covid adalah teori belajar adalah teori belajar penemuan 

Bruner, teori belajar bermakna (Ausubel), pemprosesan informasi (Atkinson & Shifrin), 

konstruktivisme (Piaget dan Vygotsky). 

Ausubel, (1968), berpendapat bahwa: faktor tunggal paling penting yang mempengaruhi belajar 

adalah apa yang peserta didik  pengetahuan yang sudah miliki sebelumnya (prior of  knowledge). 

Pengetahuan sebelumnya menjadi modal dasar untuk mempelajari pengetahuan yang baru, kedua 

pengetahuan tersebut secara aktif akan dikonstruksi oleh peserta didik, sehingga menjadi 

pengetahuan baru yang dimiliki peserta didik menjadi bermakna.  Peserta didik dalam proses 
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pengkonstruksian  akan menggunakan keterampilan semua keterampilan berpikirnya, utama 

keterampilan berpikir tingkat tinggi [5] 

Teori Ausubel mengklaim bahwa konsep-konsep baru agar dapat masuk dan bergabung dengan 

konsep-konsep lama yang dimiliki oleh peserta didik diperlukan advance organizer. Ausubel juga 

menekankan bahwa advanced organizer  berbeda dengan ikhtisar dan ringkasan yang hanya 

menekankan ide-ide kunci dan disajikan pada awal peserta didikan.  Advanced organizer melayani 

tiga tujuan yaitu: (1) mengarahkan perhatian pada peserta didik hal-hal yang penting tentang asal 

materi yang diajarkan; (2) menyoroti hubungan antara ide-ide yang akan disajikan; (3) 

mengingatkan para peserta didik  dari informasi yang relevan sudah ada diingatnya/memori [6].   

Wolfolk (2009),  menyatakan secara umum advance organizer dibagi menjadi dua katagori yaitu 

komparatif dan ekspositorik. Advance organizer kompartif yaitu melakukan analisis, evaluasi misal 

menganalisis perbedaan dan persamaan  antara isomer struktural dengan stereoisomer  atau 

perbandingan antara isomer rantai dan isomer posisi.  Advance organizer ekspositorik yaitu 

memberikan pengetahuan baru yang akan dibutuhkan peserta didik, untuk memahami informasi 

yang baru, misalnya mengevaluasi dengan mengkaitkan antara isomer dengan mekanisme reaksi, 

implementasinya dalam biokimia, dan jenis hasil reaksi [7].  

Teori belajar pemrosesan informasi 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 kembali konsep-konsep. Gregory & Matthew (2013),  menyatakan model 

pemrosesan infomasi (MPI)  terdiri dari tiga komponen utama yaitu  memori sensorik, memori 

kerja, dan memori jangka panjang (lihat Gambar 1). Sensorik dan memori bekerja memungkinkan 

orang untuk mengelola jumlah terbatas informasi yang masuk selama proses awal, sedangkan 

memori jangka panjang berfungsi sebagai repositori permanen untuk pengetahuan [8]. 

 

Gambar 1. Model Pemrosesan Informasi diadopsi dan diadaptasi dari Gregory & Matthew (2013). 

Piaget, menjelaskan bahwa peserta didik akan mengkonstruksi  pengetahuan barunya dengan 

cara mengasimilasikan pengetahuan lama  dengan yang baru diajarkan, kemudian 

mengakomodasikan dalam situasi dan kondisi yang baru [9]. 

Pengkonstruksian pengetahuan terjadi bila  seseorang secara aktif  membangun pengetahuan 

sendiri. Jenlick & Kinnucan-Welsch, (1999), mengatakan bahwa peserta didik merupakan pusat 

dari  konstruktivisme di mana peserta didik berperan aktif dalam 'membangun'  gagasan makna 

mereka sendiri [10].  Wilson & Cole, (1991), menjelaskan bahwa peserta didik sebagai manusia 

secara aktif membangun pengetahuan dan mengetahui adalah proses yang adaptif di mana peserta 

didik memahami dunia atas dasar pengalaman kami, tujuan, keingintahuan dan keyakinan [11]. 

Bruner, (1991), mendefisikan bahwa konstruktivisme sebagai teori belajar di mana  belajar 

dipandang sebagai proses aktif  yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam membangun ide-ide 

baru berdasarkan dari konsep pengetahuan mereka saat ini dan masa lalu [12].  

Piaget menyatakan  peserta didik pada usia di atas 17 tahun telah  mampu mengembangkan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi dan  mampu berpikir formal seperti memahami konsep-konsep  
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abstrak,  penggunaan simbol-simbol yang berkaitan dengan konsep, menghubungkan antara ide-

ide/konsep-konsep, penalaran ilmiah, perencanaan penelitian dan pengujian hipotesis, pemecahan 

masalah, metakognisi,  refleksi diri, dan penalaran kritis [13, 14, 15]. 

Vygotsky (1978), berpendapat bahwa seseorang dalam membangun pengetahuannya dapat 

dilakukan melalui interaksi sosial dalam konteks budaya. Kebudayaan dan interaksi sosial 

mengajarkan seseorang keduanya baik apa yang harus dipikirkan  maupun cara berpikirnya [16]. 

Belajar melalui konstruktivis merupakan proses pembangunan pengetahuan atau konsep oleh 

peserta didik melalui interaksi aktif  peserta didik dengan dunia fisik dan sosial. Belajar merupakan  

kegiatan konstruktif yang harus dilaksanakan oleh peserta didik itu sendiri untuk membangun 

pengetahuannya [17, 18]. 

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas maka prinsip utama dari konstruktivisme adalah 

bahwa proses pengkonstruksiaannya dilakukan oleh seseorang secara akatif bukan pasif. Siswa 

akan membangun pemahaman dan pengetahuan mereka sendiri, serta merefleksikan pengalaman-

pengalamannya. Seseorang ketika menemukan informasi baru, maka orang tersebut akan 

menghubungkannya dengan ide-ide dan pengalaman yang dimiliki  sebelumnya dan 

mengkonstruksinya menjadi ide, gagasan atau konsep yang baru. Menurut perspektif konstruktivis, 

pengetahuan tidak bisa dipaksakan atau ditransfer utuh dari pikiran kita  ke pikiran orang lain atau 

sebaliknya.  

Pembelajaran pada matakuliah stereokimia, merupakan pembelajaran yang membutuhkan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam memahami konsep-konsep abstrak pada stereokimia.  

Keterampilan berpikir tingkat tinggi di dalam kelas dapat dipromosikan melalui  pembentukan 

kelompok belajar kooperatif,   pembelajaran berbasis  pengembangan kognitif, dan  penilaian 

berbasis hasil kinerja (tugas, proyek/portofolio) dan/atau tes prestasi belajar peserta didik. Suatu 

proses pembelajaran stereokimia, pengajar seharusnya mengajarkan kepada semua peserta didik 

untuk menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi.  menekankan bahwa pemikiran tingkat 

tinggi harus dipenuhi program sekolah dalam setiap mata pelajaran. [19, 20, 21,22,23,24, 25, 26].  

 

3. Metode Penelitian 

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi  kimia yang mengambil 

matakuliah Stereokmia 

Jenis penelitian pre eksperimen dengan desain one shoot case study yaitu. 

X  O, di mana ; X = pembelajaran berbasis online; O = pengamatan aktivitas mahasiswa dan  

hasil pembelajaran.  

Prosedur penelitian ini, merupakan penelitian pre ekpreimen, di mana para mahasiswa langsung 

dikenai pembelajaran dengan  Strategi Pemberian Tugas secara Online, kemudian langsung diamati 

aktivitas mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran, seperti bertanya, berdiskusi, kepatuhan 

menyelesaikan tugas, dan hasil berlajarnya. Respon angket mahasiswa merupakan data yang akan 

digunakan untuk mengetahui kenala-kendala yang dihadapi oleh mahasiswa dan respon positipnya 

terhadap pelaksanaan pembelajaran. 

Instrumen penelitian: (1) Lembar Pengamatan aktivitas mahasiswa; (2) lembar evaluasi hasil 

belajar yang berbentuk subyektif dan (3) angket respon mahasiswa. 

Semua pengumpulan data dilakukan melalui online baik melalui WA grup, email, URL bit.ly, 

maupun goggle classroom meeting. Mahasiswa yang terlibat sebanyak 34 mahasiswa.  

Analisis data digunakan untuk menentukan keberhasilan pembelajaran dengan Strategi 

Pemberian Tugas secara Online, yaitu: (a) menganalisis proses pembelajaran dengan mengamati  

aktivitas mahasiswa selama pembelajaran yang seperti aktivitas bertanya baik melalui WA grup, 

melalui telepon seluler, maupun email, ketepatan mengumpulkan tugas, dan menilai hasil tugas; (b) 
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hasil belajar; dan (c) respon mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran dengan Strategi Pemberian 

Tugas secara Online   

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil pemantauan aktivitas belajar, diperoleh data bahwa kehadiran mahasiswa 

dalan mengikuti agenda perkuliahan online sangat tinggi yaitu di atas 94,5 % mahasiswa hadir 

untuk mengikuti pembelajaran daring  5.5 % mahasiswa kadang-kadang hadir, karena terkendala 

secara teknis, seperti signal internet yang kurang baik, mengalami pemadaman aliran  listrik, dan 

keterbatasan kuota.  

Partisipasi mahasiswa dalam bertanya, menjawab pertanyaan dan berdiskusi relative baik yaitu 

> 80% (82,06%) sisanya  (17,94%) masih menjadi mahasiswa yang cenderung hanya 

mendengarkan dan mengamati saja. 

Mahasiswa yang berpartisipasi aktif dalam mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan relative 

sangat baik yaitu 100% mahasiswa mengumpulkan semua tugas dengan teppat waktu dan 

memperoleh nilai rata-rata tugas unttuk 3 kali tugas mendekati skor  90 (89,76) 

Penyelesaian tugas-tugas dilakukan secara berkelompok agar para mahasiswa  dapat berbagi 

pengetahuan dengan mahasiswa yang lain dan meringankan beban kognitip mahasiswa [16]. Skor 

rata-rata yang diperoleh pada tugas 1 s.d. 3 disajikan pada Tabel 1 dan Gambar 2. 

Tabel 1. Hasil Rata-rata Skor Tugas 

Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3  Rata2 

88.15 91 90,14 89,76 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik Tugas Mahasiswa 

 

Mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugasnya secara berkelompok merupakan salah satu 

bentuk dari implementasi teori belajar Ausubel dan Piaget. Mahasiswa selama berdiskusi akan 

mencoba mengkaitkan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya (prior of knowledge) dengan 

pengetahuan yang baru diperoleh agar bermakna [6]. 

Aktivitas mahasiswa berdiskusi, maka mahasiswa akan menggunakan pengetahuan yang 

dimiliki untuk memahami konsep-konsep yang baru yang dikenal dengan asimilasi, kemudian 

mencoba berdiskusi dengan teman-temannya atau membaca buku yang relevan agar konsep yang 

dimiliki sudah benar dan dapat diimplementasikan dalam siatuasi dan kondisi yang lain yang 

dikenal dengan akomodasi [9]. 

Berdasarkan teori pemrosesan informasi, bahwa pemberian tugas-tugas yang berkelanjutan dan 

continue (istiqomah) akan menyebabkan konsep-konsep yang diperoleh oleh mahasiswa akan 

tersimpan dalam memori jangka panjang [8]. 

Berdasarkan teori pemrosesan informasi tersebut, terbukti berdampak pada rata-rata skor akhir, 

di mana mahasiswa memperoleh (UAS) sebesar 89,15. Data tersebut dapat dilihat pada lampiran 1, 

Tabel 2, dan Gambar 3. 
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Tabel 3 Skor Rata-rata Mahasiwa dalam Mempelajari Stereokimia 

Tugas UTS UAS NA 

89,76 88,53 89,15 87,79 

   

 

Gambar 3. Skor Rata-rata Mahasiwa dalam Mempelajari Stereokimia 

 

Berdasarkan lampiran 1, hanya terdapat 3 mahasiswa atau 10% mahasiswa yang memperoleh 

nilai A-, sedangkan 90 % mahasiswa memperoleh nilai A. Berdasarkan data tersebut dapat 

dinyatakan bahwa, metode pemberian tugas dalam pembelajaran daring di masa pandemic memliki 

keefektifan dengan ditandai dengan 90% mahasiswa memperoleh nilai A. 

Berdasarkan hasil angket untuk mahasiswa diperoleh data sebagai berikut. 

1. Mahasiswa merasa pembelajaran daring yang dilakukan sebagai situasi yang mau tak mau 

harus diterima, karena kondisi Pandemi Covid-19. Tidak mungkin perkuliahan diliburkan 

total dan tetap mereka merasa perlu harus terus belajar. Hal ini terlihat dari jawaban 

mahasiswa, bahwa  65 % mahasiswa rmenyatakan menyukai, dan 35% mahasiswa kadang-

kadang menyukai sistem pembelajaran daring alasannya meskipun mereka merasakan 

adanya keleluasaan untuk mengatur waktu belajar, namun kendala ketersediaan sinyal dan 

kuota membuat mereka tertekan dan cemas mengikuti pembelajaran. Khususnya  

menghadapi ujian online, seringkali cemas bukan sulitnya menjawab soal ujian, tapi karena 

kekhawatiran terjadi kehilangan sinyal, pemadaman listrik, dan keterbatasan kuota, 

sehingga berdampak pada keterlampatan mengirimkan hasil ujiannya.  

2. 65 % mahasiswa mengakui manfaat dan menyukai pembelajaran daring, 30 % mahasiswa 

menyatakan kadangkadang merasakan manfaa dan menyukai, dan hanya 15% mahasiswa 

yang menyatakan belum merasakan manfaat dan tidak dapat menyimpulkan apakah 

bermanfaat ataukah tidak. 61%,  Mahasiswa menyatakan pembelajaran daring memiliki 

kelebihan, yaitu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, 16% mahasiswa menyatakan 

praktis dilakikan,  dan 14% mahasiswa menyatakan bahwa pembelajaran daring  dapat 

diulang-ulang agar dapat memahami konten pembelajaran, 10% mahasiswa menyatakan  

efesien dan hemat energi. Para mahasiswa  merasakan kelebihan pembelajaran daring 

selama akses jaringan internet lancar. 

3. 90% mahasiswa mengalami kendala internet, dengan rincian 50 %  mahasiswa mengalami 

kendala ketersediaan kuota dan sinyal, 10 % mahasiswa hanya terkendala sinyal saja 

meskipun memiliki kuota data mencukupi, 10 % mahasiswa terkendala penyediaan kuota 

data karena kesulitan ekonomi yang dihadapi, 10% mahasiswa belum memiliki laptop 

untuk mengerjakan tugas dan hanya mengandalkan smartphone.  

4. 50 % mahasiswa menyatakan mengalami miskomunikasi dengan dosen pengampu mata 

kuliah dan 50% mahasiswa menyatakan sulit melawan rasa malas dan membangkitkan 

motivasi untuk mengerjakan tugas-tugas perkuliahan stereokimia. 
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5. 10 % mahasiswa yang yakin memahami, 75% mahasiswa menyatakan materi pembelajaran 

stereokimia yang disampaikan dosen menggunakan sistem daring kadang-kadang saja 

dipahami, dan 15 % mahasiswa masih  bingung tidak dapat menyimpulkan.  

 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan strategi 

pemberian tugas melalui online berjalan dengan baik dan hasil belajar mahasiswa sangat baik. Hal ini 

ditandai dengan: (1) terjadinya aktivitas pembelajaran oleh mahasiswa di mana 100 % mahasiswa, 

aktif berdiskusi dan Tanya jawab; (2) skor akhir mahasiswa yang memperoleh rata-rata skor dengan 

sangat baik; dan (3) respon mahasiswa sangat positip terhadap pelakasanaan pembelajaran daring 

dengan strategi pemberian tugas, meskipun masih ada kendala. 

Saran 

 Berdasarkan hasil kajian di atas, maka disarankan. 

1. Perlu penyiapan yang matang baik oleh, dosen, mahasiswa, dan lembaga dalam menfasilitas 

signal internet yang memadai dan cukup. 

2. Perlu persiapan dosen agar dapat menyiapkan para mahasiswa untuk membiasakan belajar  

mandiri. 
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Abstract.  The aim of this research was to get the Electrolyte Fisher game on electrolyte and nonelectrolyte 

solution topic which was practical to develop students' problem-solving skills. This research was development 

research (R&D) with a 4D model including the stages of defining, designing, developing, and disseminating, but 

this research was only up to the development stage. The research subjects in the developmental testing were 16 

eleventh grade students of science from several senior high schools in Nganjuk. The selection of research 

subjects was carried out randomly from several schools which were considered to represent the abilities of 

students from each district in Nganjuk. The instrument used was the student response questionnaire sheet and the 

student activity observation sheet. The results showed that the responses of students to the games that were 

tested obtained an average percentage of 89.6% with the very practical category, and the observation of students‘ 

activities during the developmental testing obtained an average percentage of 86.2% with the very practical 

category. Based on these results, it could be concluded that the Electrolyte Fisher game was practically or easily 

used in learning process for electrolyte and non-electrolyte solutions topic to develop problem solving skills. 

Keywords: The practicality of Electrolyte Fisher game, problem-solving skill, electrolyte and nonelectrolyte 

solution 
 

 

1. Introduction 

The industrial revolution 4.0 which was marked by the rapid development of technology, 

information and communication brought social changes in society, especially in the education. 21st 

century educational innovation requires students to master 4C (communication, collaboration, 

critical thinking, and creativity), namely mastering information and communication technology, 

collaboration, critical thinking, and creative thinking. One of the skills that must be mastered in the 

21st century is problem solving skills. Problem solving skills are a process of learning methods that 

require students to find their own answers without special assistance so that they can provide 

superior results because they encourage children to find solutions to problems with their own 

thoughts [1]. Students' problem-solving skills seen from the 2018 Programme for International 

Student Assessment (PISA) data showed that Indonesia was ranked 75th out of 80 countries [2]. 

This showed that the problem-solving skill of Indonesian students in learning was still low. There 

were 4 components in the problem solving skills that were developed, namely (1) identify the 

problem; (2) formulate hypothesis; (3) collect and analyze data; and (4) evaluate hypothesis and 

make generalization [1]. 

The implementation of chemistry learning during the Covid-19 epidemic changed from offline 

to online. Online learning is learning that uses internet networks with accessibility, connectivity, 

flexibility, and ability to generate various types of learning interactions [3]. Some teachers have 

experienced difficulties in implementing this online learning. Applied distance learning requires a 

medium so that the matter presented by the teacher can be easily understood by students. This 

medium is in the form of digital learning media such as LMS, videos, face-to-face applications, and 

so on. In its implementation, online learning requires the support of mobile devices such as 

smartphones or Android phones, laptops, computers, tablets which can be used to access 

information anytime and anywhere [3]. 
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The learning media for generation Z must be adapted to this era. Digital learning can be done 

via a computer or smartphone. However, computer-assisted learning is considered more suitable for 

use compared to smartphones because there are several high schools that do not allow their 

students to bring Android (smartphones) in teaching and learning activities. The policy to prohibit 

bringing smartphones to school is because there are students who abuse smartphones for negative 

things [4]. Visual-based media plays a very important role in the learning process. Visual media 

can facilitate understanding and strengthen memory. Visuals can also foster students' interest and 

can provide a relationship between the content of the subject matter and the real world [5]. One of 

the interactive visual learning media is game. Game can be a tool for teacher to motivate students 

to be interested in subject matter so as to increase their knowledge and skills [5].  

The characteristics of chemistry subjects have a level of difficulty related to concept abstraction, 

chemical changes at the atomic level, and the use of symbols. There are three levels of 

representation used in chemistry learning, namely macroscopic, symbolic, and sub-microscopic 

representations. One of the topics in chemistry that requires these three representations is 

electrolyte and non-electrolyte solutions. Students are required to identify the type of solution 

macroscopically through observation, describe the occurrence of the ionization process sub-

microscopically, and relate it to the strength of the conductivity of the electrolyte solution 

symbolically seen from the reaction equation and the degree of ionization. The characteristics of 

the matter are abstract, which lies in the ionization reaction of compounds in solution, so it takes a 

media that can illustrate concepts easily understood by students. [6]. In this research, a game was 

developed on electrolyte and non-electrolyte matter. Therefore, to determine whether or not the 

Electrolyte Fisher game is practical as a learning media that develops problem-solving skills, 

research must be carried out. In this research, the results of student questionnaires and observations 

of student activities will be reported. It was stated that the game Electrolyte Fisher was practically 

used in learning activities.  

 

2. Research Method 

This type of research was development research by adapting the 4D model developed by 

Thiagarajan et al [7]. The 4D development model was divided into four stages, namely define, 

design, develop, and disseminate, but the stages carried out in this research were only until the 

developmental testing (development stage). In this research, the learning media for electrolyte and 

non-electrolyte matter was tested in the form of the Electrolyte Fisher game to develop students' 

problem-solving skills. The subjects of this developmental testing were 16 students of grade 11 

Science in Nganjuk. Students who participated in this developmental testing were obtained 

randomly from several high schools in Nganjuk. 

The research instrument used was in the form of student response questionnaire sheets and 

student activity observation sheets. Student response questionnaires were filled in by 16 students 

after using games in learning. This questionnaire contained a statement regarding the practicality of 

the Electrolyte Fisher game to find out what students thought about the learning media being 

developed. Student response questionnaire data were obtained by giving a Guttman scale score as 

in Table 1 below. 

Table 1. Guttman Scale Criteria 

Alternative 

Answers 

Score  

Positive Negative 

Yes 1 0 

No 0 1 

   [8] 

The formula used to calculate the practical percentage of each indicator was used as follows: 

Percentage of practicality (%) = 
total score per statement 

number of respondents
 100% 
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The results of the student response analysis were used to determine the practicality of the 

developed media, namely by interpreting the percentage of assessment shown in Table 2.  

Table 2. Interpretation Criteria for Practicality Score 
Percentage (%) Criteria 

0 – 20 Not practical 

21 – 40 Less practical 

41 – 60 Enough 

61 – 80 Practical 

81 – 100 Very practical 

     [8] 

The Electrolyte Fisher game was said to be practical if the percentage of practicality from the 

total average of students‘ response assessment results reached a percentage of ≥ 61% in practical or 

very practical criteria. 

The observation instrument of student activity was used to determine the activities of students 

during the game. The observation sheet was filled in by observer who observe the students‘ 

activities during the developmental testing as a support for student response questionnaires. In this 

research, observer of student activity was only one person because of adjusting health protocols 

during the Covid-19 pandemic. 

The questionnaire compiled by the researcher referred to the Guttman scale which was 

expressed in the form of "yes" and "no" answer choices as shown in Table 3. 

Table 3. Guttman Scala 
Answer Score 

Yes 0 

No 1 

       [8] 

The calculation of the percentage of student activity could be calculated with the following 

formula: 

P  % =  
  frequency of activity appears

  overall activity frequency
 100% 

The percentage results were obtained, then converted into criteria divided in Table 2. Based on 

the criteria, the Electrolyte Fisher game was considered practical if it got a score of ≥ 61% in 

practical or very practical criteria. 

 

3. Research Results and Discussion 
The developmental testing aimed to obtain data on the effectiveness and practicality of the 

game. The effectiveness was obtained from the test results in the form of learning outcomes of 

students before and after using the Electrolyte Fisher game as a learning media. The practicality 

was obtained from response questionnaires and observations of students' activities when using 

games. The subjects of this developmental testing were 16 students who had studied electrolyte and 

non-electrolyte solution material from several high schools in Nganjuk. 

 

3.1. Student Response 

Student response data were obtained from a response questionnaire sheets given to 16 students 

after using the Electrolyte Fisher game as a learning media. Following were the results of the 

student response questionnaire presented in Table 1. 

Table 1. The Results of Student Response Questionnaire 

Nu. Aspect Statement 
Response 

P(%) Criteria 
Yes No 

1 Students' interest in 

the Electrolyte Fisher 

a. I am happy to use this learning 

media. 

16 0 100 Very 

practical 

b. I am bored of Electrolyte 3 13 81,2 Very 
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Nu. Aspect Statement 
Response 

P(%) Criteria 
Yes No 

game 

 

Fisher's media game. * practical 

c. I prefer learning with this game 

media so that learning is not 

monotonous. 

16 0 100 Very 

practical 

d. This game helps me to 

understand the concept of 

electrolyte and non-electrolyte 

solution matter. 

16 0 100 Very 

practical 

e. I am not interested in playing 

again when the game is over. * 

4 12 75 Practical 

f. I feel challenged when playing 

this game 

15 1 93,8 Very 

practical 

g. I hope this game can be applied 

in the learning process. 

16 0 100 Very 

practical 

Average 92,9 Very 

practical 

2 The problem-solving 

skills of students after 

using the game 

After using the Electrolyte Fisher 

game, it is easier for me to solve 

problems solving problems in 

electrolyte and non-electrolyte 

solution matter. 

14 2 87,5 Very 

practical 

3 The level of clarity of 

the language in the 

game 

a. The explanation of matter in the 

Electrolyte Fisher game, make 

me easier to study the matter of 

electrolyte and non-electrolyte 

solution. 

15 1 93,8 Very 

practical 

b. The questions in the game are 

easy to understand. 

16 0 100 Very 

practical 

c. The language in the game is 

easy to understand. 

14 2 87,5 Very 

practical 

d. The explanation of game rules 

is easy to understand. 

15 1 93,8 Very 

practical 

Average 93,8 Very 

practical 

4 The level of easiness 

in using the game 

a. How to play this game is easy 

for me to do. 

15 1 93,8 Very 

practical 

b. During the game, I experienced 

many distractions * 

4 12 75 Practical 

Average 84,4 Very 

practical 

Total Average 89,6 Very 

practical 

Infromation: 

* = Negative statement 

 

Based on Table 1, the results of the student response questionnaire analysis regarding the use of 

the Electrolyte Fisher game on electrolyte and non-electrolyte solution matter obtained an average 

percentage of 89.6% in very practical criteria. The first aspect, namely the students' interest in the 

games developed, obtained an average percentage of 92.9% in very practical criteria. Students felt 

interested and happy with the Electrolyte Fisher game. This could be seen during the 

developmental testing of game, students were very enthusiastic and show expressions of 

seriousness in playing the game. However, the fifth statement, which reads "I am not interested in 

playing again when the game is over" received the lowest percentage. The fifth statement received 
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a positive response of only 75% due to obstacles when playing level 3. Level 3 contained questions 

that were in accordance with the results of video observations at level 2. The video at level 2 

contained an experiment of the electrical conductivity of several solutions. However, some students 

did not pay attention to the video because the video quality was low or the image was a little blurry 

so they could not answer the question at level 3 correctly. One of the identities of game was the 

presentation of information in the form of certain simulations needed so that students were able to 

apply all their learning experiences in solving the problem in questions [9]. Presentation of 

information on video displays with low quality could cause students to be unable to apply their 

learning experiences. 

The second aspect was problem-solving skills of students which are developed to get a 

percentage of 87.5% with very practical criteria. In the game Electrolyte Fisher, there are question 

exercises that were repeated so that students could answer correctly. This is in accordance with the 

information processing theory which states that information from outside is captured by the senses, 

if the information attracts the attention of students it will be processed and stored in short-term 

memory. If this information is repeated, the information can be stored in long-term memory and 

can be recalled at any time [10]. Digital games in learning process are very useful in knowledge 

construction and train various thinking skills of students, especially problem-solving skill [11]–

[14]. A well-designed game program can motivate students and improve their knowledge and skills 

[5]. 

The third aspect was the level of language clarity in the game which got an average percentage 

of 93.8% with very practical criteria. Based on this percentage, it means that students agree that the 

matter (text or video), question exercises, and explanation of the game rules were clear and 

understandable. In the game there were two language choices, namely Indonesian and English. 

However, during the developmental testing, all students chose to use Indonesian because the 

language used in the learning process and textbooks at school used Indonesian. The media is an 

medium or messenger for messages from the sender to the recipient of  message so that one of the 

uses of media is to clarify the presentation of message so that it is not too verbalistic. [5].  

 

 
Figure 1. The main menu of the Electrolyte Fisher game 

The fourth aspect is the level of easiness in using game which got an average percentage of 

84.4% with very practical criteria. This showed that the Electrolyte Fisher game was easy to use as 

a learning media because it is flexible to play anywhere and anytime according to the era. In the 

learning process, computer-based educational games are easy to use to review matter without being 

limited by space and time and can motivate students to acquire knowledge in interesting ways [15]. 

In addition, all button functions run properly according to the instructions given and the game 

operation runs smoothly without any interruptions or obstacles (no hiccups). 

 

3.2. Observation of Student Activities 

Data from observations of student activity were obtained from observation sheets that were 

observed by one observer when students used the Electrolyte Fisher game. The technique of 

collecting student activity data was carried out by observation because it was related to human 

behaviour, work processes and observed respondents were not too large [16]. One student was 

observed by one observer. The activity of developmental testing was carried out at different times 
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due to physical distancing rules. Following were the results of the student response questionnaire 

presented in Table 1. 

Table 2. Observation Results of Student Activities 

Nu. Aim Observed aspects 
Implementation P 

(%) 
Criteria 

Yes No 

1. Knowing the 

interests of students 

when using games 

a. Learners follow the rules of 

game 

16 0 100 Very 

practical 

b. Students continue to play 

until the end of the game 

when they fail 

16 0 100 Very 

practical 

Average 100 Very 

practical 

2 Knowing the 

learning activities 

of students when 

using games 

 

a. Students read the rules of 

game before playing game 

13 3 81,2 Very 

practical 

b. Students read matter on the 

main menu 

12 4 75 Practical 

c. Students answer the questions 

in the game 

16 0 100 Very 

practical 

d. Learners play the game at 

level 1 

16 0 100 Very 

practical 

e. Learners play the game at 

level 2 

12 4 75 Practical 

f. Learners play the game at 

level 1 

16 0 100 Very 

practical 

Average 88,5 Very 

practical 

3 Knowing the clarity 

of how to use game  

a. Students understand the 

procedures for playing 

Electrolyte Fisher 

13 3 81,2 Very 

practical 

b. Students do not ask questions 

when playing 

12 4 75 Practical 

Average 78,1 Practical 

4 Identifying 

activities that are 

not relevant to the 

Electrolyte Fisher 

game 

a. After the game is over, 

students do not play again 

4 12 75 Practical 

b. Students do activities that are 

not relevant (such as playing 

smartphones, opening other 

applications on the computer, 

joking with friends, etc.) 

3 13 81,2 Very 

practical 

Average 78,1 Practical 

Total Average 86,2 Very 

practical 

 

Based on Table 2, the observation results of student activity when using the Electrolyte Fisher 

game on electrolyte and non-electrolyte solution matter obtained an average percentage of 86.2% in 

very practical criteria. The first aspect, namely the interest of students in the games developed, 

obtained an average percentage of 100% in very practical criteria. There were three elements that 

need to be considered to make the learning process with computer fun, namely challenging, 

fantasy, and curiosity [5]. The game Electrolyte Fisher fulfilled a challenging element, namely 

preparing question exercises with several levels of difficulty so that students were motivated to do 
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questions until the game was over. The fantasy element in this game was in the form of examples 

of sub-microscopic images or animations of the electrical conductivity of the solution that attracted 

and touched the emotion of students. The element of curiosity in this game was the presentation of 

phenomena on the main menu (before entering level 1) so that students could be led into surprising 

situations and could arouse their curiosity by playing games. 

The second aspect, namely the learning activities of students when using games, obtained an 

average percentage of 88.5% in very practical criteria. Students followed the whole game flow 

starting from reading matter, game rules, and working on questions from level 1 to 3. This game 

was a type of Computer-Assisted Instruction (CAI) which presented messages and information in 

drill and practice format. its format was used with the assumption that a concept, rule, or procedure 

in this case electrolyte and non-electrolyte matter has been taught to students. This type of CAI 

could provide practice until a concept was completely mastered by students before moving on to 

other concepts and provided constant reinforcement of the correct answer. [5]. In the Electrolyte 

Fisher game, students had to answer the question exercises correctly in order to go to the next level. 

If the score did not fulfilled yet, the students had to repeat the level. In addition, there was 

reinforcement in the form of discussion of questions if students succeed in answering questions 

correctly. 

The third aspect, namely the clarity of how to use game, obtained an average percentage of 

78.1% in practical criteria. Most of the students understood how to play the game because at the 

time of the developmental testing activity, there were only 4 students who asked about how to 

operate the game. One of the main components in the game was the existence of the game rules [5]. 

Therefore, a good game had to have clear rules that were easy to understand for students. The 

fourth aspect was activities that were not relevant to the Electrolyte Fisher game obtained an 

average percentage of 78.1% in very practical criteria. There were 3 students who carried out 

irrelevant activities, namely playing smartphone when presenting the phenomenon monologue. 

This happened because they considered the presentation of the phenomenon to be insignificant so it 

is ignored. 

 

4. Conclusion 

Based on the result of research, it could be concluded that the Electrolyte Fisher game was 

stated to be very practical as a learning media to develop students' solving skills. This was based on 

the percentage of students‘ positive responses of 89.6% and the percentage of students‘ high 

activities when using the Electrolyte Fisher game of 86.2%. Both of these percentages were in very 

practical criteria so that it showed that the Electrolyte Fisher game could be used easily in learning 

activities for both teachers and students. 
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Abstrak. Akhir-akhir ini nanopartikel perak memiliki aplikasi yang luas seperti optik, elektronik, biologi, 

katalis, kesehatan, pangan dan lingkungan. Nanopartikel perak dapat disintesis secara bottom-up  melalui reaksi 

reduksi ion perak dalam larutan perak nitrat menggunakan ekstrak tumbuhan sebagai bioreduktor yang dikenal 

dengan metode green synthesis. Penelitian ini bertujuan untuk sintesis dan karakterisasi nanopartikel perak yang 

dibuat menggunakan bioreduktor ekstrak metanol tumbuhan paku Nephrolepis radicans.  Karakterisasi 

dilakukan menggunakan metode spektroskopi UV-Vis dan FTIR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

nanopartikel perak dapat disintesis menggunakan bioreduktor ekstrak metanol tumbuhan paku N. radicans. 

Nanopartikel perak hasil sintesis memiliki panjang gelombang maksimum serapan UV-Vis pada 402 nm. Rata-

rata diameter ukuran partikel nanopartikel perak sebesar 19,194 nm. Berdasarkan data spektrum FTIR, 

nanopartikel perak hasil sintesis memiliki gugus fungsional  hidroksil (OH), C-H alkil, karbonil (C = O), dan eter  

(C-O). 

Kata-kata kunci: Bioreduktor, ekstrak metanol, nanopartikel perak, Nephrolepis radicans   
 
Abstract. Currently silver nanoparticles have widely applications such as optics, electronics, biology, catalysts, 

health, food and the environment. Silver nanoparticles can be synthesized using bottom-up method  through the 

reduction of silver ions in a silver nitrate solution using plant extracts as a bioreductor known as the green 

synthesis method. The aim of this research is to synthesize and characterize silver nanoparticles which were 

made using bioreductor methanol extract of Nephrolepis radicans fern. Characterization was carried out using 

UV-Vis and FTIR spectroscopic methods. The results showed that silver nanoparticles could be synthesized 

using bioreductor methanol extract of N. radicans fern. The synthetized silver nanoparticles had a maximum 

wavelength of UV-Vis absorption at 402 nm. The average diameter of the particle size of silver nanoparticles 

was 19,194 nm. Based on FTIR spectrum data, the synthesized silver nanoparticles had hydroxyl (OH), C-H 

alkyl, carbonyl (C = O), and ether (C-O) functional groups. 

Keywords: Bioreductor, methanol extract, silver nanoparticles, Nephrolepis radicans 

 

 

1. Pendahuluan 

Akhir-akhir ini nanopartikel perak banyak diaplikasikan dalam berbagi bidang, misalnya 

elektronik, optik, biologi, katalis, kesehatan, pangan, dan lingkungan [1]. Nanopartikel perak dapat 

disintesis dengan dua metode yakni top-down dan bottom-up. Metode bottom-up memiliki 

kelebihan dibanding metode top-down karena lebih mudah dilakukan manipulasi dalam 

mensintesis nanopartikel perak. Metode bottom up dapat dilakukan melalui reaksi reduksi, yaitu 

reduksi ion perak (Ag
+
)   menjadi atom perak  (Ag

0
) dalam bentuk nanopartikel perak. Agar reaksi 

tersebut dapat terjadi maka diperlukan bahan pereduksi (reduktor) [2]. 
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Berdasarkan komposisi kimianya dikenal ada dua jenis reduktor yaitu reduktor sintetik dan 

bioreduktor ( reduktor yang berasal dari bahan alam). Salah satu bahan alam yang dapatdigunakan 

sebagai bioreduktor adalah ekstrak tumbuhan. Bahan tersebut mengandung berbagai jenis senyawa 

fenolik, seperti flavonoid, tanin, dan lain-lain, sehingga dapat digunakan sebagai bioreduktor dan 

capping agent  yang mampu mereduksi ion perak menjadi nanopartikel perak [3]. Oleh karena itu, 

ekstrak tumbuhan dapat digunakan sebagai alternatif bioreduktor.  

Tumbuhan paku Nephrolepis radicans merupakan salah satu tumbuhan paku yang menjadi 

kekayaan alam hayati Indonesia. Tumbuhan ini secara luas telah dimanfaatkan  oleh masyarakt 

untuk sayuran, obat cacing, dan mengobati kanker perut [4]. Dari hasil penelitian sebelumnya 

dilaporkan bahwa ekstrak metanol N. radicans mengandung senyawa fenolik, flavonoid, dan 

alkaloid.  Suatu senyawa flavonoid yang berpotensi sebagai antioksidan yakni pinostrobin, telah 

berhasil diisolasi dari ekstrak tumbuhan paku tersebut. Oleh karena itu ekstrak metanol tumbuhan 

paku N. radicans fberpotensi dimanfaatkan sebagi bioreduktor dalam sintesis nanopartikel perak 

[5,6].  

Pada artikel  ini akan dilaporkan tentang proses sintesis nanopartikel perak menggunakan 

bioreduktor ekstrak  tumbuhan paku N. radicans serta karakterisasinya.   

 

2. Bahan dan Metode 

2.1 Bahan  yang digunakan 

Serbuk kering bagian aerial tumbuhan paku Nephrolepis radicans, metanol, akuabides,  

AgNO3, kertas saring whatman no. 42,   

2.2 Alat yang digunakani 

Spektrofotometer UV-Vis (Shimadzu UV-1800), magnetic stirrer (DLAB MS7-H550), rotary 

vacuum evaporator (Buchi Labortechnik B-491), oven (Heraeus ST-5042), neraca analitik  

(Advanturer Ohaus), pompa vakum (Gast DOA-P-504-BN),  waterbath (Memmert),  freeze 

dryer (Martin Christ Alpha 1-2), alat sentrifuge, labu ukur, beaker glass, corong Buchner, 

tabung reaksi, pipet volume,  spatula, bejana maserasi. 

 

2.3.    Prosedur penelitian 

2.3.1 Preparasi sampel tumbuhan 

Sampel tunbuhan paku N. radicans  dikumpulkan dari kawasan hutak Kletak, Nongkojajar, 

Pasuruan, Jawa Timur.  Sebelum diteliti lebih lanjut, sampel diidentifikasi di LIPI Kebun 

Raya Purwodadi. Selanjutnya sampel di bersihkan dari kotoran yang melekat dan 

dikeringkan pada suhu kamar. Sampel yang sudah kering digiling menjadi serbuk halus yang 

siap untuk diekstraksi.  

2.3.2. Ekstraksi 
Sebanyak 3 Kg serbuk kering tumbuhan paku  N. radicans  dimaserasi menggunakan pelarut 

metanol selama 24 jam dan diulang stiga kali. Campuran disaring menggunakan  corong 

Buchner dibantu dengan pompa vakum sehingga dihasilkan filtrat berupa ekstrak metanol. 

Ekstrak metanol diuapkan menggunakan rotavapor  sehingga dihasilkan ekstrak metanol 

pekat.  Selanjutnya ekstrak tersebut dikeringkan menggunakan freeze dryer selama  8 hours 

sehingga dihasilkan ekstrak metanol padat yang berwarna hijau gelap [7,8]. 

2.3.3. Preparasi larutan ekstrak metanol 
Sebanyak 2 g ekstrak metanol kering tumbuhan paku  N. radicans dilarutkan dalam 80 mL 

akuabides, kemudian disaring menggunakan kertas saring whatman No. 42. Larutan ekstrak 

metanol yang diperoleh disimpan dalam almari es [9]. 

2.3.4. Preparasi larutan perak nitrat  
Serbuk perak nitrat sebanyak 0.085 g dilarutkan dalam akuabides dalam labu ukur   250 mL . 

Larutan perak nitratt yang dihasilkan memiliki konsetrasi  2 mM [9]. 
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2.3.5. Optimasi perbandingan jumlah larutan ekstrak dengan larutan perak nitrat dalam sintesis 
nanopartikel perak menggunakan bioreduktor ekstrak metanol tumbuhan paku N. radicans. 
Larutan ekstrak metanol  tumbuhan paku N. radicans dicampur dengan larutan perak nitrat 2 

mM  dalam  4 gelas kimia masing-masing dengan perbandingan volume  1: 1, 1: 2, 1: 3, dan  

1: 4. Campuran diaduk dengan magnetic stirrer selama 15 menit. Mengukur panjang 

gelombang serapan maksimum serta absorbannnya pada interval 300 – 700 nm 

menggunakan spektroskopi UV-Vis.     Campuran dengan perbandingan optimum 

disentrifuge sehingga terpisah antara filtrat dan nanopartikel peraknya yang berada  di dasar 

tabung.  Setelah filtrat dipisahkan dengan cara dekantasi, pellet nanosilver dikeringkan 

menggunakan freeze dryer sehingga diperoleh serbuk  kering nanopartikel perak. 

Nanopartikel perak yang diperoleh dikarakterisasi menggunakan spektroskopi infra merah 

[9]. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
3.1. Ekstraksi bagian aerial tumbuhan paku  N. radicans 

Serbuk kering bagian aerial tumbuhan paku  N. radicans  (3 kg) dimaserasi menggunakan 

pelarut metanol selama 24 jam pada suhu kamar dan diulang tiga kali. Setelah dilakukan 

penyaringan menggunakan corong Buchner dihasilkan filtrat dari ekstrak metanol. Penguapan 

pelarut dalam ekstrak menggunakan rotavapor dilanjutkan dengan pengeringan dalam freeze 

dryer dihasilkan ekstrak metanol kering berwarna hijau gepa sebanyak 15 gram.    

3.2. Optimasi komposisi larutan perak nitrat terhadap larutan ekstrak metanol N. radicans dalam 
sintesis nanopartikel perak 
Idalam penelitian ini sintesis nanopartikel perak dilakukan dengan cara mereaksikan  larutan 

ekstrak metanol tumbuhan paku N radicans dengan larutan perak nitrat 2 mM menggunakan 4 

perbandingan volume, yakni 1: 1, 1; 2, 1: 3, dan 1: 4. Masing-masing nanopartikel perak yang 

dihasilkan dianalisis dengan spektroskopi UV-Vis  pada panjang gelombang antara 300 - 700 

nm. Hasil pengukuran spektrum UV-Vis disajikan pada Tabel 1.  

Tabel 1.  Panjang gelombang dan absorban maksimum nanopartikel perak hasil sintesis  

No. 
Rasio jumlah larutan ekstrak 

metanol dan larutan perak nitrat 

Panjang gelombang 

maksimum (nm) 
Absorban 

1 1 : 1 402 0.3795 

2 1: 2 401 0.2644 

3 1 : 3 401 0.1395 

4 1 : 4 401 0.1087 

Semua campuran reaksi dari berbagai variasi perbadingan menunjukkan panjang gelombang 

serapan maksimum antara 400 – 500 nm, yakni 401 dan 402 nm. Dengan demikian 

nanopartikel perak telah terbentuk pada keempat campuran reaksi  [10].  Berdasarkan data 

Tabel 1 dapat dinyatakan bahwa komposisi optimum pada sintesis nanopartikel perak dengan 

bioreduktor ekstrak metanol tumbuhan paku N. radicans adalah 1: 1. Pada komposisi tersebut 

nanopartikel perak yang dihasilkan memiliki panjang gelombang serapan maksimum dan 

absorban maksimum.  

3.3. Hasil analisis ukuran nanopartikel perak hasil sintesis  
Pada penelitian ini ukuran nanopartikel perak hasil sintesis ditentukan secara teoritis 

menggunakan persamaan Brust. Dalam persamaan tersebut ukuran partikel nanopartikel perak 

diprediksi berdasarkan data panjang gelombang maksimum serapan UV-Vis [11]:  

𝐸𝑔  𝐸𝑔 ∞  
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𝑅2  
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Dimana  Eg() = 1.3 eV,  me dan   mh=  0.25,  k = 6.5, h (tetapan Planck) = 4.1356 x 10
-6

 

eV, dan  c (kecepatan cahaya) = 3x10
8
 m/s.  Hasil perhitungan ukuran nanopartikel perak 

hasil sintesis disajikan pada Tabel 2.  

Tabel 2. Ukuran nanopartikel perak hasil sintesis 

No. 
Rasio jumlah larutan ekstrak 

metanol dan larutan perak nitrat 

Panjang gelombang 

maksimum (nm) 

Prediksi ukuran 

nanopartikel perak hasil 

sintesis 

(nm) 

1 1 : 1 402 16,1943 

2 1: 2 401 16,1597 

3 1 : 3 401 16,1597 

4 1 : 4 401 16,1597 

 

Nanopartikel perak hasil sintesis memiliki ukuran partikel  antara 16,1597 nm dan  16,1943 nm. 

Menurut Patel, et al., nanopartikel perak hasil sintesis menggunakan bioreduktor memiliki ukuran 

antara 5  sampai  500 nm. Variasi ukuran nanopartikel perak dipengaruhi oleh kemampuan 

masing-masing metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak tumbuhan bertindak sebagai 

capping agent. Semakin baik metabolit sekunder mampu berperan sebagai capping agent maka 

akan semakin stabil ukuran nanopartikel yang dihasilkan [12]. 

3.4.  Karakterisasi nanopartikel perak hasil sintesis menggunakan spektroskopi inframerah  
Spektrum inframerah ekstrak metanol tumbuhan paku N. radicans dan nanopartikel perak hasil 

sintesis masing-masing ditunjukkan oleh Gamber 1 dan 2. Kedua spektrum inframerah 

menunjukkan perbedaan. Spektrum IR ekstrak metanol tumbuhan paku N. radicans menunjukkan 

pita serapan yang tajam dari gugus hidroksil pada 3284,48 cm
-1

 dan  gugus C-H alkil pada  

2924,37 cm
-1

 dengan intensitas yang rendah.  Pita serapan pada 1605,66 cm
-1 

 yang disebabkan 

oleh vibrasi ulur ikatan C=C aromatik menunjukkan keberadaan senyawa fenolik dalam ekstrak.    

 

 

 

Gambar 1. Spektrum IR ekstrak metanol tumbuhan paku  N radicans  
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 Gambar 2. Spektrum IR naopartikel perak hasil sintesis   

 

Spektrum IR nanopartikel perak masih menunjukkan keberadaan gugus hidroksil pada 3348.65 

cm
-1 

 tetapi dengan intensitas yang rendah. Sementara terjadi peningkatan intensitas pada pita 

serapan gugus C-H alkil pada 321.43 cm
-1 

 serta munculnya puncak serapan vibrasi ulur gugus 

karbonil pada  1709,15 cm
-1 

.  Penurunan intensitas gugus hidroksil dari ekstrak metanol dan 

munculnya puncak gugus karbonil dalam nanopartikel perak menunjukkan telah terjadi reduksi 

ion perak oleh gugus hidroksil dalam senyawa fenolik menghasilkan quinon  [9,13].  

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa nanopartikel perak hasil sintesis 

menggunakan bioreduktor ekstrak metanol N. radicans memiliki panjang gelombang serapan UV-

Vis pada  402 nm dan ukuran partikel anatar  16,1597 -  16,1943 nm.  Nanopartikel perak hasil 

sintesis memiliki gugus hidroksil, C-H alkil, gugus karbonil dan ikatan C-O.   
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Abstrak. Telah dilakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada para ibu rumah tangga warga Desa 

Sirnoboyo, Kec. Benjeng, Kab. Gresik. Kegiatan PKM ini ditujukan untuk melatih keterampilan dalam 

pembuatan minuman kesehatan berbasis herbal, berbentuk serbuk (serbuk jahe instan, serbuk temulawak instan, 

serbuk secang instan) dan cair (sirup empon-empon).  Kegiatan ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan 

ketrampilan dalam membuat ke dua jenis minuman herbal tersebut, meningkatkan taraf ekomoni keluarganya, 

serta meningkatkan kekebalan tubuh di era pandemi covid-19. Pendekatan yang digunakan dalam PKM ini 

adalah pendekatan partisipasif, sedangkan metode yang diterapkan dalam pendampingan adalah metode 

pembelajaran orang dewasa (andragogi). Kegiatan ini telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 

2020 di balai desa Sirnoboyo dan diikuti oleh 18 ibu rumah tangga. Berdasarkan hasil analisis kegiatan di 

lapangan dan angket dapat disimpulkan bahwa (1) Peserta pelatihan telah memiliki keterampilan yang baik 

dalam membuat minuman kesehatan berbasis herbal, baik bentuk serbuk maupun cair  setelah  mengikuti 

kegiatan pelatihan. (2). Peserta pelatihan menunjukkan respon yang positif terhadap kegiatan pelatihan yang 

telah diberikan oleh Tim PKM.  

Kata kunci:  Minuman kesehatan berbasis herbal, serbuk jahe instan, serbuk temulawak instan,  serbuk secang 

instan, sirup empon-empon, desa Sirnoboyo 

 

 
Abstract. It had been carried out the community services activity to people at Sirnoboyo village, Benjeng, 

Gresik. The aims of this activities is to train the skill in preparing the herbal healthy drink, namely instant ginger 

powder, instant temulawak powder, instant secang powder, and empon-empon syrup.  This activity is expected 

to be useful to improve the skills  in making those two kinds of drink, improve their family economic, and boost 

immunity in covid-19 pandemic era.  The approach used in this activities is a participatory approach, while the 

methods applied in mentoring is a method of adult learning (andragogy). This activity had been carried out on 

Tuesday, 4 August 2020 at the meeting room  of  Sirnoboyo village and attended by 18 housewifes. Based on the 

analysis of activities in the field and the questionnaire could be concluded that (1)  the participants had the skill 

in making the herbal healthy drink, either powder and liquid form after followed the training  (2). the participant 

had showed a good response to the training  which given by the community service team. 

Keywords: The herbal healthy drink, instant ginger powder, instant temulawak powder, instant secang powder,  

empon-empon syrup, Sirnoboyo village 

 

 

1. Pendahuluan 

Pada saat ini Indonesia sedang mengalami  pandemi virus corona (Covid-19). Sampai tanggal 

26 Juni 2020, jumlah kasus positif Covid-19  di Indonesia  mencapai angka 51.427 orang, jumlah 

pasien sembuh sebanyak 21.333 orang dan 2.683 orang meninggal. Covid-19 telah menyebar ke 34 

propinsi di Indonesia, dengan lima kasus tertinggi terjadi di Jawa Timur (10.901), DKI Jakarta 

(10.796),  Sulawesi Selatan (4.469), Jawa Tengah (3.097), dan Jawa Barat (3.014). Sementara di 
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Jawa Timur, jumlah kasus positif, jumlah pasien sembuh dan jumlah pasien yang meninggal karena 

Covid-19 asing-masing sebanyak 10.901, 3.429, dan 796 orang. Di kabupaten Gresik tercatat 

sebanyak 579 kasus  positif Covid-19, yang tersebar di tujuh belas kecamatan yaitu Menganti 

(128), Kebomas (85), Manyar (80), Driyorejo (69), Gresik (64), Benjeng (36), Cerme (32), 

Duduksampean (18), Sidayu (17), Bungah (11), Wringin anom (10),  Balongpanggang (9) , 

Kedamean (7), Ujung Pangkah (5), Panceng (4), Dukun (3) , Sangakapura (1)(Liputan6.com). 

Penyebaran Covid-19 sangat masif, sementara obat dan vaksin untuk penyembuhan penyakit 

akibat  Covid-19 masih dalam proses penelitian. Salah satu upaya yang disarankan untuk mencegah 

Covid-19 adalah menghindari kontak dengan orang yang punya potensi menularkan virus serta 

meningkatkan kekebalan atau imunitas tubuh.  Secara empiris telah dibuktikan bahwa beberapa 

tanaman obat tradisional mengandung senyawa bioaktif yang mempu meningkatkan imunitas tubuh 

atau bersifat imunomodulator atau imunostimulan. Di antara tanaman tersebut adalah jenis empon-

empon seperti jahe, temulawak, kunyit, dan kunyit putih (Pamadyo dan Mujahid, 2014). 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam hayati yang 

beranekaragam (biodiversity). Salah satu kekayaan alam hayati tersebut berupa beranekaragam 

spesies tumbuhan, mulai dari tumbuhan tingkat rendah hingga tumbuhan tingkat tinggi (Achmad, 

dkk., 2007; Manito, 1992;  Heyne, 1987).  Handra (2005) menyatakan bahwa di Indonesia terdapat 

sekitar 30.000 spesies tanaman yang sebagian besar tersebar di wilayah hutan hujan tropis. Dari 

spesies tanaman tersebut, lebih dari 3300 spesies (11%) merupakan tanaman yang mempunyai 

khasiat obat dan baru sekitar 300 spesies yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat yang berupa 

obat tradisional atau jamu. 

Semakin mahalnya harga obat sintetik serta besarnya efek samping yang ditimbulkannya, 

menyebabkan masyarakat  cenderung memanfaatkan bahan alami sebagai obat tradisional. Banyak 

jenis produk obat herbal yang beredar di pasaran dan dimanfaatkan oleh masyarakat, mulai dari 

jenis jamu, obat herbal terstandart (OHT), serta fitofarmaka. Jamu merupakan jenis obat herbal 

yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Disamping itu sebagian besar masyarakat menyiapkan 

sendiri obat herbal dari tumbuhan obat keluarga (TOGA) yang ditanam di sekitar rumahnya 

(Suyatno, 2011). Senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam tanaman obat, selain 

memiliki khasiat tertentu ternyata juga mampu meningkatkan kekebalan tubuh. Hal ini tentunya 

sangat penting bagi masyarakat dalam upaya mencegah serangan Covid-19.  

Salah satu produk herbal yang telah dikenal masyarakat adalah serbuk jamu instan. Beberapa 

contoh produk serbuk jamu instan disajikan pada Gambar 1. Produk tersebut berbentuk serbuk 

sehingga bersifat praktis dan cepat dalam penyajiannya, serta  memiliki daya simpan yang relatif 

lama. Serbuk jamu instan dibuat dengan menggunakan ekstrak tumbuhan obat yang banyak 

ditanam di sekitar rumah atau lebih dikenal dengan TOGA. Contoh TOGA yang banyak digunakan 

untuk memproduksi serbuk jamu instan adalah kunyit, kunyit putih, jahe, temulawak, dan temu 

mangga. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan untuk membuat serbuk jamu instan 

menggunakan tanaman obat yang lain, misalnya daun pegagan, daun keji beling, daun katuk, dan 

kayu secang  (Angria, 2013; Anonim, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                           (b)                                 (c)                            (d)                                  

Gambar 1. Beberapa Contoh Produk Serbuk Jamu Instan 

                                            (a). Jahe merah              (b) Kunir merah    

                                            (c). Kulit manggis          (d) Kunyit putih   
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Di samping dalam bentuk serbuk, minuman herbal instan dapat dibuat dalam bentuk cair, 

sebagai contohnya yaitu sirup empon-empon. Jenis minuman tersebut dapat dibuat dari tanaman 

obat keluarga yang banyak ditanam di pekarangan rumah warga, seperti jahe, kunyit, temulawak, 

dan sereh.  Sirup empon-empon dengan kandungan utama jahe, temulawak, kunyit, dan bunga 

rosella sangat baik untuk menambah nafsu makan, menjaga fungsi hati (hepatoprotektor), 

mencegah peradangan (antiinflamasi), mencegah kanker, bersifat antioksidan, serta meningkatkan 

imunitas tubuh (imunomodulator) (Mallaleng, dkk., 2011; Mallaleng, dkk., 2012; Saputri, dkk., 

2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Gambar 2. Sirup Empon-Empon  

 

Desa Sirnoboyo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Benjeng, Kabupaten 

Gresik. Sebagai salah satu desa yang sedang berkembang di Gresik, di wilayah desa tersebut sudah 

banyak didirikan pertokoan, sekolah, rumah makan,  bengkel, dan jenis-jenis usaha lainnya. Warga 

di desa tersebut hidup dari sektor  pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa.  Mata pencaharian 

warga terdiri dari petani, buruh tani, tukang kayu, tukang batu, pegawai di sektor jasa/ 

perdagangan, pegawai pemerintah,  dan wirausaha. Namun demikian sebagian besar warga asli 

desa Sirnoboyo bekerja sebagai petani, buruh tani, tukang kayu, tukang batu, kuli bangunan, 

penjual sayur keliling, membuka warung makanan dan meracang, serta pegawai pabrik.  Sementara 

itu sebagian besar ibu rumah tangganya tidak bekerja karena mengurus pekerjaan di rumah dan 

membantu suaminya di sawah. Namun di antara mereka ada yang bekerja sebagai pembantu rumah 

tangga, buruh cuci dan seterika, serta berjualan aneka kebutuhan sehari-hari di rumah (meracang). 

Oleh karena itu sebagian besar warga memiliki penghasilan yang pas-pasan untuk dapat menutupi 

kebutuhan hidup. Dengan demikian upaya pemberian pelatihan untuk memberikan bekal 

keterampilan kepada ibu rumah tangga warga desa Sirnoboyo sangat diperlukan untuk menambah 

pendapatan ekonomi rumah tangganya, disamping untuk meningkatkan kesehatan khususnya pada 

masa pandemi Covid-19.   

Para pegawai kantor pemerintah atau swasta banyak yang singgah makan/ minum di warung-

warung makanan di wilayah desa Sirnoboyo, terutama pada saat jam istirahat siang atau perjalanan. 

Untuk menambah stamina dalam bekerja, seringkali pegawai tersebut harus mengkonsumsi 

minuman yang dianggap menyehatkan, misalnya extra joss, kratindeng, dan hemaviton jreng.  Hal 

tersebut juga banyak dilakukan oleh warga desa Sirnoboyo sebelum berangkat kerja  atau setelah 

pulang kerja, baik dari sawah, proyek pembangunan, atau kantor. Minuman tersebut sebenarnya 

memiliki efek samping yang merugikan jika dikonsumsi secara berlebihan karena tidak 

mengandung zat gizi, melainkan hanya berisi bahan pengaktif enzim dalam metabolime tubuh. 

Dengan demikian kehadiran minuman alternatif yang berupa serbuk instan jahe, temulawak, dan 

sirup empon-empon dapat menjadi pilihan untuk menjaga  stamina dan kesehatan tubuh.  Minuman 

ini di samping mengandung zat gizi, juga mengandung senyawa bioaktif yang bersifat melancarkan 

peredaran darah, menjaga fungsi hati, antiinflamasi, antikanker, antioksidan, serta meningkatkan 

kekebalan tubuh. Jika informasi ini dapat disampaikan dengan baik kepada konsumen maka 

minuman kesehatan berbasis herbal baik bentuk serbuk maupun cair sangat berpotensi untuk 
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mendatangkan keuntungan finasial yang besar, sehingga mampu meningkatkan pendapatan 

ekonomi keluarga.  Sirup empon-empon memiliki daya simpan yang lebih lama karena kandungan 

gulanya. Minuman ini dapat disajikan dengan air hangat maupun air. Dingin. Jenis minumam ini 

dapat menjadi menu pilihan di warung makan, selain sinom dan beras kencur. Sirup empon-empon 

dalam kemasan botol dapat dijual di toko-toko di wilayah desa Sirnoboyo maupun di luar wilayah 

tersebut, sehingga jangkauan distribusi penjualannya lebih luas. Jika warga memiliki wawasan dan 

jiwa wirausaha, maka produksi sirup empon-empon dapat menjadi alternatif usaha yang memiliki 

prospek untuk meningkatkan penghasilan keluarga dan membuka lapangan kerja. Sementara itu 

minuman kesehatan bentuk serbuk seperti jahe instan dan temulawak instan dapat dijual di warung 

makanan, toko jamu, apotik atau toko obat, serta dapat didistribusikan ke luar desa.  

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan ibu rumah tangga warga Desa Sirnoboyo, Kec. 

Benjeng, Gresik diperoleh informasi bahwa mereka belum berpengalaman membuat minuman 

kesehatan berbasis herbal baik bentuk serbuk maupun cair. Sementara itu bahan untuk membuatnya 

banyak ditanaman di sekitar rumah warga atau dengan mudah dapat diperoleh di pasar terdekat 

yaitu pasar Benjeng, Balongpanggang dan Cerme. Banyaknya warung-warung makanan, toko, dan 

apotik yang berada di wilayah Desa Sirnoboyo, sangat mendukung penjualan produk minuman 

kesehatan berbasis herbal. Oleh karena itu dalam rangka membantu pemerintah, khususnya 

Pemkab Gresik maka kami bermaksud memberikan pelatihan kepada ibu-ibu rumah tangga warga 

Desa Sirnoboyo, Kecamatan Benjeng, Gresik untuk meningkatkan keterampilannya dalam 

pembuatan minuman kesehatan berbasis herbal  yang hasilnya dapat berpotensi untuk 

meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Di samping itu Tim PKM akan memberikan 

wawasan aspek wirausaha dan manajemen usaha agar peserta pelatihan memiliki motivasi, strategi, 

dan mampu mengelola produk minuman kesehatan berbasis herbal yang dihasilkan. Pembekalan 

teknik pengemasan juga diberikan agar produk yang dihasilkan lebih menarik bagi konsumen dan 

mampu bersaing dengan produk lain di pasaran.  

 

2. Metode Pelaksanaan  

2.1. Khalayak Sasaran  

Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah ibu rumah tangga yang 

berdomisili di wilayah Desa Sirnoboyo, Kec. Benjeng, Kab. Gresik. Jumlah ibu rumah tangga 

yang dilibatkan dalam kegiatan ini sebanyak 18 orang.  

 

2.2. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan  

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Bali Desa Sirnoboyo, Kec. 

Benjeng, Kab. Gresik pada hari Selasa, 11 Agustus 2020 pukul 9.00 – 12.00 WIB.   

 

2.3. Metode Kegiatan 

Solusi yang ditawarkan dalam proses pendampingan dan pelatihan pembuatan minuman 

kesehatan berbasis herbal menggunakan tanaman TOGA untuk membekali keterampilan para 

ibu rumah tangga di wilayah Desa Sirnoboyo, Kec. Benjeng, Kab. Gresik adalah (1). Membuat 

atau menyiapkan buku panduan pembuatan minuman kesehatan berbasis herbal  (2). 

Pemaparan materi pembuatan minuman kesehatan berbasis herbal, wawasan wirausaha, 

manajemen usaha, serta teknik pengemasan produk  oleh Tim PKM (3). Memberikan contoh 

pembuatan minuman kesehatan berbasis herbal dengan melibatkan peserta pelatihan 

menggunakan bahan-bahan yang telah disediakan  (4). Praktek mandiri pembuatan minuman 

kesehatan berbasis herbal yang dilakukan oleh ibu rumah tangga peserta pelatihan. Pada tahap 

ini peserta pelatihan dibagi menjadi 4 kelompok (tiap kelompok beranggotakan 4-5 orang) dan 

tiap kelompok melakukan praktek satu jenis pembuatan minuman kesehatan berbasis herbal. 

Judul praktek yang dilakukan yakni pembuatan serbuk jahe instan, serbuk temulawak instan, 

serbuk secang instan, serta sirup empon-empon.  Keterampilan peserta di tiap kelompok 

diukur menggunakan lembar penilaian kinerja. (5). Melakukan refleksi/umpan balik dan 
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masukan/opini/pendapat dan saran mereka tentang hasil pelatihan yang telah dilaksanakan (6). 

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan dan diikuti pemberian 

lembar angket untuk mengetahui respon peserta pelatihan terhadap kegiatan pelatihan yang 

telah dilakukan serta wawasan wirausaha terhadap produk hasil pelatihan.  

 

3. Hasil dan Pembahasan  

Kegiatan PKM berupa Pelatihan Pembuatan Minuman Kesehatan Berbasis Herbal untuk Warga 

Desa Sirnoboyo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik dilaksanakan melalui beberapa tahap yang 

dapat diuraikan sebagai berikut. 

3.1. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini tim PKM melakukan pendekatan dan wawancara dengan kepala dan staf 

desa Sirnoboyo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Dari kegiatan tersebut banyak 

diperoleh informasi berkaitan jumlah warga, jenis pekerjaan, kondisi ekonomi, jenis usaha, 

potensi usaha, serta jenis pelatihan yang telah diberikan kepada  warga desa. Berdasarkan hasil 

wawancara tersebut maka Tim PKM menawarkan jenis pelatihan pembuatan minuman 

kesehatan berbasis herbal, berupa pembuatan serbuk jahe instan, serbuk temulawak instan, 

serbuk secang instan, serta sirup empon-empon. Tawaran tersebut disambut baik oleh kepala 

desa, ibu Sumiati.  Selanjutnya Tim PKM mengajukan surat permohonan kepada kepala Desa 

Sirnoboyo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik untuk melaksanakan kegiatan PKM di 

Balai Desa Sirnoboyo.   

Tim PKM mempersiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pelatihan. 

Peralatan yang disiapkan berupa kompor gas, blender, wajan, panci, alat pemarut rimpang, 

pengaduk kayu, saringan, telenan, pisau, ember plastik. Sementara itu bahan yang disiapkan 

berupa rimpang jahe emprit, rimpang kunyit, rimpang temulawak, serutan kayu secang, merica 

hitam, asam, sereh, bunga rosella, dan gula pasir. Di samping itu tim juga menyiapkan 

handout untuk pembuatan minuman kesehatan berbasis herbal, angket, dan lembar penilaian 

keterampila 

3.2. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan PKM berupa Pelatihan Pembuatan Minuman Kesehatan Berbasis Herbal untuk 

Warga Sirnoboyo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik ini telah dilaksanakan pada hari 

Selasa, tanggal 11 Agustus 2020. Kegiatan dimulai pukul 9.00 – 12.00 WIB, bertempat di 

Balai Desa Sirnoboyo. Peserta pelatihan terdiri dari 18 orang ibu-ibu warga Desa Sirnoboyo 

dengan rentang usia antara 32 sampai dengan 56 tahun. Sebagian besar peserta berusia antara 

41-50 tahun (33%), sedangkan yang berusia antara 30 – 40 tahun (56%) dan di atas 50 tahun 

(11%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                               (b) 

 

  Gambar 3.  (a) Pemaparan Materi oleh Tim PKM    

                     (b). Peserta  Melakukan Praktek Pembuatan Minuman Herbal Instan 
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Kegiatan PKM ini diawali dengan penjelasan materi pelatihan pembuatan minuman 

kesehatan berbasis herbal, aspek wirausahanya serta teknik pegemasan oleh Tim. Pada akhir 

penyajian dilakukan tanya jawab dan terlihat bahwa peserta sangat antusias dalam bertanya, 

baik cara pembuatan, cara mengemas, jenis pengemas yang baik, khasiat, aspek ekonomi, 

strategi pemasaran, dan batas kedaluwarsannya.  

Selanjutnya peserta dibagi menjadi empat kelompok, masing-masing kelompok 

mengerjakan satu judul pelatihan yaitu pembuatan serbuk jahe instan, serbuk temulawak 

instan, serbuk secang instan, serta sirup empon-empon. Tim PKM mendampingi masing-

masing kelompok  sampai dihasilkan minuman herbal yang siap digunakan.  Peserta terlihat 

sangat bersemangat melakukan pembuatan minuman herbal didampingi oleh Tim PKM. Di 

samping mendampingi peserta pelatihan, Tim PKM juga melakukan penilaian keterampilan 

pembuatan minuman herbal secara berkelompok.  

Pada akhir kegiatan kepada peserta diberikan angket tentang tanggapan peserta terhadap 

kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan serta sedikit menggali wawasan wirausaha 

terhadap produk yang dihasilkan dari kegiatan pelatihan. .  

3.3  Tahap Refleksi 

Pada akhir pelatihan, Tim PKM melakukan tanya jawab dengan peserta pelatihan berkaitan 

dengan kegiatan pelatihan pembuatan minuman kesehatan berbasis herbal yang telah 

dilaksanakan. Peserta pelatihan menunjukkan rasa bangga dan senang karena telah memiliki 

keterampilan membuat minuman kesehatan berbasis herbal baik yang berbentuk serbuk 

maupun cair, yang memiliki potensi untuk menambah penghasilan keluarga. Untuk menggali 

respon yang lebih lengkap dan mendalam maka kepada para peserta diberi angket yang berisi 

tanggapan terkait: (1) Alasan mengikuti pelatihan (2). Sikap keluarga  (3). Penyelenggaraan 

pelatihan  (4). Ketertarikan terhadap kegiatan  (5). Manfaat kegiatan   (6). Peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan  (7). Keyakinan hasil pelatihan dapat dilanjutkan di rumah   (8). 

Apakah pelatihan ini pernah dilakukan  (9). Penyampaian materi oleh narasumber  (10). 

Kesukaan terhadap materi pelatihan.  Di samping itu Tim PKM juga menghimpun saran dari 

peserta untuk diisikan pada bagian akhir angket.  Hasil analisis hasil angket peserta terhadap 

kegiatan pelatihan disajikan pada Tbel 1.  

 

Tabel 1. Hasil Angket Respon Peserta Pelatihan 

No Aspek Persen Respon  (%) 

1 Alasan mengikuti 

pelatihan 

Diperintahkan 

oleh perangkat 

RT/ RW 

Mengikuti 

ajakan teman 

sejawat 

Ingin 

memperoleh 

sumbangan 

 

Ingin 

menambah  

keterampilan  

11% 0% 0% 89% 

2 Sikap keluarga  Sangat 

mendukung 

Mendukung Kurang 

mendukung 

Tidak 

mendukung 

67% 33% 0% 0% 

3 Penyelenggaraan 

pelatihan 

Sangat baik Baik Kurang baik Tidak baik 

100% 0% 0% 0% 

4 Ketertarikan terhadap 

pelatihan   

Sangat menarik 

 

Menarik Kurang 

menarik 

Tidak menarik 

94% 6% 0% 0% 

5 Manfaat pelatihan  Sangat Bermanfaat Kurang  Tidak 
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No Aspek Persen Respon  (%) 

bermanfaat bermanfaat bermanfaat 

89% 11% 0% 0% 

6 Peningkatan 

pengetahuan dan 

keterampilan   

Sangat 

meningkat 

Meningkat Kurang 

meningkat 

Tidak ada 

perubahan 

61% 39% 0% 0% 

7 Keyakinan hasil 

pelatihan dapat 

dilanjutkan di rumah 

Sangat yakin Yakin  Kurang yakin Tidak yakin 

22% 78% 12% 0% 

8 Apakah pelatihan ini 

pernah dilakukan   

Sangat sering Sering Jarang Tidak pernah 

0% 28% 11% 61% 

9 Penyampaian materi 

oleh narasumber  

Sangat mudah 

dipahami 

Mudah 

dipahami 

Cukup 

mudah 

dipahami 

Sulit dipahami 

67% 28% 5% 0% 

10 Kegiatan pelatihan 

yang disukai 

Pembuatan 

serbuk instan 

Pembuatan 

sirup empon-

empon 

Kedua materi 

pelatihan 

Tidak 

menyukai 

kedua materi 

pelatihan 

17% 5% 78% 8% 

 

Menurut peserta pelatihan, faktor-faktor yang dapat mendukung dalam produksi minuman 

kesehatan berbasis herbal adalah (1) bahan baku yang berupa empon-empon (jahe, temulawak, 

kunyit, kencur, dan lain-lain) banyak tersedia dan murah  di desa Sirnoboyo dan wilayah 

sekitarnya  (2). banyak warung, toko, dan rumah makan yang dapat memasarkan produk hasil 

pelatihan  (3) berkembangnya potensi wisata di kabupaten Gresik sehingga kunjungan 

wisatawan makin meningkat. Beberapa hal yang disarankan peserta adalah: (1). Perlu 

dilakukan pelatihan pembuatan minuman herbal jenis lain (2). Dilakukan pendampingan 

secara berkelanjutan agar kegiatan wirausahanya dapat berkembang  (3). Dilatih cara 

merancang kemasan produk yang bernilai jual  (4) Dibantu dalam proses pemasaran produk 

yang dihasilkan  (5). Dibantu dalam memperoleh modal usaha.    

Berdasarkan analisis hasil angket tersebut dapat dinyatakan bahwa kegiatan pelatihan yang 

dilakukan memperoleh tanggapan yang positif dari ibu-ibu PKK warga desa Sirnoboyo  serta 

telah mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, khususnya dalam pembuatan 

minuman kesehatan berbasis herbal.  

Dari hasil penilaian keterampilan oleh Tim PKM diketahui bahwa rata-rata skor 

keterampilan kelompok peserta pelatihan dalam pembuatan serbuk jahe instan (kelompok A), 

serbuk temulawak instan (kelompok B), serbuk secang instan (kelompok C), dan sirup empon-

empon  (kelompok D)  tergolong tinggi yakni masing-masing sebesar 89,3; 82,3; 91,8; dan 

95,8  (Tabel 1-4).  

 

          Tabel 1.  Hasil Penilaian Keterampilan Pembuatan Serbuk Jahe Instan (Kelompok A) 
No. Aspek yang Dinilai Skor 

1 Mencuci rimpang jahe 4 

2 Memotong rimpang jahe 3 

3 Menghaluskan potongan rimpang jahe/ temulawak dengan blender 4 

4 Memeras hasil blender sehingga diperoleh sari jahe 3 
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No. Aspek yang Dinilai Skor 

5 Mengaduk campuran selama pemanasan sampai terbentuk serbuk 4 

6 Mengayak serbuk jahe/ temulawak sehingga diperoleh serbuk halus dan 

homogen 

3 

7 Menyajikan minuman serbuk jahe instan 4 

 Skor rata-rata 3,57 

(89,3) 

      Keterangan:  4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup baik, 1 = kurang baik 

 

Tabel 2.  Hasil Penilaian Keterampilan Pembuatan Serbuk Temulawak Instan (Kelompok B) 
No. Aspek yang Dinilai Skor 

1 Mencuci rimpang temulawak 4 

2 Memotong rimpang  temulawak 3 

3 Menghaluskan potongan rimpang  temulawak dengan blender 3 

4 Memeras hasil blender sehingga diperoleh sari temulawak 3 

5 Mengaduk campuran selama pemanasan sampai terbentuk serbuk 2 

6 Mengayak serbuk temulawak sehingga diperoleh serbuk halus dan homogen 4 

7 Menyajikan minuman serbuk temulawak instan 4 

 Skor rata-rata 3,29 

(82,3) 

      Keterangan:  4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup baik, 1 = kurang baik 

 

       Tabel 3.  Hasil Penilaian Keterampilan Pembuatan Serbuk Secang Instan (Kelompok C) 
No. Aspek yang Dinilai Skor 

1 Mencuci serutan kayu secang  4 

2 Merebus serutan kayu secang sehingga dihasilkan ekstrak kayu secang 3 

3 Menuangkan ekstrak kayu secang ke dalam wajan 4 

4 Mengaduk campuran selama pemanasan sampai terbentuk serbuk 3 

5 Mengayak serbuk secang sehingga diperoleh serbuk halus dan homogen 4 

6 Menyajikan minuman serbuk secang  instan 4 

 Skor rata-rata 3,67 

(91,8) 

      Keterangan:  4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup baik, 1 = kurang baik 

 

Tabel 4.  Hasil Penilaian Keterampilan Pembuatan Minuman  Sirup Empon-Empon 

(Kelompok  D) 
No. Aspek yang Dinilai Skor 

1 Mencuci rimpang temulawak, kunyit, dan jahe 4 

2 Mengiris tipis-tipis rimpang temulawak, kunyit, dan jahe yang telah dicuci 4 

3 Memasukkan irisan temulawak, kunyit, dan jahe ke dalam panci  yang berisi 

air yang telah dipanaskan 

4 

4 Memasukkan  asam, sereh, bunga rosella, dan gula pasir 3 

5 Memanaskan dan mengaduk campuran hingga semua gula larut sehingga 

dihasilkan sirup empon-empon 

4 
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No. Aspek yang Dinilai Skor 

6 Menyajikan sirup empon-empon 4 

 Skor rata-rata 3,83 

(95,8) 

      Keterangan:  4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup baik, 1 = kurang baik 

 

Beberapa faktor pendukung terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan baik 

antara lain: (1). Tingginya motivasi peserta untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. (2). 

Tingginya antusias dan minat peserta dalam memperhatikan penyajian materi terbukti dengan 

banyaknya pertanyaan yang diajukan selama proses kegiatan. Pertanyaan yang muncul tidak 

hanya seputar materi dan teknik pembuatan melainkan lebih luas yakni tentang mengapa jahe 

dan temulawak berkasiat untuk kesehatan, bagaimana peluang usaha minuman kesehatan 

berbasis herbal, apakah masih ada prospek yang cerah, serta bagaimana teknik pemasaran 

produk tersebut di pasaran. (3).  Fasilitas yang cukup memadai yang telah disediakan oleh Tim 

PKM dan Kepala Desa Sirnoboyo, Kec. Benjeng, Kab. Gresik. (4). Dukungan penuh dari 

Pimpinan dan staf dari Desa Sirnoboyo, serta para ibu-ibu PKK warga Desa Sirnoboyo, Kec. 

Benjeng, Kab. Gresik. 

 

4. Kesimpulan   

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil kegiatan PKM yang berupa pelatihan 

pembuatan minuman kesehatan berbasis herbal dengan sasaran  ibu-ibu warga Desa Sirnoboyo, 

Kec. Benjeng, Kab. Gresik dapat disimpulkan sebagai berikut:   

(1). Peserta pelatihan telah memiliki keterampilan yang baik dalam membuat minuman kesehatan 

berbasis herbal, baik yang berbentuk serbuk maupun cair setelah  mengikuti kegiatan 

pelatihan. 

(2). Peserta pelatihan menunjukkan respon yang positif terhadap kegiatan pelatihan pembuatan 

minuman kesehatan berbasis herbal yang telah diberikan oleh Tim PKM. 
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Ucapan terimakasih disampaikan kepada Universitas Negeri Surabaya yang telah membiayai 
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Abstrak. Herba meniran, temulawak, dan ashitaba telah terbukti secara empiris memiliki aktivitas sebagai 

imunomodulator atau meningkatkan kekebalan tubuh. Dalam masa pandemi covid-19, keberadaan suplemen 

herbal yang berperan meningkatkan kekebalan tubuh sangat diperlukan guna mencegah serangan covid-19. 

Penelitian ini ditujukan untuk melakukan karakterisasi tablet efervesen herbal kombinasi herba meniran, 

temulawak, dan ashitaba (MTS). Tablet efervesen dibuat dengan metode granulasi basah. Komponen asam yang 

digunakan berupa campuran asam sitrat dan asam tartrat, sedangkan komponen basa yang digunakan adalah 

natrium bikarbonat. Parameter fisik yang diuji meliputi keseragaman bobot, waktu larut, pH, dan kadar air. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tablet efervesen herbal formula F-1 memenuhi persyaratan mutu keseragaman 

bobot, waktu larut, dan kadar air, tetapi nilai pH nya tidak memenuhi persyaratan karena di bawah 6-7 yakni 

5,77. Sementara itu tablet efervesen dengan formula F-2 memenuhi keempat persyaratan mutu baik keseragaman 

bobot, waktu larut, pH dan kadar air.  Dengan demikian tablet efervesen herbal formula F-2 memiliki mutu yang 

lebih baik dibanding formula F-1.    

Kata kunci:  Efervesen herbal, meniran, temulawak, ashitaba, imunomodulator 

 

 
Abstract. Herbs meniran, temulawak, and ashitaba had been empirically proven to have activity as 

immunomodulators or increase immunity. During the covid-19 pandemic, the existence of herbal supplements 

that play a role in boosting immunity is needed to prevent covid-19 attacks. This study is aimed to 

characterization the herbal effervescent tablets of the combination of meniran, temulawak, and ashitaba herbs 

(MTS). Effervescent tablets were prepared by wet granulation method. The acid component used was a mixture 

of citric acid and tartric acid, while the base component used is sodium bicarbonate. The physical parameters 

tested included weight uniformity, solubility time, pH, and water content. The results showed that the herbal 

effervescent tablet with F-1 formula met the quality requirements of weight uniformity, solubility time, and 

water content, but the pH value did not meet the requirements because it was below 6-7, namely 5.77. 

Meanwhile, effervescent tablets with F-2 formula  met the four quality requirements, including weight 

uniformity, solubility time, pH and moisture content. Thus the herbal effervescent tablet with  F-2 formula had 

better quality than F-1 formula. 

Keywords: Herbal effervescent, meniran, temulawak, ashitaba, immunomodulators 

 

 

1. Pendahuluan 

Pada saat ini dunia internasional, termasuk Indonesia sedang mengalami  pandemi virus corona 

(Covid-19). Sampai tanggal 1 Mei 2020, Covid-19 telah menyebar ke 168 negara, dengan jumlah 
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kematian  233.777 orang.  Sementara itu jumlah kasus positif Covid-19  di Indonesia  mencapai 

angka 10.118 orang dan 792 orang meninggal. Covid-19 telah menyebar ke 34 propinsi di 

Indonesia, dengan lima kasus tertinggi terjadi di DKI Jakarta, Jawa Barat , Jawa Timur ,  Jawa 

Tengah, dan Banten [1,2].  

Penyebaran Covid-19 sangat masif, sementara obat dan vaksin untuk penyembuhan penyakit 

akibat  Covid-19 masih dalam proses penelitian. Salah satu upaya yang disarankan untuk mencegah 

Covid-19 adalah menghindari kontak dengan orang yang punya potensi menularkan virus serta 

meningkatkan kekebalan atau imunitas tubuh.  Secara empiris telah dibuktikan bahwa beberapa 

tanaman obat tradisional mengandung senyawa bioaktif yang mempu meningkatkan imunitas tubuh 

atau bersifat imunomodulator atau imunostimulan. Di antara tanaman tersebut adalah meniran, 

temulawak dan ashitaba [3, 4, 5]. 

Meniran (Phyllantus niruri) merupakan salah satu tumbuhan obat yang secara empiris herba 

meniran telah dimanfaatkan untuk penyakit hati (hepatoprotektor), penyakit kelamin, panas dalam, 

diare, antibakteri, sariawan, obat batuk, tonik lambung, antidiabetes, imunomodulator, serta 

antivirus. Di beberapa negara, meniran ditambahkan pada bahan obat antivirus HIV. Menurut 

Kardinan dan Kusuma, meniran mengandung flavonoid yang memiliki aktivitas imunostimulan [6]. 

Ekstrak etanol meniran mampu merangsang antibodi primer dan sekunder [7]. Pemberian ekstrak 

herba meniran secara orang pada tikus terbukti mampu meningkatkan antibodi anti-serum 

red blood cell (SRBC) primer dan sekunder [8]. Menurut Narendra, et al, senyawa 

arabinogalaktan yang terkandung dalam ekstrak the meniran juga memiliki aktivitas imunostimulan 

[9].  

Temulawak (Curcuma xanthorhiza Roxb) secara empiris banyak digunakan sebagai obat 

tunggal maupun sebagai campuran dengan tumbuhan herbal lainnya. Beberapa khasiat temulawak 

berdasarkan Kemenkes (2008) antara lain mengobati bau badan tak sedap, penurunan kolesterol, 

liver, sakit kuning, hepatitis, perut kembung, tidak nafsu makan akibat kekurangan cairan empedu, 

demam, pegal linu, rematik, memulihkan kesehatan setelah melahirkan, sembelit, darah tinggi, batu 

empedu, haid tidak lancar, wasir, produksi ASI sedikit, dan menjaga stamina [12].  Menurut 

Pamadyo dan Mujahid, temulawak merupakan salah satu tumbuhan yang berhasiat untuk 

meningkatkan daya tahan tubuh (imunostimulator) [4].  

Ashitaba (Angelica keiskei) merupakan salah satu tanaman yang berasal dari Jepang dan telah 

banyak dibudidayakan di Indonesia.  Ashitaba berpotensi meningkatkan produksi sel darah merah, 

produksi hormon pertumbuhan, serta meningkatkan pertahanan tubuh untuk melawan infeksi, 

kanker, dan sebagai sumber antioksidan yang berfungsi menjaga organ tubuh dari kerusakan sel 

akibat radikal bebas serta memperlambat proses penuaan [13].  Senyawa flavonoid dalam ashitaba 

memiliki aktivitas sebagai antibakteri, antiinfluensa, antikanker, antitumor, antioksidan, dan 

antiinflamasi [14]. Menurut Enoki, et al,  ashitaba disebut sebagai tanaman insulin karena dapat 

menyembuhkan penyakit diabetes [15].. Sementara itu Sigurdsson et al. menyatakan bahwa ekstrak 

daun ashitaba mempunyai aktivitas sebagai antitumor, kanker paru-paru, dan kanker kulit [16].  

Mengingat peran dari herba meniran, temulawak, dan ashitaba yang sangat berguna bagi 

kesehatan tubuh, maka perlu suatu upaya untuk cara membuat sediaan yang menarik bagi 

masyarakat, yaitu dalam bentuk sediaan effervescent. Effervescent merupakan salah satu bentuk 

sediaan obat yang berbahan baku dari sumber asam dan sumber basa. Sumber asam yang dapat 

digunakan ialah asam sitrat, asam tartrat, dan lain-lain. Sumber basa yang dapat digunakan ialah 

natrium bikarbonat atau natrium karbonat.  Keunggulan serbuk efervesen dibanding minuman 

serbuk biasa adalah memberikan rasa yang enak dan segar karena menghasilkan gas CO2 yang 

dapat memperbaiki rasa dan sejuk di tenggorokan. Serbuk efervesen selain mudah dalam 

penyimpanan, juga sangat mudah larut sehingga tidak memerlukan proses pengadukan secara 

manual ketika diseduh [17].  
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Sampai ini belum pernah dilaporkan penelitian terkait pembuatan tablet effervescent yang 

mengandung campuran herba meniran, temulawak dan ashitaba. Oleh karena itu kami akan 

melaporkan karakterisasi tablet efervesen kombinasi daun meniran, temulawak dan daun ashitaba 

(MTS) dalam upaya meningkatkan kekebalan tubuh guna mencegah Covid-19.  

  

2. Bahan dan Metode 

2.1. Bahan  yang digunakan 

Bahan yang digunakan meliputi daun meniran, rimpang temulawak, daun ashitaba, asam 

sitrat, asam tartrat, natrium bikarbonat, laktosa, polivinil pirolidon,  aspartam, Mg-stearat, 

natrium benzoat, perisa lemon, etanol 80%, dan aquades. 

2.2. Alat yang digunakani 

Peralatan yang digunakan meliputi sperangkat alat maserasi, rotary vacuum evaporator 

(Buchi B-491), pompa vakum (Gast DOA-P-504-BN),  oven (Heraeus ST-5042), neraca 

analitik (Advanturer Ohaus), alat pencetak tablet (Erweka AR 400),   ayakan, stopwatch, pH 

meter, corong Buchner, serta peralatan gelas. 

2.3.  Prosedur penelitian 

2.3.1. Pembuatan ekstrak daun meniran dan ashitaba 

Sebanyak 3 Kg daun meniran basah yang telah dibersihkan dari kotoran yang 

melekat, dikeringkan pada suhu kamar. Sampel yang telah kering digiling sehingga 

dihasilkan serbuk kering. Sebanyak 1000 g serbuk kering daun meniran dimaserasi 

menggunakan pelarut etanol 80% selama 24 jam. Campuran disaring dengan corong 

Buchner sehingga dihasilkan ekstrak dan residu. Residu dimaserasi sebanyak dua kali 

menggunakan prosedur yang sama. Ekstrak yang diperoleh digabung dan diuapkan 

dengan rotavapor sehingga diperoleh ekstrak pekat daun meniran. Dengan prosedur 

yang sama, ekstraksi dilakukan terhadap daun ashitaba.  

2.3.2. Pembuatan ekstrak rimpang temulawak 

Sebanyak 3 Kg rimpang temulawak dibersihkan dari kotoran yang melekat, lalu 

dicuci dengan air. Rimpang dipotong berukuran kecil, lalu dikeringkan pada suhu 

kamar. Sampel yang telah kering digiling sehingga dihasilkan serbuk kering. Sebanyak 

1000 g serbuk kering rimpang temulawak dimaserasi menggunakan pelarut etanol 80% 

selama 24 jam. Campuran disaring dengan corong Buchner sehingga dihasilkan ekstrak 

dan residu. Residu dimaserasi sebanyak dua kali menggunakan prosedur yang sama. 

Ekstrak yang diperoleh digabung dan diuapkan dengan rotavapor sehingga diperoleh 

ekstrak pekat rimpang temulawak.  

2.3.3. Pembuatan granul kombinasi ekstrak daun meniran, rimpang temulawak dan daun 

ashitaba (MTS)  

Ekstrak kental daun meniran, rimpang temulawak, dan daun ashitaba dicampur 

dengan perbandingan = 1 : 1 : 1. Gabungan ekstrak tersebut selanjutnya dicampur 

dengan laktosa dengan perbandingan 1 : 3, diaduk sampai terbentuk massa yang 

kompak, kemudian  diayak dengan ayakan mesh 20. Selanjutnya campuran dikeringkan 

dalam oven vakum suhu 60 
o
C selama 1 jam . Campuran yang sudah kering diayak 

dengan ayakan mesh 20 hingga terbentuk granul.  

2.3.4. Pembuatan tablet efervesen MTS  

Pembuatan tablet effervescen dilaksanakan dengan metode granulasi basah. 

Formulasi tablet effervescen yang digunakan mengacu pada Kholidah, dkk. [18]. Bahan 

dibagi menjadi dua bagian yaitu bahan-1 dan bahan-2.  Bahan-1 dibuat dari campuran 

natrium bikarbonat, polivinilpirolidon, laktosa, Mg-stearat, dan perisa lemon. Campuran 

diayak dengan ayakan 12 mesh. Bahan dikeringkan dalam oven pada suhu 60 
o
C selama 
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15 menit.  Bahan-1 dicampur dengan bahan-2 yang terdiri dari campuran serbuk 

meniran-temulawak-ashitaba, asam sitrat, asam tartrat, dan aspartam. Campuran diaduk 

homogen lalu diayak dengan ayakan 12 mesh. Ke dalam campuran ditambahkan 

natrium benzoat. Selanjutnya campuran dicetak menjadi tablet effervesen.  

2.3.4. Uji mutu fisik tablet efervesen kombinasi ekstrak daun meniran, rimpang temulawak dan 

daun ashitaba  

2.3.4.1. Uji keseragaman bobot  

Sebanyak 10 tablet ditimbang secara seksama, kemudan dihitung bobot rata-rata 

dan koefisien variasinya. Tablet yang baik jika tidak satupun yang bobotnya 

menyimpang 20% dari bobot rata-rata serta tidak boleh lebih dari 2 tablet yang 

menyimpang 10% dari bobot rata-rata [19].  

2.3.4. 2. Uji waktu larut 

Sebuah tablet effervesen dimasukkan ke dalam gelas yang berisi 200 mL 

aquades. Waktu larut dihitung menggunakan stopwatch mulai tablet dicelupkan 

sampai semua tablet larut dalam air. Tablet yang baik akan larut dengan cepat dalam 

waktu 1-2 menit [17, 20].  

2.3.4. 3. Uji derajad keasaman (pH) 

Sebuah tablet effervesen dilarutkan dalam 200 mL akuades. Sebanyak 100 mL 

larutan tersebut diukur pH nya menggunakan pH meter. Tablet effervesen yang baik 

memiliki nilai pH mendekati netral yaitu 6 – 7  [21,22]. 

2.3.4. 4. Uji kadar air 

Sebanyak 2 gram  tablet effervesen yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam 

cawan porselin yang telah diketahui beratnya. Setelah sampel diratakan, cawan 

dipanaskan dalam oven pada suhu 105 
o
C selama 3 jam. Prosedur diulang sampai 

diperoleh bobot yang tetap. Tablet yang baik memiliki kadar air  5% [23].  

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
3.1.  Ekstraksi daun meniran, rimpang temulawak, dan daun ashitaba  

Dalam penelitian ini dari 1000 g serbuk kering daun meniran, ashitaba dan temulawak  

setelah dimaserasi dengan pelarut etanol 80% dilanjutkan penguapan dengan rotavapor 

menghasilkan ekstrak pekat masing-masing sebanyak 63,4 g, 58,2 g dan 45,9 g. Warna ketiga 

ekstrak pekat tersebut adalah hijau gelap, hijau gelap dan kuning tua. Selanjutnya ekstrak 

pekat ini siap digunakan untuk membuat granul kombinasi ekstrak ketiga bahan herbal 

tersebut.     

3.2. Rancangan formula tablet efervesen kombinasi daun meniran rimpang temulawak dan daun 

ashitaba  

Pada penelitian ini dilakukan rancangan 2 formula tablet efervesen herbal kombinasi 

ekstrak MTS dengann kode F-1 dan F-2, mengacu pada Kholidah, dkk [33]. Modifikasi 

dilakukan terhadap jumlah asam sitrat, asam tartarat, dan natrium bikarbonat dengan 

konsentrasi masing-masing  50% dan 60% dari bobot tablet yang dibuat yaitu 2 gram.  

Formulasi tablet effervesen disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Formulasi tablet effervesen 

Bahan 

Formula (mg) 

F-1 F-2 

Granul campuran ekstrak  meniran-temulawak- 600 600 
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Bahan 

Formula (mg) 

F-1 F-2 

ashitaba (30%) 

Asam sitrat 320 140 

Asam tartrat 200 460 

Natrium bikarbonat 480 600 

Polivinilpirolidon (PVP)  50 50 

Natrium benzoat  3,2 3,2 

Aspartam  20 20 

Mg-stearat  20 20 

Perisa lemon 20 20 

Laktosa (sampai 100%) 886.8 686.8 

Jumlah 2000 2000 

 

3.3. Hasil uji keseragaman bobot tablet efervesen MTS   

Sebanyak 10 tablet efervesen herbal MTS masing-masing dengan formula F-1 dan F-2  

ditimbang secara seksama, kemudan dihitung bobot rata-rata serta persentase rata-rata 

penyimpangan bobotnya. Dari hasil analisis data diperoleh bahwa  tablet efervesen F-1 

memiliki bobot rata-rata 1,9057 gram dan persentase rata-rata penyimpangan bobot sebesar 

0,212%  (kurang dari 20%) serta tidak ada tablet yang menyimpang lebih dari 10%.  Dengan 

demikian tablet formula F-1 memenuhi syarat mutu untuk keseragaman bobot [42].  Hasil 

analisis data tablet efervesen F-2 memiliki bobot rata-rata 1,722 gram dan persentase rata-rata 

penyimpangan bobot sebesar 0,186 %  (kurang dari 20%) serta tidak ada tablet yang 

menyimpang lebih dari 10%.  Dengan demikian tablet formula F-2 memenuhi syarat mutu 

untuk keseragaman bobot [19, 20]. 

3.4.  Uji waktu larut tablet efervesen MTS   

Pengujian waktu larut dilakukan dengan cara melarutkan sebuah tablet effervesen ke dalam 

gelas yang berisi 200 mL aquades. Dari hasil pengujian diperoleh data bahwa tablet efervesen 

formula F-1 dan F-2 masing-masing memiliki rata-rata waktu larut 2,29 menit dan 2,57 menit. 

Kedua formula tablet efervesen baik F-1 dan F-2 memiliki waktu larut kurang dari 5 menit 

sehingga memenuhi persyaratan mutu waktu larut [17, 21].  

3.5. Uji derajad keasaman (pH) tablet efervesen MTS   

Nilai derajad keasaman  tablet efervesen MTS ditentukan dengan cara melarutkan tablet 

tersebut  dalam 200 mL akuades, lalu diukur menggunakan pH meter.  Hasil pengukuran pH 

larutan tablet F-1 dan F-2 menunjukkan bahwa masing-masing larutan tablet tersebut memiliki 

pH sebesar 5,77 dan 6,07.  Tablet effervesen formula 1 memiliki nilai pH dibawah persyaratan 

mutu 6-7, sementara itu tablet efervesen formula nilai pH-nya memenuhi persyaratan mutu 

karena terletak antara 6 dan 7 [21,22]. 

3.6. Uji kadar air tablet efervesen MTS 

Penentuan kadar air tablet efervesen MTS ditentukan dengan cara eebanyak 2 gram  tablet 

effervesen yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam cawan porselin yang telah diketahui 

beratnya, lalu dipanaskan dalam oven pada suhu 105 
o
C selama 3 jam sampai diperoleh bobot 

yang tetap. Dari hasil pengukuran diperoleh bahwa rata-rata kadar air tablet efervesen F-1 dan 

F-2 memiliki kadar air masing-masing 0,172% dan 0,208%. Mengingat bahwa kadar air dari 
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kedua formula kurang dari 5% maka kedua formula tablet efervesen MTS memenuhi syarat 

mutu kadar air  [21, 23].  

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tablet efervesen herbal MTS dengan 

formula F-1 memenuhi persyaratan mutu keseragaman bobot, waktu larut, dan kadar air, namun 

tidak memenuhi persyaratan mutu nilai pH. Sementara itu tablet efervesen herbal MTS dengan 

formula F-2 memenuhi semua persyaratan mutu baik keseragaman bobot, waktu larut, ph serta 

kadar air. Dengan demikian tablet efervesen herbal MTS formula F-2 memiliki mutu yang lebih 

baik dibandingkan formula F-1.   
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Abstract. The aim of this research was to synthesize and characterize  chitosan-alginate for matrix   

isoniazid encapsulation to produce controlled release metformin  drug. The microparticles were 

evaluated for surface morphology, functional group, size particles, drug content, encapsulation 

efficiency and swelling index. The drug release kinetic was investigated at gastric and intestinal 

artificial pH. Spectra  FTIR showed that carboxylate salt COOCa that showed the effect of interaction 

between functional group - NH2  with chitosan  and  COO-  from alginate to polielectrolite  complex 

by   Ca
2+

 ion. The release mechanism of isoniazid  through diffusion mechanism combination and 

erosion.  

Keywords: metformine, encapsulation , chitosan alginate 

 

 

Abstrak. Tujuan  penelitian ini adalah sintesis dan karakterisasi kitosan-alginat sebagai matrik 

enkapsulasi isoniasid untuk menghasilkan isoniazid sistem lepas terkontrol. Mikropartikel yang 

dihasilkan dianalisis morfologi permukaan, gugus fungsional, dan uji kinetika disolusi. Kinetika  

disolusi metformin  di lakukan pada pH larutan lambung dan usus buatan. Data spektra menunjukkan 

terbentuknya garam karboksilat COOCa, yang menunukkan adanya interaksi antara gugusfungsional  

–NH2  dari kitosan dan COO– dari alginat dalam membentuk kompleks polielektrolit oleh ion Ca
2+

 

Mekanisme pelepasan isoniazid  adalah melalui mekanisme kombinasi difusi dan erosi.  

Kata Kunci:metformin, enkapsulasi, kitosan alginat 

 

1. Pendahuluan 

Diabetes mellitus merupakan  merupakan penyakit akibat gangguan metabolisme tubuh yang 

dicirikan tingginya kadar glukosa darah (hiperglikemia) disertai gangguan pada metabolism 

karbohidrat, lipid dan protein sebagai dampak dari menurunnya fungsi insulin. Data International 

Diabetes Federation (IDF) 2015 menyebut di Indonesia jumlah diabetisi sekitar 10 juta, berada 

pada peringkat ke-7 dari 10 negara dengan penyandang diabetes terbesar di seluruh dunia. Data 

WHO memperkirakan jumlah penderita DM tipe 2 di Indonesiaakan meningkat signifikan hingga 

21,3 juta jiwa pada 2030. Pengendalian glukosa darah merupakan salah satu pilar penting untuk 

pencapaian pengendalian glukosa darah sehingga dapat mengurangi risiko komplikasi 

(makrovaskular dan mikrovaskular) pada diabetisi tipe 1 maupun tipe 2 . Salah satu caranya adalah 

dengan mengkonsumsi metformin yaitu anti diabetes secara teratur. Metformin yang tersedia 

adalah dalam bentuk tablet, waktu paruh biologis hanya 1-2 jam sehingga pasien harus 

mengkonsumsi 2-3 kali sehari secara terus menerus. Penggunaan secara terus menerus dapat 

meningkatkan risiko asidosis laktat sehingga dapat berakibat fatal. Salah satu cara untuk 

mengatasinya adalah dengan meningkatkan waktu paruh biologis yaitu dengan cara 

mengenkapsulasinya menggunakan material komposit (Jyothi, et.al, 2010). Beberapa material 

dapat digunakan untuk matrik enkapsulasi misalnya alginate (Sabitha, et.al, 2010), kitosan (Yan 

et.al, 2005), kombinasi alginate kitosan (Takka, et.al, 2010) Dalam penelitian ini digunakan 

mailto:saricahyaningrum@unesa.ac.i
mailto:amaria@unesa.ac.id
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komposit kitosan alginat dengan ditambahakan suatu surfaktan sebagai matriks enkapsulasi 

metformin. 

 

2. Metode Penelitian 
Material 

Beberapa alat digunakan dalam penelitian ini yaitu: alat gelas; Spektrofotometer Fourier 

Transform Infra Red (FT-IR) dan spektrofotometer UV-Vis Shimadzu 1800. 

 

Instrumentasi 

Bahan-bahan yang digunakan yaitu:natrium alginat, kitosan  dengan derajat deasetilasi 85% 

produksi PT. Chitosindo Indonesia, asam asetat glasial, akuademineral, obat tablet metformin kadar  

500mg, KH2PO4 (Merck), NaOH (Merck), H3PO4 (Sigma Alderich), CaCl2. 0,15 M, AgNO3 0,1 N, 

dan Tween 80 1%, 2%, 3%, 4% dan 5% (v/v). 

 

Prosedur 

Enkapsulasi Metformin 

Sebanyak 10 gram pirazinamid  dilarutkan dalam 80 ml akuades diaduk sampai terlarut 

sempurna selanjutnya ditambahkan 20 mL larutan alginat 2% (b/v). campuran tersebut diaduk 

dengan magnetic stirrer sampai homogen. Larutan yang dihasilkan selanjutnya ditambahkan tetes 

demi tetes  ke dalam larutan CaCl2 0,15 M menggunakan pipet tetes dan terbentuk butiran. Butiran 

tersebut selanjutnya didiamkan selama 10 menit, kemudian disaring dan dicuci dengan akuades 

sampai pH filtratnya netral dan bebas ion Cl
-
. Butiran yang sudah dinetralkan direndam dalam 

larutan tween 80 dengan berbagai konsentrasi 3%, kemudian didiamkan selama 10 menit. Butiran  

yang dihasilkan disaring. Kemudian direndam dalam larutan kitosan 1%. Setelah itu, dibiarkan 

selama 10 menit, kemudian disaring dan dikeringkan dalam suhu ruang. Metformin terenkapsulasi 

yang dihasilkan dilakukan karakterisasi. 

Uji Disolusi 

Uji disolusi metformin terenkapsulasi alginat-kitosan-Tween 80 dilakukan pada dua media, 

yaitu media larutan fisiologi lambung (pH 1,2) dan media larutan fisiologi  usus (pH 7,4) yang 

dilakukan selama 60 menit. Masing-masing 100 mg metformin terenkapsulasi dimasukkan ke 

dalam wadah berbeda yang berisi 100 mL media larutan fisiologis lambung dan larutan fisiologis 

usus. Larutan diambil pada menit ke-10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 dan 60 sebanyak 10 mL. 

Larutan sampel uji disolusi diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan panjang 

gelombang maksimum sehingga diperoleh absorbansi sampel. Hasil absorbansi yang diperoleh 

kemudian dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier untuk memperoleh konsentrasi dan massa 

metformin yang terlarut 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Enkapsulasi Metformin 

Proses enkapsulasi ini bertujuan untuk menjerap partikel metformin dengan menggunakan 

paduan polimer alginat dan kitosan. Paduan polimer alginat-kitosan bersifat biodegradable, 

biokompatible dan tidak toksik terhadap tubuh. Sebanyak 1 gram metformin yang setara dengan 

35,9971 mg zat aktif metformin (Lampiran 5), dihaluskan dengan menggunakan mortal alu, 

kemudian dilarutkan dalam larutan alginat 2 % sebanyak 3 mL. Digunakan perbandingan alginat 

dengan metformin sebesar 3:1 sesuai dengan peneltian (Szekalska et.al, 2016) pada enkapsulasi 

oleoresin minyak jahe yang menunjukkan nilai efisiensi tertingginya serta digunakan konsentrasi 

alginat 2% sesuai dengan penelitian (Szekalska, et.al 2016) yang manghasilkan nilai efisiensi 

tertinggi. Larutan metformin dalam alginat yang homogen berwarna putih kecoklatan. Kemudian 
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diteteskan ke dalam larutan CaCl2 0 yang berfungsi sebagai agen pengikat silang pada alginat. 

Konsentrasi CaCl2 yang digunakan berpengaruh terhadap banyaknya ikatan yang terbentuk antara 

ion Ca
2+

 dengan gugus karboksilat dari alginat. Semakin besar konsentrasi larutan CaCl2 maka akan 

semakin banyak ikatan yang terbentuk dan zat aktif metformin akan semakin sulit dilepaskan 

dalam medium tubuh (Prieto, et.al, 2013). Ion divalen  Ca
2+

 akan menggantikan ion Na
+
 yang 

mengikat silang antara gugus asam mannuronat dan gugus asam guluronat dari garam Na-alginat 

yang terputus saat alginat dilarutkan dalam akuades (Trisnawati, 2014). Adanya pengikatan ulang 

oleh ion Ca
2+

 ditandai dengan terbentuknya butiran-butiran gel dari larutan metformin-alginat yang 

dapat diamati pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Reaksi hipotetik kitosan-alginat (Cahyaningrum et.al, 2015) 

Pada penelitian ini  agen pengikat silang yang digunakan adalah CaCl2. Ion Ca
2+

 karena ion 

tersebut merupakan ion divalen yang memiliki laju pembentukan gel dengan alginat lebih cepat 

jika dibandingkan dengan ion divalen yang lain (Cahyaningrum , et.al 2015). Reaksi antara ion 

Ca
2+

 dengan alginat dapat diamati pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 2.  Metformin terenkapsulasi pada matrik kitosan alginate dalam bentuk bead 
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Gambar 3. Spektra FT-IR (a) alginat-kitosan, (b) metformin, (c) alginat-kitosan-metformin (d) 

alginat-kitosan metformin-Tween 80. 

 

Pada spectra hasil FTIR untuk alginat-kitosan serapan kharakteristik –OH terdapat pada  pada 

bilangan gelombang 3572,04 cm
-1

, sepktra ini didukung oleh munculnya  serapan –OH pada 

bilangan gelombang 3293,4 cm
-1

. Serapan untuk gugus fungsional NH muncul  pada bilangan 

gelombang 3414,55 cm
-1

. Gugus fungsional C=O muncul pada bilangan gelombang 1717,87 cm
-1

, 

dan 1165,96 cm
-1

 dengan intensitas yang rendah,  hal ini menunjukkan   gugus C–O dari alginat 

sudah  banyak yang berikatan dengan Ca
2+

 sebagai agen pengikat silang gugus COO–. Munculnya 

spektra pada bilangan gelombang 1437,09 cm
-1 

menunjukkan terbentuknya garam karboksilat 

COOCa, akibat adanya interaksi antara gugusfungsional  –NH2  dari kitosan dan COO– dari alginat 

dalam membentuk kompleks polielektrolit oleh ion Ca
2+

 . 

Tabel 1. Hasil Disolusi metformin Terenkapsulasi  dalam Larutan Fisiologis Lambung pH 1,2 dan 

dalam Larutan Fisiologis Usus pH 7,4. 

Waktu 

(menit) 

% Massa 

(pH 1,2) 

Sistem terpisah 

% Massa 

(pH 7,4) 

Sistem terpisah 

10 4,5910 2,4136 

15 6,4538 8,3728 

20 8,4501 13,4782 

25 9,4665 27,6308 

30 10,4527 33,5015 

35 10,4862 44,1580 

40 11,6890 53,9641 

45 11,7503 58,6406 

50 11,6284 57,6230 

55 11,3617 58,1163 

60 10,3405 59,3639 

3500 3000 2500 2000 1000 1500 500 

Bilangan gelombang (cm-1) 

(a) 

(c) 
%

T
 

(d) 

(b) 
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Dari data yang didapatkan dapat diamati bahwa pelepasan zat aktif metformin terus mengalami 

peningkatan secara bertahap seiring dengan bertambahnya waktu. Adanya mekanisme Swelling 

patch mempengaruhi peningkatan pelepasan zat aktif obat. Tween 80 yang bersifat higroskopis 

dapat meningkatan pembasahan dan Swelling patch. Terbentuknya pori-pori pada partikel 

metformin terenkapsulasi inilah yang berkontribusi pada pelepasan zat aktif metformin melalui 

sediaan sehingga meningkatkan konsentrasi metformin yang dilepaskan. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelepasan zat aktif diantaranya adalah beratnya 

molekul polimer. Semakin berat molekul polimer penyalut, maka semakin teratur struktunya 

sehingga pelepasan zat aktif obat akan semakin lama. Ukuran partikel juga mempengaruhi laju 

pelepasan zat aktif, semakin besar ukuran partikel semakin lama pula pelepasan zat aktif obat 

sedangkan semakin tinggi porositas obat maka akan mempercepat laju pelepasan obat 

(Bolourtchian, 2005).  

 

Tabel 2 Nilai Koefisien korelasi (R
2
) dan Eksponen Difusi (n) Disolusi metformin Terenkapsulasi 

pada kitosan alginate 
Persamaan Laju 

Reaksi 

pH 1,2 pH 7,4 

Orde nol y = 0,1234x + 4,6883 

R² = 0,5575 

y = 1,3412x – 6,5652 

R² = 0,9255 

Orde Satu y = 0,0061x + 0,7596 

R² = 0,6389 

y = 0,0262x + 0,5079 

R² = 0,7082 

Higuchi y = 1,3693x + 1,8527 

R² = 0,7768 

y = 14,648x – 45,608 

R² = 0.9542 

Korsmeyer-

Peppas 

y = 0,4686x + 0,2755 

R² = 0,8443 

y = 1,9682x – 1,505 

R² = 0,8950 

 

Tabel 2 yang  menggambarkan pola pelepasan zat aktif metformin dalam larutan fisiologis 

lambung pH 1,2 dan larutan fisiologis usus pH 7,4.  Pada data Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa 

pola pelepasan zat aktif metformin terenkapsulasi alginat-kitosan-Tween 80 konsentrasi 4%  pada 

larutan fisiologis lambung pH 1,2 mengikuti persamaan Korsmeyer Peppas dengan mekanisme 

difusi dan pada larutan fisiologis usus pH 7,4 mengikuti persamaan Higuchi dengan mekanisme 

erosi. Hal tersebut dapat diamati berdasarkan nilai koefisien korelasi (R
2
) tertinggi dan harga 

eksponen difusi (n) yang menunjukkan bahwa pola pelepasan zat aktif metformin terenkapsulasi 

alginat-kitosan Tween 80 konsentrasi 4% adalah secara perpaduan antara difusi dan erosi.  

 

4. Kesimpulan 

Data spektra menunjukkan terbentuknya garam karboksilat COOCa, akibat adanya interaksi 

antara gugusfungsional  –NH2  dari kitosan dan COO– dari alginat dalam membentuk kompleks 

polielektrolit oleh ion Ca
2+

. Pola pelepasan metformin terenkapsulasi alginat-kitosan dengan 

penambahan Tween 80 4% pada larutan fisiologis lambung pH 1,2 mengikuti persamaan 

Korsmeyer Peppas dengan mekanisme difusi dan pada larutan fisiologis usus pH 7,4 mengikuti 

persamaan Higuchi dengan mekanisme erosi baik dalam uji disolusi secara terpisah antara larutan 

fisiologis lambung pH 1,2 dan larutan fsiologis usus pH 7,4 maupun dalam uji disolusi sistem 

kontinyu dari larutan fisiologis lambung pH 1,2 dilanjutkan ke larutan fisiologis usus pH 7,4. 

. 

Ucapan Terima Kasih  
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Abstract. This study is conducted to distinguish the extract of red-stemmed binahong leaves and the 

extract of green-stemmed binahong leaves and to physicochemically characterize them. Extraction is 

done by using water solvents. Extraction results are characterized physically and chemically. Physical 

characterization involves color, pH, viscosity, and density. Chemical characterization involves 

phytochemical testing of each binahong leaf extract. Physically the results show that in addition to the 

color difference, the three other physical properties of the two extract types are almost the same. 

Chemically, the two extracts have differences in the tannin and saponin contents. However, both 

extracts showed the presence of alkaloids, flavones, and steroids. 

Keywords: binahong; extract; physically; chemically 

 

1. Introduction 

Binahong, which has recently been widely grown as an ornamental plant, has many properties 

in curing various kinds of minor and serious ailments. This plant originating from Korea is known 

to the Chinese by the name dheng san chi and has been consumed for thousands of years by the 

Chinese, Korean, Taiwanese and others.  

Binahong is a kind of creeper. The roots are rhizome-shaped. The stems are soft, twine each 

other in green color (binahong with green trunk) and red color (binahong with red trunk). The 

different types of binahong based on the color of the stems distinguish their use as a traditional 

medicinal ingredient. Wound healing usually uses a type of binahong with a red trunk. Prevention 

of minor ailments generally uses the green trunked binahong type. 

Binahong has single leaves, very short-stemmed, alternately arranged, green, heart-shaped. 

Binahong leaf blade is thin limp, pointed tip, grooved base, flat edge, smooth surface. The leaves 

are edible. This leaf part is widely used as a medicinal ingredient. Binahong leaves are thought to 

contain flavonoids, alkaloids, terpenoids, and saponins. The leaves of these plants have 

antibacterial properties and are cytotoxic. Binahong leaves also contain oleanolic acid which has 

anti-inflammatory properties to reduce pain such as burns. 

Actually, almost all parts of the Binahong plant can be used as medicinal ingredients. Binahong 

is believed to have the potential as an antioxidant and cancer prevention agent. This plant is 

thought to have a high antioxidant and antimicrobial content (Priya, Gupta, Mahajan, Agnihotri, & 

Sharma, 2015). Binahong has the potential as an antioxidant and cancer prevention agent. 

Compounds that are thought to be antioxidants and anti-inflammatory are flavonoids contained in 

these plants. Phytochemical screening of binahong leaves showed that the flavonoids in binahong 

leaves which are antioxidants can inhibit the action of the xanthine oxidase enzyme. This can 

inhibit uric acid formation. 

In general, binahong has great potential as a medicinal plant. Many things from this plant still 

need to be explored, especially as a phytopharmaca. Plants that spread through China to Southeast 

Asia are even known in European and American countries. However, experts from these countries 

have not been interested in researching binahong seriously and deeply (Manoi, 2009). Thus, on this 
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occasion, it is necessary to study the chemical content of the binahong plant with red and green 

trunk along with its physicochemical characteristics to ensure that binahong is a plant that has the 

potential for medicinal development. 

 

2. Material and Method  

Material 

The main material of this research are binahong leaves with red stems and binahong leaves with 

green trunks harvested from the Banyuwangi environment of East Java. 

Procedure  

Binahong leaf extract preparation 

Binahong leaf extract is prepared through a maceration technique involving solvents with 

different polities, such as water, ethanol, hexane, and others. However, this research is limited 

by distilled water solvent. The extraction was carried out with the help of a rotary evaporator. 

Binahong leaf extract characterization 

The binahong leaf extract was characterized physically and chemically. Physical 

characterization is related to the organoleptic of the extract, viscosity, density, and others. 

Chemical characterization is carried out mainly to screen bioactive compounds which are 

responsible for the emergence of drug potential from binahong. This chemical characterization 

was carried out by means of a phytochemical test consisting of: carbohydrate test with molisch 

reagent, reducing sugar test with Fehling solution, tannin test with vanillin solution, saponin test 

with distilled water plus HCl, alkaloid test with dragendorff reagent, flavonoid test with ethanol 

added. Mg powder and 2N HCl then added with concentrated HCl, steroid test with anhydrous 

acetic acid plus concentrated H2SO4. 

 

3. Result and Discussion 

Research result 

The resulting binahong extract consists of leaf extract from binahong with red trunk and leaf 

extract from binahong with green trunk which is extracted using distilled water. The leaf extract 

from binahong with red stems during extraction with water solvent is red, while the leaf extract 

from binahong with green trunk is yellow as shown in Figure 1. 

        

a  b 

Figure 1. Leaf extract from binahong with red trunk (a) and leaf extract from binahong with green 

trunk (b) when extracted 

The red color of the leaf extract of the binahong with red trunk and the yellow color of the leaf 

extract of the green trunk lasted for 3 days after being stored in the refrigerator. After 3 days, it 

turns out that the colors of the two types of binahong leaf extract have changed to almost the same 

color, namely brownish-yellow as shown in Figure 2. 
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a                           b 

Figure 2. Leaf extract from binahong with red trunk (a) and leaf extract from binahong with green 

trunk (b) after being stored for 3 days 

The physical properties other than the color of the binahong leaf extract with red trunk 

(BLERT) and the binahong leaf extract with green trunk (BLEGT) are shown in Table 1 below. 

Table 1. Physical properties of the leaf extract from the binahong with the red and the green trunk 

Type of 

material 

pH Density Viscosity 

BLERT 6 0.970736 9.83 

BLEGT 7 0.970836 9.84 

Analysis of the chemical content of leaf extracts from binahong with red trunk and leaf extract 

from binahong with green trunk through qualitative phytochemical tests is shown in Table 2. 

Table 2. The results of the analysis of compounds in the leaf extract of binahong with the red and 

the green trunk 

Type of 

Compound 

BLERT BLEGT 

Carbohydrate - - 

Reducing sugar + + 

Tannins - + 

Saponins - + 

Alkaloids + + 

Flavonoids + + 

Steroids + + 

Discussion 

The leaf extract from the binahong with a red trunk and the leaf extract from the binahong with 

a green trunk has different color characteristics in the initial extraction results. This is thought to 

occur because there are different organic compounds responsible for these color differences. The 

red color in the leaf extract of the red trunked binahong is thought to be due to the presence of 

betalains (Pawar, Shinde, & Junna, 2018). A red-purple coloring pigment that has a structure like 

Figure 3. The yellow color in the leaf extract of the green trunk indicates the presence of flavone 

and chalcone compounds. (Masniah & Manurung, 2019). 

 

Figure 1. Betalain, a red-purple pigment in the leaf extract of binahong with red trunk 



Prosiding Seminar Nasional Kimia (SNK) 2020  
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 10 Oktober 2020 

 
 

 

330 

The organic compounds responsible for the color difference between the leaf extract of the 

binahong with the red trunk and the leaf extract of the binahong with the green trunk appear to be 

unstable on storage. Apart from being easily oxidized, many factors change their stability, causing 

discoloration and loss of functional properties (Herbach, Stintzing, & Carle, 2006). This is 

evidenced by the browning of the stored extracts after a storage period of 3 days, as shown in 

Figure 4.2. The easily oxidized nature of the organic compounds contained in each leaf extract 

from binahong is very important related to the use of leaf extract from binahong as an antioxidant 

and/or reducing reagent. 

Based on physical characteristics, apart from color, the two-leaf extracts from binahong are not 

much different. The leaf extract from binahong with a red trunk is more acidic with a density and 

consistency slightly smaller than the leaf extract from binahong with a green trunk. The pH of the 

two types of extracts tends to be neutral and not too acidic. This is predicted to be very well used as 

a base for the cosmetic and drug industries. Regarding the cosmetic industry, the pH of each leaf 

extract from binahong is close to the pH of the skin which is around pH = 5. Based on the 

proximity to the pH of the skin surface, the pH of the leaf extract from binahong with the red trunk 

is better than the pH of the leaf extract from binahong with the green trunk. 

Qualitatively, the leaf extract from the binahong with red trunk and the leaf extract from the 

binahong with green trunk was different in the presence of tannin and saponin compounds. The 

first type of extract did not show but the second type of extract showed the presence of these two 

kinds of compounds. Both types of extracts show the presence of alkaloid compounds, flavonoids, 

and steroids. However, it has not been identified each type of the alkaloid, flavonoid, and steroid 

compounds. 

 

4. Conclusion 

The leaf extract from the binahong with red trunk and the leaf extract from the binahong with 

the green trunk is physically different in the color produced during extraction, which is red for the 

first type of extract and the second type is yellow. Both of them were unstable and easily oxidized, 

evidenced by storage after 3 days, both of them were browned so that they were almost the same 

color. Other physical properties are relatively not different even though the pH, density, and 

viscosity of the leaf extract from binahong with the red trunk are lower in value than the leaf 

extract from binahong with the green trunk. The two types of leaf extracts from binahong have 

differences in the content of tannins and saponins. However, both of them contain alkaloid 

compounds, flavonoids, and steroids. 
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Abstrak. Obat herbal memiliki banyak khasiat yang berasal dari bahan aktif yang terkandung dalam tanaman 

yang dapat digunakan untuk penyembuhan penyakit. Penelitian mengenai aktivitas antibakteri dan antijamur dari 

obat herbal yang digunakan sebagai obat keputihan telah dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui aktivtas antibakteri dan antijamur pada obat herbal ―X‖ terhadap bakteri Neisseria gonnorhoeae 

(49226) dan jamur Candida albicans (ATCC 10231). Obat herbal yang digunakan pada penelitian ini memiliki 

kandungan simplisia tanaman herbal seperti majakani, dauh sirih, daun pacar, gambir, dan kunyit. Konsentrasi 

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,13%, dan 1,69%. Aktivitas 

antibakteri dan antijamur menggunakan metode difusi cakram. Hasil dari metode tersebut berupa ada atau 

tidaknya zona bening yang terjadi disekitar cakram yang menunjukkan adanya penghambatan pertumbuhan 

mikroba oleh obat herbal. Hasil aktivitas antibakteri obat herbal terhadap bakteri Neisseria gonnorhoeae dengan 

konsentrasi 50% memiliki diameter zona hambat sebesar 8 mm dan konsentrasi 25% sebesar 7 mm sedangkan 

pada konsentrasi yang lebih rendah tidak terdapat zona hambat bakteri. Hasil aktivitas antijamur terhadap jamur 

Candida albicans pada obat herbal dengan konsentrasi 50% dan 25% masing–masing memiliki zona hambat 

sebesar 9,68 mm dan 8,45 mm sedangkan pada konsentrasi yang lebih rendah juga tidak terdapat diameter zona 

hambat. Pada penelitian ini juga ditentukan aktivitas antibakteri dan antijamur sampel obat herbal pada 

konsentrasi 100% yang memiliki diameter zona hambat bakteri sebesar 18,520 mm dan diameter zona hambat 

jamur sebesar 22,411 mm. Hasil pada obat herbal konsentrasi 100% membuktikan bahwa aktivitas antibakteri 

dan antijamur pada obat herbal hampir sama dengan obat-obatan sintetis yang digunakan untuk penghambatan 

pertumbuhan mikroba. Kesimpulan yang  didapat dari penelitian ini bahwa obat herbal pada penelitian ini 

memiliki aktivitas antibakteri dan antijamur yang baik sehingga dapat digunakan sebagai obat untuk mengatasi 

keputihan. 

Kata kunci: Obat Herbal, Aktivitas antibakteri, Aktivitas antijamur, difusi cakram, Neisseria gonnorhoeae, 

Candida albicans. 

 

 
Abstract.  Herbal medicine has many properties that come from the active ingredients contained in plants that 

can be used to cure diseases. Research on the antibacterial and antifungal activities of herbal medicines used as a 

vaginal discharge medicine has been carried out. The purpose of this study was to determine the antibacterial and 

antifungal activity of the herbal medicine "X" against Neisseria gonnorhoeae (49226) and Candida albicans 

(ATCC 10231). The herbal medicine used in this study contains herbal plant simplicia such as majakani, betel 

leaf, henna leaves, gambier, and turmeric. The concentrations used in this study included 50%, 25%, 12.5%, 

6.25%, 3.13%, and 1.69%. Antibacterial and antifungal activity using the disc diffusion method. The result of 

this method is the presence or absence of a clear zone around the disc which indicates the inhibition of microbial 

growth by herbal medicine. The results of the antibacterial activity of herbal medicine against Neisseria 

gonnorhoeae with a concentration of 50% had an inhibition zone diameter at 8 mm and a concentration of 25% 

at 7 mm, while at lower concentrations there was no bacterial inhibition zone. The results of the antifungal 

activity against Candida albicans on herbal medicines with a concentration of 50% and 25% respectively had an 

inhibition zone at 9.68 mm and 8.45 mm, while at lower concentrations there was no inhibition zone diameter. In 

this study also determined the antibacterial and antifungal activity of herbal medicinal samples at a concentration 
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of 100% which had a bacterial inhibition zone diameter of 18.520 mm and a fungal inhibition zone diameter of 

22,411 mm. The results on 100% concentration of herbal medicines proved that the antibacterial and antifungal 

activities of herbal medicine were almost the same as those of synthetic drugs used to inhibit microbial growth. 

The conclusion from this study is that the herbal medicine in this study has good antibacterial and antifungal 

activity so that it can be used as a medicine of vaginal discharge. 

Keywords : Herbal medicine, Antibacterial activity, Antifungal activity, disc diffusion, Neisseria gonnorhoeae, 

Candida albicans. 

 

 

1. Pendahuluan 

Obat herbal mempunyai peran yang sangat besar terhadap kesehatan masyarakat Indonesia. 

Obat herbal adalah obat yang digunakan untuk penyembuhan penyakit yang terdiri dari beberapa 

tanaman yang mempunyai banyak khasiat. Khasiat yang dihasilkan berasal dari bahan aktif yang 

terkandung dalam tanaman tersebut. Tanaman obat tradisional merupakan ramuan bahan alam yang 

secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman dan keanekaragaman 

tanaman obat-obatan yang dapat menunjang adanya ketersediaan obat-obat tradisional siap pakai 

[1]. Obat herbal dalam penelitian ini mengandung beberapa simplisia tanaman obat seperti buah 

majakani, daun sirih, daun pacar, kunyit, dan gambir. Bahan-bahan obat herbal tersebut diolah 

sedemikian rupa untuk mengobati keputihan. 

Keputihan adalah suatu kondisi yang seringkali dialami oleh wanita mulai dari masa remaja, 

masa reproduksi hingga masa menopause [2]. Keputihan dapat bersifat normal dan abnormal, 

kondisi abnormal atau biasa disebut dengan patologis dapat mendatangkan suatu penyakit. Keluhan 

yang sering terjadi seperti gatal dan rasa terbakar pada daerah intim [3]. Penyebab utama keputihan 

patologis yaitu karena adanya pertumbuhan mikroorganisme yang tidak normal. Faktor penyebab 

keluhan pada vagina terbanyak adalah karena infeksi vagina yang disebabkan oleh kuman, jamur, 

virus, dan parasit serta tumor [4]. Bakteri Neisseria gonorrhoeae 49226 dan Jamur Candida 

albicans ATCC 10231 merupakan mikroorganisme yang dapat menyebabkan keputihan patologis. 

Tumbuhan yang digunakan dalam obat herbal ini mengandung senyawa aktif pada setiap 

materialnya seperti fenol steroid, triterpen, tannin, saponin, alkaloid, minyak atsiri [5], polifenol 

[6], dan katekin [7]. Senyawa aktif tersebut memiliki khasiat diantaranyasebagai antimikroba, 

antivirus sampai antikanker yang dimiliki setiap materialnya. Hingga saat ini penelitian mengenai 

obat herbal merek ‗X‘ dengan material tersebut belum ada informasi ilmiah yang mengkaji tentang 

khasiat spesifiknya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri 

dan antijamur obat herbal tersebut terhadap bakteri Neisseria gonorrhoeae 49226 dan jamur 

Candida albicans ATCC 10231.  

 

2. Bahan dan Metode 

2.1 Bahan  

Obat Herbal merk ‗X‘, aquades, Saburoud Dextrose Broth (SDB), Saburoud Dextrose Agar 

(SDA), Thayer-Martin medium, Ciprofloxacin, Ketokonazol, kertas cakram, BakteriNeisseria 

gonorrhoeae 49226, JamurCandida albicans ATCC 10231 

2.2 Preparasi Sampel 

Sampel produk obat herbal ditimbang menggunakan neraca analitik sebanyak 5; 2,5; 12,5; 

0,625; dan 0,313 gram kemudian dilarutkan dengan aquades hingga terbentuk konsentrasi 

50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,13%.  

2.3  Uji Antibakteri 

Pengujian antibakteri Neisseria gonorrhoeae menggunakan metode difusi cakram dengan 

media Thayer-Martin. Pertama disiapkan media Thayer-Martin lalu dituangkan kedalam 

cawan petri. Disiapkan suspense bakteri Neisseria gonorrhoeae49226 dengan kekeruhan 1 Mc-

Farland. Kemudian dilakukan swab bakteri dan diusapkan secara merata diatas media Thayer-

Martin pada cawan petri. Selanjutnya kertas cakram berdiameter 6mm direndam dalam 10µL 
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larutan sampel dengan variasi konsentrasi, kontrol positif, dan kontrol negatif selama 15 

menit. Kemudian diletakkan diatas cawan petri dan diinkubasi pada suhu 35˚C - 37˚C selama 

24 jam. Zona hambat bakteri ditandai dengan area jernih di sekitar cakram pada permukaan 

media padat, kemudian diukur menggunakan jangka sorong dalam milimeter (mm) [8]. 

2.4  Uji Antijamur 

Peremajaan kultur stok murni jamur Candida albicansATCC 10231 dilakukan dengan 

menyiapkan media cair SDB steril, kemudian ditambahkan dengan 1 ose biakan jamur yang 

diambil dari media agar miring dan divortex agar homogen. Setelah itu diinkubasi selama 24 

jam pada suhu 37°C. Selanjutnya yaitu pembuatan media kultur spesifik untuk jamur Candida 

albicans. Dalam hal ini digunakan media agar SDA. Media agar dituangkan kedalam cawan 

petri dan dilakukan swab dengan kultur jamur yang telah diremajakan. 

Pengujian aktivitas antijamur pada obat herbal bertawas dilakukan dengan metode difusi 

cakram. Dimana kertas cakram berdiameter 6mm direndam dalam 10µL larutan sampel 

dengan variasi konsentrasi, control positif, dan control negative selama 15 menit. Kemudian 

diletakkan diatas cawan petri dan diinkubasi pada suhu 35˚C - 37˚C selama 48 jam. Zona 

hambat jamur ditandai dengan area jernih di sekitar cakram pada permukaan media agar, 

kemudian diukur menggunakan jangka sorong dalam millimeter (mm)  [9]. 

 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
3.1 Preparasi Sampel 

Obat herbal merupakan obat yang digunakan untuk pengobatan suatu penyakit yang berasal dari 

tanaman. Cara kerja obat herbal adalah membantu mengembalikan keseimbangan tubuh secara 

menyeluruh serta menyeimbangkan kondisi tubuh. Penggunaan obat herbal memiliki efek 

samping yang lebih rendah bila dibandingkan dengan penggunaan obat kimia sintesis [10]. Pada 

penelitian ini, obat herbal merk ‗X‘ mengandung simplisia tanaman herbal seperti majakani, 

dauh sirih, daun pacar, gambir, dan kunyit. Berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan, 

tanaman herbal dalam obat herbal ini mengandung beberapa senyawa fitokimia yang mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur serta biasa digunakan sebagai obat keputihan. 

Konsentrasi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 

3,13%, dan 1,69% Larutan sampel yang digunakan ditunjukkan pada gambar 1. Berdasarkan 

gambar 1 menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi obat herbal yang digunakan maka 

warna larutan akan semakin pekat. Hal ini disebabkan karena obat herbal yang digunakan 

semakin banyak seiring peningkatan konsentrasi.  

 

 

Gambar 1. Larutan sampel Obat Herbal dalam berbagai konsentrasi. 
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3.2 Uji Antibakteri dan Antijamur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diameter Zona Hambat Obat Herbal terhadap (a) Bakteri Neisseria gonorrhoeae dan 

(b) Jamur Candida albicans dengan variasi konsentrasi. 

 

Konsentrasi (%) 
Diameter Zona Hambat ± (mm) 

Rata – rata 
I II III IV 

50 8 8 8 8 8 

25 7 7 7 7 7 

12,5 - - - - - 

6,25 - - - - - 

3,13 - - - - - 

1,69 - - - - - 

Kontrol Positif 48 48 48 48 48 

Kontrol Negatif  - -  - 

Catatan: - = Tidak ada zona hambat.  

Tabel 1. Diameter Zona Hambat Hasil Uji Antibakteri terhadap Bakteri Neisseria gonorrhoeae 

49226. 
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Konsentrasi 
Diameter Zona Hambat   ± (mm) 

Rata – rata 
I II III IV 

50% 9,25 9,55 10,2 9,75 9,6875 

25% 8,9 8,2 8,55 8,15 8,45 

12,5% - - - - - 

6,25% - - - - - 

3,13% - - - - - 

1,69% - - - - - 

Kontrol Positif 17,95 15,65 16,30 16,25 16,53 

Kontrol Negatif - - -  - 

Catatan: - = Tidak ada zona hambat.  

Tabel 2. Diameter Zona Hambat Hasil Uji Antijamur terhadap Jamur Candida albicans ATCC 

10231. 

 

Hasil uji aktivitas antibakteri sampel obat herbal terhadap bakteri Neisseria gonorrhoeae 

49226 dan jamur Candida albicans ATCC 10231 ditunjukkan oleh Gambar 2, Tabel 1, dan 

Tabel 2. Adanya aktivitas antibakteri dan antijamur ditunjukkan dengan terbentuknya zona 

bening disekitar cakram yang selanjutnya disebut dengan diameter zona hambat. Pada uji 

antibakteri, zona bening disekitar cakram hanya dapat terbentuk pada konsentrasi 50% dan 25% 

dengan rata – rata masing – masing diameter zona hambat sebesar 8mm dan 7mm. Begitu pula 

pada hasil uji antijamur, diameter zona hambat yang terbentuk hanya pada konsentrasi 50% dan 

25% dengan rata – rata masing – masing diameter sebesar 9,6875mm dan 8,45mm. Sedangkan 

pada konsentrasi 12,5%, 6,25%, 3,13%, dan 1,69% pada kedua pengujian tidak menunjukkan 

adanya aktivitas antibakteri dan antijamur yang ditunjukkan dengan tidak adanya zona hambat.  

Adanya perbedaan hasil uji dapat dipengaruhi oleh banyaknya sampel obat herbal yang 

digunakan sehingga terdapat perbedaan pula pada kandungan senyawa fitokimia yang berperan 

pada penghambatan pertumbuhan bakteri dan jamur. Pada konsentrasi 50% dan 25% obat herbal 

yang digunakan lebih banyak sehingga kandungan senyawa fitokimia didalamnya juga semakin 

banyak sehingga mampu untuk menghambat pertumbuhan bakteri Neisseria gonorrhoeae dan 

jamur Candida albicans. Sedangkan pada konsentrasi lebih rendah, yaitu 12,5%, 6,25%, 3,13%, 

dan 1,69% obat herbal yang digunakan semakin sedikit sehingga kemungkinan adanya senyawa 

fitokimia potensi antibakteri dan antijamur terlalu sedikit dan tidak cukup untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri Neisseria gonorrhoeae dan jamur Candida albicans. Bakteri Neisseria 

gonorrhoeae merupakan bakteri gram negative yang memiliki dinding sel yang tipis yang 

mengandung peptidoglikan, lipid, protein, lipopolisakarida, dan lipoprotein yang mampu untuk 

membentuk suatu lapisan yang kuat serta susunan dinding sel yang tidak teratur yang sukar 

ditembus oleh senyawa antibakteri [11], [12]. Disisi lain, jamur Candida albicans memiliki 

struktur dinding sel yang tebal, memiliki lapisan membrane plasma yang terdiri dari lipid serta 

adanya membrane ergostrerol yang merupakan fosfolipid ganda yang dapat menahan lisis akibat 

tekanan osmotic. Selain itu jamur ini juga mampu membentuk Clamydospora yang memiliki 

dinding spora yang sangat tebal dan kuat sehingga sukar ditembus oleh senyawa metabolic 

sekunder [13]. Oleh karena itu dibutuhkan senyawa antibakteri dan antijamur yang banyak dan 
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spesifik sehingga mampu untuk menembus dinding sel dan menyebabkan penghambatan 

pertumbuhan bakteri.  

Berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan, tanaman herbal dalam obat herbal ini 

mengandung beberapa senyawa fitokimia yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan 

jamur serta biasa digunakan sebagai obat keputihan. Beberapa senyawa fitokimia yang 

berpotensi sebagai antibakteri dan antijamur antara lain adalah flavonoid, tannin, saponin, 

alkaloid, dan steroid. Flavonoid bekerja dengan mendenaturasi protein yang dapat menyebabkan 

gangguan dalam pembentukan sel. Mekanisme kerja tannin dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri dengan mendenaturasi protein sel bakteri [14], serta dapat menghambat pertumbuhan 

jamur dengan cara menghambat sintesis kitin yang digunakan dalam pembentukan dinding sel 

jamur [15]. Mekanisme kerja saponin dalam menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur 

dengan cara menurunkan tegangan permukaan sel sehingga permeabilitas sel meningkat 

menyebabkan membrane sel tidak stabil dan mengakibatkan hemolysis sel [16], [17]. Senyawa 

alkaloid dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur dengan menghambat respirasi sel 

dan berperan dalam interkalasi DNA [18]. Senyawa steroid mampu mengubah morfologi 

membrane sel pada bakteri yang menyebabkan sel menjadi rapuh dan lisis akibat adanya 

interaksi antara steroid dengan membrane fosfolipid sel [19], serta steroid juga mampu 

menghambat pertumbuhan jamur dengan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan spora 

jamur [20] 

Selain perlakuan konsentrasi, pada penelitian ini juga digunakan control positif dan control 

negative. Dimana control positif yang digunakan pada uji antibakteri adalah Ciprofloxacin 5µg 

dan pada uji antijamur adalah Ketokonazol 2%. Sedangkan control negative yang digunakan 

untuk kedua pengujian adalah aquades. Hasil uji antibakteri pada control positif menunjukkan 

diameter zona hambat yang terbentuk sebesar 47mm. Sedangkan hasil uji Ketokonazol sebagai 

control positif dalam uji antijamur menunjukkan diameter zona hambat yang terbentuk sebesar 

16,53mm.  Antibakteri pada control negative tidak menunjukkan adanya zona hambat hal ini 

disebabkan karena aquades tidak memiliki senyawa antibakteri dan antijamur sehingga tidak 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri Neisseria gonorrhoeae dan jamur Candida albicans.  

Diluar penentuan variasi konsentrasi yang telah ditentukan, pada penelitian ini juga 

ditentukan aktivitas antibakteri dan antijamur sampel obat herbal pada konsentrasi 100%. 

Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Ashfia, et al. (2020), pada obat herbal bertawas 

juga dilakukan penentuan aktivitas antijamur pada konsentrasi 100%, dimana pada 

kenyataannya sampel obat tersebut dikonsumsi dalam bentuk aslinya yang selanjutnya 

dinyatakan sebagai konsentrasi 100%, yaitu tanpa dilakukan pengenceran. Sama halnya seperti 

pada penelitian ini. Karena dalam penelitian ini, konsentrasi yang digunakan terbatas hanya 

sampai 50%, sehingga untuk dapat menentukan aktivitas antibakteri dan antijamur pada 

konsentrasi 100% perlu dilakukan penentuan diameter zona hambatnya melalui perpanjangan 

slope pada gambar 4 dan 5.  
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Gambar 4. Grafik hubungan diameter zona hambat vs konsentrasi pada uji antibakteri dengan 

trendline hingga pada 100% obat herbal. 

 

 

Gambar 5. Grafik hubungan diameter zona hambat vs konsentrasi pada uji antijamur dengan 

trendline hingga pada 100% obat herbal. 

Pada Gambar 4 dan Gambar 5 dapat dilihat garis tren dari grafik tersebut menunjukkan 

adanya peningkatan diameter zona hambat bakteri seiring dengan peningkatan konsentrasi. Dari 

data yang diperoleh pada Tabel 2 dan Tabel 3, selanjutnya dibuat grafik antara konsentrasi vs. 

rata – rata diameter zona hambat dan dilakukan perpanjangan hingga konsentras 100% seperti 

pada gambar 4 dan 5. Pada Gambar 4 diperoleh persamaan y = 0,1917x – 0,6497. Persamaan 

linear tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan rata – rata diameter zona hambat 

antibakteri pada konsentrasi 100% dengan mengubah harga x menjadi 100.  

 

y = 0,1917x - 0,6497 
R² = 0,8345 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 20 40 60 80 100 120

D
ia

m
et

er
 Z

O
n

a 
H

am
b

at
 (

m
m

) 

Konsentrasi (%b/v) 

Grafik Diameter Zona Hambat Antibakteri vs 
Konsentrasi 

y = 0,232x - 0,789 
R² = 0,8357 

0

5

10

15

20

25

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

D
ia

m
et

er
 z

o
n

a 
h

am
b

at
 (

m
m

) 

Konsentrasi (%b/v) 

Grafik Diameter Zona Hambat Antijamur vs 
Konsentrasi 



Prosiding Seminar Nasional Kimia (SNK) 2020  
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 10 Oktober 2020 

 
 

 

339 

y = 0,1917x – 0,6497 

x = 100,           y = 0,1917  100 – 0,6497 

  y = 18,520 

sehingga diperoleh nilai diameter zona hambat pada 100% obat herbal sebesar 18,520 mm. 

 Sedangkan pada Gambar 5 diperoleh persamaan y = 0,232x – 0,789 yang kemudian 

digunakan untuk menentukan rata – rata diameter zona hambat antijamur pada konsentrasi 

100% dengan mengubah harga x menjadi 100. 

y = 0,232x – 0,789 

x = 100,           y = 0,232   100 – 0,789 

  y = 22,411 

sehingga diperoleh nilai diameter zona hambat pada 100% obat herbal sebesar 22,411 mm. Jika 

dibandingkan dengan hasil penelitian Ashfia, et al. (2020), yang menggunakan sampel obat 

herbal bertawas, dengan kandungan simplisia tanaman herbal yang sama, hasil pelebaran 

konsentrasi pada 100% obat herbal pada penelitian ini memiliki nilai diameter zona hambat 

yang lebih tinggi, yaitu 22,411 mm, sedangkan pada penelitian Ashfia, et al. (2020) hanya 

memiliki zona hambat 15,663 mm pada pengujian antijamur.  

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa obat herbal yang digunakan dalam 

penelitian ini memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Neisseria gonorrhoeae dapat diketahui 

oleh adanya diameter zona bening yang terjadi disekitar cakram pada obat herbal konsentrasi 50% 

dan 25% masing-masing sebesar 8mm dan 7mm dan obat herbal dalam penelitian ini juga memiliki 

aktivitas antijamur terhadap jamur Candida albicans dapat diketahui oleh adanya diameter zona 

bening yang terjadi disekitar cakram pada obat herbal konsentrasi 50% dan 25% dengan diameter 

zona hambat masing – masing sebesar 9,68 mm dan 8,45  mm. Selain itu ditentukan pula aktivitas 

antibakteri dan antijamur sampel obat herbal pada konsentrasi 100% yang memiliki diameter zona 

hambat bakteri sebesar 18,520 mm dan diameter zona hambat jamur sebesar 22,411 mm. 
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Abstrak. Penyakit virus Corona 2019 (COVID-19) merupakan nama baru yang diberikan oleh Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2019 infeksi virus corona baru, yang dilaporkan pada akhir 2019 dari Wuhan, 

Cina. Jumlah individu yang terinfeksi akan semakin meningkat karena belum antivirus dan vaksin untuk 

COVID-19. Salah satu senyawa yang berpotensial sebagai antivirus untuk COVID-19 ialah luteolin. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui potensi senyawa turunan luteolin sebagai potensi obat COVID-19 pada 

Glikoprotein 2019-nCoV dengan kode PDB 6VSB menggunakan penambatan molekular. Hasil dari penambatan 

molekul senyawa turunan luteolin dengan glikoprotein 2019-nCoV dengan kode pdb: 6VSB. menunjukkan nilai 

energy ikat paling rendah adalah -7,0 Kcal/mol pada ID senyawa 4 atau 4-(5,7-dihydroxy-4-oxo-4H-chromen-2-

yl)-2-hydroxybenzoic acid. Residu asam amino senyawa 4 atau 4-(5,7-dihydroxy-4-oxo-4H-chromen-2-yl)-2-

hydroxybenzoic acid Lys304 Thr302, Cys301, Ser316, Glu298, Ala292, Cys292, dan Ser50.  

Kata kunci: Covid-19, luteolin, penambatan molekular 
 
Abstract.  Corona virus disease 2019 (COVID-19) is the new name given by the World Health Organization 

(WHO) in 2019 the new corona virus infection, which was reported at the end of 2019 from Wuhan, China. The 

number of infected individuals will increase due to the absence of antivirals and vaccines for COVID-19. One of 

the compounds that has the potential to act as an antiviral for COVID-19 is luteolin. This study aims to 

determine the potential of luteolin derivatives as a potential drug for COVID-19 on Glycoprotein 2019-nCoV 

coded PDB 6VSB using molecular docking. The results of the molecular docking of luteolin derivatives with the 

2019-nCoV glycoprotein with the pdb code: 6VSB. The lowest energy value is -7.0 Kcal / mol in the ID of 

compound 4 or 4- (5,7-dihydroxy-4-oxo-4H-chromen-2-yl) -2-hydroxybenzoic acid. Amino acid residues of 

compound 4 or 4- (5,7-dihydroxy-4-oxo-4H-chromen-2-yl) -2-hydroxybenzoic acid are Lys304 Thr302, Cys301, 

Ser316, Glu298, Ala292, Cys292, and Ser50. 

Keywords: Covid-19, luteolin, molecular docking 
 

1. Pendahuluan 

Pada akhir tahun di Desember 2019 dilaporkan  terdapat kluster pasien dengan kasus pneumonia 

yang tidak diketahui penyebab etiologinya di Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok 

[1].  Pandemi Pneumonia yang sangat mengancam ini disebabkan oleh coronavirus (CoV) baru 

yang bernama SARS-CoV-2, nama ini diberikan oleh Coronavirus Study Group (CSG) dari 

Komite Internasional tentang Taksonomi Virus [2]. Berdasarkan jumlah besar orang yang terinfeksi 

adalah mereka yang berada di sekitar pasar kota Wuhan yang biasa menjual hewan [3]. Kemudian 

untuk penyakitnya yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 diberikan nama oleh WHO sebagai 

COVID-19 [4]. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) merupakan 

virus yang sebelumnya dikenal sebagai 2019 novel coronavirus dengan nama penyakitnya ialah 

COVID-19 (coronavirus disease) [5]. Saat ini terdapat 171 negara yang terjangkit transmisi lokal 

dari COVID-19 termasuk Indonesia dengan penambahan kasus terkonfirmasi sebesar 1.761 kasus 

sehingga ada 95.418 total kasus, terdapat 53.945 kasus sembuh (58,5%), dan 4.665 kasus 

mailto:igmasanjaya@unesa.ac.id
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meninggal (4,9%) [6]. Pada global terdapat 15.747.664 kasus terkonfirmasi, 9.600.282 sembuh, 

dan kasus meninggal sebesar 638.291 [7]. 

Salah satu senyawa yang berpotensial sebagai antivirus untuk COVID-19 ialah luteolin [8]. 

Luteolin banyak ditemukan di daun kemangi (Ocimum basilicum), parsley (Petroselinum crispum), 

bayam (Spinacia oleracea) dan lada (Capsicum annuum). Luteolin menunjukkan sebagai senyawa 

penghambat yang paling kuat terhadap gangguan replikasi RNA virus. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya diketahui bahwa luteolin dapat menghambat protease serin [9] . Termasuk SARS-CoV 

3CL protease yang diperlukan sebagai infektivitas virus [10]. Oleh karena hingga saat ini vaksin 

dan juga obat untuk COVID-19 yang belum ditemukan, maka memberikan peluang untuk 

berkontribusi dalam menentukan suatu senyawa yang borpotensi besar pada COVID-19 yaitu 

luteolin.  

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan potensi pada luteolin dengan menggunakan 

penambatan molekular antara Glikoprotein 2019-nCoV kode PDB: 6VSB terhadap senyawa 

turunan luteolin. 

 

2. Bahan dan Metode 

2.1 Bahan  

Software yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Autodock Tools versi 4.01, Protein 

data bank site (PDB) www.RCSB.org dengan kode 6VSB, senyawa Luteolin dan turunannya 

sebagai ligan dan hasil molecular docking divisualisasikan menggunakan Biovia Discovery 

Studio 2019. 

2.2 Metode 

Penambatan molekular  dapat  memprediksi kerangka antarmolekul yang terbentuk antara 

protein dan molekul kecil atau protein dan protein dan menyarankan mode pengikatan yang 

bertanggung jawab untuk penghambatan protein [11]. Struktur senyawa turunan luteolin 

digambar dengan software Avogadro 1.2.0. proses penambatan molekular untuk mendapatkan 

hasil energy ikat dan konstanta inhibisi. Preparasi protein dan ligan dilakukan menggunakan 

alat AutoDock Tools 1.5.6 dan grid box dengan dimensi 60Å x 60Å x 60Å. Penentuan asam 

amino di situs aktif digunakan untuk menganalisis hasil evaluasi docking dengan Biovia 

Discovery Studio 2019. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Pada akhir tahun 2019 yaitu di bulan Desember terdapat pasien yang teridentifikasi dengan 

virus pneumonia yang diakibatkan oleh agen mikroba yang belum diketahui etiologinya dilaporkan 

di Wuhan, Cina [12]. Setelah dilakukan identifikasi dan isolasi virus, patogen untuk pneumonia ini 

yang awalnya disebut 2019-nCoV (2019 novel coronavirus) kemudian dinamai dengan SARS-

CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) oleh WHO [13]. Kemudian untuk 

penyakitnya yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 diberikan nama oleh WHO sebagai COVID-19 

[4]. Glikoprotein CoV spike (S) adalah target utama untuk vaksin, antibodi terapeutik, dan 

diagnostik [14].  

Luteolin merupakan salah satu senyawa kimia yang termasuk golongan flavonoid [15]. Luteolin 

secara spesifik dapat mengikat protein permukaan SARS-Cov-2 dan menghambat masuknya virus 

ke dalam sel inang [16] [17]. Struktur Luteolin sebagai berikut: 

http://www.rcsb.org/
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Gambar 3.1 Struktur Luteolin 

(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Luteolin#section=2D-Structure) 

Penambatan molekul senyawa turunan luteolin dengan glikoprotein 2019-nCoV dengan kode 

pdb: 6VSB menggunakan software Autodock Tools. Berikut gambar struktur glikoprotein 2019-

nCoV. 

 
Gambar 3.1 Struktur Glikoprotein 2019-nCoV Kode PDB 

6VSB. 

 

Penambatan molekul untuk mengetahui senyawa turunan luteolin yang paling stabil berinteraksi 

dengan Glikoprotein 2019-nCoV .Parameter kestabilan yang diamati adalah energi ikat dan 

mengetau residu asam amino. Hasil dari penambatan molekular senyawa turunan luteolin dengan 

glikoprotein 2019-nCoV  ditunjukkan dalam tabel 1. 

Tabel 3.1. Energi Ikat dan Konstanta Inhibisi. 

No Struktur Nama Senyawa 
Energi Ikat 

(Kcal/mol) 

Konstanta 

Inhibisi 

1. 

 

2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-

dihydroxy-4H-chromen-4-one 

-4.54 467.37 uM 

(micromolar) 

2. 

 

(2-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-

hydroxy-4-oxo-4H-chromen-5-

yl)zinc 

-5.01 211.48 uM 

(micromolar) 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Luteolin#section=2D-Structure
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No Struktur Nama Senyawa 
Energi Ikat 

(Kcal/mol) 

Konstanta 

Inhibisi 

3. 

 

2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5-

hydroxy-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-

3,4,5-trihydroxy-6-

(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-

pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-

one 

-3.41 3.15 mM 

(millimolar) 

4. 

 

4-(5,7-dihydroxy-4-oxo-4H-

chromen-2-yl)-2-

hydroxybenzoic acid 

-7,00 7.36 uM 

(micromolar) 

5. 

 

2-(4-carboxy-3-hydroxyphenyl)-

7-hydroxy-4-oxo-4H-chromene-

5-carboxylic acid 

-6,22 27.50 uM 

(micromolar) 

6. 

 

4-(5-carboxy-7-hydroxy-4-oxo-

4H-chromen-2-yl)phthalic acid 

-5.57 83.08 uM 

(micromolar) 

7. 

 

2-(3,4-dicarboxyphenyl)-4-oxo-

4H-chromene-5,7-dicarboxylic 

acid 

-6,01 39.58 uM 

(micromolar) 

8. 

 

2-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-

hydroxy-5-(hydroxymethyl)-

4H-chromen-4-one 

-4,37 628.49 uM 

(micromolar) 

9. 

 

2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-

bis(hydroxymethyl)-4H-

chromen-4-one 

-4.22 811.86 uM 

(micromolar) 

10. 

 

5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-

(hydroxymethyl)phenyl)-4H-

chromen-4-one 

-4,41 586.91 uM 

(micromolar) 

 

Pada tabel diatas menunjukkan nilai energy ikat paling rendah adalah -7,0 Kcal/mol 

pada ID senyawa 4 atau 4-(5,7-dihydroxy-4-oxo-4H-chromen-2-yl)-2-hydroxybenzoic 

acid. Semakin rendah energy ikat maka semakin stabil senyawa dan semakin baik senyawa 

tersebut sebagai kandidat obat yang memungkinkan [18] dan semakin terjadi kenaikan 

nilai negatif dari nilai energi ikatan bebas, maka ikatan kompleks target-ligan akan 

semakin kuat karena kestabilan dan kekuatan interaksi nonkovalen pada kompleks target-
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ligan dapat dilihat dari besarnya energy ikatan bebas yang dilepaskan saat interaksi pada 

kompleks enzim-ligan  terbentuk [19]. 

 

 

Gambar 3.3 Visualisai terhadap senyawa ID senyawa 4 atau 4-(5,7-dihydroxy-4-oxo-4H-

chromen-2-yl)-2-hydroxybenzoic acid dengan glikroprotein 2019-nCOV Kode PDB 6VSB. 

Pada gambar 3.3 Residu asam amino senyawa 4 atau 4-(5,7-dihydroxy-4-oxo-4H-

chromen-2-yl)-2-hydroxybenzoic acid Lys304, Cys301, Thr 302, Thr 315, Cys 291, Ser50. 

Terjadi interaksi melalui ikatan hydrogen pada senyawa Luteolin-7-glukosida dengan residu 

glikoprotein yaitu Ser50 jarak interaksi 3,30 Å, Cys291 jarak interaksi 1,94 Å, dan Thr 315 jarak 

interaksi 1,96 Å. Nilai energy ikat yaitu -7,00 Kcal/mol sedangakan nilai inhibitornya 7.36 uM 

(micromolar). 

 

4. Kesimpulan 

Covid-19 adalah pandemi yang telah dinyatakan sebagai darurat kesehatan masyarakat yang 

menjadi perhatian internasional. Tujuan dari penelitian ini untuk mengatau potensi senyawa 

turunan luteolin menggunakan penambatan molekular. Penambatan molekul senyawa turunan 

luteolin dengan glikoprotein 2019-nCoV dengan kode pdb: 6VSB. menunjukkan nilai 

energy ikat paling rendah adalah -7,0 Kcal/mol pada ID senyawa 4 atau 4-(5,7-dihydroxy-

4-oxo-4H-chromen-2-yl)-2-hydroxybenzoic acid.  
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Abstrak.  Virus corona adalah pandemi yang telah dinyatakan sebagai darurat kesehatan masyarakat yang 

menjadi perhatian internasional. Kasus terkonfimasi dunia mencapai 14.043.176 dan sebanyak 597.583 kasus 

meninggal dunia. Pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi senyawa tanaman tempuyung 

(Sonchus arvensis L.) sebagai sumber konstituen aktif sebagai anti 2019-nCoV menggunakan studi penambatan 

molekular. Protein target yang digunakan adalah glikoprotein 2019-nCoV dengan kode pdb 6VSB. Senyawa  

pada tanaman tempuyung anatara lain kaempferol, luteolin-7-glukosida, apigenin-7-glukosida, kumarin, dan 

taraxasterol.   Hasil energy ikat secara berurutan adalah -4,84, -3,41, -4,62, -4,13 dan -7,3 Kcal/mol. Secara 

umum hasil penelitian senyawa pada tanaman Tempuyung  memiliki potensi sebagai penghambat 2019-nCoV. 

Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menyelidiki potensi penggunaan obat pada tanaman 

Tempuyung. 

Kata kunci: Glikoprotein 2019-nCoV, tempuyung, penambatan molekular  
 
Abstract.  The corona virus is a pandemic that has been declared a public health emergency of international 

concern. The world's confirmed cases reached 14,043,176 and 597,583 cases died. This research was conducted 

to determine the potential of the tempuyung plant compound (Sonchus arvensis L.) as a source of active 

constituents as anti-2019-nCoV using molecular docking studies. The target protein used was the 2019-nCoV 

glycoprotein with the code pdb 6VSB. Compounds in the tempuyung plant include kaempferol, luteolin-7-

glucoside, apigenin-7-glucoside, coumarin, and taraxasterol. The yields of binding energy are -4.84, -3,41, -4,62, 

-4,13 and -7.3 Kcal / mol, respectively. In general, the results of the research on compounds in the Tempuyung 

plant have the potential to inhibit 2019-nCoV. However, further research is needed to investigate the potential 

medicinal uses of the Tempuyung plant. 

Keywords: Glycoprotein 2019-nCoV, tempuyung, molecular docking   
 

 

1. Pendahuluan 

Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak 

diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China 

mengidentifikasi penumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru 

coronavirus (novel coronavirus) [1]. SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 

2) yang sebelumnya dikenal sebagai 2019 novel coronavirus. [2]. Penyebaran virus dari manusia ke 

manusia terjadi melalui kontak dekat dengan orang yang terinfeksi, [3]. Berdasarkan studi yang 

telah ada flavonoid dapat melawan berbagai macam DNA dan RNA virus [4]. Senyawa Flavonoid 

bersifat imunomuldator yang berfungsi meningkatkan kekebalan tubuh dan menangkal serangan 

bakteri, virus serta jamur yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri [5]. Flavonoid sendiri adalah 

biomolekul polifenol yang secara alami banyak ditemukan pada tanaman dan memiliki beragam 

fungsi biologis [6]. Flavonoid juga dapat ditemukan pada tanaman Sonchus arvensis L., 

(Tempuying) . Tempuyung yang merupakan famili dari steraceae, dikenal memiliki banyak 

manfaat untuk mengobati asma, bronkitis, batuk, dan juga sebagai antibakterial, antiinflamantasi, 

mailto:igmasanjaya@unesa.ac.id
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antioksidan, diuretik, sedatif, dan hipnotik [7]. Tempuyung memiliki senyawa kimia antara lain 

flavonoids (kampferol, luteolin-7-glucoside, dan apigenin-7-O-glucoside), kumarin, dan 

taraxasterol [8]. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan potensi pada senyawa yang terkandung pada daun 

tempuyung sebagai anti COVID-19 pada glikoprotein 2019-nCoV  dengan menggunakan 

molekular docking dengan kode PDB 6VSB 

 

2. Bahan dan Metode 

2.1 Bahan 

Simulasi komputasi dilakukan pada Sistem Operasi Windows 10, Intel Core i7-7th Gen 

sebagai prosesor dengan 8 GB RAM. Proses optimasi menggunakan software Autodock Tool 

1.5.6. Senyawa yang digunakan adalah kaempferol (CID_ 5280863), luteolin-7-glukosida 

(CID_5280637), apigenin-7-glukosida (CID_5280704), kumarin (CID_323), dan taraxasterol 

(CID_ 115250) dan protein target glikoprotein 2019-nCoV dengan kode pdb 6VSB. 

2.2 Metode 
Studi penambatan molekul dipilih sebagai alat untuk menyaring afinitas ikatan beberapa 

alam produk pada glikoprotein 2019-nCoV dengan kode pdb 6VSB. Ligand dengan struktur 3 

dimensi (3D) diperoleh dari PubChem (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/), dalam format .sdf 

dan diubah menjadi format .pdb. Senyawa yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kaempferol (CID_ 5280863), luteolin-7-glukosida (CID_5280637), apigenin-7-glukosida 

(CID_5280704), kumarin (CID_323), dan taraxasterol (CID_ 115250). Optimasi struktur ligan 

dibuat dengan Autodocks Tool 1.5.6. Ligan hasil optimasi disimpan dalam format .pdbqt. 

penambatan molekul yang telah dioptimasi kemudian dihitung nilai afinitas terendah dengan 

penentuan parameter dalam moleukar docking. Penentuan asam amino di situs aktif digunakan 

untuk menganalisis hasil evaluasi docking dengan Biovia Discovery Studio 2019. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Di antara obat herbal yang biasa digunakan dalam meredakan penyakit, penelitian ini memilih 

tanaman tempuyung sebagai sumber konstituen aktif untuk diteliti sebagai potensinya sebagai anti 

2019-nCoV. Glikoprotein CoV spike (S) adalah target utama untuk vaksin, antibodi terapeutik, dan 

diagnostik [9]. Daun tempuyung merupakan obat tradisional asli Indonesia yang berpotensi 

memiliki aktivitas imunomodulator [10].  

Tempuyung memiliki senyawa kimia antara lain flavonoids (kampferol, luteolin-7-glucoside, 

dan apigenin-7-O-glucoside), kumarin, dan taraxasterol [8]. Senyawa Flavonoid bersifat 

imunomuldator yang berfunsi meningkatkan kekebalan tubuh dan menangkal serangan bakteri, 

virus serta jamur yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri [5]. Berikut adalah tabel struktur 

senyawa tanaman tempuyung. 

Tabel 4.1 Struktur Senyawa Kimia Tanaman Tempuyung  

No Struktur Senyawa Nama Senyawa 

1 

 

Kaempferol 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
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No Struktur Senyawa Nama Senyawa 

2 

 

Luteolin-7-Glukosida 

3 

 

Apigenin-7-Glukosida 

4 

 

Kumarin 

 

5 

 

Taraxasterol 

Penambatan molekul senyawa tanaman tempuyung dengan glikoprotein 2019-nCoV dengan 

kode pdb: 6VSB menggunakan software Autodock Tools. Berikut gambar struktur glikoprotein 

2019-nCoV. 

 
Gambar 3.1 Struktur Glikoprotein 2019-nCoV Kode PDB 6VSB. 

 

Pada software autodock tools, tempat interaksi ligan dengan protein dalam proses penambatan 

molekul mempunyai koordinasi X, Y, Z = 60. Hasil dari penambatan molecular adalah konstanta 
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inhibisi dan energy ikat. Interaksi yang terjadi terdapat beberapa asam amino dan ikatan hydrogen 

yang dapat mempengaruhi energy ikat yang dihasilkan. 

Tabel 3.1 Nilai konstanta inhibisi dan energy ikat hasil penambatan molecular senyawa pada 

tanaman Tempuyung. 

No Nama Senyawa Konstanta Inhibisi 

(mM) 

Energi Ikat 

(Kcal/ mol) 

1. 1 Kaempferol 0,28 -4,84 

2.  Luteolin-7-glukosida 3,15 -3,41 

3.  Apigenin-7-glukosida 0,41  -4,62 

4.  Kumarin 0,934 -4,13 

5.  Taraxasterol 0,004 -7,3 

Penambatan molecular senyawa tanaman tempuyung pada tabel 3.1 dapat dianalisis hasil energi 

ikatan dan konstanta inhibisi yang berkaitan dengan afinitas pengikatan. Nilai afinitas pengikatan 

yang rendah menandakan senyawa membutuhkan energi yang sedikit saat berinteraksi dengan 

reseptor, sehingga memiliki potensi untuk dapat berinteraksi dengan protein target [11]. 

Visualisai terhadap senyawa Kaempferol dengan glikroprotein 2019-nCOV dari penambatan 

molekuler menggunakan software Biovia Discovery Studio 2019.  

 

 

 
Gambar 3.2 Visualisai terhadap senyawa Kaempferol dengan glikroprotein 2019-nCOV 

Kode PDB 6VSB. 

Pada gambar diatas terjadi interaksi melalui ikatan hydrogen pada senyawa kaempferol dengan 

residu glikoprotein yaitu Thr302 jarak interaksi 2,79 Å, Gln 314 jarak inetraksi 2,72  Å, dan Ile 

312 jaran interaksi 2,18 Å. Nilai energy ikat yaitu -4,84 Kcal/mol. Nilai ini harus negatif untuk 

pengikatan terjadi secara spontan dan semakin rendah energi maka semakin stabil senyawa dan 

semakin baik senyawa tersebut sebagai kandidat obat yang memungkinkan [12], sedangakan nilai 

inhibitornya 0,28 mM. Kaempferol adalah flavonoid yang berasal dari tanaman yang sebelumnya 

telah terbukti memiliki aktivitas antivirus terhadap sejumlah virus. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya penelitian kaempferol terhadap virus JEV dan DENV. Dari penelitian tersebut, didapatkan 

hasil bahwa kaempferol menunjukkan aktivitas antivirus yang signifikan terhadap JEV, tetapi 

peningkatan infeksi oleh DENV [13]. 

Luteolin merupakan salah satu senyawa kimia yang termasuk golongan flavonoid. Senyawa 

Luteolin menunjukan senyawa  penghambat kuat terhadap gangguan replikasi RNA virus. Selain 

aktivitas antivirus ini, luteolin yang kaya akan luteolin fraksi menunjukkan efek antivirus terhadap 
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akut akut sindrom pernapasan coronavirus (SARS-CoV), rhesus rotavirus, CHIKV dan Japanese 

encephalitis virus (JEV) [14]. Pada tanaman tempuyung terdapat senyawa luteolin-7-glukosida. 

Visualisai terhadap senyawa Luteolin-7-glukosida dengan glikroprotein 2019-nCOV dari 

penambatan molekuler menggunakan software Biovia Discovery Studio 2019.  

 

 

 
Gambar 3.3 Visualisai terhadap senyawa Luteolin-7-glukosida dengan glikroprotein 2019-nCOV 

Kode PDB 6VSB. 

Pada gambar 3.3 terjadi interaksi melalui ikatan hydrogen pada senyawa Luteolin-7-glukosida 

dengan residu glikoprotein yaitu Gln314 jarak interaksi 1,82 Å, Gln314 jarak interaksi 1,82 Å, 

Gln954 jarak interaksi 1,79 Å dan Gln1010 jarak interaksi 2,20 Å. Nilai energy ikat yaitu -3,41 

Kcal/mol, semakin rendah energi maka semakin stabil senyawa dan semakin baik senyawa tersebut 

sebagai kandidat obat yang memungkinkan [12], sedangakan nilai inhibitornya 3,15 mM. 

Senyawa apigenin-7-glukosida adalah turunan dari senyawa apigenin. Apigenin juga aktif 

melawan virus RNA [14]. Visualisai terhadap senyawa apigenin-7-glukosida dengan glikroprotein 

2019-nCOV dari penambatan molekuler menggunakan software Biovia Discovery Studio 2019.  

 

 

 
Gambar 3.4 Visualisai terhadap senyawa Apigenin-7-glukosida dengan glikroprotein 2019-

nCOV Kode PDB 6VSB. 

Pada gambar diatas terjadi interaksi melalui ikatan hidrogen pada senyawa Apigenin-7-

glukosida dengan residu glikoprotein yaitu Gln613 jarak interaksi 2,20 Å, Gln613 jarak 

interaksi2,23 Å, Gln 314 jarak interaksi 3,37 Å, Thr302 jarak interaksi 1,96 Å dan Ile 312 jarak 

interaksi 2,48 Å. Nilai energy ikat yaitu -4,62 Kcal/mol, semakin rendah energi maka semakin 
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stabil senyawa dan semakin baik senyawa tersebut sebagai kandidat obat yang memungkinkan 

[12], sedangakan nilai inhibitornya 0,41 mM. 

Visualisai terhadap senyawa kumarin dengan glikroprotein 2019-nCOV dari penambatan 

molekuler menggunakan software Biovia Discovery Studio 2019.  

 

 

 
Gambar 4.5 Visualisai terhadap senyawa Kumarin dengan glikroprotein 

2019-nCOV Kode PDB 6VSB. 

Pada gambar diatas terjadi interaksi melalui ikatan hydrogen pada senyawa kumarin dengan 

residu glikoprotein yaitu Gln613 jarak interaksi 2,80 Å, Gln613 jarak interaksi 2,81 Å dan Ser 596 

jarak interaksi 3,06 Å. Nilai energy ikat yaitu -4,13 Kcal/mol, semakin rendah energi maka 

semakin stabil senyawa dan semakin baik senyawa tersebut sebagai kandidat obat yang 

memungkinkan [12], sedangakan nilai inhibitornya 0,934 Kcal/mol. Kumarin  merupakan 

metabolit sekunder yang dapat ditemukan pada tanaman. Kumarin dipercaya sebagai salah satu 

senyawa antivirus. Aktivitas antivirus kumarin dan turunannya telah diamati terhadap berbagai 

virus seperti virus influenza, HIV, Enterovirus 71 (EV71), coxsackievirus A16 (CVA16), virus 

dengue dan virus chikungunya [15] . 

Senyawa lain yang terdapat dalam daun tempuyung adalah traksasterol (taraxasterol). Senyawa 

ini diketahui merupakan salah satu senyawa antivirus. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang 

dilakukan dengan menguji dandelion terhadap virus hepatitis B (HBV).  Penelitian tersebut 

mengungkapkan bahwa ekstrak dandelion dan bahannya taraxasterol dapat menghambat HBV-

DNA dan HBsAg. Taraxasterol juga menekan HBsAg intraseluler [16]. Visualisai terhadap 

senyawa dengan glikroprotein 2019-nCOV dari penambatan molekuler menggunakan software 

Biovia Discovery Studio 2019.  

 

 

 
Gambar 3.6 Visualisai terhadap senyawa taraxasterol dengan glikroprotein 2019-nCOV Kode 
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PDB 6VSB. 

Pada gambar diatas terjadi interaksi melalui ikatan hydrogen pada senyawa taraxastero dengan 

residu glikoprotein yaitu Ser50 dengan jarak 2,36 Å dan Lys 303 dengan jarak 2,76 Å. Nilai energy 

ikat yaitu -7,3 Kcal/mol, semakin rendah energi maka semakin stabil senyawa dan semakin baik 

senyawa tersebut sebagai kandidat obat yang memungkinkan [12], sedangakan nilai inhibitornya 

0,004 mM. 

Analisis docking dalam penelitian ini senyawa pada tanaman Tempuyung menunjukan potensi 

pengambat berdasarkan energy ikat; Taraxasterol<Kaemoferol<Apegenin-7-

glukosida<Kumarin<Luteolin-7-glukosida dalam menghambat glikoprotein 2019-nCOV.  

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis penambatan molekular dapat disimpulkan energy ikat dari yang 

terendah Taraxasterol<Kaemoferol<Apegenin-7-glukosida<Kumarin<Luteolin-7-glukosida. 

Senyawa tersebut dapat ditenemukan dalam tanaman daun Tempuyung, sehingga memiliki potensi 

dalam menghambat glikoprotein 2019-nCOV. Namun, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

menyelidiki potensi senyawa tanaman Tempuyung. 
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Abstrak.  Pandemi virus Corona telah mengubah wajah dunia pendidikan, diantaranya adalah penutupun 

sekolah di hampir seluruh dunia. Pandemi yang berkepanjangan ini berpotensi menimbulkan masalah pada 

siswa, guru, orang tua, dan tatanan sosial. Penutupan sekolah yang tidak terencana dengan baik akan berakibat 

tidak baik pula pada minat dan performa  siswa terhadap pelajaran. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang 

lebih  fleksibel dengan teknologi sebagai kunci utama. Banyak aspek pendidikan menjadi digital sehingga guru 

dan siswa mau tidak mau harus melakukan transisi menuju pendidikan online. Teknologi dapat memfasilitasi 

deep learning yang dapat digunakan sebagai jembatan dalam masa pandemi ini untuk mengatasi gangguan-

gangguan terhadap pembelajaran. Deep learning adalah suatu pembelajaran yang membaurkan TCWL (think, 

communicate, work, learn). Ketika siswa mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah yang kompleks 

kemudian mampu mengkomunikasikannya secara efektif disertai kemampuan bekerja dalam tim hingga pada 

akhirnya siswa mampu belajar bagaimana belajar, maka saat itulah seorang siswa menjadi siswa yang belajar 

mendalam (deeper). Keterampilan belajar mendalam diperlukan untuk meningkatkan minat, kompetensi, 

kepercayaan diri, kreativitas, kemampuan kerja, output, dan persiapan masa depan siswa. Maka deep learning 

menjadi sebuah kenormalan baru dalam pembelajaran.   

Kata-kata kunci: virus Corona, penutupan sekolah, teknologi, deep learning 
 
Abstract.  The Coronavirus pandemic has changed the face of world education, including school closure around 

the world. This prolonged pandemic has caused potential problems for students, teachers, parents, and the 

society. Schools closure that are not well planned have an adverse effect on students' interest and performance 

towards lessons. Therefore we need a more flexible approach with technology as the main key. Many aspects of 

education have gone digital so that teachers and students inevitably have to make the transition to online 

education. Technology can facilitate deep learning which be used as a bridge during this pandemic to overcome 

learning disruptions. Deep learning is a learning that blends TCWL: think, communicate, work, learn. When 

students are able to think critically and solve complex problems and then be able to communicate effectively 

with the ability to work in teams so that students are able to learn how to learn, that's when a student becomes a 

student who learns deeper. Skill of deeper learning are needed to increase students' interest, competence, self-

confidence, creativity, employability, output, and future preparation. So deep learning becomes a new normal in 

learning. 

Keywords: coronavirus, school closure, technology, deep learning 

 

 

1. Pendahuluan 

Pandemi virus Corona nyata-nyata berpengaruhi pada kemanusiaan. Covid-19 telah 

menciptakan gangguan pada kesehatan dan pendidikan secara global. Tidak ada satu negara pun 

yang kebal terhadap virus ini. Dampaknya yang begitu cepat dan luas telah mengubah secara 

drastis gaya hidup manusia. Jutaan umat manusia ―dipaksa‖ untuk ―stay at home‖, bekerja dan 

belajar dari rumah. Hal ini tentu saja membatasi ruang gerak manusia.  

Wabah Covid-19 mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia mulai dari pendidikan, olah 

raga, hiburan, transportasi, interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Dunia menghadapi ancaman dan 

pendidikan adalah salah satu sektor yang mendapat pukulan telak seperti penutupan sekolah. Hal 
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ini tentu saja menciptakan gangguan serius dalam aktivitas akademik dan rencana karir/masa 

depan. Menurut UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) 

lebih dari 100 negara menerapkan penutupan sekolah yang berarti separoh populasi pelajar di dunia 

[Unesco, 2020]. Direktur Jenderal UNESCO, Andrey Azoulayals pada VOA news [2020] 

mengatakan bahwa, ―Pandemi virus Corona telah mengakibatkan gangguan pendidikan yang tak 

tertandingi dan jika pandemi ini berlangsung lama akan mengancam hak-hak pendidikan‖.   

Di Amerika Serikat penutupan sekolah telah berimbas pada performa 60 juta siswa di negara 

itu. Spanyol juga telah menutup sekolah-sekolah sejak dilaporkannya penduduk yang meninggal 

akibat virus corona 849 per hari. Italia menutup sekolah-sekolah dikarenakan negara tersebut telah 

menjadi episentrum penyebaran dan mencatat kematian akibat virus Corona sejumlah 969 kematian 

tiap hari. Indonesia telah memulai pembelajaran jarak jauh sejak akhir Maret 2020 dan sampai 

akhir September 2020 penutupan sekolah masih berlangsung. Penutupan sekolah merupakan salah 

satu upaya dalam mencegah penyebaran virus Corona, tetapi juga membawa konsekuensi pada 

performa siswa. Seluruh siswa di dunia menghadapi multi tantangan dalam pembelajaran mereka 

[1]. 

Penutupan sekolah yang tidak direncanakan dengan baik dapat menyebabkan timbulnya 

berbagai masalah bagi siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Minat akademik dan performa siswa 

menjadi berkurang. Kualitas pembelajaran yang menurun tentu saja akan berpengaruh pada 

pencapaian akademik. Teknologi memang dapat digunakan untuk mensiasati penutupan sekolah, 

tapi keberadaannya tidak dapat menggantikan pentingnya interaksi ―face to face‖ antara guru dan 

siswa. Banyak siswa yang tidak mempunyai akses teknologi dalam pembelajaran online selama 

penutupan sekolah. Namun secara empiris penutupan sekolah pada masa pandemi dapat 

mengurangi total kasus dalam setiap komunitas sebanyak 25% [2].  Pada akhirnya guru dan siswa 

harus bertransisi menuju pembelajaran online dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Maka 

diperlukan suatu metode pembelajaran yang efektif dalam menarik minat siswa dan meningkatkan 

performa siswa serta dapat difasilitasi oleh teknologi.  

Teknologi menjadi alat yang potensial pada pembelajaran era pandemi Covid-19. Pengunaan 

teknologi pada pendidikan telah mentransformasi metode pendekatan tradisional menjadi berbagai 

pendekatan yang lebih fleksibel seperti deep learning. Deep learning adalah pembelajaran yang 

membaurkan TCWL (think, communicate, work, learn). Keterampilan belajar mendalam 

diperlukan untuk meningkatkan minat, kompetensi, kepercayaan diri, kreativitas, kemampuan 

kerja, output, dan persiapan masa depan siswa, sehingga deep learning dapat menjadi sebuah 

kenormalan baru dalam pembelajaran.  Dalam tulisan ini akan dipaparkan deskripsi deep learning 

sebagai kenormalan baru dalam pembelajaran.  

 

2. Kerangka Konseptual 

Penutupan sekolah pada masa  

pandemi virus Corona 

Deep learning melalui 

pembelajaran online 

Minat belajar siswa 

Performa siswa 

  

berpengaruh pada 

 

  

diatasi dengan 
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3. Pembahasan 
Penutupan sekolah di berbagai belahan dunia sebagai akibat dari pandemi virus Corona yang 

tidak kunjung berakhir membawa akibat seperti bagaimana transisi pembelajaran di sekolah 

menuju pembelajaran online berjalan mulus. Penutupan sekolah cenderung meningkatkan stres 

pada siswa, guru, dan orang tua khususnya mereka yang miskin keterampilan digital. Hal ini tentu 

saja meningkatkan beban orang tua yang tidak hanya berjuang untuk memiliki akses internet di 

rumah, tetapi juga memastikan bahwa anak-anak mereka benar-benar belajar. Penutupan sekolah 

dapat meningkatkan ―hutang‖ belajar siswa, memperpanjang masa pencapaian kompetensi, dan 

merusak mimpi-mimpi siswa. Jika penutupan sekolah tidak dikelola dengan baik, dalam jangka 

panjang, dapat menyebabkan meningkatnya kriminalitas di kalangan anak muda. 

 Menurut UNESCO [2020], beberapa hal akibat penutupuan sekolah adalah: 

a. Interrupted learning: konten pembelajaran menjadi berkurang (pembelajaran terinterupsi)  

b. Akses pembelajaran tidak merata: akses teknologi atau konektivitas  

c. Stres: pada siswa, guru, dan orang tua 

d. Isolasi sosial: interaksi sosial siswa berkurang dalam pembelajaran, perkembangan, dan 

kreativitas siswa   

Tidak dapat dipungkiri bahwa berdasarkan hal-hal diatas berpengaruh pada minat belajar dan 

performa siswa. 

Teknologi adalah kunci utama pendidikan pada masa pandemi. Peningkatan penggunaan 

teknologi dalam pendidikan telah mengubah paradigma pembelajaran tradisional menjadi 

pembelajaran digital dimana guru dapat berperan sebagai fasilitator, mentor, dan motivator [3]. 

Pendidikan online adalah konsep umum untuk pengajaran dan pembelajaran online dengan 

menggunakan perangkat dan platform teknologi. Kesuksesan pendidikan online tergantung kepada 

koneksi internet yang bagus, software pembelajaran, keterampilan digital, dan akses teknologi. 

Beberapa platform teknologi yang dapat digunakan antara lain: google classroom/open line 

education, youtube, edmodo, zoom, whatsapp.  

Pertanyaan yang sering menghantui para guru adalah bagaimana kondisi siswa saat 

pembelajaran online berlangsung. Apakah siswa mengantuk? Apakah siswa belajar sambil chatting 

dengan temannya? Apakah siswa bermain game online? Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan 

tersebut, sebaiknya para guru perlu bertanya kepada diri sendiri seperti: Seberapa banyak siswa 

mengingat  pelajaran  terakhir? Berapa persen informasi yang mampu diingat siswa? Dapatkah  

siswa menggunakan suatu informasi secara efektif? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut 

adalah pemahaman tentang teori pemodelan informasi pada otak manusia. Untuk itu kita harus 

mengenal otak dan cara kerjanya. Otak kiri berhubungan dengan memori jangka pendek/memori 

kerja sedangkan otak kanan erat kaitannya dengan memori jangka panjang.  

Memori jangka pendek/memori kerja: 

 Kapasitas terbatas 

 Lupa dengan cepat 

Memori jangka panjang: 

 Kapasitas tidak terbatas 

 Informasi dapat ditahan dalam  

jangka waktu yang lebih lama 

Otak kanan berhubungan  

dengan memori jangka panjang,  

dimana pada memori ini informasi  

dapat bertahan lebih lama. 
        Gambar 1.  Model Pemrosesan Informasi 

 

Bagaimana proses sebuah informasi dapat bertahan di memori jangka panjang, seperti pada 

Gambar 1? Kita mengenal Model Pemrosesan Informasi yaitu sebuah cara untuk menjelaskan 

perjalanan informasi, mulai tahap pertama sampai dengan tahap ketiga.  



Prosiding Seminar Nasional Kimia (SNK) 2020  
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 10 Oktober 2020 

 
 

 

361 

Tahap pertama: 

Langkah awal dalam proses informasi adalah persepsi dimana persepsi ini dipengaruhi oleh apa 

yang kita ketahui dan kita percayai. Proses ini melibatkan indra kita dan merupakan proses 

selektif dimana kita tidak dapat menghadirkan semua informasi menjadi stimuli. Namun hal ini 

tidak berlaku bagi seorang pemula. Seorang pemula akan merespon semua stimuli sehingga 

kebingungan menjadi hal yang tak terhindarkan. Proses seleksi dikendalikan pengetahuan 

sebelumnya, minat, dan miskonsepsi yang telah ada di pikiran manusia. 

Informasi yang telah diseleksi selanjutnya menuju tahap dua. 

Tahap dua: 

Memori kerja mempunyai dua fungsi, yaitu: menahan informasi secara temporer dan 

memprosesnya dalam sebuah bentuk yang dapat disimpan atau digunakan. Proses tersebut 

melibatkan interpretasi, pengaturan kembali, perbandingan, penyimpanan, dan persiapan. 

Informasi hasil filterisasi ini dapat digabungkan dengan pengetahuan sebelumnya atau 

dimodifikasi menjadi pengetahuan baru. Sebuah informasi yang sudah  diputuskan untuk 

disimpan akan menuju tahap ketiga.  

Tahap tiga: 

Memori jangka panjang adalah tempat penyimpanan informasi dimana penyimpanan bisa 

dilakukan dengan cara menghubungkan antar fragmen atau memisah-misahkan antar fragmen.  

Jika informasi belum mampu bertahan cukup lama dalam memori jangka panjang maka informasi 

ini akan kembali ke memori kerja sehingga memori kerja dapat mengolah, mengorganisasikan, 

dan membentuk informasi tersebut. Tanpa pengulangan secara berkesinambungan, sebuah 

informasi sulit untuk bertahan lama, sebuah informasi hanya akan bertahan di memori kerja 

selama 20 detik.  

Pemahaman akan sistem kerja otak akan membawa kita pada sebuah konsep bahwa sejumlah 

informasi akan berubah menjadi pengetahuan jika tercipta hubungan emosianal atau dengan kata 

lain pembelajaran bermakna. Bagaimana memaksimalkan kebermaknaan pembelajaran online 

sehingga minat dan performa siswa tetap terkondisikan dengan baik dan menjadi sebuah 

kenormalan baru dalam pembelajaran? 

Deep learning adalah sebuah model pembelajaran yang membaurkan TCWL (think, 

communicate, work, learn). Ketika siswa mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah yang 

kompleks kemudian mampu mengkomunikasikannya secara efektif disertai kemampuan bekerja 

dalam tim hingga pada akhirnya siswa mampu belajar bagaimana belajar, maka saat itulah 

seorang siswa menjadi siswa yang belajar mendalam (deeper). Secara konkret terdapat empat 

kategori untuk mencapai deep learning yaitu 3W (ways): ways of thinking, ways of working, and 

ways of living in the world dan 1T (tools) yaitu tools of working. Breakdown dari 3W dan 1T 

disajikan melalui ilustrasi berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.  3W dan 1T pada Deep Learning (Hammond, 2017) 
Keterampilan memilih ways (jalan) dan menggunakan tools (alat) yang tepat merupakan kunci 

utama dalam deep learning. Siswa harus mampu memilih jalan berpikir yang tepat dan 

Ways of thinking 

 Kreativitas dan inovasi 

 Berpikir kritis, memecahkan masalah, 
pengambilan keputusan 

 Belajar bagaimana belajar (metokognitif) 

 

Tools for Working 

 Literasi informasi 

 Literasi teknologi informasi 

 

Ways of working 

 Komunikasi 

 Kolaborasi 

 

Ways of living in the world 

 Warga negara: lokal dan global 

 Kehidupan dan karir 

 Tanggung jawab diri sendiri dan sosial  
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mengeksekusi hasil pemikiran tersebut dalam suatu tindakan yang tepat dengan menggunakan alat 

yang tepat pula sehingga siswa dapat beradaptasi dengan dunia.  

Deep learning adalah sebuah proses pembelajaran yang bertujuan agar siswa mampu 

mentransfer apa yang telah dipelajari pada satu situasi dan menerapkan pada situasi lain.Bagaimana 

pembelajaran online mampu memfasilitasi deep learning secara efektif? Berdasarkan teori 

pemodelan informasi di atas maka pembelajaran online dapat memfasilitasi deep learning dengan 

cara: 

1. Durasi materi maksimal 18 menit 

Cara efektif:  

 Break down 18 menit segmen materi menjadi segmen-segmen kecil 

Materi: pengolahan air  dibagi menjadi tiga segmen: definisi istilah, parameter air baku, 

proses pengolahan air 

 Rancang beberapa aktivitas di antara segmen-segmen tersebut sehingga membuat 

 pembelajaran lebih bermakna dan terlibat secara emosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar  3. Puzzle Pengolahan Air    Gambar  4. Puzzle Pengolahan Air 
 

 2.  Menciptakan pembelajaran bermakna 

Cara efektif:  

 Konten memuat tujuan personal, nilai-nilai utama, dan  daya tarik 

 Untuk keterampilan spesifik yang diinginkan dan dibutuhkan siswa, sebaiknya 

terfasilitasi dalam konten tersebut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  5. Interface software KEM-IN 

 

3. Menerapkan modalitas pembelajaran dalam penyampaian konten 

Antara segmen 1 dan 2: puzzle pengolahan air Antara segmen 2 dan 3: simulasi  

pengolahan air  

 

Game berupa puzzle proses pengolahan air 

digunakan untuk memberikan kesempatan 

kepada siswa sebagai latihan pemahaman 

proses pengolahan air dalam lingkungan yang 

menyenangkan 

Tes pengetahuan berupa pertanyaan-

pertanyaan studi kasus yang merangsang 

siswa berpritis kritis dan memecahkan 

masalah 
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 Misal: siswa dengan tipe belajar visual  software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar  6. Siswa sedang mempelajari materi Pengolahan Air  menggunakan software KEM-IN   

 

4. Mendesain aktivitas yang menarik 

 Cara efektif:  

Menggunakan metode sokratik secara efektif:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Gambar  7. Guru menggunakan zoom atau google meet untuk berdiskusi  
 

Diskusi membangkitkan keterampilan siswa dalam membaca, menulis, berbicara, dan 

mendengarkan serta menggunakan secara tajam kemampuan untuk berpikir secara jernih, kritis, 

dan reflektif. Menurut Gilbert Highet, dengan metode Sokratik, mengajar tidak lagi berarti 

menuangkan ide-ide baru ke dalam pikiran murid yang kosong, tetapi menarik kebenaran dari 

pikiran, tempat ide-ide itu telah tersedia. Metode ini merupakan kombinasi dari bertanya dan 

mengarahkan mereka ke jawaban yang benar [4].  

Deep learning dalam pembelajaran online memfasilitasi siswa untuk ways of thinking melalui 

berpikir kritis dan memecahkan masalah, ways of working melalui komunikasi dengan guru dan 

siswa-siswa yang lain, dan ways of living in world melalui rasa tanggung jawab kepada diri sendiri 

menggunakan tools of working melalui literasi teknologi informasi.  

Tabel berikut akan menjelaskan bagaimana perilaku kognitif siswa pada ―surface learning‖ dan 

―deeper learning‖.  

    Tabel 1. Perilaku kognitif siswa pada ―surface learning‖ dan ―deeper learning‖ 

Guru mengajukan dan menjernihkan ide-

ide dan isu-isu yang muncul dari materi 

yang dibaca. Metode bertanya dan 

diskusi akan merangsang imajinasi dan 

intelektualitas siswa dengan kemampuan 

kreatif dan mencari.  
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surface learning deeper learning 

Saya hadir dalam pembelajaran  Saya membuat daftar pertanyaan  

Saya mengulas pelajaran saya Saya mencoba menjawab sebelum melihat jawaban 

yang benar 

Saya menggaris bawahi bacaan Saya break down proses yang kompleks menjadi tahap 

demi tahap 

 

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa perbedaan antara surface learning dan deeper learning 

adalah soal mental menjadi driver atau passenger. Ini adalah soal mindset. Tabel berikut 

menunjukkan perbedaan ―tugas‖ driver atau passenger 

 

    Tabel 2. Perbedaan ―tugas‖ driver atau passenger 
Driver Passanger 

Mengemudikan ―kendaraan‖ menuju titik tertenu Hanya menumpang 

Mutlak harus tahu jalan Tidak harus tahu arah jalan  

Dilarang mengantuk apalagi tertidur Boleh mengantuk, boleh tertidur 

Harus mampu merawat kendaraan Tidak perlu merawat kendaraan 

Sebuah pilihan mengekspos diri pada bahaya Sebuah pilihan yang bebas dari bahaya 

Sumber: Rheinald Kasali (2014) 

 

Seorang driver harus cepat mengambil keputusan di jalan raya yang padat. Driver yang baik 

memikirkan bagaimana mencapai tujuan tepat waktu, selamat, dan perjalanan menyenangkan. 

Siswa yang belajar hanya dengan menghafal ibarat penumpang yang boleh mengantuk, tertidur, 

dan tak perlu mengambil resiko di jalan. Penting bagi siswa untuk segera mulai bertransformasi 

dari passenger menuju driver dan hal ini membutuhkan kedisiplinan yang diperoleh dari latihan. 

Mentalitas passenger pada  dasarnya karena kurang latihan sehingga siswa menjadi tidak cekatan 

[5]. 

Deep learning memfasilitiasi siswa untuk menjadi driver. Keterampilan-keterampilan yang 

disyaratkan pada deep learning bukan sekadar pengetahuan yang didapat dari bacaan, tapi 

keterampilan yang harus dilatih terus  menerus dan dijalankan dengan tekun. Maka menjadi sebuah 

keniscayaan bahwa deep learning adalah sebuah kenormalan baru dalam pembelajaran. Sebuah 

―ketidaknormalan‖ pada keadaan sebelumnya menjadi sesuatu yang umum dilakukan saat ini. 

Saatnya siswa mampu menjadi driver bagi diri mereka sendiri. Tidak hanya menyimpan memori 

tapi juga memakai memori. Semoga transformasi mindset itu mampu membentuk keterampilan-

keterampilan hidup siswa hingga akhirnya mampu menjadi fondasi bangsa.  

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian teori dapat disimpulkaan bahwa deep learning melalui pembelajaran online 

dapat digunakan untuk menjaga minat dan performa siswa. Deep learning menggunakan 3W dan 

1T yaitu  3W (ways): ways of thinking, ways of working, and ways of living in the world dan 1T 

(tools) yaitu tools of working. Deep learning melatih siswa bermental driver sebagai kenormalan 

baru dalam pembelajaran.  

Perlu penelitian lebih lanjut tentang efektifitas deep learning dalam pembelajaran online.  
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