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Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur tidak putus selalu kami panjatkan kepada Tuhan Yang

Maha Esa, dzat yang maha tinggi, atas rakhmat dan ilmuNya yang

diturunkan kepada umat manusia.

Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru yang diikuti

dengan peningkatan kesejahteraan guru, diharapkan dapat

meningkatkan mutu pembelajaran yang pada akhirnya meningkatkan

mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Sesuai dengan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 Tahun 2OO7,

pelaksanaan uji sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan

melalui portofolio.

Berdasarkan prosedur pelaksanaan portofolio, bagi peserta yang

belum dinyatakan lulus, LP|K Rayon merekomendasikan alternatif : (1)

melakukan kegiatan mandiri untuk melengkapi kekurangan dokumen

portofolio atau (2) mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (

PLPG ) yang diakhiri dengan ujian.

Penyelenggaraan PLPG telah distandardisasikan oleh Konsorsium

Sertilikasi Guru ( KSG ) Jakarta dalam bentuk pedoman PLPG secara

Nasional. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Panitia Sertifikasi Guru (

PSG ) Rayon 12 dalam rangka standardisasi penyelenggaraan PLPG

mulai penyediaan tempat, ruang kelas, jumlah jam, sistem penilaian,

kualitas instruktur dan ketersediaan bahan ajar. Bahan ajar yang ada di

tangan Saudara ini salah satu upaya PSG Rayon 12 dalam memenuhi



standard pelaksanaan PLPG secara nasional untuk itu saya menyambut

dengan baik atas terbitnya Bahan Ajar PLPG ini.

Sukses PLPG tidak hanya tergantung ketersediaan buku, kualitas

instruktur, sarana prasarana yang disediakan namun lebih daripada itu

adalah kesiapan peserta baik mental maupun fisik, untuk itu harapan

saya para peserta PLPG telah menyiapkannya dengan baik sejak

keberangkatannya dari rumah masing-masing.

Pada kesempatan ini ijinkan saya, memberikan penghargaan yang

tinggi kepada Dosen/lnstruktur yang telah berkontribusi dan berusaha

men)rusun buku ini, agar dapat membantu guru menempuh program

PLPG dalam rangka sertihkasi guru. Buku ini menggunakan pilihan

bahasa yang sederhana dan mudah dipahami sehingga pembaca dapat

menikmatinya dengan seksama.

Akhirnya kepada khalayak pembaca saya ucapkan selamat

menikmati buku ini, semoga dapat memperoleh manfaat yang sebanyak-

banyaknya.

Rektor Universitas Negeri Semarang

Sudijono Sastroatmodjo
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PENDAHULUAN 
 

Fakta tentang kualitas guru menunjukkan bahwa sedikitnya 50 

persen guru di Indonesia tidak memiliki kualitas sesuai standardisasi 

pendidikan nasional (SPN). Berdasarkan catatan Human Development 

Index (HDI), fakta ini menunjukkan bahwa mutu guru di Indonesia belum 

memadai untuk melakukan perubahan yang sifatnya mendasar pada 

pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Dari data statistik HDI 

terdapat 60% guru SD, 40% SMP, 43% SMA, 34% SMK dianggap belum 

layak untuk mengajar di jenjang masing-masing. Selain itu, 17,2% guru 

atau setara dengan 69.477 guru mengajar bukan pada bidang studinya. 

Dengan demikian, kualitas SDM guru kita adalah urutan 109 dari 179 

negara di dunia. Untuk itu, perlu dibangun landasan kuat untuk 

meningkatkan kualitas guru dengan standardisasi rata-rata bukan 

standardisasi minimal (Toharudin 2006:1). Pernyataan ini juga diperkuat 

oleh Rektor UNJ sebagai berikut. 

"Saat ini baru 50 persen dari guru se-Indonesia yang memiliki 

standardisasi dan kompetensi. Kondisi seperti ini masih dirasa kurang. 

Sehingga kualitas pendidikan kita belum menunjukkan peningkatan yang 

signifikan," (Sutjipto dalam Jurnalnet, 16/10/2005).  

Fakta lain yang diungkap oleh Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan, Dr. Fasli Djalal, bahwa sejumlah guru 

mendapatkan nilai nol untuk materi mata pelajaran yang sesungguhnya 

mereka ajarkan kepada murid-muridnya. Fakta itu terungkap berdasarkan 

ujian kompetensi yang dilakukan terhadap tenaga kependidikan tahun 

2004 lalu. Secara nasional, penguasaan materi pelajaran oleh guru 

ternyata tidak mencapai 50 persen dari seluruh materi keilmuan yang 

harus menjadi kompetensi guru. Beliau juga mengatakan skor mentah 

yang diperoleh guru untuk semua jenis pelajaran juga memprihatinkan. 

Guru PPKN, sejarah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, 

fisika, biologi, kimia, ekonomi, sosiologi, geografi, dan pendidikan seni 
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hanya mendapatkan skor sekitar 20-an dengan rentang antara 13 hingga 

23 dari 40 soal. "Artinya, rata-rata nilai yang diperoleh adalah 30 hingga 

46 untuk skor nilai tertinggi 100," (Tempo Interaktif, 5 Januari 2006). 

Mengacu pada data kasar kondisi guru saat ini tentulah kita 

sangat prihatin dengan buruknya kompetensi guru itu. Padahal, memasuki 

tahun 2006 tuntutan minimal kepada siswa untuk memenuhi syarat 

kelulusan harus menguasai 42,5 persen. Untuk itu, layak kiranya pada 

tulisan ini dicari format bagaimanakah seharusnya mengembangkan guru 

yang profesional? 

 
A. Guru sebagai Profesi 

 Djojonegoro (1998:350) menyatakan bahwa profesionalisme 

dalam suatu pekerjaan atau jabatan ditentukan oleh tiga faktor penting, 

yaitu: (1) memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program 

pendidikan keahlian atau spesilaisasi, (2) kemampuan untuk 

memperbaiki kemampuan (keterampilan dan keahlian khusus) yang 

dimiliki, (3) penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap 

keahlian yang dimiliki itu. Menurut  Vollmer & Mills (1991:4) profesi 

adalah sebuah pekerjaan/jabatan yang memerlukan kemampuan 

intelektual khusus, yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan 

pelatihan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani 

atau memberikan advis pada orang lain dengan memperoleh upah 

atau gaji dalam jumlah tertentu. 

 Usman (1990:4) mengatakan bahwa guru merupakan suatu 

profesi yang artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang memerlukan 

keahlian khusus sebagai guru. Suatu profesi memiliki persyaratan 

tertentu, yaitu: (1) menuntut adanya keterampilan yang mendasarkan 

pada konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendasar, (2) 

menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai 

dengan profesinya, (3) menuntut tingkat pendidikan yang memadai, (4) 

menuntut adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari 
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pekerjaan yang dilaksanakan, (5) memungkinkan perkembangan 

sejalan dengan dinamika kehidupan, (6) memiliki kode etik sebagai 

acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, (7) memiliki obyek  

tetap seperti dokter dengan pasiennya, guru dengan siswanya, dan (8) 

diakui di masyarakat karena memang diperlukan jasanya di 

masyarakat. 

 Pengertian di atas menunjukkan bahwa unsur-unsur terpenting 

dalam sebuah profesi adalah penguasaan sejumlah kompetensi 

sebagai keahlian khusus, yang diperoleh melalui pendidikan dan 

pelatihan khusus, untuk melaksanakan pembelajaran secara efektif 

dan efisien. Kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme adalah 

guru yang kompeten (memiliki kemampuan) di bidangnya. Karena itu 

kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan 

memiliki keahlian dan kewenangan dalam menjalankan profesi 

keguruan. 

 

B. Kompetensi Guru 
 Sejalan dengan uraian pengertian kompetensi guru di atas, 

Sahertian (1990:4) mengatakan kompetensi adalah pemilikan, 

penguasaan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut jabatan 

seseorang. Oleh sebab itu seorang calon guru agar menguasai 

kompetensi guru dengan mengikuti pendidikan khusus yang 

diselenggarakan oleh LPTK. Kompetensi guru untuk melaksanakan 

kewenangan profesionalnya, mencakup tiga komponen sebagai 

berikut: (1) kemampuan kognitif, yakni kemampuan guru menguasai 

pengetahuan serta  keterampilan/keahlian kependidikan dan 

pengatahuan materi bidang studi yang diajarkan, (2) kemampuan 

afektif, yakni kemampuan yang meliputi seluruh fenomena perasaan 

dan emosi serta sikap-sikap tertentu terhadap diri sendiri dan orang 

lain, (3) kemampuan psikomotor, yakni kemampuan yang berkaitan 

dengan keterampilan atau kecakapan yang bersifat jasmaniah yang 
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pelaksanaannya berhubungan dengan tugas-tugasnya sebagai 

pengajar.  

 Dalam UU Guru dan Dosen disebutkan bahwa kompetensi 

guru mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan 

sosial sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi guru setelah program sarjana atau D4. 

Kompetensi pribadi meliputi: (1) pengembangan kepribadian, (2) 

berinteraksi dan berkomunikasi, (3) melaksanakan bimbingan dan 

penyuluhan, (4) melaksanakan administrasi sekolah, (5) melaksanakan 

tulisan sederhana untuk keperluan pengajaran.  

 

1. Kompetensi Profesional 
Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut 

keahlian (expertise) para anggotanya. Artinya pekerjaan itu tidak bisa 

dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan 

secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Profesional menunjuk 

pada dua hal, yaitu (1) orang yang menyandang profesi, (2) 

penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan 

profesinya (seperti misalnya dokter). 

Makmum (1996: 82) menyatakan bahwa teacher performance 

diartikan kinerja guru atau hasil kerja atau penampilan kerja. Secara 

konseptual dan umum penampilan kerja guru itu mencakup aspek-

aspek; (1) kemampuan profesional, (2) kemampuan sosial, dan (3) 

kemampuan personal. 

Johnson (dalam Sanusi, 1991:36) menyatakan bahwa standar 

umum itu sering dijabarkan sebagai berikut; (1) kemampuan 

profesional mencakup, (a) penguasaan materi pelajaran, (b) 

penguasaan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan 

dan keguruan, dan (c) penguasaan proses-proses pendidikan. (2) 

kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri 

kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu 
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membawakan tugasnya sebagai guru. (3) kemampuan personal 

(pribadi) yang beraspek afektif mencakup, (a) penampilan sikap positif 

terhadap keseluruhan tugas sebagai guru, (b)  pemahaman, 

penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh 

seorang guru, dan (c) penampilan untuk menjadikan dirinya sebagai 

panutan dan keteladanan bagi peserta didik. 

 

2. Kompetensi Kepribadian 
Kompetensi kepribadian menurut Suparno (2002:47) adalah 

mencakup kepribadian yang utuh, berbudi luhur, jujur, dewasa, 

beriman, bermoral; kemampuan mengaktualisasikan diri seperti 

disiplin, tanggung jawab, peka, objekti, luwes, berwawasan luas, dapat 

berkomunikasi dengan orang lain; kemampuan mengembangkan 

profesi seperti berpikir kreatif, kritis, reflektif, mau belajar sepanjang 

hayat, dapat ambil keputusan dll. (Depdiknas,2001). Kemampuan 

kepribadian lebih menyangkut jati diri seorang guru sebagai pribadi 

yang baik, tanggung jawab, terbuka, dan terus mau belajar untuk maju. 

Yang pertama ditekankan adalah guru itu bermoral dan 

beriman. Hal ini jelas merupakan kompetensi yang sangat penting 

karena salah satu tugas guru adalah membantu anak didik yang 

bertaqwa dan beriman serta menjadi anak yang baik. Bila guru sendiri 

tidak beriman kepada Tuhan dan tidak bermoral, maka menjadi sulit 

untuk dapat membantu anak didik beriman dan bermoral. Bila guru 

tidak percaya akan Allah, maka proses membantu anak didik percaya 

akan lebih sulit. Disini guru perlu menjadi teladan dalam beriman dan 

bertaqwa. Pernah terjadi seorang guru beragama berbuat skandal sex 

dengan muridnya, sehingga para murid yang lain tidak percaya 

kepadanya lagi. Para murid tidak dapat mengerti bahwa seorang guru 

yang mengajarkan moral, justru  ia sendiri tidak bermoral. Syukurlah 

guru itu akhirnya dipecat dari sekolah. 
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Yang kedua, guru harus mempunyai aktualisasi diri yang tinggi. 

Aktualisasi diri yang sangat penting adalah sikap bertanggungjawab. 

Seluruh tugas pendidikan dan bantuan kepada anak didik memerlukan 

tanggungjawab yang besar. Pendidikan yang menyangkut 

perkembangan anak didik tidak dapat dilakukan seenaknya, tetapi 

perlu direncanakan, perlu dikembangkan dan perlu dilakukan dengan 

tanggungjawab. Meskipun tugas guru lebih sebagai fasilitator, tetapi 

tetap bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan siswa. Dari 

pengalaman lapangan pendidikan anak menjadi rusak karena 

beberapa guru tidak bertanggungjawab. Misalnya, terjadi pelecehan 

seksual guru terhadap anak didik, guru meninggalkan kelas 

seenaknya, guru tidak mempersiapkan pelajaran dengan baik, guru 

tidak berani mengarahkan anak didik, dll. 

Kemampuan untuk berkomunikasi  dengan orang lain sangat 

penting bagi seorang guru karena tugasnya memang selalu berkaitan 

dengan orang lain seperti anak didik, guru lain, karyawan, orang tua 

murid, kepala sekolah dll. Kemampuan ini sangat penting untuk 

dikembangkan karena dalam pengalaman, sering terjadi guru yang 

sungguh pandai, tetapi karena kemampuan komunikasi dengan siswa 

tidak baik, ia sulit membantu anak didik maju. Komunikasi yang baik 

akan membantu proses pembelajaran dan pendidikan terutama pada 

pendidikan tingkat dasar sampai menengah. 

Kedisiplinan juga menjadi unsur penting bagi seorang guru. 

Kedisiplinan ini memang menjadi kelemahan bangsa Indonesia, yang 

perlu diberantas sejak bangku sekolah dasar. Untuk itu guru sendiri 

harus hidup dalam kedisiplinan sehingga anak didik dapat 

meneladannya. Di lapangan sering terlihat beberapa guru tidak disiplin 

mengatur waktu, seenaknya bolos; tidak disiplin dalam mengoreksi 

pekerjaan siswa sehingga siswa tidak mendapat masukan dari 

pekerjaan mereka. Ketidakdisiplinan guru tersebut membuat siswa 

ikut-ikutan suka bolos dan tidak tepat mengumpulkan perkerjaan 
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rumah. Yang perlu diperhatikan di sini adalah, meski guru sangat 

disiplin, ia harus tetap membangun komunikasi dan hubungan yang 

baik dengan siswa. Pendidikan dan perkembangan pengetahuan  di 

Indonesia kurang cepat salah satunya karena disiplin yang kurang 

tinggi termasuk disiplin dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

dalam belajar. 

Yang ketiga adalah sikap mau mengembangkan pengetahuan. 

Guru bila tidak ingin ketinggalan jaman dan juga dapat membantu 

anak didik terus terbuka terhadap kemajuan pengetahuan, mau tidak 

mau harus mengembangkan sikap ingin terus maju dengan terus 

belajar. Di jaman kemajuan ilmu pengetahuan sangat cepat seperti 

sekarang ini, guru dituntut untuk terus belajar agar pengetahuannya 

tetap segar. Guru tidak boleh berhenti belajar karena merasa sudah 

lulus sarjana. 

 

3. Kompetensi Paedagogik 
Selanjutnya kemampuan paedagogik menurut Suparno 

(2002:52) disebut juga kemampuan dalam pembelajaran atau 

pendidikan yang memuat pemahaman akan sifat, ciri anak didik dan 

perkembangannya, mengerti beberapa konsep pendidikan yang 

berguna untuk membantu siswa, menguasai beberapa metodologi 

mengajar yang sesuai dengan bahan dan perkambangan siswa, serta 

menguasai sistem evaluasi yang tepat dan baik yang pada gilirannya 

semakin meningkatkan kemampuan siswa. 

Pertama, sangat jelas bahwa guru perlu mengenal anak didik 

yang mau dibantunya. Guru diharapkan memahami sifat-sifat, karakter, 

tingkat pemikiran, perkembangan fisik dan psikis anak didik. Dengan 

mengerti hal-hal itu guru akan  mudah mengerti kesulitan dan 

kemudahan anak didik dalam belajar dan mengembangkan diri. 

Dengan demikian guru akan lebih mudah membantu siswa 

berkembang. Untuk itu diperlukan pendekatan yang baik, tahu ilmu 
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psikologi anak dan perkembangan anak dan tahu  bagaimana 

perkembangan pengetahuan anak. Biasanya selama kuliah di FKIP 

guru mendalami teori-teori psikologi tersebut. Namun yang sangat 

penting adalah memahami anak secara tepat di sekolah yang nyata. 

Kedua, guru perlu juga menguasai beberapa teori tentang 

pendidikan terlebih pendidikan di jaman modern ini. Oleh karena 

sistem pendidikan di Indonesia lebih dikembangkan kearah pendidikan 

yang demokratis, maka teori dan filsafat pendidikan yang lebih bersifat 

demokratis perlu didalami dan dikuasai. Dengan mengerti bermacam-

macam teori pendidikan, diharapkan guru dapat memilih mana yang 

paling baik untuk membantu perkembangan anak didik. Oleh karena 

guru kelaslah yang sungguh mengerti situasi kongrit siswa mereka, 

diharapkan guru dapat meramu teori-teori itu sehingga cocok dengan 

situasi anak didik yang diasuhnya. Untuk itu guru diharapkan memiliki 

kreatifititas untuk selalu menyesuaikan teori yang digunakan dengan 

situasi belajar siswa secara nyata. 

Ketiga, guru juga diharapkan memahami bermacam-macam 

model pembelajaran. Dengan semakin mengerti banyak model 

pembelajaran, maka dia akan lebih mudah mengajar pada anak sesuai 

dengan situasi anak didiknya. Dan yang tidak kalah penting dalam 

pembelajaran adalah guru dapat membuat evaluasi yang tepat 

sehingga dapat sungguh memantau dan mengerti apakah siswa 

sungguh berkembang seperti yang direncanakan sebelumnya. Apakah 

proses pendidikan sudah dilaksanakan dengan baik dan membantu 

anak berkembang secara efisien dan efektif.  

Kompetensi profesional meliputi: (1) menguasai landasan 

pendidikan, (2) menguasai bahan pembelajaran, (3) menyusun 

program pembelajaran, (4) melaksanakan program pembelajaran, dan 

(5) menilai proses serta hasil pembelajaran. 
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4. Kompetensi Sosial 
Kompetensi sosial meliputi: (1) memiliki empati pada orang lain, 

(2) memiliki toleransi pada orang lain, (3) memiliki sikap dan 

kepribadian yang positif serta melekat pada setiap kopetensi yang lain, 

dan (4) mampu bekerja sama dengan orang lain. 

Menurut Gadner (1983) dalam  Sumardi (Kompas, 18 Maret 

2006) kompetensi sosial itu sebagai social intellegence atau 

kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial merupakan salah satu dari 

sembilan kecerdasan (logika, bahasa, musik, raga, ruang, pribadi, 

alam, dan kuliner) yang berhasil diidentifikasi oleh Gardner. 

Semua kecerdasan itu dimiliki oleh seseorang. Hanya saja, 

mungkin beberapa di antaranya menonjol, sedangkan yang lain biasa 

atau bahkan kurang. Uniknya lagi, beberapa kecerdasan itu bekerja 

secara padu dan simultan ketika seseorang berpikir dan atau 

mengerjakan sesuatu (Amstrong, 1994). 

Sehubungan dengan apa yang dikatakan oleh Amstrong itu 

ialah bahwa walau kita membahas dan berusaha mengembangkan 

kecerdasan sosial, kita tidak boleh melepaskannya dengan 

kecerdasan-kecerdasan yang lain. Hal ini sejalan dengan kenyataan 

bahwa dewasa ini banyak muncul berbagai masalah sosial 

kemasyarakatan yang hanya dapat dipahami dan dipecahkan melalui 

pendekatan holistik, pendekatan komperehensif, atau pendekatan 

multidisiplin. 

Kecerdasan lain yang terkait erat dengan kecerdasan sosial 

adalah kecerdasan pribadi (personal intellegence), lebih khusus lagi 

kecerdasan emosi atau emotial intellegence (Goleman, 1995). 

Kecerdasan sosial juga berkaitan erat dengan kecerdasan keuangan 

(Kiyosaki, 1998). Banyak orang yang terkerdilkan kecerdasan 

sosialnya karena impitan kesulitan ekonomi. 

Dewasa ini mulai disadari betapa pentingnya peran kecerdasan 

sosial dan kecerdasan emosi bagi seseorang dalam usahanya meniti 
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karier di masyarakat, lembaga, atau perusahaan. Banyak orang sukses 

yang kalau kita cermati ternyata mereka memiliki kemampuan bekerja 

sama, berempati, dan pengendalian diri yang menonjol. 

Dari uraian dan contoh-contoh di atas dapat kita singkatkan 

bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan seseorang 

berkomunikasi, bergaul, bekerja sama, dan memberi kepada orang 

lain. Inilah kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang pendidik 

yang diamanatkan oleh UU Guru dan Dosen, yang pada gilirannya 

harus dapat ditularkan kepada anak-anak didiknya. 

Untuk mengembangkan kompetensi sosial seseorang pendidik, 

kita perlu tahu target atau dimensi-dimensi kompetensi ini. Beberapa 

dimensi ini, misalnya, dapat kita saring dari konsep life skills 

(www.lifeskills4kids.com). Dari 35 life skills atau kecerdasan hidup itu, 

ada 15 yang dapat dimasukkan kedalam dimensi kompetensi sosial, 

yaitu: (1) kerja tim, (2) melihat peluang, (3) peran dalam kegiatan 

kelompok, (4) tanggung jawab sebagai warga, (5) kepemimpinan, (6) 

relawan sosial, (7) kedewasaan dalam bekreasi, (8) berbagi, (9) 

berempati, (10) kepedulian kepada sesama, (11) toleransi, (12) solusi 

konflik, (13) menerima perbedaan, (14) kerja sama, dan (15) 

komunikasi. 

Kelima belas kecerdasan hidup ini dapat dijadikan topik silabus 

dalam pembelajaran dan pengembangan kompetensi sosial bagi para 

pendidik dan calon pendidik. Topik-topik ini dapat dikembangkan 

menjadi materi ajar yang dikaitkan dengan kasus-kasus yang aktual 

dan relevan atau kontekstual dengan kehidupan masyarakat kita. 

Dari uraian tentang profesi dan kompetensi guru, menjadi jelas 

bahwa pekerjaan/jabatan guru adalah sebagai profesi yang layak 

mendapatkan penghargaan, baik finansial maupun non finansial. 
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C. Memimpikan Guru yang Profesional 
Untuk memperbaiki kualitas pendidikan, pemerintah telah 

memberikan perhatian khusus dengan merumuskan sebuah Undang-

Undang yang mengatur profesi guru dan dosen. Dalam pembahasan 

rancangan Undang-Undang ini (hingga disahkan pada 6 Desember 

2005) tersirat keinginan Pemerintah untuk memperbaiki wajah suram 

nasib guru dari sisi kesejahteraan dan profesionalisme. Jumlah guru di 

Indonesia saat ini 2,2 juta orang, dan hanya sebagian kecil guru dari 

sekolah negeri dan sekolah elit yang hidup berkecukupan. 

Mengandalkan penghasilan dan profesi guru, jauh dari cukup sehingga 

tidak sedikit guru yang mencari tambahan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. 

Sertifikasi kompetensi guru sebagai tindak lanjut dari Undang-

Undang ini menyisakan persoalan sebagaimana disampaikan 

Mendiknas pada media masa pada saat pengesahan Undang-Undang 

ini, antara lain kesepahaman akan ukuran uji kompetensi guru. Sejak 

awal gagasan pembuatan RUU Guru dan Dosen dilatarbelakangi oleh 

komitmen bersama untuk mengangkat martabat guru dalam 

memajukan pendidikan nasional, dan menjadikan profesi ini menjadi 

pilihan utama bagi generasi guru berikutnya (Situmorang dan 

Budyanto 2005:1). 

Guru, peserta didik, dan kurikulum merupakan tiga komponen 

utama pendidikan. Ketiga komponen ini saling terkait dan saling 

mempengaruhi, serta tidak dapat dipisahkan antara satu komponen 

dengan komponen yang lainnya. Dari ketiga komponen tersebut, faktor 

gurulah yang dinilai sebagai satu faktor yang paling penting dan 

strategis, karena di tangan para gurulah proses belajar dan mengajar 

dilaksanakan, baik di dalam dan di luar sekolah dengan menggunakan 

bahan ajar, baik yang terdapat di dalam kurikulum nasional maupun 

kurikulum lokal. 
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Untuk melaksanakan proses belajar dan mengajar secara 

efektif, guru harus memiliki kemampuan profesionalisme yang dapat 

dihandalkan. Kemampuan profesionalisme yang handal tersebut tidak 

dibawa sejak lahir oleh calon guru, tetapi harus dibangun, dibentuk, 

dipupuk dan dikembangkan melalui satu proses, strategi, kebijakan 

dan program yang tepat. Proses, strategi, kebijakan, dan program 

pembinaan guru di masa lalu perlu dirumuskan kembali (Suparlan 

2006:1). 

James M. Cooper, dalam tulisannya bertajuk “The teachers as a 

Decision Maker”, mengawali dengan satu pertanyaan menggelitik 

“what is teacher?”. Cooper menjawab pertanyaan itu dengan 

menjelaskan tetang guru dari aspek pelaksanaan tugasnya sebagai 

tenaga profesional. Demikian pula, Dedi Supriadi dalam bukunya yang 

bertajuk “Mengangkat Citra dan Martabat Guru” telah menjelaskan 

(secara amat jelas) tentang makna profesi, profesional, 

profesionalisme, dan profesionalitas sebagai berikut ini Profesi 
menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, 

tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan itu. Misalnya, guru 

sebagai profesi yang amat mulia. Profesional menunjuk dua hal, yakni 

orangnya dan kinerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. 

Sebagai contoh, seorang profesional muda, atau dia bekerja secara 

profesional. Profesionalisme menunjuk kepada derajat atau tingkat 

kinerja seseorang sebagai seorang profesional dalam melaksanakan 

profesi yang mulia itu. 

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa “Pendidik 

merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan tulisan dan 

pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada 

perguruan tinggi”. 
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Sebagai tenaga profesional, guru memang dikenal sebagai 

salah satu jenis dari sekian banyak pekerjaan (occupation) yang 

memerlukan bidang keahlian khusus, seperti dokter, insinyur, dan 

bidang pekerjaan lain yang memerlukan bidang keahlian yang lebih 

spesifik. Dalam dunia yang sedemikian maju, semua bidang pekerjaan 

memerlukan adanya spesialisasi, yang ditandai dengan adanya 

standar kompetensi tertentu, termasuk guru. 

Guru merupakan tenaga profesional dalam bidang pendidikan 

dan pengajaran. Westby-Gybson (1965), Soerjadi (2001:1-2) 

menyebutkan beberapa persyaratan suatu pekerjaan disebut sebagai 

profesi. Pertama, adanya pengakuan oleh masyarakat dan pemerintah 

mengenai bidang layanan tertentu yang hanya dapat dilakukan karena 

keahlian tertentu dengan kualifikasi tertentu yang berbeda dengan 

profesi lain. Kedua, bidang ilmu yang menjadi landasan teknik dan 

prosedur kerja yang unik. Ketiga, memerlukan persiapan yang sengaja 

dan sistematis sebelum orang mengerjakan pekerjaan profesional 

tersebut. Keempat, memiliki mekanisme yang diperlukan untuk 

melakukan seleksi secara efektif, sehingga yang dianggap 

kompetitiflah yang diperbolehkan dalam melaksanakan bidang 

pekerjaan tersebut. Kelima, memiliki organisasi profesi yang, di 

samping melindungi kepentingan anggotanya, juga berfungsi untuk 

meyakinkan agar para anggotannya menyelenggarakan layanan 

keahlian yang terbaik yang dapat diberikan (Suparlan,  2004:2). 

Profesionalisme guru didukung oleh tiga hal, yakni (1) keahlian, 

(2) komitmen, dan (3) keterampilan (Supriadi 1998:96). Untuk dapat 

melaksanakan tugas profesionalnya dengan baik, pemerintah sejak 

lama telah berupaya untuk merumuskan perangkat standar komptensi 

guru. Dapat dianalogikan dengan pentingnya hakim dan Undang-

Undang, yang menyatakan bahwa, ‘berilah aku hakim dan jaksa yang 

baik, yang dengan undang-undang yang kurang baik sekalipun akan 

dapat dihasilkan keputusan yang baik’, maka kaidah itu dapat 
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dianalogikan dengan pentingnya guru, yakni dengan ungkapan bijak 

‘berilah aku guru yang baik, dan dengan kurikulum yang kurang baik 

sekali pun aku akan dapat menghasilkan peserta didik yang baik’. 

Artinya, bahwa aspek kualitas hakim dan jaksa masih jauh lebih 

penting dibandingkan dengan aspek undang-undangnya. Hal yang 

sama, aspek guru masih lebih penting dibandingkan aspek kurikulum. 

Sama dengan manusia dengan senjatanya, yang terpenting adalah 

manusianya, ‘man behind the gun’.  

Untuk menggambarkan guru profesional, Supriadi mengutip 

laporan dari Jurnal Educational Leadership edisi Maret 1993, bahwa 

guru profesional dituntut memiliki lima hal. Pertama, guru mempunyai 

komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Ini berarti bahwa 

komitmen tertinggi guru adalah kepada kepentingan siswa. Kedua, 

guru menguasai secara mendalam bahan/materi pelajaran yang 

diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada para siswa. Bagi guru 

hal ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga, guru 

bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai 

teknik evaluasi, mulai cara pengamatan dalam perilaku siswa sampai 

tes hasil belajar. Keempat, guru mampu berpikir sistematis tentang apa 

yang dilakukannya, dan belajar dari pengalamannya. Kelima, guru 

seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam 

lingkungan profesinya, misalnya di PGRI dan organisasi profesi 

lainnya. Apabila kelima hal tersebut dapat dimiliki oleh guru, maka guru 

tersebut dapat disebut sebagai tenaga dan pendidik yang benar-benar 

profesional dalam menjalankan tugasnya (Supriadi 2003:14). 

 
D. Standar Pengembangan Karir Guru 

Mutu pendidikan amat ditentukan oleh kualitas gurunya. 

Mendiknas memberikan penegasan bahwa “guru yang utama” 

(Republika 10 Februari 2003). Belajar dapat dilakukan di mana saja, 

tetapi guru tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh siapa atau alat apa 
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pun juga. Untuk membangun pendidikan yang bermutu, yang paling 

penting bukan membangun gedung sekolah atau sarana dan 

prasarananya, melainkan harus dengan upaya peningkatan proses 

pengajaran dan pembalajaran yang berkualitas, yakni proses 

pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan, dan 

mencerdaskan. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh guru yang bermutu. 

Sebagai salah satu komponen utama pendidikan, guru harus 

memiliki tiga kualifikasi dasar: (1) menguasai materi atau bahan ajar, 

(2) antusiasme, dan (3) penuh kasih sayang (loving) dalam mengajar 

dan mendidik (Mas’ud 2003:194). 

Peningkatan mutu guru merupakan upaya yang amat kompleks, 

karena melibatkan banyak komponen. Pekerjaan besar ini mulai dari 

proses yang menjadi tugas lembaga pendidikan prajabatan yang 

dikenal dengan LPTK. Ternyata, LPTK mengalami kesulitan besar 

ketika dihadapkan kepada masalah kualitas calon mahasiswa kelas 

dua yang akan dididik menjadi guru. Ketidakmampuan LPTK ternyata 

memang di luar tanggung jawabnya, karena masalah rendahnya mutu 

calon guru itu lebih disebabkan oleh rendahnya penghargaan terhadap 

profesi guru. Pada akhirnya orang mudah menebak, karena pada 

akhirnya menyangkut duit atau gaji dan penghargaan. Gaji dan 

penghargaan guru belum dapat disejajarkan dengan profesi lain, 

karena indikasi adanya mutu profesionalisme guru masih rendah. 

Terjadilah lingkaran setan yang sudah diketahui sebab akibatnya. 

Banyak orang menganggap bahwa gaji dan penghargaan terhadap 

guru menjadi penyebab atau causa prima-nya. Namun, ada orang 

yang berpendapat bahwa antara gaji dan dedikasi tidak dapat 

dipisahkan. Gaji akan mengikuti dedikasi. Di samping itu, gaji dan 

dedikasi terkait erat dengan faktor lain yang bernama kompetensi 

profesional. Jadi, selain memang harus dipikirkan dengan sungguh-

sungguh upaya untuk meningkatkan gaji dan penghargaan kepada 
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guru, namun masih ada pekerjaan besar yang harus segera dilakukan, 

yakni meningkatkan dedikasi dan kompetensi guru. 

Apakah yang dimaksud kompetensi? Istilah kompetensi 

memang bukan barang baru. Pada tahun 70-an, terkenal wacana 

akademis tentang apa yang disebut sebagai Pendidikan dan Pelatihan 

Berbasis Kompetensi atau Competency-based Training and Education 

(CBTE). Pada saat itu Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis 

(Dikgutentis) Dikdasmen pernah mengeluarkan “buku saku berwarna 

biru” tentang “sepuluh kompetensi guru”. Dua dekade kemudian, 

Direktorat Tenaga Kependidikan (Dit Tendik), nama baru Dikgutentis 

telah membentuk satu tim Penyusun Kompetensi Guru yang 

beranggotakan para pakar pendidikan yang tergabung dalam 

Konsorsium Pendidikan untuk menghasilkan produk kompetensi guru. 

Setelah sekitar dua tahun berjalan, tim itu telah dapat menghasilkan 

rendahnya kompetensi guru. Sementara itu, para penyelenggra 

pendidikan di kabupaten/kota telah menunggu kelahiran kompetensi 

guru itu. Bahkan mereka mendambakan adanya satu instrumen atau 

alat ukur yang akan mereka gunakan dalam melaksanakan skill audit 

dengan tujuan untuk menentukan tingkat kompetensi guru di daerah 

masing-masing. 

Untuk menjelaskan pengertian tentang kompetensi itulah maka 

Gronzi (1997) dan Hager (1995) menjelaskan bahwa “An integrated 

view sees competence as a complex combination of knowledge, 

attitudes, skill, and values displayed in the context of task 

performance”. Secara sederhana dapat diartikan bahwa kompetensi 

guru merupakan kombinasi kompleks dari pengetahuan, sikap, 

keterampilan, dan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh guru dalam konteks 

kinerja tugas yang diberikan kepadanya. Sejalan dengan definisi 

tersebut, Direktorat Profesi Pendidik Ditjen PMPTK, menjelaskan 

bahwa “Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan 

nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak”. 
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Berdasarkan pengertian tersebut, standar kompetensi guru 

diartikan sebagai ‘satu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan 

dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi 

seorang guru agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional 

sesuai bidang tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikan’ (Direktorat 

Profesi Pendidik, Diten PMPTK, 2005). Standar kompetensi guru terdiri 

atas tiga komponen yang saling mengait, yakni (1) pengelolaan 

pembelajaran, (2) pengembangan profesi, dan (3) penguasaan 

akademik. Ketiga standar kompetensi tersebut dijiwai oleh sikap dan 

kepribadian yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas guru 

sebagai tenaga profesi. Ketiga komponen masing-masing terdiri atas 

dua kemampuan. Oleh karena itu, ketiga komponen tersebut secara 

keseluruhan meliputi 7 (tujuh) kompetensi, yaitu: (1) penyusunan 

rencana pembelajaran, (2) pelaksanaan interaksi belajar mengajar, (3) 

penilaian prestasi belajar peserta didik, (4) pelaksanaan tindak lanjut 

hasil penilaian prestasi belajar peserta didik, (5) pengembangan 

profesi, (6) pemahaman wawasan kependidikan, (7) penguasaan 

bahan kajian akademik. 

Standar kompetensi guru SKS memiliki tujuan dan manfaat 

ganda. Standar kompetensi guru bertujuan ‘untuk memperoleh acuan 

baku dalam pengukuran kinerja guru untuk mendapatkan jaminan 

kualitas proses pembelajaran’ (SKG, Direktorat Tendik 2003:5). Di 

samping itu, Standar Kompetensi Guru bermanfaat untuk: (1) menjadi 

tolok ukur semua pihak yang berkepentingan di bidang pendidikan 

dalam rangka pembinaan, peningkatan kualitas dan penjenjangan karir 

guru, (2) meningkatkan kinerja guru dalam bentuk kreativitas, inovasi, 

keterampilan, kemandirian, dan tanggung jawab sesuai dengan 

jabatan profesinya (Direktorat Profesi Pendidik, PMPTK, 2005). 
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E. Pengembangan Karir Guru 
Pada era sentralisasi pendidikan, pembinaan guru diatur secara 

terpusat oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan 

Nasional melalui PGPS (Peraturan Gaji Pegawai Sipil) dan ketentuan 

lain tentang kenaikan pangkat dengan sistem kredit. Dalam 

pelaksanaan di lapangan ketentuan tersebut berjalan dengan berbagai 

penyimpangan. PGPS sering diplesetkan menjadi ‘pinter goblok 

penghasilan sama’ atau ‘pandai pandir penghasilan sama’. 

Pelaksanaan kenaikan pangkat guru dengan sistem kredit pun sama. 

Kepala sekolah sering terpaksa menandatangani usul kenaikan 

pangkat guru hanya karena faktor ‘kasihan’. Dengan kondisi seperti itu, 

ada sebagaian kecil guru yang karena kapasitas pribadinya atau 

karena faktor lainnya dapat berubah atau meningkat karirnya menjadi 

kepala desa, anggota legeslatif, dan bahkan menjadi tenaga struktural 

di dinas pendidikan. Sedang sebagian besar lainnya mengalami nasib 

yang tidak menentu, antara lain karena belum ada kejelasan tentang 

standar pengembangan karir mereka. 

Mengingat kondisi itulah maka pada tahun 1970-an dan 1980-

an telah didirikan beberapa lembaga pendidikan dan pelatihan yang 

bernama Balai Penataran Guru (BPG), yang sekarang menjadi 

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) di setiap provinsi, dan 

Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG) yang sekarang 

menjadi Pusat Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (P4TK) untuk pelbagai mata pelajaran dan bidang 

keahlian di beberapa daerah di Indonesia. Pada tahun 1970-an 

kegiatan ‘up-grading’ guru mulai gencar dilaksanakan di BPG dan 

PPPG. Kegiatan itu pada umumnya dirancang oleh direktorat-direktorat 

di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 

Menengah sekarang LPMP dan P4TK berada di bawah Ditjen PMPTK. 

Region-region penataran telah dibentuk di berbagai kawasan di 

Indonesia, dengan melibatkan antara direktorat terkait dengan 
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lembaga diklat (preservice training) dan lembaga pendidikan tenaga 

kependidikan (LPTK) sebagai lembaga preservice training, serta 

melibatkan juga peranan lembaga pendidikan sekolah sebagai on the 

job training yang dibina langsung oleh Kantor Wilayah Departemen 

pendidikan dan Kebudayaan yang ada di regionnya masing-masing. 

Salah satu pola pembinaan guru melalui diklat ini adalah 

mengikuti pola Pembinaan kegiatan Guru (PKG), yang sistem 

penyelenggaraan diklatnya dinilai melibatkan elemen pendidikan yang 

lebih luas. Melalui pola PKG ini, para guru dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: (1) guru biasa, yakni guru baru atau guru yang belum 

pernah mengikuti penataran, atau baru sebatas ditatar di tingkat 

kecamatan atau sekolah, (2) guru Inti, guru yang telah ditatar di tingkat 

provinsi atau nasional dan memperoleh predikat yang sebagai penatar 

di tingkat kabupaten, kecamatan, dan sekolah, (3) instruktur, guru yang 

telah mengikuti klegiatan diklat TOT (training of trainer) di tingkat pusat 

atau nasional dan memperoleh predikat sebagai penatar di tingkat 

provinsi. Sebagian besar instruktur ini juga telah memperoleh 

pengalaman dalam mengikuti penataran di luar negeri, (4) pengelola 

sanggar, guru instruktur yang diberi tugas untuk mengelola Sanggar 

PKG, yakni tempat bertemunya para guru berdiskusi atau mengikuti 

penataran tingkat kabupaten atau sekolah, (5) kepala sekolah, yakni 

instruktur yang telah diangkat untuk menduduki jabatan sebagai kepala 

sekolah, (6) Pengawas sekolah, satu jenjang fungsional bagi guru 

yang telah menjabat sebagai kepala sekolah. Selain itu, para guru 

memiliki wadah pembinaan profesional melalui orgabnisasi yang 

dikenal dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), sementara 

para kepala sekolah aktif dalam kegiatan Latihan Kerja Kepala 

Sekolah (LKKS), dan Latihan Kerja Pengawas Sekolah (LKPS) untuk 

pengawas sekolah. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagaian besar 

dilaksanakan di satu sanggar yang disebut sanggar PKG. 
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F. PENUTUP 
 Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, oleh 

Depdiknas sekarang dikelola oleh Direktorat Jenderal Peningkatan 

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Berbagai program 

peningkatan kompetensi dan profesionalisme tersebut dilaksanakan 

dengan melibatkan P4TK (PPPG), LPMP, Dinas Pendidikan, dan LPTK 

sebagai mitra kerja. 
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BAB I PENDAHULUAN 
 
 

A. Deskripsi 
Buku ajar ini merupakan bagian dari buku ajar kimia SMA dalam 

rangka pelaksanaan PLPG, yang memuat materi kimia fisik SMA yang 

meliputi pokok bahasan larutan, pH hidrolisis dan larutan penyangga, 

redok dan termokimia.  

Kompetensi yang akan dicapai melalui kajian terhadap buku ini adalah : 

• meningkatkan penguasaan materi stoikhiometri larutan 

• meningkatkan penguasaan materi hidrolisis garam 

• meningkatkan penguasaan materi larutan penyangga 

• meningkatkan penguasaan materi  redoks dan elektrokimia 

• meningkatkan penguasaan materi  termokimia 

 

B. Prasyarat 
 Ada beberapa prasyarat yang dibutuhkan untuk dapat mengikuti 

uraian pada buku ini. Prasyarat-prasyarat itu antara lain adalah: 

1. Untuk meningkatkan penguasan materi stoikhiometri larutan, prasyarat 

yang dibutuhkan adalah penguasaan reaksi penggaraman dan konsep 

mol. 

2. Untuk meningkatkan penguasaan materi hidrolisis garam dan materi 

larutan penyangga, prasyarat yang dibutuhkan adalah penguasaan 

terhadap berbagi jenis garam dan kemampuan menghitung logaritma. 

3. Untuk meningkatkan penguasan materi redok dan elektrokimia, 

prasyarat yang dibutuhkan adalah penguasaan konsep bilangan 

oksidasi dan konsep oksidasi reduksi klasik. 
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4. Untuk meningkatkan penguasan materi termokimia, prasyarat yang 

dibutuhkan adalah penguasaan jenis-jenis reaksi termokimia, 

perbedaan reaksi termokimia dan reaksi kimia biasa dan penguasaan 

terhadap hukum Hess. 

 

C. Petunjuk Belajar 
 Selain harus mengikuti perkuliahan secara penuh, para warga 

belajar dianjurkan untuk menyelesaikan latihan-latihan yang telah 

disediakan dalam buku ini. Secara rinci langkah-langkah yang sebaiknya 

ditempuh oleh para warga belajar adalah: 

1. Membaca materi buku ajar sebelum mengikuti perkuliahan 

2. Mengikuti secara cermat jalannya perkuliahan serta memahami 

pembahasan materi melalui contoh-contoh yang diberikan 

3. terlibat secara aktif dalam diskusi kelas dalam menyelesaikan 

latiahan. 

4. berusaha sekuat tenaga menyelesaikan soal-soal formatif yang 

diberikan di akhir bab. 

 

D. Kompetensi dan Indikator 
 Kompetensi dan indikator yang diharapkan dikuasai warga 

belajar setelah menyelesaikan seluruh kegiatan belajar adalah 

memahami: 

1. pengertian larutan 

2. pengertian konsentrasi 

3. pengertian mengenai stoikhiometri 

4. tentang pereaksi pembatas 

5. aplikasi pereaksi pembatas 

6. pengertian garam dan hidrolisis 
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7. jenis garam yang dapat terhidrolisis 

8. cara menghitung ph 

9. pengertian larutan penyangga 

10. fungsi larutan penyangga 

11. cara menghitung ph larutan penyangga  

12. pengertian redoks dan elektrokimia 

13. prinsip-prinsip sel volta 

14. perhitungan energi ggl 

15. perhitungan elektroplatting (hukum Faraday) 

16. pengertian jenis-jenis reaksi termokimia 

17. cara menghitung energi reaksi termokimia 

18. cara menghitung energi atomisasi dan enthalphi reaksi 

19. pengertian dan aplikasi hukum Hess 
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BAB II KEGIATAN BELAJAR 1 
LARUTAN 

 
A. Kompetensi dan Indikator 

Kompetensi yang akan dicapai melalui kajian terhadap buku ini 

adalah :meningkatkan penguasaan materi stoikhiometri larutan. 

Indikator yang diharapkan dikuasai warga belajar setelah 

menyelesaikan seluruh kegiatan belajar adalah memahami: 

1. pengertian larutan 

2. pengertian konsentrasi 

3. pengertian mengenai stoikhiometri 

4. tentang pereaksi pembatas 

5. aplikasi pereaksi pembatas 

 
B. Uraian Materi 

1. Pengertian Larutan 
 Larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut (zarut) 

dengan pelarut. Dalam pengertian yang terbatas, zarut biasanya berupa 

zat padat sedang pelarut berupa zat cair, tetapi dalam pengertian yang 

luas, zqarut dapat berupa zat padat, cair maupun gas, demikian pula 

pelarut. Hampir semua zarut, dapat larut dalam air, oleh karena itu air 

disebut pelarut universal. 

 Ditinjau dari daya hantarnya terhadap listrik, dikenal dua macam 

larutan yaitu larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Larutan elektrolit 

adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik sedang larutan non 

elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. 
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2. Konsentrasi Larutan 
 Ada beberapa cara untuk menyatakan konsentrasi larutan, 

tetapi yang paling sering dipergunakan adalah molaritas (M), normalitas 

(N), molalitas (m), dan fraksi mol. Dalam banyak hal, konsentrasi juga 

dinyatakan dalam persen (%) 

1. Molaritas adalah jumlah mol zarut yang terdapat dalam 1 liter larutan. 

Jika jumlah mol zarut dinyatakan dengan n dan volume larutan dalam 

satuan liter dinyatakan dengan V, maka molaritas dapat dinyatakan 

dengan: 

 M = 
V
n    (1) 

2. Normalitas adalah jumlah molek zarut yang terdapat dalam 1 liter 

larutan. Jika jumlah mol zarut dinyatakan dengan e  dan volume 

larutan dalam satuan liter dinyatakan dengan V, maka normalitas 

dapat dinyatakan dengan: 

 N = 
V
e   (2) 

Karena molek (e) adalah mol (n) dikalikan x (dengan x adalah valensi 

untuk asam dan basa dan x adalah perubahan bilok untuk oksidator 

dan reduktor), maka : 

 N = 
V

n . x   (3) 

Catatan: Normalitas hanya dipergunakan untuk menyatakan 

konsentrasi larutan asam, basa, oksidator dan reduktor. 

 Hubungan antara Normalitas dengan Molaritas dapat diturunkan 

dari (1) dan (3) yaitu: 

 N = x . M  (4) 

3. Molalitas adalah jumlah mol zarut yang terdapat dalam 1 kg pelarut. 

Jika jumlah mol zarut dinyatakan dengan n dan massa pelarut dalam 
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satuan kg dinyatakan dengan W, maka molalitas dapat dinyatakan 

dengan: 

  m = 
W
n  

4. Fraksi mol adalah perbandingan antara mol zarut dan mol larutan. 

Sebagai ilustrasi, jika 1 mol gula dicampur dengan 49 mol air, maka 

fraksi mol gula ditulis: 

  
airngulan

gulan
gulaX

+
=  

 
Beberapa contoh aplikasi 
1. Tentukan molaritas, normalitas, molalitas dan mol fraksi larutan yang 

terbuat 10 gram NaOH murni dicampur dengan 900 ml air murni jika 

volume larutan yang terbentuk 905 ml. 

2. 2. Larutan H2SO4 dengan M mempunyai massa jenis ρ gram/ml. Jika 

kadar larutan tersebut adalah p % tentukan kadar larutan dalam 

terminologi yang lain. 

 Jawab: 

Misal larutannya 1 liter; Massa larutan = 1 . ρ kg = 1 . 1000 . � gram 

H2SO4 murni = M mol  = 98 M gram = 2 . M molek 

Massa H2O = (1. 1000 . ρ - 98 M) gram = 
18
ρ . 1000 (1. )Μ 98 −  mol 

Jadi: 

 Molalitas = m = 
air

zarut
W

n
 = 

kg  98M)/1000} -ρ . {(1000
mol M  = 

M981000
M1000

−ρ
molal 

 Normalitas = x . M = 2 M 

 Fraksi mol H2SO4 = 
airzarut

zarut
nn

n
+

= 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −ρ

+
18

M981.1000.M

M  
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    = 
M981000M18

M18
−ρ+

 

  Catatan: Bagaimana fraksi molnya jika zarutnya bukan asam sulfat? 

 Persentase = % 100x
larutan  massa

zarut massa  

 
3. Aplikasi dalam Stoikhiomeri 

 Stoikhiometri larutan tidak berbeda dengan stoikhiometri biasa, 

yang sudah kita ajarkan di kelas I, hanya saja reaksi yang dilibatkan 

adalah reaksi larutan. Bisa antara larutan asam atau yang bersifat asam 

dengan larutan basa atau yang bersifat basa. Stoikhiometri larutan asam-

basa akan menjadi landasan pada perhitungan titrasi asidi-alkalimetri. 

Selain itu stoikhiometri larutan juga dapat melibatkan reaksi antara 

larutan oksidator dengan lautan reduktor. Ini merupakan landasan 

oksidimetri. Bahkan juga dapat melibatkan reaksi pembentukan endapan 

yang dapat digunakan pada argentometri. 

 
Prinsip Perhitungan: 

 Jika suatu larutan asam direaksikan dengan larutan basa, maka 

yang pertama dilakukan adalah menghitung mol zarut dari masing-

masing larutan, kemudian mencari pereaksi pembatasnya dan 

selanjutnya menjawab apa yang ditanyakan soal. 

Contoh: 
1. Jika 100 ml 0,1 H2SO4 dicampurkan dengan 50 ml 0,3 M lindi natron, 

tentukanlah: 

a. Pereaksi pembatasnya  

b. Pereaksi yang tersisa dan berapa gram zarut yang tersisa itu 

c. Berapa gram garam yang terlarut sebagai hasil reaksi tersebut? 

Jawab: 
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H2SO4  + 2 NaOH → Na2SO4 + 2 H2O  

H2SO4 = 100 ml 0,1 M = 10 mmol = 20 mmolek 

NaOH = 50 ml 0,3 M = 15 mmol = 15 mmolek 

a) Pereaksi pembetasnya adalah NaOH = 15 mmolek = 15 mmol 

b) Yang tersisa H2SO4 = 5 mmolek = 2,5 mmol = 245 mgam = 0,245 

gram 

c) Garam yang terbentuk Na2SO4 = ½ x mol pembatas = 7,5 mmol = 

1065 mgram  

 

C. Latihan 
Latihan Tentang Pengertian Larutan 
1. Bagaimana cara membedakan apakah suatu larutan tergolong elektrolit atau 

non elektrolit? Jelaskan 

2. Mengapa larutan elektrolit dapat menghantar listrik, sedang larutan non 

elektrolit tidak? Jelaskan 

3. Apakah semua senyawa kovalen bersifat elektrolit? jelaskan 

4. Mengapa NaCl dalam bentuk padat tidak menghantar listrik? 

 
Latihan Tentang Pengertian Konsentrasi 
1. Sebanyak 6,3 gram kristal asam oksalat, H2C2O4.2H2O, dilarutkan dalam air 

dan volume larutan dijadikan tepat 200ml. 

a. Tentukanlah kemolaran larutan itu. (H = 1 , C = 12 , O = 16) 

b. Sebanyak 20 ml dari larutan itu dipindahkan ke dalam sebuah gelas kimia. 

Berapakah  kemolaran larutan dalam gelas kimia itu? 

c. Berapa gram asam oksalat, C=H2C2O4 , terdapat dalam 20 ml larutan itu? 

d. Berapa ml air harus ditambahkan ke dalam 100 ml larutan itu sehingga 

menjadi 0,1 M?c.  

2. Asam klorida pekat mengandung 37% massa HCl dan massa jenisnya 1,19 

kg. L1 

a. Tentukan kemolaran asam itu (H = 1 ; Cl = 35,5) 
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b. Berapa ml asam ini diperlukan untuk membuat 500 ml larutan HCl 4M? 

3. Larutan amonia yang mengandung 25% massa NH3 mempunyai massa jenis 

0,9 kg. L1 

a. Tentukan kemolaran larutan tersebut (H = 1 ; N = 14) 

b. Berapa ml volume larutan amonia seperti itu dapat diperooleh dari 100 ml ( = 

100 gram) air? 

4. Sebanyak 50 ml larutan NaCl 0,1M dicampur dengan 50 mL larutan CaCl2 

0,2M. Tentukan kemolaran ion Cl  dalam campuran itu. 

5. Seperti perintah soal nomor 5 untuk membuat 500 ml larutan H2SO4 2M dari 

asam sulfat 98% yang massa jenisnya kg.L1 (H = 1 ; S = 32 ; O = 16) 

6. Tentukanlah kemolaran larutan cuka yang mengandung 24% massa 

CH3COOH (C = 12 ; H = 1 ; O = 16) 

7. Larutan 6 gram urea dalam 200 gram air dicampur dengan 12 gram urea 

dalam 300gram air (Mr Urea = 60). Tentukanlah kemolalan larutan-larutan itu 

sebelum dan sesudah dicampur. 

8. Berapa gram NaOH (Mr = 40) dan berapa gram air (Mr = 18)  masing-masing 

diperlukan untuk membuat 100 gram larutan NaOH 2 moll? 

9. Tentukan frisk mol urea dalam larutan urea 2 moll 

10. Tensed asam sulfat 49% dengan massa jenis 1,3 kg. L1 

Tentukanlah : 

a. kemolaran 

b. kemolalan 

c. frisk mol asam itu 

d. berapa ml asam itu diperlukan untuk membuat 200 ml H2SO4 4M? 

 

Latihan Tentang Reaksi 
Tuliskan persamaan reaksi, persamaan ion lengkap dan persamaan ion 

bersih untuk masing – masing reaksi berikut: 

1. Larutan kalsium hidroksida + asam klorida encer 

2. Magnesium hidroksida padat + asam nitrat encer 

3. aluminium hidroksida padat + asam klorida encer 
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4. Tembaga (II) oksida padat + asam klorida encer 

5. Gas karbon dioksida padat + larutan natrium hidroksida 

6. Difosfor pentaoksida padat + larutan kalium hidroksida 

7. Gas amonia + larutan asam nitrat  

8. Larutan natrium karbonat + asam sulfat encer 

9. Seng sulfat padat + asam klorida encer 

10. Larutan perak nitrat + larutan kalsium klorida 

11. larutan kalsium sulfat + larutan natrium karbonat 

12. Larutan magnesium klorida + larutan natrium hidroksida 

13. Larutan barium klorida + larutan natrium fosfat 

14. aluminium + asam  sulfat encer 

15. Aluminium + larutan tembaga (II) sulfat 

 
Latihan Sthoikiometri 
1. Gas hidrogen dapat dibuat dari reaksi logam seng dengan asam sulfat encer. 

Untuk membuat 11,2 liter gas hidrogen    (2 atm, 00C), berapa gram seng 

diperlukan? (Zn = 65) 

2. Berapa gram tembaga dapat diusir oleh 2,7 gram aluminium dari suatu 

larutan tembaga (II) sulfat? (Al = 27; Cu = 63,5) 

3. Berapa mL larutan BaCl2 0,25M diperlukan untuk mengendapkan semua ion 

sufat dalam 20 mL larutan yang mengandung 100 gram natrium sulfat dalam 

setiap liter? (O = 16 ; Na = 23 ; S = 32 ) 

4. Sebanyak 50 mL suatu larutan natrium karbonat tepat bereaksi dengan 40 mL 

larutan HCl 0,1M. Berapa gram endapan akan terbentuk jika larutan kalsium 

klorida berlebihan ditambahkan ke dalam 100 mL larutan natrium karbonat 

tersebut (C = 12 ; O = 16 ; Ca =40) 

5. 5. Sebanyak 5,4 gram suatu unsur logam yang memiliki bilangan oksidasi +3 

dilarutkan dalam asam klorida berlebihan. Volume gas hidrogen yang terjadi 

adalah 6,72 liter (00C , 1 atm). Tentukan massa atom relatif (Ar) unsur itu. 
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6. Sebanyak 2,4 gram suatu logam M(Ar = 24) dilarutkan dalam asam sulfat 

encer berlebihan. Volume gas hidrogen yang terjadi adalah 2,24 liter (00C ; 1 

atm). tentukan bilangan oksidasi unsur logam itu. 

7. Untuk melarutkan 8 gram suatu oksida besi, diperlukan 300 mL: HCl 1M. 

tentukanlah tingkat oksidasi besi dalam oksida itu. 

8. Untuk menentukan kemolaran larutan NaOH, dilakukan percobaan sebagai 

berikut : 

Sebanyak 2 gram kristal asam oksalat, H2C2O4. 2H2O dilarutkan dalam air 

dan volume larutan dijadikan tepat 200 mL Sebanyak 30 mL dari larutan ini 

tepat bereaksi dengan 36 mL larutan NaOH yang akan ditentukan 

kemolarannya. Berapa kemolaran larutan NaOH itu? (H = 1 ; O = 16 ; Na = 

14). 

9. Untuk menentukan kadar asam asetat dalam cuka makan, dilakukan 

percobaan sebagai berikut: 

Sepuluh mL cuka diencerkan dengan air suling sehingga tepat menjadi 100 

mL. Sebanyak 20 mL dari cuka yang baru diencerkan ini dititer dengan 

larutan NaOH 0,1M. Jika NaOH yang digunakan sebanyak 30 mL, tentukan 

kemolaran cuka makan mula –mula . Apabila massa jenis cuka makan itu = 1 

gr/mL, tentukanlah persen massa asam asetat dalam cuka ini. 

10. Sepuluh mL suatu larutan (NH4)2SO4 direaksikan dengan larutan NaOH 

berlebihan. Gas amoniak yang terbentuk dialirkan ke dalam 50 mL larutan 

HCl 0,1M. Untuk menetralkan kelebihan HCl, diperlukan 20 mL NaOH 0,1M. 

Berapakah kemolaran larutan (NH4)2SO4 itu 

11. Suatu asam sulfat pekat mempunyai massa jenis 1,8 kg/liter. Sebanyak 5 mL 

dari asam ini dapat dinetralkan oleh 85 mL NaOH 2M. Tentukanlah kemurnian 

asam sulfat pekat itu. (H = 1 ; S = 32 ; O = 16) 

12. Sebanyak 1,12 gram kalsium oksida tak murni dilarutkan dalam air. Larutan 

ini tepat dinetralkan oleh 25 mL 0,8M HCl. Tentukan kemurnian kalsium 

oksida itu (Ca = 40 ; O = 16) 
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13. Sebanyak 50 mL suatu larutan Na2CO3 tepat dinetralkan oleh 60 mL HCl 3M. 

Jika diketahui massa jenis larutan = 1,25 gr/mL, tentukanlah kadar Na2CO3 

dalam larutan itu. (C = 12 ; Na = 23) 

14. 14. Sebanyak 8,1 gram aluminium direaksikan dengan larutan yang 

mengandung 29,4 gram H2SO4. (Al = 27 ; H = 1 ; O = 16 ; S = 32) 

a. berapa liter gas hidrogen yang terjadi (00C ; 1 atm) 

b. tentukan massa pereaksi yang berlebihan 

15. Sebanyak 100 mL larutan Ag2SO4 0,1M dicampur dengan 100 mL larutan 

BaCl2 0,2M (O = 16, S = 32, Cl = 35,5, Ag = 108,  Ba = 137) 

a. tentukan massa endapan yang terbentuk 

b. ion – ion apakah yang terdapat dalam larutan dan berapa kemolaran 

masing –masing ion? 

16. Gas amonia dapat dibuat dengan memanaskan campuran NH4Cl dengan 

Ca(OH)2 padat. Bila suatu campuran dari 15 gram NH4Cl dan 15 gram 

Ca(OH)2 dipanaskan, berapa liter gas NH3 dapat dihasilkan jika diukur pada 

00C , 1 atm? (H = 1 ; N = 14 ; O = 16 ; Cl = 35,5 ; Ca = 40) 

17. Suatu campuran mengandung 40% CaCO3 dan 60% Ca(OH)2. Berapa 

volume HCl 2M untuk melarutkan 25 gram campuran itu? (H = 1 ; O = 16 ; C 

= 12 ; Ca = 40) 

18. Sebanyak 7,8 gram campuran logam Mg dengan Al dilarutkan dalam asam 

sulfat encer. Voklume gas hidrogen yang dihasilkan sebanyak 8,96 liter 

(STP). Tentukan susunan campuran itu (Mg = 24 ; Al = 27) 

19. Sebanyak 10 gram paduan logam seng dengan tembaga dilarutkan dalam 

asam sulfat encer, menghasilkan 3 liter (T , P) gas hidrogen. Pada suhu dan 

tekanan yang sama 1 liter gas NO mempunyai massa 1 gram. Tentukanlah 

susunan campuran tersebut (N = 14 ; O =16 ; Cu = 63,5 ; Zn = 65) 

20. Suatu campuran terdiri atas NaCl dan CaCl 2. Sebanyak 2,805 gram 

campuran ini dilarutkan dalam 50 mL air. Larutan ini kemudian direaksikan 

dengan larutan AgNO3 sehingga semua ion Cl  diendapkan. Apabila massa 

endapan yang terbentuk adalah 7,175 gram, hitunglah massa NaCl dalam 

campuran tersebut (na = 32 ; Cl = 35,5 ; Ca = 40 ; Ag = 108) 
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D. Lembar Kegiatan 
1. Kegiatan Warga Belajar : 

• Diskusi dan informasi mengenai pengertian larutan, reaksi larutan,  

stoikhiometri dan pereaksi pembatas 

• Latihan menghitung konsentrasi 

• Latihan perhitungan stoikhiometri 

• praktikum reaksi larutan 

2. Alat dan Bahan 
Alat-alat yang dibutuhkan adalah alat-alat untuk praktikum uji elektrolit 

dan reaksi larutan seperti : satu set tabung reaksi, gelas kimia, gelas 

ukur, buret, neraca, multitester. 

Bahan-bahan yang dipergunakan antara lain larutan-larutan elektrolit 

seperti asam sulfat, NaOH, HCl, NaCl, Na2SO4, beberapa jenis larutan 

garam serta larutan non elektrolit seperti larutan gula, glukose dan 

fruktose. 

 

E. Rangkuman 
Larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik, sedang larutan 

non elektrplit tidak dapat menghantarkan arus listrik. 

Konsentrasi larutan dapat dinyatakan dalam bentuk molaritas, 

molalitas, normalitas, fraksi mol. 

Pereaksi pembatas adalah pereaksi yang habis bereaksi 

F. Tes Formatif 
1. Data percobaan daya hantar listrik air dari berbagai sumber sebagai 

berikut . . . . . 

No Jenis air Nyala gas 

1 laut redup ada 

2 ledeng - ada 
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3 danau - ada 

4 sumur redup ada 

5 suling - - 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa . . .  

A. air laut bersifat elektrolit 

B. air suling bersifat non elektrolit 

C. ada air yang elektrolit ada yang non elektrolit 

D. semua air dari berbagai sumber bersifat elektrolit 

 

2. Berikut ini hasil percobaan daya hantar berbagai zat. 

Zat Lampu Pengamatan 
gas 

1 terang banyak 
gelembung 

2 redup banyak 
gelembung 

3 tidak 
menyala 

sedikit 
gelembung 

4 tidak 
menyala 

tak ada 
gelembung 

Dari data di atas, yang digolongkan elektrolit kuaqt dan lemah berturut-

turut adalah 

A. 1 dan 2   C. 1 dan 4   

B. 1 dan 3   D. 2 dan 4 

  

3. Larutan berikut yang daya hantarnya paling kuat adalah . .. . 

A. urea 1 M     

B. asam cuka 0,1 M   

C. asam cuka 1 M 

D. H2SO4 1 M 
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4. Suatu zat padat dilarutkan dalam air, ternyata larutan zat itu dapat 

menghantarkan arus listrik. Pernyataan berikut yang tepat untuk 

menjelaskan fenomena di atas adalah ......... 

A. dalam air zat padat tersebut terurai menjadi proton netron dan 

elektron  

B. dalam air zat padat tersebut terurai menjadi molekul-molekul 

C. dalam air zat padat tersebut terurai menjadi atom-atom 

D. dalam air zat padat tersebut terurai menjadi ion-ion 

  

5. Jika 4 gram NaOH (Mr = 40) dilarutkan dalam 100 mL air ( = 100 

gram), maka konsentrasinya adalah ... 

A. 1 M   C. 0,1 m 

B. 1 m   D. 0,04 M 

  

6. KOH murni yang dibutuhkan untuk membuat 200 mL KOH 2M ( H = 1 

; K = 39 ; O = 16) adalah ... 

A. 0,4 gram    

B. 2,24 gram   

C. 5,6 gram 

D. 22,4 gram 

 

7. Untuk memperoleh ion Cl 0,1 M, 250 ml CaCl2 0,15M  harus 

diencerkan sampai volumenya menjadi  

A. 500 ml   C. 1250 ml 

B. 750 ml   D. 1500 ml 

  

8. Untuk mengubah 200 ml H2SO4 0,5 M menjadi 0,2 M, ke dalam 

larutan itu harus ditambah air sebanyak . . . 

A. 100 ml     
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B. 150 ml     

C. 500 ml 

D. 300 ml 

 

9. NaOH 1 M dibuat dari 40 gram NaOH (Mr = 40) dengan . . . . 

A. 960 gram air    

B. 1 liter air   

C. air sehingga volume larutan menjadi 1 liter 

D. 1000 gram air 

 

10. Di antara larutan berikut yang fraksi molnya terbesar adalah ... 

A. larutan urea 10 % (Mr 60)  

B. larutan glukose 20 % (Mr 180)  

C. larutan NaCl 10 % (Mr 58,5)  

D. larutan sukrosa 30 % (Mr 342)  

   

Tes Uraian 
1. Apakah perbedaan larutan elektrolit dengan non elektrolit? 

2. Berapa normalitas larutan asam sulfat 2 M ? 

3. Endapan apa yang dibentuk oleh reaksi antara Ba-nitrat dengan asam 

sulfat ? 

4. Apakah pereaksi pembatasnya jika 200 ml 0,1 M NaOH dicampur 

dengan 200 ml 0,1 M asam sulfat ? 

 

 

 

 



BAB III KEGIATAN BELAJAR 2 

HIDROLISIS GARAM DAN LARUTAN PENYANGGA 

A. Kompetensi dan Indikator 

Kompetensi dasar yang harus dicapai adalah : 

1. Meningkatkan penguasaan materi Hidrolisis Garam 

2. Meningkatkan penguasaan materi Larutan Penyangga 

Untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi tersebut, indikator-

indikatornya adalah memehami: 

1. pengertian garam dan hidrolisis 

2. jenis garam yang dapat terhidrolisis 

3. cara menghitung ph 

4. pengertian larutan penyangga 

5. fungsi larutan penyangga 

6. cara menghitung ph larutan penyangga 

 

B. Uraian Materi 

1. Jenis-Jenis Garam 

Ada 4 macam jenis garam, yaitu garam KK, garam KL, garam LK dan 

garam LL. Garam KK adalah garam yang berasal dari basa kuat asam 

kuat misal NaCl, Na2SO4, dll. Garam KL adalah garam yang berasal dari 

basa kuat asam Lemah misal Na-asetat, dll. Garam LK adalah garam 

yang berasal dari basa lemah asam kuat misal NH4Cl, dll. Garam KK 
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adalah garam yang berasal dari basa lemah asam lemah misal NH4asetat, 

dll 

2. Hidrolisis dan pH hidrolisis 

Hidrolisis adalah proses yang terjadi, manakala garam dilarutkan 

dalam air. Bergantung dari sifat garamnya, ada garam yang tak 

terhidrolisis ada yang terhidrolisis sebagian, ada yang terhidrolisis total. 

a. Garam KK dalam air 

Marilah kita amati fenomena garam KK (misal NaCl) dalam air. NaCl 

adalah senyawa yang sangat ionik, sehingga sepenuhnya terdiri atas 

Na+ dan Cl yang saling merapat. Jika dimasukkan dalam air Na+ dan 

Cl− akan saling menjauh (fenomena ini dikenal sebagai ionisasi 

sempurna). Baik Na+ maupun Cl− tidak bereaksi dengan air, Mengapa 

? Jika kita anggap Na+ bereaksi dengan air, maka hasilnya pasti NaOH 

dan H+. Kita tahu bahwa NaOH adalah basa kuat jadi akan segera 

kembali terionisasi menjadi Na+. Hal yang sama juga terjadi pada Cl−. 

Kesimpulan: Garam KK tak mengalami hidrolisis. 

Karena tak mengalami hidrolisis, maka tak ada tambahan H+ maupun 

OH dalam air sehingga ph larutan garam KK = ½ . pKw = 7. 

b. Garam KL dalam air 

Contoh garam KL (misal NaAst). Dalam air. NaAst adalah senyawa 

yang garam yang mudah larut, sehingga sepenuhnya terionisasi 
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menjadi Na+ dan Ast− . Ion Na+ telah kita ketahui tak bereaksi dengan 

air, tetapi bagaimana dengan ion Ast− ? Dalam air ion  Ast akan 

membentuk asam asetat menurut reaksi: 

 Ast− +  H2O  ⇋ HAst + OH 

Kita tahu bahwa asam asetat yang terbentuk adalah asam lemah 

sehingga tidak dapat terionasasi kembali secara penuh akibatnya 

kesetimbangan cenderung berada di pihak kanan. Ini berarti sebagian 

Ast− terhidrolisis. Dari reaksi tersebut diketahui bahwa reaksinya 

menghasilkan OH−, sehingga pH air naik menjadi > 7. 

Reaksi kesetimbangan di atas disebut kesetimbangn hidrolisis, dan 

tetapannya disebut tetapan hidrolisis atai Kh, yaitu: 

  Kh = 
]Ast[

][OH  .  ]asam[ -

−
 

       = 
]garam[

]OH[ 2−
 

 atau: 

  [garam] . Kh]OH[ =−  

 Bagaimana hubungan Kh dengan Kw dan Ka 

  Kw = [ ] [ ]-OH . H+  
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Ka = [ ][ ]
[ ]asam

AstH −+
   

 Jadi : 

  Kh . Ka = 
]Ast[

][OH  .  ]asam[ -

−
 . [ ][ ]

[ ]asam
AstH −+

 = Kw 

  Kh = 
Ka
Kw  

Kesimpulan: Garam KL mengalami hidrolisis.sebagian dan pH larutan 

> 7. 

c. Garam LK dalam air 

Contoh garam LK (misal NH4Cl). Dalam air. NH4Cl adalah senyawa 

yang garam yang mudah larut, sehingga sepenuhnya terionisasi 

menjadi NH4
+ dan Cl− . Ion Cl− telah kita ketahui tak bereaksi dengan 

air, tetapi bagaimana dengan ion NH4
 ? Dalam air ion  NH4

+ akan 

membentuk asam asetat menurut reaksi: 

 NH4
+  +  H2O  ⇋ NH4OH + H+ 

Kita tahu bahwa basa yang terbentuk adalah basa lemah sehingga 

tidak dapat terionasasi kembali secara penuh akibatnya 

kesetimbangan cenderung berada di pihak kanan. Ini berarti sebagian 

NH4
+ terhidrolisis. Dari reaksi tersebut diketahui bahwa reaksinya 

menghasilkan H+, sehingga pH air turun menjadi < 7. 
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Reaksi kesetimbangan di atas disebut kesetimbangn hidrolisis, dan 

tetapannya disebut tetapan hidrolisis atai Kh, yaitu: 

  Kh = 
]NH[

][H  .  ]basa[

4
+

+
 

       = 
]garam[

]H[ 2+
 

 atau: 

  [garam] . Kh]H[ =+  

  

Bagaimana hubungan Kh dengan Kw dan Kb 

  Kw = [ ] [ ]-OH . H+  

   

Kb = [ ][ ]
[ ]basa

OHNH4
−+

   

 Jadi : 

  Kh . Kb = 
]NH[

][H  .  ]basa[

4
+

+
 . 

[ ][ ]
[ ]basa

OHNH4
−+

 = Kw 

  Kh = 
Kb
Kw  

Kesimpulan: Garam LK mengalami hidrolisis.sebagian dan pH larutan < 7. 
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d. Garam LL dalam air 

 Seperti garam KK, garam LL pun tak berpengaruh dominan 

terhadap perubahan pH air. Kalaupun ada perubahan, perubahan 

yang ditimbulkannya tidak signifikan. 

3. Pengertian Larutan Penyangga 

Larutan penyangga atau penahan atau buffer adalah larutan dari 

basa lemah dengan garamnya (disebut buffer asam) atau asam lemah 

dengan garamnya (buffer basa). Sistem itu disebut demikian karena pada 

penambahan sedikit asam atau sedikit basa maka pH hanya berubah 

sedikit, sementara pada pengenceran, pH larutan buffer tidak berubah 

sama sekali. 

4. pH Buffer 

a. Buffer Asam 

Contoh untuk kasus ini adalah Asam asetat dicampur dengan 

NaAsetat. Untuk campuran ini asam asetat akan terionisasi sebagian 

sedang garam NaAsetat habis terurai. 

HAst  ⇋H+ + Ast− 

Untuk reaksi ini tetapan kesetimbangannya adalah .  

 Ka = [ ][ ]
[ ]Asam

AstH −=
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Perlu diingat bahwa ada dua sumber ion asetat yaitu dari asam 

(jumlahnya sedikit) dan dari garam (jumlahnya sangat banyak). Agar 

menjadi simpel, ion asetat dari asam diabaikan sehingga [ ] [ ]garamAst =−
 

 Ka = [ ][ ]
[ ]asam

garamH+
 

 [ ] [ ]
[ ] Ka.
garam
asamH =+  

atau: 

 [ ] Ka.
n
n

H
garam

asam=+  

b. Buffer Basa 

Contoh untuk kasus ini adalah aminium hidroksida dicampur dengan 

amnium khlorida. Analog dengan pembahasan pada buufer asam, pada 

buffer basa berlaku: 

 [ ] [ ]
[ ] Kb.
garam
asamOH =−  

atau: 

 Kb.
n
n

OH
garam

asam_
=⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡  

C. Latihan 

1. Pada suhu berapakan pH netral = 7 ? 

2. Untuk sembarang suhu, berapakah pH netral ? 
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3. Pada T > 298 K, pH netral > 7. Benarkah ? Mengapa ? 

4. Berapakah pH 100 ml � M H2SO4 ?  

5. Berapakah pH larutan yang terbuat dari 4,9 gram H2SO4 yang + H2O 

sampai 100 liter ? 

6. Berapakah pH larutan yang terbuat dari 4 gram NaOH yang + H2O 

sampai 100 liter ? 

7. Berapakah pH 200 ml 10-1M NaOH ? 

8. Diketahui asam cuka mempunyai tetapan Ka = � 

a. Berapa derajad ionisasinya jika konsentrasinya  M? 

b. berapa pH nya ? 

Selanjutnya asam tersebut diencerkan 10 kali 

a. Berapa derajad ionisasinya jika konsentrasinya 10−1 M? 

b. berapa pH nya ? 

Dari contoh kasus ini dapat disimpulkan bahwa pada pengenceran asam 

lemah, α makin . . . . .  dan pH makin  . . . . . . . . 

9. Diketahui amonia mempunyai tetapan Kb = 10−5 

a. Berapa derajad ionisasinya jika konsentrasinya 10−1 M? 

b. berapa pH nya ? 

Selanjutnya asam tersebut diencerkan 10 kali 

a. Berapa derajad ionisasinya jika konsentrasinya 10−1 M? 

b. berapa pH nya ? 
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Dari contoh kasus ini dapat disimpulkan bahwa pada pengenceran basa 

lemah, α makin . . . . .  dan pH makin  . . . . . . . . 

10. Larutan 100 ml 10−1 asam cuka mempunyai derajad ionisasi α = 10−2 

pada suhu tertentu.  

a. berapa Ka 

b. berapa pH 

Larutan tersebut kemudian ditambah dengan 400 ml H2O (diencerkan) 

a. berapa Ka 

b. Berapa � 

c. Berapa pH 

11. Kapan suatu garam dapat mengalami hidrolisis ? Kapan mengalami 

hidrolisis total, kapan hidrolisis parsial? 

12. Diketahui : Garam NH4Cl 0,1 M 

a. Bersifat asam/basa ? 

b. pH > 7 atau pH < 7 ? 

c. Tetapan hidrolisisnya dihitung dari Kw/Ka atau Kw/Kb ? 

e. jika pH larutan = 5, berapa Kh, Kb dan Ka nya ? 

13. Diketahui : Garam Na Asetat 0,1 M 

a. Bersifat asam/basa ? 

b. pH > 7 atau pH < 7 ? 

c. Tetapan hidrolisisnya dihitung dari Kw/Ka atau Kw/Kb ? 
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e. jika pH larutan = 9, berapa Kh, Kb dan Ka nya ? 

14. Apakah yang disebut larutan Bufer ? Mengapa disebut Buffer ? 

Bagaimana sifat Larutan Buffer ? 

15. Diketahui harga Kb = 10−5.  

a. Tentukan pH dari 100 ml 0,1 M NH4Cl yang dicampur dengan 200 ml 

0,2 M NH4OH ? 

b. Tentukan pHnya jika (a) ditambah air sampai volumenya 1 liter  

c. Tentukan pHnya jika ke dalam (a) dimasukkan 50 mol 0,05 M NaOH ? 

d. Tentukan pHnya jika ke dalam (a) dimasukkan 50 mol 0,1 M HCl ? 

16. Untuk soal berikut harga Ka = Kb = 10−5( jika diperlukan). Tentukan pH 

dari 

a. 100 ml 0,1 M HCl 

b. 100 ml � HCl 

c. 100 ml 0,1 M NaOH 

d. 100 ml 0,01 M CH3COOH 

e. 100 ml 0,01 M NH4OH 

f. 100 ml 0,01 M NH4Cl 

g. 100 ml 0,01 M CH3COONa 

h. 100 ml 0,1 M NaOH  + 100 ml 0,1 M HCl 

i. 100 ml 0,1 M NaOH  + 50 ml 0,3 M HCl 

j. 100 ml 0,2 M NaOH  + 50 ml 0,3 M HCl 
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k. 100 ml 0,1 M NaOH  + 100 ml 0,1 M HAst 

l. 100 ml 0,1 M NH4OH  + 100 ml 0,1 M HCl 

m. 100 ml 0,1 M NH4OH  + 100 ml 0,1 M HCl 

n. 100 ml 0,4 M NH4OH  + 100 ml 0,1 M HCl 

o. 100 ml 0,1 M NH4OH  + 100 ml 0,4 M HCl 

p. 100 ml 0,5 M NaOH  + 100 ml 0,1 M HAst 

q. 100 ml 0,1 M NaOH  + 50 ml 0,8 M HAst 

17. 100 ml 0,1 M NaOH dicampur dengan x ml 0,1 M Asam cuka (Ka = 

10−5), ternyata pHnya = 5. Berapa x 

D. Lembar Kegiatan 

1. Kegiatan belajar yang harus dilakukan oleh warga belajar adalah: 

•   Diskusi dan informasi mengeani pengertian hidrolisis dan ph hidrolisis 

•   Latihan menghitung pH hidrolisis 

•   Diskusi dan informasi mengeani pengertian larutan penyangga 

•   Latihan menghitung pH larutan penyangga 

•   Praktikum menentukan pH 

 
2. Alat dan Bahan 

 Alat-alat yang dibutuhkan: 

• Gelas Kimia 

• Neraca 

• pH meter 

• universal indicator 

• Batang pengaduk 
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Bahan-bahan yang dibutuhkan: 

• HCl 

• H2SO4 

• NH3 

• CH3COOH 

• NaOH 

 

E. Rangkuman 

1. Garam yang mengalami hidrolisis adalah garam yang mengandung 

komponen asam atau basa lemah. 

2. Garam yang tidak mengandung komponen asam atau basa lemah 

tidak mengalami hidrolisis 

3. Garam yang mengalami hidrolisis menjadi bersifat asam atau bersifat 

basa. 

4. Larutan penyangga tidak mengalami perubahan pH apabila 

diencerkan. 

5. Sifat buffer/penyangga besar perannya dalam mekanisme kimia 

dalam tubuh mahluik hidup. 

 

F. Tes Formatif 

Pilihan Ganda 

1. Larutan 25 mL CH3COOH 0,2M (Ka = 1 x 10−5) dicampurkan dengan 25 mL 

larutan NaOH 0,1M, maka harga pH larutan yang terjadi adalah . . . . . 

A. 5,5    

B. 2,5      

C. 3,5 

D. 5,0 
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2. Pasangan larutan yang mempunyai pH = 8 adalah . . . . . . 

(Ka CH3COOH = 10−5  ; Κb NH3(aq) = 10−5 ; Κw = 10−14 

A. 50 cm3 CH3COOH 0,1M dan 50 cm3 CH3COONa 1,0M 

B. 50 cm3 NH3(aq)0,1M dan 50 cm3 NH4Cl 1,0M 

C. 50 cm3 NH3(aq)0,1M dan 50 cm3 NH4Cl 0,2M 

D. 50 cm3 NH3(aq)1,0M dan 50 cm3 NH4Cl 0,1M 

3. Ke dalam 1 liter larutan asam asetat 0,1M yang pH nya = 3 ditambahkan 

garam natrium asetat supaya pH nya menjadi 2 kali semula. . Ka asam 

asetat = 1 x 10−5. Garam natrium asetat yang ditambahykan itu sebanyak .  

A. 1 mol      

B. 0,1 mol      

C. 0,01 mol 

D. 0,001 mol 

4. Seratus mililiter larutan asam lemah HA (Ka = 10−5) tepat bereaksi dengan 

50 mL larutan KOH 0,2M. Bila ke dalam 500 mL larutan asam ini 

ditambahkah 1 gram NaOH (Na =23 ; O = 16 ; H = 1) maka pH larutan 

yang terjadi adalah . . .. 

A. 2       

B. 3       

C. 4 

D. 5 

5. Perbandingan volum CH3COOH 0,1M (Ka =1 x 10−5} dan NaOH 0,1M yang 

harus dicampurkan untuk membuat larutan Buffer dengan pH =6 adalah                   

A. 2  :  1      

B. 1  : 10      

C. 10   : 1 

D. 11  :  10 
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6. Ke dalam larutan basa lemah LOH ditambahkan padatan garam L2SO4 

sehingga konsentrasi LOH menjadi 0,1M dan konsentrasi L2SO4 0,05M. 

Bila Kbasa LOH = 10−5, maka pH campuran adalah . . . . . 

A. 11      

B. 9 + log2      

C. 9 

D. 5 

7. Ion berikut mengalami hidrolisis dalam air, kecuali . . . . . 

A. Na+      

B. CN 

C. CO3
2− 

D. Al3+ 

8. Dari campuran larutan di bawah ini, yang menghasilkan garam terhidrolisis 

sebagian dan bersifat basa . . . . .  

A. 50 cm3 0,5M HCl + 50 cm3 0,5M NH3 

B. 50 cm3 0,5M HCl + 100 cm3 0,5M NH3 

C. 50 cm3 0,5M CH3COOH + 50 cm3 0,5M NH3 

D. 50 cm3 0,5M CH3COOH + 50 cm3 0,5M NaOH 

9. Dari garam berikut, yang mengalami hidrolisis total adalah. . . . . 

A. NH4Br  B. K2CO3 

C. BaCO3  D. Al2(CO3)2 

10. Larutan NH4Cl dalam air mempunyai pH < 7. Penjelasan mengenai hal ini 

adalah  . . . . .  

A. NH4
+ menerima proton dari air 

B. Cl− bereaksi dengan air membentuk HCl 

C. NH4
+ dapat memberi proton kepada air 

D. NH4Cl mudah larut dalam air 
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Uraian 
1. Mengapa larutan garam dapur tidak mengalami hidrolisis? 

2. Bersifat asam atau basakah larutan garam NH4Cl? Mengapa? 

3. Berapa pH larutan yang terbuat dari 100 ml NaOH dengan 250 ml Asam 

cuka yang molaritasnya sama , jika Ka = 10−5 ? 

4. Kapan campuran NaOH dan asam cuka mangalami hidrolisis? Kapan pula 

dapat bersifat sebagai larutan penyangga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV KEGIATAN BELAJAR 3 
REDOKS DAN ELEKTROKIMIA 

A. Kompetensi dan Indikator 
Kompetensi yang handak dikuasai adalah: 

meningkatkan penguasaan materi  redoks dan elektrokimia 

Untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi tersebut, indikator-

indikatornya adalah memahami: 

1. pengertian redoks dan elektrokimia 

2. prinsip-prinsip sel volta 

3. perhitungan energi ggl 

4. perhitungan elektroplatting (hukum Faraday) 

 

B. Uraian Materi 
1. Konsep reaksi  redok 

Konsep reaksi redoks mengalami perkembangan sebagai berikut: 

a. Konsep Klasik 

 Menurut konsep klasik, oksidasi adalah reaksi pengakapan 

oksigen sedang reduksi adalah proses pelepasan oksigen atau 

penangkapan hidrogen.  

Atas dasar konsep ini jika dinyatakan bahwa seng mengalami 

oksidasi, berarti seng bereaksi dengan oksigen membentuk seng 

oksida dan reaksinya ditulis: 

 2Zn + O2 → 2ZnO 

b. Konsep bilangan Oksidasi 

 Pada perkembangan berikutnya orang mengenal konsep 

bilangan oksidasi. Sekarang marilah kita perhatikan reaksi oksidasi 

seng di atas dan kita terapkan konsep bilangan oksidasi atas reaksi 

tersebut: 
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  2Zn + O2 → 2ZnO 

Bilangan oksidasi seng di ruas kiri = 0 

Bilangan oksidasi seng di ruas kakan = +2 

Jadi bilangan oksidasi seng naik.  

 Dari konsep awal bahwa pada reaksi tersebut seng mengalami 

oksidasi digabung dengan fakta bahwa bilangan oksidasi seng naik, 

maka dapat disimpulkan bahwa oksidasi adalah reaksi yang disertai 

naiknya bilangan oksidasi. Dengan pola pikir yang sama definisi 

reduksi adalah proses atau reaksi yang disertai dengan penurunan 

bilangan oksidasi. 

 
c. Konsep elektron 

 Selanjutnya marilah kita lihat reaksi pelepasan elektron dari 

atom Na berikut: 

 Na → Na+  + e 

Jika kita amati bilangan oksidasinya dapat diketahui bahwa 

bilangan oksidasi Na di ruas kiri = 0 sedang di ruas kanan = +1. Jadi 

ternyata, reaksi pelepasan elektron disertai naiknya bilangan oksidasi, 

padahal telah diketahui bahwa naiknya bilangan oksidasi adalah 

peristiwa oksidasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa oksidasi 

adalah peristiwa pelepasan elektron.  

 Dengan pola pikir yang sama, dapat dipasikan bahwa reduksi 

adalah peristiwa penangkapan elektron. 

d. Oksidator dan reduktor 

Dikenal istilah oksidator dan reduktor, yaitu sebagai berikut:  

Zat yang mengalami reduksi disebut oksidator 

Zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor 
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Dalam konsep klasik oksidator adalah zat melepas oksigen sedang 

rekduktor adalah zat yang menangkap oksigen. 

Dalam konsep bilangan oksidasi oksidator adalah zat biloknya turun 

sedang rekduktor adalah zat yang biloknya naik. 

Dalam konsep elektron oksidator adalah zat menangkap elektron 

sedang rekduktor adalah zat yang melepas elektron 

Contoh Soal: 
 Dengan menggunakan konsep bilangan oksidasi, tentukan 

oksidator dan reduktor dari reaksi berikut: 

 Al   +  HCl   →  AlCl3   +  H2 

Jawab: 

Kita cari bilangan oksidasi masing-masing unsur peserta reaksi: 

Bilok Al   kiri = 0  kanan = +3 

Bilok H kiri = +1 kanan = 0 

Bilok Cl kiri = 1 kanan = 1 

Jadi: 

Yang biloknya turun atau oksidator adalah HCl 

Yang biloknya naik atau reduktor adalah Al 

 

2. Konsep Sel Volta 
Sel volta adalah sel pembangkit arus searah. Untuk membuat sel 

ini harus disediakan dua batang elektroda dari logam berbeda dan 

larutan garam yang sesuai dengan batang elektrodanya, artinya jika 

misalnya batang logam yang dipergunakan sebagai elektroda adalah Zn 

dan Cu maka larutan garam yang dipergunakan adalah larutan garam Zn 

misal ZnSO4 dengan larutan garam Cu misal CuSO4. Selanjutnya batang 

Zn dicelupkan dalam larutan ZnSO4 ,  batang Cu dicelupkan dalam 

larutan CuSO4, kedua elektrode dihubungkan dengan volt meter dan 
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terakhir dipasa jembatan garam sebagaimana tampak pada gambar 

berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Secara umum, dapat dinyatakan bahwa, jika sel volta 

elektrodanya terbuat dari logam A dan logam B, dengan potensial 

oksidasi A > B, maka : 

Logam A berfungsi sebagai anoda, mengalami oksidasi dengan reaksi: 

  A → Ax+ + x e 

Logam B berfungsi sebagai katoda, mengalami rduksi dengan reaksi: 

  By+ + y e → B 

Dan reaksi selnya menjadi: 

  yA   + x By+ → y Ax+  + x B 

Potensial standar sel : 

  Eo
sel = E oksidasi A – E oksidai B 

 

Contoh: 
 Suatu sel volta terdiri atas logam Zn dalam larutan ZnSO4 1 M 

dan batang logam Cu larutan CuSO4 1 M. Jika EZn2+/Zn = a Volt dan 

ECu/Cu2+ = b Volt, tentukan: 

a) logam apa yang berfungsi sebagai anode 

b) logam apa yang berfungsi sebagai katode 

         (Zs2+) = 1m 

        Cu(s) 

         (Cu2+) = 1m 

Jembatan garam
Zn(s) 
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c) tulis ½ reaksi oksidasi 

d) tulis ½ reaksi reduksi  

e) tulis reaksi sel 

f) arah arus elekron 

g) berapa potensial standar sel 

h) jika jembatan garam berisi NaCl, apa yang disuplaikan oleh jembatan 

garam ke ruang anoda ? 

 

Jawab: 
Karena Zn terletak sebelum Cu dalam deret logam Volta maka 

potensial oksidasi Zn > Cu sehingga: 

a) logam yang berfungsi sebagai anode adalah Zn 

b) logam yang berfungsi sebagai katode adalah Cu 

c) ½ reaksi oksidasi  : Zn(s) � Zn2+(aq)  +  2e  

d) ½ reaksi reduksi  : Cu2+(aq) + 2e � Cu  

e) reaksi sel   : Zn(s) + Cu2+(aq) � Zn2+(aq) + 

Cu(s)  

f) arah arus elekron  : dari batang Zn ke batang Cu melalui 

kawat 

g) berapa potensial standar sel Esle = EZn/Zn2+  ECu/Cu2+ =( a + 

b) volt 

h) jika jembatan garam berisi NaCl, yang disuplaikan oleh jembatan 

garam ke ruang anoda adalah ion Cl−. 

 
 

3. Konsep elektrolisis 
Elektrolisis adalah kebalikan sel volta. Jika sel volta adalah redoks 

yang menghasilkan listrik, maka elektrolisis adalah arus listrik 
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menghasilkan redoks. Pada elektrolisis kedua batang elektroda tidak 

harus berbeda. Jika pada elektrolisi elektrodanya terbuat dari logam 

berbeda, itu merupakan indikasi bahwa elektrolisisnya bertujuan khusus 

yang menyepuh.  

Skema elektrolisis adalah sebagai berikut: 

 

 
 

Elektrolisis Lar/Leburan AxBy 

Sebelum Arus On:  
AxBy → xAy+  +  yBx 

+             − 

Ay+ B− 

Setelah arus On:  

• Kutub – kutub elektrode menjadi bermuatan. Yang (+) Anoda;  

     yang (-) disebut Katode 

2. Ion Positif mengumpul di Katode. Bercampur dengan H2O 

(pelarut). Terjadi kompetisi reduksi. (Katode tidak ikut 

berkompetisi. 

3. Ion Negatif mengumpul di Anoda. Bercampur dengan H2O 

(pelarut). Terjadi kompetisi oksidasi. (Anode terlibat dlm 

berkompetisi, KECUALI anode pasif  
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4. Hukum Faraday 
Hukum Faraday menyatakan bahwa endapan yang dihasilkan pada 

katode dalam elektrolisis ditentukan oleh jenis zat, kuat arus listrik dan 

lamanya dialiri listrik. Pernyatan tersebut dinyatakan dalah rumus: 

Reaksi Reduksi DI Katode: 

 Jika Ay+ terletak sebelum Mn dlm deret logam volta, maka Yang 

mengalami reduksi adalah H2O (jika ada). (MENGAPA ?); reaksi 

reduksinya adalah : 

 H2O + 2e → H2 + 2OH 

 

Reaksi Oksidasi DI Anode: 

 Jika logam anodanya logam aktif, maka yang mengalami oksidasi adalah 

logam anoda.Reaksi oksidasinya adalah : 

 Anoda → Anodax+ + xe 

  Jika anionnya X- reaksi oksidasinya: 
 2X- → X2 + 2e 

  Jika anionnya OH- reaksi oksidasinya: 
 4OH- → 2H2O+ O2 + 4e 

  Jika anionnya anion sisa asam beroksigen reaksi oksidasinya: 
 H2O → 2H+ +  ½  O2 + 2e 

 Jika Ay+ terletak sesudah Mn dlm deret logam volta, maka Yang 

mengalami reduksi adalah Ay+ .(MENGAPA ?); reaksi reduksinya 

adalah: 

 Ay+ + ye → A 

 Jika logam anodanya logam pasif, maka PERSAINGAN TERJADI ANTARA 

H2O (jika ada) dengan anion Bx− dengan urutan kompetisi dari yang paling kalah: 

Anion oksi ; H2O ; OH− ; X− 



 

 

2-40 Kimia Fisik  

m = z . i  .t 

Keterangan: 

m = massa yang diendapakan di katode 

z = tara kimia listrik = Ar/(e . 96500) 

i = kuat arus (amper) 

t = waktu (sekon) 

C. Latihan 

Latihan Tentang Bilangan Oksidasi  

1. Tentukan bilangan oksidasi: 

a. H2, H2SO4, Fe, FeSO4, NO3
, Cr2O7

=, Fe3+. 

2. H dalam H2SO4 ;   

3. S dalam H2SO4 ;   

4. H dalam Aluminium hidrida ;  

5. H dalam NH3 ; 

6. O dalam perhidrol ;   

7. Cl dalam ClF5 ;   

8. Cr dalam ion bikhromat ;   

9. O dalam F2O. 

10. Cl dalam asam perkhlorat 

Latihan Konsep reduksi oksidasi 

1. Mengapa dalam konsep klasik reaksi Na + Cl2 → NaCl tidak 

termasuk reaksi redoks. Bagaimana defini reaksi oksidasi dan reduksi 

dalam konsep klasik? Berikan 5 contoh reaksi oksidasi dan 5 contoh 

reaksi reduksi menurut konsep klasik.  
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2. Dalam pandangan modern terdapat dua konsep redoks, yaitu 

redoks berdasarkan perpindahan elektronm dan redok berdasarkan 

konsep bilangan oksidasi. Jelaskan perbedaan di antara keduanya. 

3. Dapatkah reaksi oksidasi berlangsung terpisah? Jelaskan 

berdasarkan tiga konsep redoks yang anda kenal. 

4. 4. Apakah yang dimaksud dengan oksidator menurut masing-

masing konsep. 

5. Berikan 4 contoh oksidator yang berasal dari unsur dan reaksi 

reduksinya. 

6. Berikan 4 contoh oksidator yang berasal dari oksida dan reaksi 

reduksinya. 

7. Berikan 4 contoh oksidator yang berasal dari asam dan reaksi 

reduksinya. 

8. Berikan 4 contoh oksidator yang berasal dari unsur dan reaksi 

reduksinya. 

9. Berikan 4 contoh reduktor yang berasal dari garam dan reaksi 

oksidasinya. 

10. Berikan 4 contoh reduktor yang berasal dari oksida dan reaksi 

oksidasinya. 

11. Berikan 4 contoh reduktor yang berasal dari asam dan reaksi 

oksidasinya. 

12. Berikan 4 contoh reduktor yang berasal dari garam dan reaksi 

oksidasinya. 

13. Tulis perubahan oksidasi / reduksi dari reduktor/oksidator berikut 

a. asam sulfat pekat   

b. asam nitrat encer 

c. asam nitrat pekat 

d. gas khlor 

e. ion khorida 
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f. batu kawi 

g. KMnO4 suasana asam 

h. KMnO4 alkalis 

i. Kalium bikhromat 

j. Logam Zn 

k. Fero oksida 

l. asam nitrit 

m. kupro sulfat 

n. kupri sulfit 

14. Redoks atau bukan redoks-kah reaksi berikut. Jika redoks tentukan 

okdator dan reduktornya 

a. Zn + O2 → ZnO  

b. CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O 

c. Na + HCl → NaCl + H2 

d. Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O + SO2 

e. KMnO4 + H2SO4 + H2C2O4 → K2SO4 + MnSO4 + H2O + CO2 

g. Zn + HCl + HNO3 → ZnCl2 + H2O + NO 

h. MnO2 + HCl → MnCl2 + H2O + Cl2 

Latihan Penyetaraan reaksi redoks 

1. Setarakan reaksi redoks berikut dengan cara aljabar: 

a. Zn + O2 → ZnO  

b. Na + HCl → NaCl + H2 

c. Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O + SO2 

d. KMnO4 + H2SO4 + H2C2O4 → K2SO4 + MnSO4 + H2O + CO2 

e. Zn + HCl + HNO3 → ZnCl2 + H2O + NO 

f. MnO2 + HCl → MnCl2 + H2O + Cl2 

2. Setarakan reaksi redoks berikut dengan cara bilangan oksidasi: 
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a. Na + HCl → NaCl + H2 

b. Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O + SO2 

c. KMnO4 + H2SO4 + H2C2O4 → K2SO4 + MnSO4 + H2O + CO2 

d. Zn + HCl + HNO3 → ZnCl2 + H2O + NO 

e. MnO2 + HCl → MnCl2 + H2O + Cl2 

3. Setarakan reaksi redoks berikut dengan cara setengah reaksi/ion 

elektron: 

a. Na + HCl → NaCl + H2 

b. Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O + SO2 

c. KMnO4 + H2SO4 + H2C2O4 → K2SO4 + MnSO4 + H2O + CO2 

d. Zn + HCl + HNO3 → ZnCl2 + H2O + NO 

e. MnO2 + HCl → MnCl2 + H2O + Cl2 

Latihan Sel Volta: 

1. Gambarkan skema sel volta lengkap dengan jembatan garamnya, jika 

suatu sel volta elektrodanya terdiri atas logam L dalam larutan L2+ dan 

logam M dalam larutan M3+
.  

2. Lanjutan soal nomor 1. Jika diketahui pula Eo L2+/L = 3,4 Volt sedang 

Eo M3+/M = 5,6 Volt maka: 

a. Anodanya adalah logam . . . . . . 

b. Katodanya adalah . . . . .. 

c. Elektroda negatifnya adalah . . . . . 

d. Elektroda positifnya adalah . . . . . 

e. Reaksi oksidasinya : 

f. Reaksi reduksinya : 

g. Reaksi selnya :  

g. elektron mengalir dari . . . . . ke . . . . . 
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h. Jika jembatan garamnya terbuat dari salmiak, maka ion NH4
+ akan 

masuk keruang . . . . . sedang ion Cl− akan masuk ke ruang . . . . 

i. Potensial selnya = . . . 
3. Sel volta tanpa jembatan garam hanya menghasilkan listrik sesaat, meskipun 

logam elektroda masih tercelup dalam elektrolit. Mengapa? Apakah fungsi 

jembatan garam pada sel volta? 

4. Jika suatu sel volta, elektrodanya terdiri atas Zn dalam Zn2+ dan Fe 

dalam Fe2+, maka:  

a. Anodanya adalah logam . . . . . . 

b. Katodanya adalah . . . . .. 

c. Elektroda negatifnya adalah . . . . . 

d. Elektroda positifnya adalah . . . . . 

e. Reaksi oksidasinya : 

f. Reaksi reduksinya : 

g. Reaksi selnya :  

g. elektron mengalir dari . . . . . ke . . . . . 

h. Jika jembatan garamnya terbuat dari garam dapur , maka ke ruang 

anoda akan masuk ion . . . . sedang ke ruang katoda akan masuk 

ion . . . 

i. Dengan melihat tabel potensial elektroda, berapakah potensial 

selnya? 

Latihan Elektrolisis 

1. Apakah perbedaan sel volta dengan sel elektrolisis? 

2. Pada elektrolisis larutan, di ruang katoda terjadi persaingan reduksi 

antara kation elektrolit dan H2O.  

a. Kapan H2O memenangkan persaingan. Bagaimana reaksi reduksi H2O 

yang terjadi. 
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b. Kapan kation memenangkan persaingan, dan bagaimana rekasi 

reduksinya? 

3. Pada elektrolisis leburan elektrolit, siapakah yang mengalami reduksi 

di ruang katoda? 

4. Pada ruang anoda, terjadi persaingan oksidasi antara batang anoda , 

H2O dan anion. 

a. Kapan anoda memenangkan persaingan, bagaimana reaksi 

oksidasinya? 

b. Jika anodanya pasif persaingan terjadi antara H2O dan ion negatif. 

1. Kapan H2O memenangkan persaingan? Bagaimana reaksi oksidasi 

H2O? 

2. Jika anionnya OH-, yang berpeluang mengalami oksidasi adalah . . . . 

sedang reaksi oksidanya adalah . . . . . 

3. Jika anionnya Cl-, yang berpeluang mengalami oksidasi adalah . . . . 

sedang reaksi oksidanya adalah . . . . . 

4. Jika anionnya ion it, yang berpeluang mengalami oksidasi adalah . . . 

. sedang reaksi oksidanya adalah . . . . . 

5. Jika anionnya ion at, yang berpeluang mengalami oksidasi adalah . . . 

. sedang reaksi oksidanya adalah . . . . . 
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5. Tulis reaksi elektrolisis larutan Na2SO4 dengan elektroda karbon.  

6. Jika pada reaksi nomor 5, digunakan listrik 5 Amper selama 2 jam, 

berapa liter gas yang terbentuk di ruang anoda, jika suhu ruang 27oC 

dan tekanan ruang 1 atm 

7. Jika leburan NaCl di elektrolisis, dapatkah terbentuk gar H2 di ruang 

katoda, mengapa? 

8. 8. Tulis reaksi elektrolisis CuSO4 dengan elektrode tembaga. Jika 

proses dilakukan selama dua jam dan ternyata betang katoda 

beratnya bertambah 3,175 mgram, berapa amper arus yang 

dipoergunakan? 

9. 9. Pada kasus nomor 5, dihasilkan O2 di ruang anoda. Apakah pada 

kasus nomor 8, juga dihasilkanO2 di ruang anoda? Mengapa? 

10. 10. Kapan elektrolisis disebut penyepuhan? Bagaimana skema 

melapis logam perak dengan emas. 

Latihan Tentang Korosi 

1. Apakah korosi itu? Dalam sudut pandang kimia, korosi adalah 

peristiwa redoks. Dalam hal ini yang berfungsi sebagai oksidator 

adalah . . . . . dan reduktornya adalah . . . . 

2. Bagaimana prinsip mencegah terjadinya korosi? Berikan contoh-

contoh pencegahan korosi.  
 

D. Lembar Kegiatan 

1. Kegiatan Pembelajaran. 
Kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan: 
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• Diskusi dan informasi mengenai pengertian redoks 

• Latihan menghitung koefisien reaksi redoks 

• Diskusi tentang sel volta 

• Perhitungan energi GGL 

• Perhitungan elektroplatting 

• Praktikum sel Volta dan sel elektrolisis 

 
2. Alat dan Bahan 

 Alat-alat yang dibutuhkan adalah: 

• Perangkat alat elektrolisis 

• Perangkat alat penyepuhan 

• Perangkat alat sel volta termasuk jembatan garam 

• Elektroda karbon, seng dan tembaga 

• Kawat penghantar 

Bahan-bahan yang dibutuhkan: 

• NaOH 

• H2SO4 

• ZnSO4 

• CuSO4 

• Agar-agar 

• NH4Cl 

E. Rangkuman 

Oksidasi adalah reaksi penangkapan oksigen, atau peristiwa 

yang disertai dengan bertambahnya bilangan oksidasi, atau peristiwa 

pelepasan elektron. 
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Reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen, atau peristiwa yang 

disertai dengan berkurangnyanya bilangan oksidasi, atau peristiwa 

penangkapan elektron. 

 Sel volta adalah sel yang dapat mengubah energi reaksi redoks 

menjadi arus listrik. 

Sel elektrolisis adalah sel yang dapat mengubah energi listrik 

menjadi redoks. 

Menyepuh adalah terapan elektrolisis dengan memnggunakan 

elektroda logam aktif. 

F. Tes Formatif 

1. Di antara reaksi redoks berikut yang telah setara adalah: 

A. Cu(s)  +  NO3
(aq)  + 4H+(aq)  →  Cu2+(aq)  +  NO(g)  +  2H2O(l) 

B. SO4
2−(aq)  +  2I−(aq)  +  2H+(aq)  →  H2S(g)  +  I2(s) 

C. Cl2(g)  +  6OH−(aq)  →  Cl−(aq)  +  ClO3
−(aq)  +  3H2O(l) 

D. 5I−(aq)  +  IO3
−(aq)  +  6H+(aq)  →  3I2(aq)  +  3H2O(l) 

 

2. H2S dapat dioksidasi oleh KMnO4 menghasilkan antara lain K2SO4 dan 

MnO2. Dalam reaksi ini setiap mol H2S melepas . . . . . . . . . . . 

A. 2 mol elektron      

B. 4 mol elektron      

C. 8 mol elektron 

D. 7 mol elektron 

 

3. Diketahui beberapa setengah reaksi sebagai berikut. 

 MnO4
−  +  8H+  +  5e  →  Mn2+  +  4H2O 

 Fe2+  →  Fe3+  + e 

 C2O4
2−  →  2 CO2 + 2e 



 

 

2-49Kimia Fisik 

Berapakah volume larutan KMnO4 0,01M yang diperlukan untuk 

mengoksidasi 15 mL larutan FeC2O4 0,01M dalam suasana asam. . . . . 

A. 3 mL        

B. 6 mL        

C. 9 mL 

D. 15 mL 

 

4. Suatu sel volta terdiri dari elektrode Ag yang dicelupkan di dalam larutan 

Ag+ 1M, dan elektrode Zn yang dicelupkan ke dalam larutan Zn2+ 1M, bila 

diketahui 

 Ag+  +  e  ⇋ Ag    E0 = +0,80 volt 

 Zn2+  +  2e  ⇋ Zn   E0 = −0,76 volt 

Maka pernyataan di bawah ini yang tidak benar , adalah . . . . . . .  

A. elektrode Ag bertindak sebagai katode 

B. elekltrode Zn bertindak sebagai anode 

C. potensial standar sel ialah 2,36V 

D. reaksi selnya adalah 2Ag+  +  Zn ⇋  2Ag  +  Zn2+ 

 

5. Diketahui data potensial elektrode standar berikut: 

 Zn2+(aq)  +  2e  →  Zn(s)  E0 = −0,76 volt 

 Cu2+(aq)  +  2e  →  Cu(s)  E0 = 0,34 volt 

         Mg2+(aq)  +  2e  →  Mg(s)  E0 = −2,34 volt 

 Cr3+(aq)  +  3e  →  Cr(s)  E0 = −0,74 volt 

Harga potensial sel (E0 sel) yang paling kecil terdapat pada . . . . . . . . . 

A. Zn│Zn2+(aq)    Cu2+(aq)  Cu 

Β.Zn│Zn2+(aq)    Cr3+(aq)│Cr 

C. Mg│Mg2+(aq)   Cr3+(aq)│Cr 
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D. Cr│Cr 3+(aq)     Cu2+(aq)│Cu 

  

6. Diketahui: 

Ag+(aq)  +  e     →  Ag(s)  E0 = +0,80 volt 

Mg2+(aq)  +  2e  →  Mg(s)  Ε0 = −2,34 volt 

Zn2+(aq)  +  2e  →  Zn(s)  Ε0 = −0,76 volt 

Fe2+(aq)  +  2e  →  Fe(s)  E0 = −0,44 volt 

Dua set setengah sel yang beda potensialnya terbesar adalah . . . . 

A.  Zn │Zn2+        Ag+ │Ag     

B.  Mg │Mg2+        Ag+ │Ag    

C. Mg │Mg2+       Fe2+ │Fe 

 D.  Zn │Zn2+        Fe2+ │Fe 

7. Diketahui berbagai reaksi redoks sebagai berikut: 

A(s)  +  B2+(aq)  →  A2+(aq)  +  B(s)  E0 = 0,32 volt 

2C(s)  +  3D2+(aq)  →  2C3+(aq)  +  3D(s) E0 = 2,00 volt 

D(s)  +  B2+(aq)  →  D2+(aq)  +  B(s)  E0 = −0,78 volt 

Berdasarkan data tersebut, urutan daya reduksi unsur A, B, C dan D, 

dijmulai dari pereduksi paling lemah adalah . . . . . . 

A. A – B – C – D        

B. D – A – B – C        

C. C – A – B – D  

D. D – B – A – C 

 

8. Bahan yang digunakan sebagai elektrode pada sel aki (accu) adalah . . . . . 

.  

A. Pt dan C     D. Zn dan Cu 

B. Zn dan C     E. Cu dan PbO2 

C. Pb dan PbO2 
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9. Bila 2 potong logam tembaga dan seng dicelupkan ke dalam larutan asam 

sulfat 1M, maka. . . .  

A. logam seng akan larut menghasilkan gas H2 

B. tembaga akan larut menghasilkan gas H2 

C. logam seng dan tembaga tidak larut 

D. kedua logam akan larut 

10. Logam A dapat mendesak logam B dari larutannya, logam C dapat 

mendesak logam B dari larutannya, logam C tidak dapat mendesak logam 

A dari larutannya. Urutan potensial reduksi yang semakin negatif dari 

ketiga logam tersebut adalah . . . . .  

A. A, B, C       

B. A, C, B       

C. C, B, A 

D. B, C, A 

 

Uraian: 
1. Jika suatu sel volta terdiri atas logam A dan B, dan ternyata A mengalami 

reduksi sedang B mengalami oksidasi, bagaimanakah reaksi selnya? 

2. Dalam suatu elektrolisis, ternyata terjadi pengendapan 0,635 gram 

tembaga di katoda. Jika arus listrik yang sama besarnya dipergunakan 

untuk mengelektrolisis larutan natrium sulfat zat apa dan berapa gram 

yang dihasilkan baik di katode maupun anode ? 

3. Pada reaksi dengan menggunakan KMnO4 suasana asam sebagai 

oksidator, berapa elektron yang dilepas oleh tiap mol KMnO4? 

4. Mana yang lebih mudah teroksidasi, seng atau tembaga? Mengapa?  

 

 



BAB V  KEGIATAN BELAJAR 4 
TERMOKIMIA 

A. Kompetensi dan Indikator 
Kompetensi yang hendak dicapai setelah kegiatan berakhir adalah: 

Meningkatkan penguasaan materi termokimia. 

Untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi, indikator-indikatornya 

adalah: 

• Pengertian jenis-jenis reaksi termokimia 

• Penentuan energi rekasi termokia 

• Perhitungan energi atomisasi dan enthalphi reaksi 

• Pengertian dan aplikasi Hukum Hess 

 
B. Uraian Materi 

1. Konsep reaksi  termokimia 
Reaksi termokimia adalah reaksi kimia yang energi reaksinya 

dinyatakan pada reaksi itu. Reaksi termokia terdiri atas: 

a) reaksi pembentukan yaitu reaksi pembentukan suatu zat dari unsur-

unsurnya 

b) reaksi peruraian yaitu reaksi peruraian suatu zat menjadi unsur-

unsurnya 

c) reaksi pembakaran yaitu reaksi pembakaran suatu bahan bakar 

menjadi oksida-oksidanya. 

d) reaksi netralisasi yaitu pembentukan molekul air dari reaksi asam dan 

basa 

Penulisan reaksi termokimia 
Reaksi kimia ditulis sebagaimana kita menulis reaksi kimia biasa, 

tetapi ada 2 hal yang harus diperhatikan yaitu: 

• Pada reaksi termokimia efek energi harus dinyatakan. 
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• Pada reaksi termokimia, koefisien reaksi menyatakan jumlah mol 

masing-masing zat peserta reaksi dan tidak menyatakan 

perbandingan mol. 
Contoh: 

Bagaimana penulisan reaksi termokimia yang berhubungan dengan 

pernyataan-pernyataan berikut: 

a.  Entalphi pembentukan standar CH4 = −100 kJ/mol 

b. Entalphi peruraian standar  NH3 = 150 kJ/mol 

c. Entalphi pembakaran  standar C2H2 = −350 kJ/mol 

Jawab: 

a. Entalphi pembentukan standar CH4 = −100 kJ/mol, berarti 

yangterbentuk 1 mol CH4 dari unsur-unsurnya yaitu C(s) dan H2(g) 

sehingga reaksinya adalah 

 C(s) + 2 H2 → CH4   o
fHΔ  = −100 kJ 

b. Entalphi peruraian standar NH3 = 150 kJ/mol, berarti yang terurai 1 

mol NH3 menjadi unsur-unsurnya yaitu N2(g) dan H2(g) sehingga 

reaksinya adalah 

 NH3(g) → ½ N2(g) + 3/2 H2(g) o
DHΔ  = 150 kJ 

c. Entalphi pembakaran  standar C2H2 = −350 kJ/mol berarti yang 

terbakar 1 mol C2H2 menjadi oksida-oksidanya yaitu CO2(g) dan 

H2O(g) sehingga reaksinya adalah 

 C2H2(g) + 5/2 O2→ 2CO2(g) +  H2O(g) o
CHΔ  = −350 kJ 

2. Hubungan antara enthalpi reaksi dan enthalphi pembentukan: 
 Jika enthalphi pembentukan zat A adalah x joule/mol dan 

enthalpi pembentukan zat  B adalah y joule/mol maka enthalphi reaksi: 

n A → p B  

adalah =  (p.y − n x) joule 
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Contoh: 
Perhatikan reaksi pembakaran berikut: 

 CH4(g) + 2 O2 → CO2(g) + H2O(g) o
CHΔ  = −x kJ 

Jika entalphi pembentukan CO2 adalah 
o
fHΔ

 CO2 =  a kJ/mol 

Entalphi pembentukan H2O(g) adalah 
o
fHΔ

 H2O =  b kJ/mol 

Berapa entalphi pembentukan CH4(g)? 

 

Jawab: 
Hubungan antara entalphi pembakaran CH4 dengan entalphi 
pembentukan masing-masing zat peserta reaksi dalam reaksi: 

 CH4(g) + 2 O2 → CO2(g) + 2H2O(g) 
o
CHΔ  = x kJ 

adalah 

 
o
CHΔ  = ( 

o
fHΔ

 CO2 + 2
o
fHΔ

 H2O )  
o
fHΔ

 CH4  jadi: 

  x kJ = ( a + 2 . b )  
o
fHΔ

 CH4 

 
o
fHΔ

 CH4 = (x  a  2b) kJ 

 

3. Hubungan antara enthalpi reaksi dan enthalphi atomisasi: 
 Jika enthalphi atomisasi zat A adalah x joule/mol dan enthalpi 

atomisasi zat  B adalah y joule/mol maka enthalphi reaksi: 

 n A → p B  

adalah =  (n x p.y) joule 

Contoh: 

Perhatikan reaksi pembakaran berikut: 
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 CH4(g) + 2 O2 → CO2(g) + H2O(g) o
CHΔ  = −x kJ 

Jika entalphi atomisasi CO2  =  a kJ/mol 

Entalphi atomisasi H2O(g) =  b kJ/mol 

Berapa entalphi atomisasi CH4(g)? 

 

Jawab: 
Hubungan antara entalphi pembakaran CH4 dengan entalphi atomisasi 

masing-masing zat peserta reaksi dalam reaksi: 

 CH4(g) + 2 O2 → CO2(g) + 2H2O(g) 
o
CHΔ  = x kJ 

adalah 

 
o
CHΔ  = Ea CH4  ( Ea CO2 + 2Ea H2O )   jadi: 

  x kJ = Ea CH4  ( a + 2 . b )  

 Ea CH4 = (x  a  2b) kJ 

 

4. Hubungan antara energi atomisasi dan energi ikatan: 
 Energi atomisasi adalah total energi ikatan yang terdapat dalam 

sebuah molekul. Dalam molekul CH3OH: 

Energi Atomisasi CH3OH = 3 (Energi ikatan CH ) + Energi Ikatan CO  

+ energi ikatan OH 

 

5. Hukum Hess 
 Energi yang menyertai reaksi kimia tidak bergantung pada 

jalannya reaksi tetapi hanya ditentukan oleh keadaan akhir dan keadaan 

awal. 

Contoh: 

Reaksi R → P menempuh dua jalur berbeda. Yang pertama R 

langsung berubah menjadi P dengan energi a kJ sedang yang kedua dari 
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R menjadi S lebih dulu dengan energi b kJ selanjutnya S diubah menjadi 

P dengan energi c kJ.  Ilustrasi dari kedua jalur itu adalah: 

 

 

 

 

Menurut hukum Hess: 

 a = b + c 

 

C. Latihan 
Latihan Tentang Jenis Reaksi Termo Kimia 

1. Bagaimanakah arah aliran kalor pada reaksi eksoterm ? 

2. Ditehui reaksi : R → P   merupakan reaksi eksoterm. 

a) Zat manakah ( R atau P ) yang mempunyai entalpi lebih besar ? 

b) Bagaimanakan tanda (negatif / positif) untuk �H reaksi tersebut ? 

3. Bagaimanakah tanda ΔH untuk reaksi berikut ? 

a)  H2O(l) → H2O(g) 

b) CH4(g)  +  2O2(g)  →  CO2(g)  +  H2O(g) 

c) CaO(s)  +  H2O(l)  →  Ca(OH)2(aq) 

d) Fe(s)  +  S(s)  →  FeS(s) 

e) Ba(OH)2.8H2O(s) + 2NH4Cl(s)  → BaCl2.2H2O(s)  + 2NH3(g)  + 

8H2O(l) 

4. Diketahui dua reaksi berikut: 

a)  C(s)  +  O2(g)  →  CO2(g)    �H =393,5 kJ 

b) 2NH3(g)  →  N2 +  3H2    ΔH = 92 kJ 

5. Tulis persamaan termokia untuk reaksi berikut: 

a)  Pembentukan asam cuka (l)  dari unsur-unsurnya jika diketahui 
o
fHΔ  CH3COOH(l) =487 kJ.mol−1 

R P

S

a kJ 

b kJ c kJ 
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b)   Peruraian amonium nitrat padat menjadi unsur-unsurnya jika 

diketahui 
o
fHΔ  NH4NO3(s) =365,6 kJ.mol1 

c) Pembakaran sempurna 2 mol C2H6(g) jika diketahui pada 

pembakaran gas tsb dibebaskan kalor 52 kJ.mol1 

d) Penguapan H2O(l) jika diketahui kalor penguapan air 2,45 

kJ.mol1. 

6. Jika 1,418 gram besi direaksikan dengan klorin (berlebihan), 

terbentuk 3,175 besi (II) klorida dan dibebaskan kalor sebanyak 8,58 

kJ. Tulislah persamaan termokimia untuk reaksi tersebut.  

7. Entalpi pembentukan gas asetilena adalah 226,7 kJ mol−1. Tentukan 

perubahan entalpi pada pembentukan 13 gram asetilena. (Ar C =12 ; 

H = 1). 

Latihan Perhitungan Enthalphi Reaksi 
1. Ke dalam 50 ml larutan tembaga (II) sulfat 0,4 M dimasukkan serbuk 

seng (agak berlebihan), ternyata suhu naik 20oC. Dengan 

menganggap kalor jenis larutan sama dengan kalor jenis air, yaitu 

4,18 J g−1 K−1 dan kapasitas kalor wadah diabaikan, tentukan ΔH 

reaksi: 

Zn(s)  +  Cu2+(aq)  → Zn2+(aq)  +   Cu(s) 

2. 2. Tiga puluh tiga mili liter HCl 1,2 M dicampur dengan 42 ml larutan 

NaOH 1M dalam sebuah wadah plastik. Suhu awal larutan masing-

masing 25OC dan setelah pencampuran suhu larutan menjadi 

31,8OC. Apabila kapasitas kalor bejana dapat diabaikan sedangkan 

kalor jenis larutan sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18 J g K, 

tentukan perubahan entalpi reaksi:   HCl(aq)  +  NaOH(aq)  →  

NaCl(aq)  +  H2O(l) 

3. 3. Pada pelarutan 15,3 g natrium nitrat dalam sebuah kalorimeter, 

terjadi penurunan suhu dari 25oC menjadi 21,56oC. Jika kapasitas 
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kalor larutan dan wadah adalah 1071 J oC , tentukan perubahan 

entalphi pelarutan 1 mol NaNO3. 

4.  NaNO3(s)  →  Na+(aq)  +  OH �H = ......... 

5. 4. Pada pembakaran 0,8 gram belerang menjadi belerang dioksida 

dalam suatu kalorimeter terjadi kenaikan suhu dari 25oC menjadi 

25,6oC. Tentukan perubahan entalpi pada pembakaran 32 gram 

belerang jika kapasitas kalor dan wadahnya 10,67 kJ oC. 

6. 5. Pada penetralan 25 ml NaOH 1 M dengan HCl 1M yang 

volumenya sama, terjadi kenaikan suhu 6,8oC. Berapakah 

perubahan suhu, jika yang dinetralkan adalah 50 ml NaOH 0,5 M ? 

 

Latihan Hukum Hess 
1. Ditentukan diagram siklus sebagai berikut: 

 

 

 

 

Berdasarkan diagram di 

samping, tentukanlah 

harga ΔH1
 

 

 

2. Diketahui: 

H2(g)  +  F2(g)  →  2HF(g)   ΔH = −537 kJ 

C(s)  +  2F2(g)  →  CF4(g)   ΔH = −680 kJ 

2C(s)  +  H2(g)  →  C2H4(g)   ΔH = −52,3 kJ 

Tentkanlah ΔH reaksi: 

C2H4(s)  +  6F2(g)  →  2 CF4(g)  +  4HF 

A B 

C D 

ΔΗ1 

ΔΗ2 = 100 kJ ΔΗ4 = 75 kJ 

ΔΗ3 = 50 kJ 
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3. Diperkirakan pada lapisan stratosfir terjadi reaksi berikut:  

HO(g) + Cl2(g) → HOCl(g) + Cl(g) 

Tentukanlah perubahan entalpi reaksi tersebut jika diketahui, 

Cl2(g)  → 2Cl    ΔΗ = 242kJ 

H2O2 (g) → 2OH(g)  ΔH = 134 kJ 

H2O2 (g) + Cl2(g) → 2HOCl(g)  ΔH = −209 kJ 

4. Diketahui entalpi pembakaran karbon (grafit), hidrogen, dan 

etanol(C2H6OH) berturut-turut, yaitu −393,5 kJ mol−1, −286 kJ mol−1, 

dan −278 kJ mol−1. Tentukan entalpi pembentukan etano! 

5. Diketahui entalpi pembentukan CO2(g) = −393,5 kJ mol−1; H2O(l) = −242 

kJ mol−1 dan C2H8(g) = −104 kJ mol−1. Tentukanlah jumlah kalor yang 

dapat dibebaskan jika 1 gram C3H8(g) dibakar sempurna membentu gas 

CO2 dan air . (H = 1; C = 12) 

 

Latihan Energi Atomisasi dan Energi Ikatan 
1. Dengan menggunakan data berikut: 

C(s)   +   O2(g) →  CO2(g) ΔH = −393,5 kJ 

C(s)   →  C(g) ΔH = +715 kJ 

O2(g)  → 2O(g) ΔH = +249 kJ 

Tentukanlah energi ikatan rata-rata C = O dalam CO2 ! 

2. Diketahui ΔHf
0 CH4(g) = −75 kJ mol−1 ; ΔH –H  = 436 kJ mol−1 dan entalpi 

penguapan C(s) = 715 kJ mol−1, tentukan energi ikatan rata-rata C – H 

dalam CH4(g) 

3. Kalor pembentukan gas Cl2O = −75,2 kJ mol1 

Energi ikatan gas klorin = 242 kJ mol1 

Energi ikatan gas oksigen = +496 kJ mol1 

Hitunglah energi ikatan rata-rata untuk ikatan Cl – O! 
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4. Jika diketahui ΔH pembentukan gas karbon dioksida (CO2), uap air 

(H2O), dan gas propana (C3H8) berturut-turut, yaitu −393,5 kJ ; −241,8 

kJ; dan −103,7 kJ. tentukan banyak panas yang diberikan pada 

pembakaran 100 gram gas propana (H = 1 ; C = 12 ; O = 16) 

 

D. Lembar Kegiatan 
Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan: 

• Diskusi mengenai jenis-jenis reaksi termokimia 

• Latihan perhitungan energi rekasi termokia 

• Layihan perhitungan energi atomisasi dan enthalphi reaksi 

• Latihan aplikasi Hukum Hess 

E. Rangkuman 
Reaksi eksotermis adalah reaksi yang menghasilkan kalor 

Reaksi endotermis adalah reaksi yang membutuhkan kalor 

Entalphi pembentukan adalah entalphi yang menyertai reaksi 

pembentukan 1 mol suatu zat dari unsur-unsurnya 

Entalphi peruraian adalah entalphi yang menyertai reaksi peruraian 1 mol 

suatu zat menjadi unsur-unsurnya. 

Entalphi pembakaran adalah entalphi yang menyertai reaksi pembakaran 

1 mol suatu zat menjadi oksida atau oksida-oksida 

Kalor reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi tetapi hanya 

ditentukan oleh keadaan akhir dan awal reaksi. 

F. Tes Formatif 
Pilihan Ganda 
1. Pada proses eksoterm . . . . . . . 

A. entalpi sistem bertambah dan perubahan entalpi positif 

B. entalpi sistem berkurang dan perubahan entalpi negatif 
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C. entalpi sistem berkurang dan perubahan entalpi positif 

D. entalpi sistem bertambah dan perubahan entalpi negatif 

  

2. Manakah di antara proses berikut yang disertai dengan bertambahnya 

entalpi sistem? 

A. CH4(g)  +  2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l) 

B. NaOH(s) + H2O(l)  → NaOH(aq) 

C. H2SO4(l)  + H2O(l)  → H2SO4(aq) 

D. Na(g)    →  Na+
(s)  +  e 

 

3. Diketahui persamaan termokimia  

2C2H2(g)  +  5O2(g)  →  4CO2(g) + 2H2O(l) ΔH = − 2372,4 kJ 

Pada pembakaran sempurna 5,6 liter C2H2 (STP) . . . .  

A. membebaskan 593,1 kJ C. diserap 296,55 kJ 

B. memerlukan 593,1 kJ  D. dibebaskan 296,55 kJ 

 

4. Kalor pembentukan NH4Cl(s) pada keadaan standar adalah −314,4 kJ mol-

1. Persamaan mana dari persamaan termokimia di bawah ini yang 

menggambarikan data tersebut ? 

A. NH3(g)  +  HCl(g) → NH4Cl(s)    ΔH = −314,4 kJ 

B. NH4
+

(g)  +  Cl−(g) → 2NH4Cl(s)   ΔH = −314,4 kJ 

C. N2(g)  +  4H2(g)   + Cl2(g)  → 2NH4Cl(s)  ΔH = −628,8 kJ 

D. NH3(g)  +  1/2 H2 (g) + 1/2 Cl2 (g)  → NH4Cl(s)  ΔH = −314,4 kJ 

  

5. Diketahui entalpi pembakaran H2(g) , C (grafit), CH4(g), dan C2H4(g) berturut-

turut adalah:  
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 −285,85 kjmol-1, −393,5 kj mol-1, −890,4 kJ mol-1, −1411 kJ mol-1 .Pada 

pembakaran 1 gram zat-zat berikut, manakah yang menghasilokan kalor 

paling banyak . . . . . 

A. H2 (g)            

B. C (grafit)   

C. CH4 (g) 

D. C2H4 (g) 

 

6. Diketahui: 

2C (grafit)   +  O2(g) → 2CO(g)      ΔH = −p kJ 

C (grafit)   +  O2(g)   → CO2(g)       ΔH = −q kJ 

2CO (g)   +  O2(g)       → 2CO2(g)      ΔH = −r kJ 

Sesuai dengan hukum Hess, maka  . . . . 

A. p = q  +  r   

B. 2q = p + r   

C. q = 2(p + r) 

D. p = −q −r 

7. Bila diketahui kalor pembentukan gas C2H4 dan C2H6 berturut-turut adalah 

−51,8 kJ dan 84,4 kJ maka besar panas yang dibebaskan reaksi berikut ini 

adalah . . . .  

 C2H4(g)  +  H2(g)  →  C2H6(g) 

A. 32,6 kJ     

B. 68,1 kJ     

C. 136,2 kJ 

D. 168,9 kJ 

 

8. CO (g)  + 1/2 O2(g)    → 2CO2(g)     ΔH = x kJ, x adalah entalpi . . . . . 

A. pembentukan CO   
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B. penguraian CO2    
C. pembakaran CO 

D. pembakaran CO2 

 
9. Manakah di antara reaksi berikut yang perubahan entalpinya sama dengan 

energi ikatan I – I . . . . 

A. I2 (s) → 2I(g)    

B. I2 (s) → I2(g)    

C. I2 (g) → 2I(g) 

D. 1/ 2I2 (g) → I(g) 

 

10. Jika energi iikatan rata-rata dari" 

C  =  C = 146 kkal/mol 

C – C = 83 kkal/mol 

C – H = 99 kkal/mol 

C – Cl = 79 kkal/mol 

H – Cl = 103 kkal/mol 

maka perubahan entalpi pada adisi etena denganasam klorida menurut 

persamaan:  

H2C = CH2 + HCl → CH3 – CH2 – Cl adalah sebesar .. 

A. 510 kkal     

B. −72,8 kkal     

C. −12 kkal 

D. 12 kkal 

 

G. uraian 
1. Mengapa entalphi pembakaran karbon sama dengan entalphi 

pembentukan karbon dioksida? 



 

 

2-64 Kimia Fisik  

2. Berapa kalor yang dibebaskan pada pembakaran 1 gram metana jika kalor 

pembakaran metana adalah x kJ/mol?  

3. Jika energi ikatan N − H adalah x J/mol, berapakah energi atomisasi 

amoniak? 

4. Apakah yang dimaksud dengan senyawa endoterm dan apa pula senyawa 

eksoterm? 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 
BAB II Larutan: 
 1 = C ; 2 = B ; 3 = D ; 4 = D ; 5 = B 
 6 = D ; 7 = B ; 8 = D ; 9 = C ; 10 = D 
 
BAB III Hidrolisis dan Larutan penyangga 
 1 = D ; 2 = B ; 3 = A ; 4 = D ; 5 = D 
 6 = C ; 7 = A ; 8 = D ; 9 = D ; 10 = C 
BAB IV Redoks dan Elektrokimia 
 1 = D ; 2 = C ; 3 = C ; 4 = C ; 5 = B 

6 = B ; 7 = A ; 8 = C ; 9 = A ; 10 = D 
BAB V Termokimia 
 1 = B ; 2 = D ; 3 = D ; 4 = C ; 5 = A 
 6 = B ; 7 = C ; 8 = C ; 9 = C ; 10 = C 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Glosarium 
Elektrokimia 

Bagian dari ilmu kimia yang membahas hubungan timbal balik antara 

reaksi reduksi-oksidasi dengan arus listrik searah 

Elektroplatting 

Proses penyepuhan logam dengan menggunakan prinsip elektrolisis  
Energi Atomisasi 

Energi yang dibutuhkan oleh sebuah molekul untuk memutuskan 

semua ikatan kimianya sehingga molekul tersebut terurai menjadi 

atom-atom penyusunnya 
Energi Ggl 

Energi listrik searah yang ditimbulkan oleh reaksi redoks memamui sel 

pembangkit arus searah atau sel volta 

Entalphi Pembakaran 

 Energi yang menyertai reaksi pembakaran suatu bahan bakar 

Entalphi Pembentukan 

Energi yang menyertai reaksi pembentukan suatu zat dari unsur-unsur 

penyusunnya 

Entalphi Peruraian 

Energi yang menyertai reaksi peruraian suatu zat menjadi unsur-

unsurnya 

Enthalphi Reaksi 
Energi yang menyertai berlangsungnya suatu reaksi 

Fraksi Mol 
Perbandingan antara jumlah mol zat terlarut dengan jumlah mol 

larutan 
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Garam 
Persenyawaan kimia yang setidaknya tersusun atas kation logam dan 

anion sisa asam.  

Garam Asam 

Garam yang masih kation H+ selain kation logam dan anion sisa asam 

Garam Basa 

Garam yang masih anion OH− selain kation logam dan anion sisa 

asam 

Garam Komplek 

Garam yang terdiri atas kation logam dengan anion komplek atau 

terdiri atas kation komplek dengan anion sisa asam 

Garam Normal 
Ini merupakan garam yang paling sederhana karena hanya terdiri atas 

satu macam kation logam dan satu macam anion sisa asam saja. 

Garam Rangkap 

Garam yang terdiri atas dua jenis kation logam dengan satu jenis 

anion sisa asam atau terdiri atas satu jenis kation logam dengan dua 

jenis anion sisa asam 

Hidrolisis 
Peristiwa reaksi kimia antara suatu zat dengan air 

Hukum Faraday 

Hukum yang menyatakan hubungan antara massa logam yang 

mengendap di katode dengan banyaknya arus listrik yang dialirkan 

pada proses elektroplatting 

 Hukum Hess 

Ini merupakan hukum kekekalan energi dalam reaksi termokimia. 

Hukum ini menyatakan bahwa energi yang menyertai reaksi tidak 

bergantung pada jalannya reaksi. Dua buah reaksi yang menempuh 
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jalur berbeda, energinya akan sama jika keadaan awalnya sama dan 

keadaan akhirnya juga jama. 

Jembatan Garam 
Adalah pipa kaca berbentuk huruf U, berisi agar-agar yang bercampur 

garam. Disebut jambatan karena fungsi pipa ini menghubungkan 

ruang anode dengan ruang katode pada sel pembangkit listrik searah 

atau sel volta. 

 Konsentrasi Larutan 
Merupakan cara menyatakan kepekatan zat terlarut dalam sebuah 

larutan. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya mol zat terlarut yang 

terdapat dalam tiap liter larutan. Tetapi, konsentrasi larutan juga sering 

dinyatakan dengan cara-cara yang lain. 

Larutan 

Campuran homogen antara zat terlarut dengan pelarut 

Larutan Penyangga 

Juga disebut larutan buffer, yaitus suatu campuran larutan yang pHnya 

tidak dapat berubah pada saat diencerkan dan hanya sedikit berubah 

jika diberi sedikit asam atau sedikit basa. Ada dua macam larutan 

buffer yaitu bufer asam dan bufer basa, Bffer asam terdiri terdiri atas 

larutan asam lema dengan garam yang bersangkutan dan buffer basa 

yang terdiri atas larutani basa lemah dengan garam yang 

bersangkutan. 

 Molalitas 
Jumlah mol zat terlarut tiap kilogram pelarut  

Molaritas 
Jumlah mol zat terlarut tiap liter larutan 

Normalitas 
Jumlah molek zat terlarut tiap liter larutan 

Pereaksi Pembatas 
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Jika dua macam zat bereaksi dalam jumlah yang tidak sebanding 

maka salah satu zat akan habis ketika zat yang lain masih tersisa dan 

karena salah satu zat sudah habis maka reaksi berhenti. Pereaksi 

yang habis disebut pereaksi pembatas 

pH 
Ini merupakan ukuran terbalik terhadap keasaman suatu zat. Disebut 

ukuran terbalik karena maik kuat suatu asam makin kecil harga pHnya. 

Reaksi Eksoterm 
Reaksi yang memberikan kalor kepada lingkungan. Dalam reaksi ini, 

energi sistem akan berkurang 

Reaksi Endoterm 
Reaksi yang menerima atau menyerap kalor dari lingkungan. Dalam 

reaksi ini, energi sistem akan bertambah 

Reaksi Termokimia 

Reaksi termokimia adalah reaksi yang dikaitkan dengan efek kalor 

atau efek energi yang menyertainya. 

Redoks 
Gabungan dari reduksi dan oksidasi. Reduksi adalah penangkapan 

elektron sedang oksidasi adalah pelepasan elektron 

Sel Volta 
Alat yang dapat digunakan untuyk membangkitkan listrik searah dari 

energi reaksi redoks. Aki adalah saqlah satu jenis pengembangan sel 

volta yang banyak dimanfaatkan orang sampai saat ini 

Stoikhiometri 
Adalah perhitungan kimia yang dilandasi oleh perbandingan mol yang 

mengacu kepada perbandingan koefisien reaksi 
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BAB 1.  PENDAHULUAN 
A. Deskripsi 

 

Buku Ajar Kimia Organik  berisi materi ajar kimia organik untuk  

memberikan bekal kepada  peserta  pelatihan pendidikan dan 

pelatihan profesi guru (PLPG) dengan konsep-konsep kimia organik 

terutama berkaitan dengan klasifikasi senyawa karbon, tata nama, 

pengenalan gugus fungsional, serta reaksi-reaksi dasar pada senyawa 

karbon; dilanjutkan pembahasan minyak bumi, bezena dan 

turunannya, serta senyawa biomolekuler karbohidrat, lipida/lemak, dan 

asam amino-protein. Pendekatan pembelajarannya selama pelatihan 

menggunakan metode cermah bermkana, diskusi dan tanyaa jawab; 

serta pemberian tugas –tugas sebagai upaya pendalaman konsep-

konsep kimia organik. Para peserta pelatihan  juga diberi kesempatan 

mengkaji reaksi-reaksi dasar dari senyawa organik dan 

menyimpulkannya, bahkan dipersilahkan me-nelusuri lebih lajut 

informasi-informasi perkembangan kimia organik masa kini. Sehingga 

secara kumulatif  peserta pelatihan memiliki wawasan yang cukup 

memadai dalam memahami senyawi organik bagi kehidupan umat 

manusia. 

B. PRASYARAT 
Kimia organik merupakan bagian dari ilmu kimia, sehingga para 

peserta sebelum mendalami masalah konsep-konsep kimia organik, 

sebaiknya telah memahami konsep-konsep dasar terkait kimia dasar, 

misalnya atom dan molekul, ikatan kimia, Sistem Periodik Unsur 

(SPU), Rumus molekul dan rumus struktur,  dan ataupun konsep 

gugus fungsional. 
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C. PETUNJUK BELAJAR 
 Agar perkuliahan dan pemahaman bahan ajar dari materi 

kimia organik yang terdapat pada modul ini dipahami oleh para 

peserta, maka hal-hal tersebut dibawah ini merupakan petunjuk belajar  

bagi peserta pelatihan: 

1. Setiap peserta pelatihan  perlu membaca kegiatan belajar yang 
diagendakan dari  buku ajar  kimia  organik lain. 

2. Setiap peserta pelatihan perlu menyelesaikan tugas terstruktur 
yang diberikan pada setiap usai penyampaian kegiatan belajar dari 
modul ini, serta memahami materi belajar  berikutnya. Hasil 
penilaian terhadap tugas terstuktur  dengan mengerjakan tes 
formatif juga ber-fungsi sebagai nilai tes harian. 

3. Setiap peserta pelatihan diwajibkan mengikuti perkuliahan dengan 
aktif bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat/menjawab 
pertanyaan dari instruktur. 

4. Setiap disarankan untuk membuat ringkasan isi materi konsep 
kimia organik , sehingga lebih siap dalam menghadapi  ujian akhir. 

 

D. Kompetensi dan Indikator 
 Kompetensi dasar yang diharapkan setelah pemberian 

pelatihan kimia organik ini adalah, para peserta pelatihan mampu: 

1. Mendeskripsikan dan menuliskan struktur, tata nama, dan sifat dan 

kegunaan dari senyawa hidrokarbon alifaitis dan sikloalkana, serta 

beberapa  reaksi senyawa hidrokarbon. 

    2. Menjelaskan mengenai senyawa turunan hidrokarbon, menuliskan 

struktur, tata nama, dan sifat dan kegunaan dari senyawa turunan 

hidrokarbon, serta beberapa reaksi senyawa turunan hidrokarbon.   

3. Mendeskripsikan mengenai konsep minyak bumi, komposisi minyak 

bumi, serta proses pengilangan minyak  bumi. 
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      4. Mendeskripsikan struktur, cara penulisan, tata nama, sifat, dan    

kegunaan benzena dan turunannya. . 

5. Mendeskripsikan mengenai senyawa  karbohidrat, klasifikasi,  

struktur, dan kegunaan daripada karbohidrat. 

6,  Mendeskripsikan mengenai senyawa  lipida dan asam lemak, kla-

sifikasi lipida,  struktur, dan kegunaan daripada  lemak. 

7.  Mendeskripsikan mengenai senyawa  protein dan  asam amino, 

klasifikasi asam amino,  struktur asam amino, ikatan lipda, dan 

kegunaan daripada  protein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II.  KEGIATAN BELAJAR 1 
SENYAWA  HIDROKARBON DAN  KEISOMERAN  

 
A. Kompetensi dan Indikator 

Setelah terselesainya penyampaian materi pelatihan ini, anda 

diharapkan mampu untuk: 

1 Mendiskripsikan kekhasan atom karbon dalam membentuk senyawa 

hi-drokarbon dan karboksida. 

2 Menggolongkan senyawa hidrokarbon berdasarkan strukturnya dan 

hu-bungannya  dengan sifat-sifat senyawa. 

3 Mendeskripsikan mengenai pengertian isomer dan macam-macam 

isomer dalam senyawa hidrokarbon.  

B. Uraian Materi 
1. SENYAWA HIDROKARBON 

1. Kekhasan / Keunikan Atom Karbon 
1. Terletak pada golongan IVA dengan Z = 6 dan mempunyai 4 

elektron valensi. 

2. Untuk mencapai konfigurasi oktet maka atom karbon mempunyai 

kemampuan membentuk 4 ikatan kovalen yang relatif kuat. 

3. Atom karbon dapat membentuk ikatan antar karbon; berupa 

ikatan tunggal, rangkap dua atau rangkap tiga. 

4. Atom karbon mempunyai kemampuan membentuk rantai (ikatan 

yang panjang). 

5. Rantai karbon yang terbentuk dapat bervariasi yaitu : rantai 

lurus, bercabang dan melingkar (siklik). 

2. Kedudukan Atom Karbon 
Dalam senyawa hidrokarbon, kedudukan atom karbon dapat 

dibedakan sebagai berikut : 

1.  Atom C primer yaitu atom C yang mengikat langsung satu atom 

C yang lain 
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2. Atom C sekunder yaitu atom C mengikat langsung dua atom C  

lain 

3. Atom C tersier yaitu atom C mengikat langsung tiga atom C lain 

4. Atom C kuarterner yaitu  atom C mengikat langsung empat  atom 

C yang lain 

Contoh : 

C2H5

CH3

CH3 CH3

CH2 CH2 C C CH3
2o

3o4o

1o 2o

1o 2o/

1o 1o

1o

 
Keterangan : 
1o = atom C primer ( ada 5 ),     2o= atom C sekunder ( ada 3 ) 

3o = atom C tersier ( ada 1 ),      4o= atom C kuarterner ( ada 1 ) 
 

3. Klasifikasi Senyawa Hidrokarbon  
Berdasarkan jenis ikatan antar atom karbonnya, senyawa 

hidrokarbon dikelompokkan menjadi  (a) Hidrokarbon jenuh  yaitu 

se-nyawa hidrokarbon yang ikatan antar atom karbonnya 

merupakan ikatan tunggal, (b)  hidrokarbon tak jenuh yaitu 

senyawa hidrokarbon yang memiliki 1 ikatan rangkap dua (alkena) 

atau lebih dari 1 ikatan rangkap dua (alkadiena), atau ikatan 

rangkap tiga (alkuna). Sedangkan berdasarkan bentuk rantai 

karbonnya, senyawa hidrokarbon terdiri atas : (a) Hidrokarbon 

alifatik yaitu senyawa hidrokarbon dengan rantai terbuka jenuh 

(ikatan tunggal) maupun tidak jenuh (ikatan rangkap), (b) 

hidrokarbon alisiklik yaitu senyawa hidrokarbon dengan rantai 

melingkar / tertutup (cincin), (c) hidrokarbon aromatik: Senyawa 

hidrokarbon dengan rantai melingkar (cincin) yang mempunyai 

ikatan antar atom C tunggal dan rangkap secara selang-seling / 

bergantian (konjugasi). 
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2. . SENYAWA ALKANA 

4. Rumus Umum  Alkana  
Senyawa alkana merupakan senyawa hidrokarbon alifatik 

jenuh yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan 

antar atom karbonnya merupakan ikatan tunggal. 

 

          Rumus umum alkana yaitu : CnH2n+2 ;   n = jumlah atom C 

 

5. Deret Homolog Alkana 
Deret homolog adalah suatu golongan / kelompok senyawa 

karbon dengan rumus umum yang sama, mempunyai sifat yang 

mirip dan antar suku-suku berturutannya mempunyai beda CH2. 

Sifat-sifat deret homolog adalah  (a) mempunyai sifat kimia yang 

mirip, (b)  mempunyai rumus umum yang sama, (c) perbedaan Mr ( 

massa molekul relatif ) antara 2 suku berturutannya sebesar 14, dan  

(d) makin panjang rantai karbon, makin tinggi titik didihnya 

6. Tata Nama Alkana 
Berdasarkan aturan dari IUPAC ( nama sistematis ) mengikuti 

aturan berikut : 

1. Nama alkana bercabang terdiri dari 2 bagian : 

a. Bagian pertama (di bagian depan) merupakan nama cabang 

b. Bagian kedua (di bagian belakang) merupakan nama rantai 

induk 

2. Rantai induk adalah rantai terpanjang dalam molekul. Jika 

terdapat 2 atau lebih rantai terpanjang, maka harus dipilih yang 

mempunyai cabang terbanyak.  

3. Rantai induk diberi nama alkana sesuai dengan panjang rantai. 

4. Cabang diberi nama alkil yaitu nama alkana yang sesuai, tetapi 

dengan mengganti akhiran –ana menjadi –il. Gugus alkil 

mempunyai rumus umum : CnH2n+1 dan dilambangkan dengan R 
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5. Posisi cabang dinyatakan dengan awalan angka. Untuk itu rantai 

induk perlu dinomori. Penomoran dimulai dari salah 1 ujung rantai 

induk sedemikian rupa sehingga posisi cabang mendapat nomor 

terkecil. 

6. Jika terdapat 2 atau lebih cabang sejenis, harus dinyatakan 

dengan awalan di, tri, tetra, penta dst. 

7. Cabang-cabang yang berbeda disusun sesuai dengan urutan 

abjad dari nama cabang tersebut. Awalan normal, sekunder dan 

tersier diabaikan. Jadi n-butil, sek-butil dan ters-butil dianggap 

berawalan b-. 

8.  Awalan iso- tidak diabaikan. Jadi isopropil berawal dengan huruf-

i. 

9.  Awalan normal, sekunder dan tersier harus ditulis dengan huruf 

cetak miring. 

10. Jika penomoran ekivalen (sama) dari kedua ujung rantai induk, 

maka harus dipilih sehingga cabang yang harus ditulis terlebih 

dahulu mendapat nomor terkecil. 

Berdasarkan aturan-aturan tersebut di atas, penamaan 

alkana bercabang dapat dilakukan dengan 3 langkah sebagai berikut 

(a) memilih rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang mempunyai 

cabang terbanyak, (b) penomoran, dimulai dari salah 1 ujung 

sehingga cabang mendapat no-mor terkecil, (c) penulisan nama, 

dimulai dengan nama cabang sesuai urutan abjad, kemudian diakhiri 

dengan nama rantai induk. Posisi cabang dinyatakan dengan awalan 

angka. Antara angka dengan angka dipisah-kan dengan tanda koma 

(,) antara angka dengan huruf dipisahkan dengan tanda jeda (-). 

 

7. Keisomeran pada Alkana 
Keisomeran alkana tergolong keisomeran struktur yaitu 

perbedaan kerangka atom karbonnya. Semakin panjang rantai 

karbonnya, maka akan semakin banyak pula kemungkinan 
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isomernya. Pertambahan jumlah isomer ini tidak ada aturannya. 

Perlu diketahui juga bahwa tidak berarti semua kemungkinan isomer 

itu ada pada kenyataannya. Misalnya : dapat dibuat 18 

kemungkinan isomer dari C8H18, tetapi tidak berarti ada 18 senyawa 

dengan rumus molekul C8H18. Cara sistematis untuk mencari jumlah 

kemungkinan isomer pada alkana : (a) Mulailah dengan isomer 

rantai lurus., (b) Kurangi rantai induknya dengan 1 atom C dan 

jadikan cabang (metil), (c) Tempatkan cabang itu mulai dari atom C 

nomor 2, kemudian ke nomor 3 dst, hingga semua kemungkinan 

habis., (d) Selanjutnya, kurangi lagi rantai induknya. Kini 2 atom C 

dijadikan cabang, yaitu sebagai dimetil atau etil. 

8. Kegunaan Alkana 
Sumber utama daripada senyawa alkana adalah gas alam 

dan minyak bumi. Sedangkan kegunaan dan kemanfaatan daripada 

alkana sebagai berikut yaitu (a) Sebagai bahan bakar, (b) Pelarut, 

(c) Sumber hidrogen, (d) Pelumas, (e) Bahan baku untuk senyawa 

organik lain, dan (e) Bahan baku industri 

 

3. . SENYAWA ALKENA 

9. Rumus Umum  Alkena  
 Alkena adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh yaitu 

hidrokarbon dengan satu ikatan rangkap dua (–C=C–). Senyawa 
yang mempunyai 2 ikatan rangkap dua disebut alkadiena, 
sedangkan senyawa hidrokarbon yang mempunyai 3 (tiga) ikatan 
rangkap 2 disebut alkatriena, dan se-terusnya.  Rumus umum alkena 
adalah 

CnH2n,    dimana  n = jumlah atom C 
Contoh : etena  (C2H4), propena  (C3H6) 

Anda bisa menentukan rumus molekul dari alkena manapun 
dengan menggunakan rumus umum: CnH2n. Contoh di atas dibatasi 
pada dua alkena yang pertama, karena setelah kedua alkena ini 
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(etena dan propena) terdapat isomer-isomer yang mempengaruhi 
penamaan. 

10.   Tata Nama Alkena 

 Tata nama daripada alkena mengikuti aturan sebagai berikut: 

1) Nama alkena diturunkan dari nama alkana yang sesuai (yang 
jumlah atom C-nya sama), dengan mengganti akhiran –ana 
menjadi –ena. 

2) Rantai induk adalah rantai terpanjang yang mempunyai ikatan 
rang-kap. 

3) Penomoran dimulai dari salah 1 ujung rantai induk sedemikian se-
hingga ikatan rangkap mendapat nomor terkecil. 

4) Posisi ikatan rangkap ditunjukkan dengan awalan angka yaitu 
nomor dari atom C berikatan rangkap yang paling tepi/pinggir 
(nomor terkecil). 

5) Penulisan cabang-cabang, sama seperti pada alkana 
6) 3.3.  Keisomeran pada Alkena 

a. Isomeri Bangun 

Semua alkena yang memiliki 4 atau lebih atom karbon 
memiliki isomeri bangun. Ini berarti bahwa ada dua atau lebih 
rumus bangun yang bisa dibuat untuk setiap rumus molekul. 
Sebagai contoh,untuk C4H8, tidak terlalu sulit untuk 
menggambarkan ketiga isomer bangunnya, seba-gaimana 
ditunjukkan  berikut ini: 
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Akan tetapi, ada isomer lain dari senyawa alkena ini, 
misalnya but-2-ena juga menunjukkan isomeri geometris. 

b. Isomeri geometris (cis-trans) 

Ikatan karbon-karbon rangkap (C=C) tidak memungkinkan 

adanya rotasi dalam struktur. Ini berarti bahwa gugus-gugus CH3 

pada kedua ujung molekul bisa dikunci posisinya baik pada salah 

satu sisi molekul atau pada dua sisi yang berlawanan. Apabila 

gugus-gugus berada pada satu sisi disebut sebagai cis-but-2-ena 

dan apabila gugus-gugus berada pada dua sisi yang berlawanan 

disebut trans-but-2-ena. 

 

11.  Sifat-sifat fisik alkena 

 Beberapa sifat fisik dari alkena berkaitan dengan titik didih 

dan kelarutan, yang mana kedua sifat fisik tersebut diuraikan 

sebagai berikut: 
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c. Titik didih 

Titik didih setiap alkena sangat mirip dengan titik didih alkana 

yang sama jumlah atom karbonnya. Etena, propena dan butena 

berwujud gas pada suhu kamar, selainnya adalah cairan. Masing-

masing alkena memiliki titik didih yang sedikit lebih rendah 

dibanding titik didih alkana yang sama jumlah atom karbonnya. 

Satu-satunya gaya tarik yang terlibat dalam ikatan alkena adalah 

gaya dispersi Van der Waals, dan gaya-gaya ini tergantung pada 

bentuk molekul dan jumlah elektron yang dikandungnya. Masing-

masing alkena memiliki 2 lebih sedikit elektron dibanding alkana 

yang sama jumlah atom karbonnya. 

d. Kelarutan 

Alkena hampir tidak dapat larut dalam air, tapi larut dalam 
pelarut-pelarut orgaik, misalnya dalam pelarut heksana, eter, 

benzena, dan sebagainya. 

12. Kereaktifan Alkena 
2.12.1 ikatan  alkena 

Untuk ikatan, kita cukup membahas etena, sebab sifat-sifat 

ikatan C=C pada etena juga berlaku pada ikatan C=C dalam alkena 
yang lebih kompleks. Etena biasanya digambarkan sebagai berikut: 

 

Ikatan rangkap antara atom karbon adalah dua pasang 

elektron bersama. Hanya saja pada gambar di atas tidak 

ditunjukkan bahwa kedua pasangan elektron tersebut tidak sama 

satu sama lain. Salah satu dari pasangan elektron dipegang pada 
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sebuah garis lurus antara dua inti karbon, tapi pasangan lainnya 

dipegang dalam sebuah orbital molekul di atas dan di bawah bidang 

molekul. Orbital molekul adalah sebuah ruang dalam molekul 

dimana terdapat kemungkinan besar untuk menemukan sepasang 

elektron tertentu. 

 

Pada gambar di atas, garis antara kedua atom karbon 
menunjukkan sebuah ikatan normal - pasangan elektron bersama 
terletak dalam sebuah orbital molekul pada garis antara dua inti. 
Ikatan ini disebut ikatan sigma. Pasangan elektron yang lain 
ditemukan di suatu tempat dalam bagian berarsir di atas atau di 
bawah bidang molekul. Ikatan ini disebut ikatan pi. Elektron-elektron 
dalam ikatan pi bebas berpindah kemanapun dalam daerah berarsir 
ini dan bisa berpindah bebas dari belahan yang satu ke belahan 
yang lain. Elektron pi tidak sepenuhnya dikendalikan oleh inti 
karbon seperti pada elektron dalam ikatan sigma, dan karena 
elektron pi terletak di atas dan di bawah daerah kosong dari 
molekul, maka elektron-elektron ini relatif terbuka untuk diserang 
oleh partikel lain. 

2.12.2 Reaksi-Reaksi pada Alkena 

Seperti halnya senyawa hidrokarbon yang lain, alkena akan 
terbakar di udara atau oksigen, tetapi reaksi-reaksi ini tidak penting. 
Alkena cukup berharga untuk dihabiskan dengan reaksi-reaksi ini. 
Reaksi penting yang terjadi semuanya berpusat di sekitar ikatan 
rangkap. Biasanya, ikatan pi terputus dan elektron-elektron dari 
ikatan ini digunakan untuk meng-gabungkan dua atom karbon 
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dengan yang lainnya. Alkena mengalami reaksi adisi. Sebagai 
contoh, dengan menggunakan sebuah molekul umum X-Y. 

 

Elektron-elektron yang agak terekspos dalam ikatan pi akan 

terbuka bagi serangan sesuatu yang membawa muatan positif. 
Elektron ini disebut sebagai elektrofil. Terdapat banyak contoh 

tentang jenis elektron ini dalam pembahasan tentang alkena. 

2.12.3 Sumber dan Kegunaan Alkena 

Alkena dibuat dari alkana melalui proses pemanasan atau 
dengan bantuan katalisator (cracking). Alkena suku rendah 
digunakan sebagai bahan baku industri plastik, karet sintetik, dan 
alkohol. 

4. SENYAWA  ALKUNA 

13.  Rumus Umum Alkuna 
 Senyawa alkuna adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh yaitu 

hidrokarbon dengan satu ikatan rangkap tiga (–C≡C–). Senyawa 

yang mempunyai 2 ikatan rangkap 3 disebut alkadiuna, yang 

mempunyai 1 ikatan rangkap 2 dan 1 ikatan rangkap 3 disebut 

alkenuna. Rumus umum alkuna yaitu  

CnH2n-2    dengan n = jumlah atom C;   Contoh : Senyawa etuna 

(C2H2) 

14.  Tata Nama Alkuna 
 Pada aturan tata naama daripada alkuna, maka alkuna 

diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran 

–ana menjadi –una. Tata nama alkuna bercabang sama seperti 

penamaan alkena. 
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15.  Keisomeran pada Alkuna 
 Keisomeran pada alkuna tergolong keisomeran kerangka 

dan posisi. Pada alkuna tidak terdapat keisomeran geometris. 

Keisomeran mulai terdapat pada butuna yang mempunyai 2 isomer. 

16. Kegunaan Alkuna 
Alkuna yang mempunyai nilai ekonomis penting hanyalah 

etuna (asetilena), C2H2. Gas asetilena digunakan untuk mengelas 

besi dan baja. 

Reaksi pembentukan etuna (asetilena) : 

4 CH4 (g)  +  3 O2 (g)               2 C2H2 (g)  +  6 H2O (g) 

CaC2 (s)  +  2 H2O (l)      Ca(OH)2 (aq)  +  C2H2 (g) 

 
5. SIFAT KIMIA  HIDROKARBON 

 
Pada bagian ini akan diuraikan sifat-sifat hidrokarbon yaitu  sifat 

kimia. Sedangkan sifat-sifat fisis dapat dipelajari sendiri pada buku 
teks-teks kimia organik.  Sifat Kimia berkaitan dengan reaksi kimia. 
Adapun beberapa reaksi kimia pada senyawa hidrokarbo adalah 
sebagai berikut: 
6.1  Reaksi-reaksi pada Alkana 

Alkana tergolong zat yang sukar bereaksi sehingga disebut 

parafin yang artinya afinitas kecil. Reaksi terpenting dari alkana 

adalah reaksi pembakaran, substitusi dan perengkahan (cracking). 

Penjelasan : 

a.  Pembakaran : Pembakaran sempurna alkana menghasilkan gas 

CO2 dan H2O (uap air), sedangkan pembakaran tidak sempurna 

meng-hasilkan gas CO dan uap air, atau jelaga (partikel karbon). 

 
b.  Substitusi atau pergantian 

1. Atom H dari alkana dapat digantikan oleh atom lain, khususnya 

golongan halogen. 
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2. Penggantian atom H oleh atom atau gugus lain disebut reaksi 

substitusi. 

3. Salah satu reaksi substitusi terpenting dari alkana adalah 

halogenasi yaitu penggantian atom H alkana dengan atom 

halogen, khususnya klorin (klorinasi). 

4. Klorinasi dapat terjadi jika alkana direaksikan dengan klorin. 

c.  Perengkahan atau cracking 
1. Perengkahan adalah pemutusan rantai karbon menjadi 

potongan-potongan yang lebih pendek. 

2. Perengkahan dapat terjadi bila alkana dipanaskan pada suhu 

dan tekanan tinggi tanpa oksigen. 

3. Reaksi ini juga dapat dipakai untuk membuat alkena dari 

alkana. Selain itu juga dapat digunakan untuk membuat gas 

hidrogen dari alkana. 

6.2  Reaksi-reaksi pada Alkena 
Alkena lebih reaktif daripada alkana. Hal ini disebabkan karena 

adanya ikatan rangkap C=C. Reaksi alkena terutama terjadi pada 

ikatan rangkap tersebut. Reaksi penting dari alkena meliputi : reaksi 

pembakaran, adisi dan polimerisasi. 

Penjelasan : 

a.  Pembakaran 
Seperti halnya alkana, alkena suku rendah mudah terbakar. 

Jika dibakar di udara terbuka, alkena menghasilkan jelaga lebih 

banyak dari-pada alkana. Hal ini terjadi karena alkena mempunyai 

kadar C lebih tinggi daripada alkana, sehingga pembakarannya 

menuntut / memerlukan lebih banyak oksigen. Pembakaran 

sempurna alkena menghasilkan gas CO2 dan uap air. 

 

b.  Adisi (penambahan = penjenuhan) 
Reaksi terpenting dari alkena adalah reaksi adisi yaitu reaksi 

pen-jenuhan ikatan rangkap. 
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c.   Polimerisasi 
 Reaksi polimerisasi adalah reaksi penggabungan molekul-

molekul sederhana menjadi molekul yang besar. Molekul 

sederhana yang me-ngalami polimerisasi disebut monomer, 

sedangkan hasilnya disebut polimer. Polimerisasi alkena terjadi 

berdasarkan reaksi adisi. Prosesnya sebagai berikut (a) Mula-mula 

ikatan rangkap terbuka, sehingga terbentuk gugus dengan 2 

elektron tidak berpasangan, (b)  Elektron-elektron yang tidak 

berpasangan tersebut kemudian membentuk ikatan antar gugus, 

sehingga membentuk rantai. 

6.3  Reaksi-reaksi pada Alkuna 
Reaksi-reaksi pada alkuna mirip dengan alkena; untuk 

menjenuhkan ikatan rangkapnya, alkuna memerlukan pereaksi 2 kali 

lebih banyak dibandingkan dengan alkena. Reaksi terpenting dalam 

alkena dan alkuna adalah reaksi adisi dengan H2, adisi dengan 

halogen (X2) dan adisi dengan asam halida (HX). Pada reaksi adisi 

gas HX (X = Cl, Br atau I) terhadap alkena dan alkuna berlaku aturan 

Markovnikov yaitu : Jika atom C yang berikatan rangkap mengikat 

jumlah atom H yang berbeda, maka atom X akan terikat pada atom C 

yang sedikit mengikat atom H ” 

 

Contoh : 

CH2 CH CH3

Br

CH2 CH CH3 + HBr

H  
 

Jika atom C yang berikatan rangkap mengikat jumlah atom H 

sama banyak, maka atom X akan terikat pada atom C yang 

mempunyai rantai C paling panjang “ 

Contoh : 
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CH3 CH2 CH CH CH3

Cl H

CH3 CH2 CH CH CH3 + HCl

 
 
C. Rangkuman 

Atom karbon memilki keunikan yang khas berkaitan dengan  

konfigurasinya, sifat keelektronegatifan, dan jenis ikatan yang terbentuk 
antar aton karbonnya dalam molekul organik.  Senyawa hidrokarbon 

adalah suatu senyawa organik yang dalam struktur molekulnya 
tersusun atas atam karbon dan hidrogen. Senyawa hidrokarbon 

meliputi senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Sedangkan berdasarkan 
strukturnya terbagi atas senyawa hidrokarbon alifatis, siklik, dan 

aromatik. Senyawa – senyawa dengan rumus molekul yang sama, 

tetapi rumus struktur (Urutan  terikatnya atom-atom) yang berlainan 

disebut isomer struktur satu terhadap yang lain. Sistem tata nama 
IUPAC diklasifikasikan pada nama alkana rantai lurus  sebagai rantai 

induk. Jika sebuah rantai  hidrokarbon terdapat cabang, dibubuhkan 

nama  rantai alkilnya. Reaksi utama alkana adalah halogenasi dan 

pembakaran, sedang untuk alkena dan alkuna diantaranya adalah 
reaksi adisi dan subtitusi. 

 
D. Tes Formatf 

1. Pada struktur senyawa 2-metil pentana,  atom C kedua daripada 
struktur senyawa tersebut adalah    

 a.   C primer b. C sekunder          c.  C tersier    d. C kuartener 

2.  Senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi memiliki  bentuk 
keruangan yang  berbeda disebut .... 

 a.  Isomer struktur        b. stereoisomer    

     c.  Isomer  geometrik      d. rumus empiris 
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3.  Berdasarkan jenis ikatannya,  benzena dikelompokkan atas ..... 

 a.  hidrokarbon jenuh             b. Hidrokarbon tak jenuh  

      c. Hidrokarbon alifatik                        d.  Hidrokarbon aromatik 

4.   Pada senyawa  2- butena; memiliki isomer .... 

 a. 2 buah isomer bangun   b.  Isomer optik 

       b.  3 buah isomer  geomterik          d. 3 buah isomer bangun.         

5.   Reaksi kimia berkaitan dengan perubahan dari senyawa etena menja-
di etana adalah reaksi ... 

 a.  Pemanasan    b. Adisi            c.  Halogenasi        d. Subtitusi 

Soal Isian  
1. Selidiki apakah senyawa berikut memiliki   isomer cis atau trans ? 

   a.  2,3 dimetil 1- pentena 

   b.  3- heksena 

   c.  4,4- dimetil 2- pentena 

2. Apakah perbedaan antara atom C primer, sekunder, dan tersier pada 

struktur senyawa hidrokarbon; serta berikan contohnya. 

3. Sebutkan macam-macam keisomeran daripada senyawa alkana dan 

alkena.  

4.   Seburkan dua macam reaksi yang terjadi pada alkena. 

 

 

 

 



 

 

BAB  III  KEGIATAN BELAJAR  2 

SENYAWA TURUNAN HIDROKARBON 

 
A. Kompetensi dan Indikator 

Setelah terselesainya penyampaian materi senyawa turunan 

hidro-karbon ini, anda diharapkan mampu untuk: 

1. Mendiskripsikan mengenai pengelompokan senyawa turunan hi-

drokarbon berdasarkan pada gugus fungsional.  

2. Menjelaskan pengertian, struktur, tata nama, sifat-sifat, kegunaan 

dari-pada senyawa turunan hidrokarbon daripada  alkohol, eter, 

aldehida, keton, asam alkanoat, dan ester atau alkil alkanoat.  

B. Uraian Materi  

Senyawa karbon atau senyawa organik yang akan dibahas 

pada kesempatan ini hanyalah senyawa organik sederhana 

berdasarkan gugus fungsional. Berdasarkan gugus fungsionalnya 

senyawa organik yang akan dibahas dalam modul ini meliputi  

alkohol, eter, aldehida, alkanon/keton, asam alkanoat dan Alkil 

Alkanoat. Secara rinci per-bedaan dari masing masing kelompok 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Alkohol 

1.1. Rumus Umum 

Senyawa alkohol atau alkanol dapat dikatakan senyawa 

alkana yang satu atom H–nya diganti dengan gugus –OH 

(hidroksil). Sehingga seperti terlihat pada tabel 4.1 rumus umum 

senyawa alkohol adalah R–OH dimana R adalah gugus alkil. Untuk 

itu rumus umum golongan senyawa alkohol juga dapat ditulis 

CnH2n+1 – OH 

Contoh : CH3OH (metanol), C2H5-OH (etanol) 
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1.2. Tata Nama 

Penamaan senyawa alkohol prinsipnya ada dua cara yaitu 

(1) dengan aturan IUPAC yaitu menggunakan nama senyawa 

alkananya dengan mengganti akiran “ ana “ dalam alkana menjadi “ 

anol “ dalam alkoholnya, (b) dengan sistem Trivial yaitu dengan 

menyebutkan nama gugus alkilnya diikuti kata alkohol. 

Contoh Penamaan Alkohol  

Alkana Alkohol 

Rumus 
Molekul Nama Rumus 

molekul Nama IUPAC Nama Trivial 

CH4 

C2H6 

C3H8 

Metana 

Etana 

Propana 

CH3 – OH 

C2H5 – OH 

C3H7 – OH 

Metanol 

Etanol 

Propanol 

Metil alkohol 

Etil alkohol 

Propil alkohol 

 

Untuk senyawa–senyawa alkohol dengan rumus struktur 

bercabang aturan penamaannya adalah sebagai berikut : Tetapkan 

rantai utama dengan cara memilih deretan C paling panjang yang 

mengikat gugus fungsi –OH , kemudian beri nama sesuai nama 

alkoholnya. (lihat tabel 1). Pemberian nomor pada rantai utama 

dimulai dari ujung yang memberikan nomor terkecil bagi atom C 

yang mengikat gugus –OH. Langkah selanjutnya sama dengan 

penamaan senyawa – senyawa hidrokarbon terdahulu. 

 contoh: 
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OH 
| 

a) H3C – CH – CH – CH2 – CH2 – CH3 

| 

CH2 

|  

CH2 

|  

CH3 

Nama yang betul adalah  3- Propil  2-Heksanol 
( Rantai utama dipilih yang 6C bukan 7C karena jika dipilih 7C 

gugus –OH nya tidak ikut). 

 
CH3 

| 

         CH3  –    CH  – CH – CH3 

|  

OH 

Nama yang betul  3 metil 2 butanol bukan   2 metil 3 butanol 

 

1.3. Klasifikasi Alkohol 

Berdasarkan perbedaan letak terikatnya gugus –OH pada 

atom C. Alkohol dibedakan menjadi tiga yatiu :  

1. Alkohol primer yaitu jika gugus –OH terikat pada atom C  primer 

    Contoh :   CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – OH :  n. Butanol 

2. Alkohol sekunder yaitu jika gugus –OH terikat pada atom C 

sekunder.  

      Contoh : CH3 – CH2 – CH – CH3   :  2.-

butanol 

                                           | 
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                                           OH 

3.  Alkohol tersier yaitu jika gugus –OH terikat pada atom C tersier  

 

  Contoh : 

                                               CH3 
                                                | 

                     CH3 – C – CH3     :  2 - Metil 2 Propanol 
                                                  |  
                                                OH 
 

Secara fisik akan sulit membedakan antara alkohol primer, 

sekunder dan tersier, karena bau dan warna ketiganya dapat 

dikatakan sama. Cara yang bisa digunakan untuk membedakan 

adalah mengoksidasi meng-gunakan KMnO4  , K2Cr2O7, H2CrO4  

atau O2  dengan perbedaan sebagai berikut : 

a. Alkohol primer jika dioksidasi akan dihasilkan senyawa aldehidanya 
dan jika dioksidasi lebih lanjut dihasilkan senyawa asam karbok-
silatnya. 
Contoh :  
Jika alkohol n-butanol dioksidasi dengan oksidator kuata akan 
dihasilkan butanal (butanal), dan akhirnya teroksidasi lebih lanjut 
dihasilkan asam butanoat. 

b. Alkohol sekunder jika dioksidasi akan dihasilkan senyawa 
alkanonnya. 
     Contoh : 

                                                        (O)                          
  CH3–CH2–CH–CH3                              CH3–CH2–C–CH3 + H2O 

|                                                    || 
                              OH                                                 O 

2 . Butanol                                2.Butanon 
c. Alkohol tersier tidak dapat dioksidasi 

 
                                            CH3 

                                    |                   
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                                    CH3–C–CH3                          
                                              |  
                                            OH 

 (tersier butil alkohol  tidak dapat dioksidasi) 
 

Klasifikasi daripada alkohol dapat didasarkan pada jumlah 

gugus fungsinya alkoholnya. Berdasarkan jumlah gugus 

fungsinya, alkohol dibedakan menjadi alkohol monovalen dan 

alkohol polivalen. 

1. Alkohol monovalen adalah alkohol yang  mempunyai satu 

gugus fungsional –OH. 

Contoh :  CH3 –CH2 –OH   CH3 –CH2 –CH2 –OH 

                                         Etanol                 Proponal 

2. Alkohol polivalen adalah jenis senyawa alkohol yang 

mempunyai gugus fungsional lebih dari satu. 

Contoh : 

CH2 –OH CH2 –OH 

 |  | 

CH2 –OH CH–OH  

Etandiol   | 

                                                           CH2 –OH 

                                                                   Propantriol (gliserol) 

1.4. Sifat – Sifat Alkohol 
Secara umum senyawa alkohol mempunyai beberapat sifat, 

sebagai berikut : (a) mudah terbakar, (b) mudah bercampur 

dengan air, (c) bentuk fasa pada suhu ruang : dengan C 1 s/d 4 

berupa gas atau cair;  dengan C 5 s/d 9 berupa cairan kental 

seperti minyak, dan dengan C 10 atau lebih berupa zat padat; (d) 

Pada umumnya alkohol mempunyai titik didih yang cukup tinggi 
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dibandingkan alkananya. Hal ini disebabkan adanya ikatan 

hidrogen atas molekulnya. 

1.5. Pembuatan Alkohol 
Metanol adalah jenis alkohol yang bersifat racun keras, 

dapat menyebabkan kebutaan dan kematian. Metanol biasanya 

dibuat dan campuran CO dan H2 menggunakan katalis ZnO atau 

Cr2O3 pada suhu 4000C dan tekanan 200 atm. Berbeda dengan 

metanol etanol merupakan senyawa alkohol yang tidak bersifat 

racun. Etanol dapat dibuat dari fermentasi karbohidrat. 

1.6. Beberapa Reaksi Spesifik dari Alkohol 

1. Reaksi alkohol dengan logam-logam aktif (Na, K, Mg dll) akan 

ditandai terbentuknya gas H2. Semua jenis alkohol akan bereaksi 

dengan logam aktif tersebut. 

2. Alkohol akan bereaksi dengan Asam Karboksilat membentuk 

senyawa ester. Reaksi ini sering dikenal dengan nama Reaksi 

Esterifikasi. 

3. Reaksi antara alkohol dengan logam aktif dan reaksi esterifikasi 

biasanya digunakan untuk mengidentifikasi adanya alkohol 

dalam suatu zat 

1.7.  Kegunaan  Alkohol 
Beberapa penggunaan senyawa alkohol dalam kehidupan 

sehari-hari antara lain : (a) Pada umumnya alkohol digunakan 

sebagai pelarut., misal  vernis; (b) Etanol dengan kadar 76% 

digunakan sebagai zat antiseptik.; (c) Etanol juga banyak sebagai 

bahan pembuat plastik, bahan peledak, kosmestik; (d) Campuran 

etanol dengan metanol digunakan sebagai bahan bakar yang 

biasa dikenal dengan nama Spirtus.; (e) Etanol banyak digunakan 

sebagai bahan dasar pembuatan minuman keras. 
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2. Eter / Alkoksi Alkana 

2.1. Rumus Umum 
Eter atau alkoksi alkana adalah golongan senyawa yang 

mempunyai dua gugus alkil yang terikat pada satu atom oksigen. 

Dengan demikian eter mempunyai rumus umum :  R–O–R1  

dimana R dan R1 adalah gugus alkil, boleh sama boleh 

tidak Contoh : 

CH3–CH2–O–CH2–CH3 R = R1 (eter homogen) 

CH3–O–CH2–CH2–CH3 R R1 (eter majemuk) 

2.2  Penamaan Eter 
Ada dua cara penamaan senyawa eter, yaitu : (1) Menurut 

IUPAC, eter diberi nama sesuai nama alkananya dengan awalan “ 

alkoksi “ dengan ketentuan sebagai berikut : (a) rantai karbon 

terpendek yang mengikat gugus fungsi –O– ditetapkan sebagai 

gugus fungsi alkoksinya; (b) rantai karbon yang lebih panjang 

diberi nama sesuai senyawa alkananya; (2) Menurut aturan trivial, 

penamaan eter sebagai berikut : menyebutkan nama kedua gugus 

alkil yang mengapit gugus –O– kemudian diberi akhiran eter. 

Contoh penamaan senyawa eter tertera pada tabel berikut: 

Tata Nama Eter  

Rumus Struktur Eter Nama IUPAC Nama Trivial 

 CH3 –CH2 –O–CH2 –CH3 

 CH3 –O–CH2 –CH2 –CH3 

 CH3 –CH2 –O–CH2 –CH2 –CH3

 Etoksi etana 
 Metoksi propana
 Etoksi propana 

 Dietil eter / etil etil eter
 Metil propil eter 
 Etil propil eter 

 
 

2.3 Sifat-Sifat Eter 
Berbeda dengan senyawa alkohol, eter mempunyai sifat-

sifat se-bagai berikut : (a)  titik didih rendah sehingga mudah 
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menguap, (b) su-lit larut dalam air, karena kepolarannya rendah, 

(c) sebagai pelarut yang baik bagi senyawa organik yang tak larut 

dalam air, (d) mudah terbakar, (e) umumnya bersifat racun dan 

bersifat anastetik (membius), (f) eter sukar bereaksi, kecuali 

dengan asam halida kuat (HI dan H Br); dengan ketentuan : gugus 

alkil yang panjang yang membentuk alkohol dan gugus alkil yang 

pendek membentuk alkil halida; Contoh : 

CH3 –O–CH2–CH3  + H Br                      CH 3–CH2 –OH  +  

CH3Br 

  Metoksi etana         As. Bromida              Etanol Bromo 

Metana 

2.4  Kegunaan Eter 
Senyawa eter yang umum digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari antara lain : (1) dietil eter (etoksi etana) biasanya 

digunakan se-bagai pelarut senyawa organik. Selain itu dietil eter 

banyak digunakan sebagai zat arestesi (obat bius) di rumah sakit, 

(2) MTBE (Metil Tertier Butil Eter) digunakan untuk menaikan 

angka oktan besin menggantikan kedudukan TEL / TML, sehingga 

diperoleh bensin yang ramah lingkungan. Sebab tidak 

menghasilkan debu timbal (Pb2+) seperti bila digunakan TEL / 

TML. 

3. ALDEHIDA 

3.1 Rumus Umum | 

Senyawa aldehida atau alkanal mempunyai rumus umum 

R– C –H / R–CHO dengan R gugus alkil sehingga rumus umum 

senyawa aldehida juga dapat ditulis sebagai berikut : 

CnH2n+1–CHO,  Contoh :  CH3CHO,  C2H5-CHO 
 

Tugas : Mohon anda menggambarkan rumus struktur dari kedua 

senyawa aldehida tersebut. 
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3.2.  Tata Nama Aldehida 

Untuk memberi nama senyawa aldehida menurut aturan 

IUPAC adalah sebagai berikut : beri nama sesuai nama alkana 

dengan mengganti aliran “ ana “ menjadi “ anal “. Selain aturan 

IUPAC senyawa alkanal juga mempunyai nama trivial. Contohnya 

metanal (Nama IUPAC) dan formaldehida (mama trivial);   Etanal 

(nama IUPA) dan ase-taldehida (nama trivial), propanal (nama 

IUPAC), sedangkan propional-dehida (nama trivial). 

Senyawa aldehida dengan rumus struktur bercabang 

menurut IUPAC aturan penamaannya sebagai berikut : (1) 

tentukan rantai utama dengan cara : pilih deretan C yang paling 

panjang dan mengandung gugus fungsi kemudian beri nama, (2) 

penomoran rantai utama dimulai dari atom C yang mengikat 

gugus fungsi : aturan yang selanjutnya sama dengan yang berlaku 

untuk senyawa hidrokarbon, contoh untuk tata nama senyawa 

aldehida adalah sebagai berikut :  

 

                                        CH3 
| 

CH2  
| 

CH3 –CH2 –C–CH2 –CH3  
| 

CHO 

2,2, dietil butanal 

3.3. Sifat-sifat Aldehida 

 Sifat-sifat daripada aldehida, antara lain adalah: (a) 

Senyawa-senyawa aldehida dengan jumlah atom C rendah (1 s/d 

5 atom C) sangat mudah larut dalam air. Sedangkan senyawa 

aldehida dengan jumlah atom C lebih dari 5 sukar larut dalam air, 

(b) Aldehida dapat dioksidasi menjadi asam karboksilatnya; 

contohnya oksidasi etanal dihasilkan asam etanoat, sedangkan 
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propanal dioksidasi dihasilkan asam propanoat; (c) Aldehida dapat 

direduksi dengan gas H2 (hidrogen) membentuk alkohol 

primernya. Contoh : reduksi etanal dihasilkan etanol, sedangkan 

propanal jika direduksi dihasilkan propanol. 

3.4. Reaksi spesifik sebagai identifikasi gugus aldehida 

 Reaksi spesifik untuk aldehida antara lain adalah: 

1. Gugus aldehida mampu mereduksi larutan fehling (CuO) meng-

hasilkan endapan merah bata dari Cu2O 

R–CHO + 2 CuO R–COOH + Cu2O(s) 

2. Gugus aldehida mampu mereduksi larutan perak amoniak 

(larutan AgNO3 dalam larutan NH3  berlebih) yang biasa 

disebut bereaks Tollens (Ag2O), menghasilkan cermin perak, 

yaitu endapan perak yang membentuk cermin pada dinding 

tabung reaksi. 

  R–CHO + Ag2O                 R–COOH + 2 Ag(S) 

Kedua reaksi spesifik ini yang biasanya digunakan sebagai 

identi-fikasi adanya senyawa aldehida dalam suatu zat. Sekaligus 

mem-bedakan aldehida dari keton. 

3.5. Kegunaan Aldehida 

Senyawa aldehida yang paling banyak digunakan dalam 

kehidupan adalah formal dehida dan Asetaldehida, antara lain 

sebagai berikut : (a) Larutan formaldehida dalam air dengan kadar 

40% dikenal dengan nama formalin. Zat ini banyak digunakan 

untuk mengawetkan spesimen biologi dalam laboratorium 

musium, (b) Formaldehida juga banyak digunakan sebagai : (1) 

Insektisida dan pembasmi kuman, (2) Bahan baku pembuatan 

damar buatan, (3) Bahan pembuatan plastik dan damar sintetik 

seperti Galalit dan Bakelit; (c) Asetaldehida dalam kehidupan 
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sehari-hari antara lain digunakan sebagai : (1) Bahan untuk 

membuat karet dan damar buatan, (2) Bahan untuk membuat 

asam aselat (As. Cuka), (3) Bahan untuk membuat alkohol 

4. KETON/ALKANON 

 Rumus Umum 

Alkanon merupakan golongan senyawa karbon dengan 

gugus fungsi karbonil (– CO –) Gugus fungsi karbonil terletak di 

tengah, diapit dua buah alkil. Sehingga alkanon mempunyai rumus 

umum sebagai berikut :   R-CO-R’ 

CH3-CO-CH3 = dimetil keton 

 Tata Nama Senyawa Keton/Alkanon 

Penamaan senyawa alkanon atau keton juga ada dua cara 

yaitu : (1) Menurut IUPAC mengikuti nama alkanannya dengan 

mengganti akhiran “ ana “ dalam alkana menjadi “ anon “ dalam 

alkanon.; (2) Dengan cara Trivial yaitu dengan menyebutkan 

nama kedua gugus alkilnya, kemudian diikuti akhiran “ Keton “.  

 Tata Nama 

Penamaan senyawa alkanon atau keton juga ada dua cara 

yaitu : 

(1.) Menurut IUPAC mengikuti nama alkanannya dengan 

mengganti   akhiran “ ana “ dalam alkana menjadi “ anon “ dalam 

alkanon; (2) dengan cara Trivial yaitu dengan menyebutkan nama 

kedua gugus alkilnya, kemudian diikuti akhiran “ Keton “. 
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Tata Nama Alkanon 

Rumus Struktur Nama IUPAC Nama Trivial 
                                            O 
                              || 

CH3 – C –CH3  
O 

                               || 
CH3 –CH2 – C –CH2 –CH3  

                    O 
                    || 
    CH3 – C –CH2 –CH2 – CH3 

  

2, Propanon 

3, Pentanon 

2, Pentanon 

  Dimetil Keton 

  Dietil Keton 

Metil Propil Keton 

 

Untuk senyawa keton dengan rumus struktur bercabang 

lebih mudah jika penamaannya menggunakan aturan IUPAC, 

sebagai berikut : (a) Tentukan rantai utama dengan cara pilih 

deretan C yang ter-panjang danmengandung gugus fungsi 

kemudian beri nama, (b) Penomoran rantai utama dimulai dari 

ujung yang memberikan nomor serendah-rendahnya bagi atom C 

gugus fungsi. Aturan selanjutnya sama dengan yang berlaku pada 

senyawa hidrokarbon. 

Contoh : 3, propil 2, heksanon (Tuliskan strukturnya) 

 Sifat – Sifat Alkanon 

Beberapa sifat yang dimiliki beberapa senyawa Alkanon 

antara lain (a) alkanon dengan jumlah C 1 s/d 5 berupa cairan tak 

berwarna, (b) umumnya larut dalam air, (c) alkanon seperti 

aldehida,  mempunyai titik didih yang relatif lebih tinggi dari pada 

senyawa non polar, (d). alkanon dapat direduksi oleh gas 

hidrogen menghasilkan alkohol se-kundernya. 

 Kegunaan Alkanon 

Senyawa alkanon yang paling banyak digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari adalah aseton (propanon). Aseton banyak 

digunakan se-bagai : (a) pelarut senyawa karbon misalnya : 
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sebagai pembersih cat kuku, (b) bahan baku pembuatan zat 

organik lain seperti kloroform yang digunakan sebagai obat bius; 

(c) selain aseton, beberapa senyawa al-kanon berbau harum, 

sehingga digunakan sebagai campuran parfum dan kosmetika 

lainnya. 

 

5. Asam Alkanoat 
 

5.1 Rumus Umum 
Asam alkanoat atau asam karboksilat merupakan golongan 

senyawa karbon yang mempunyai gugus fungsional –COOH 

terikat langsung pada gugus alkil, sehingga rumus umum asam 

alkanoat adalah : R – COOH  atau  R – CO2H 

Contoh : CH3COOH atau CH3CO2H dan CH3CH2COOH atau 

C2H7CO2H 

5.2 Tata Nama Asam Alkanoat 
Penamaan senyawa asam alkanoat atau asam karboksilat 

juga ada dua cara yaitu : (1) menurut IUPAC : mengikuti nama 

alkananya dengan menambahkan nama asam di depannya dan 

mengganti akhiran “ ana “ pada alkana dengan akhiran “ anoat “ 

pada asam alkanoat; (b) menurut trivial, penamaan yang 

didasarkan dari sumber penghasilnya. 

Penamaan Asam Alkanoat  

 Rumus Struktur Nama IUPAC Nama Trivial Sumber 
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 HCOOH 

 CH3COOH 

 C2 H5 COOH 

 CH3 (CH2)2COOH 

 CH3(CH2)3COOH 

Asam Metanoat 

    Asam Etanoat 

Asam Propanoat 

Asam Butanoat 

Asam Rentanoat 

   Asam Format 

   Asam Asetat 

Asam Propionat 

    Asam Butirat 

    Asam Valerat 

 Semut  

 Cuka  

 Susu  

 Mentega  

Akar Valerian   

 

Untuk senyawa asam alkanoat yang mempunyai rumus 

struktur bercabang aturan penamaan IUPAC adalah sebagai 

berikut (1) Tentukan rantai utama dengan memilih deretan C 

paling panjang dan mengandung gugus fungsi –COOH, kemudian 

diberi nama, (2). Penomoran atom C dimulai dari atom C gugus 

fungsi, sedang aturan selanjutnya sama dengan yang berlaku 

pada senyawa hidrokarbon. 

 

5.3 Sifat-sifat Asam Alkanoat 
Secara umum senyawa asam alkanoat atau asam 

karboksilat mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : (a) asam 

alkanoat yang me-ngandung C1 sampai C4 berbentuk cairan 

encer dan larut sempurna dalam air; (b) asam alkanoat dengan 

atom C5  sampai C9  berbentuk cairan kental dan sedikit larut 

dalam air; (c) asam alkanoat suku tinggi dengan C10 atau lebih 

berbentuk padatan yang sukat larut dalam air; (d) titik didih asam 

alkanoat lebih tinggi dibandingkan titik didih alkohol yang memiliki 

jumlah atom C yang sama; (e) asam alkanoat pada umumnya 

merupakan asam lemah. Semakin panjang rantai karbonnya 

semakin lemah sifat asamnya.; (f) asam alkanoat dapat bereaksi 

de-ngan basa menghasilkan garam.  

5.4 Kegunaan Asam Alkanoat 
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Penggunaan asam alkanoat dalam kehidupan sehari-hari 

antara lain : (a) asam format (asam metanoat) yang juga dikenal 

asam semut merupakan cairan tak berwarna dengan bau yang 

merangsang. Biasanya digunakan untuk : menggumpalkan lateks 

(getah karet), dan obat pembasmi hama; (b) asam asetat atau 

asam etanoat yang dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan 

nama asam cuka. Asam cuka banyak digunakan sebagai 

pengawet makanan, dan penambah rasa makanan (baksa dan 

soto); (c) asam sitrat biasanya digunakan untuk pengawet buah 

dalam kaleng; (d) asam stearat, asam ini berbentuk padat, 

berwarna putih. Pada kehidupan sehari-hari terutama digunakan 

untuk membuat lilin. 

6. Ester atau Alkil Alkanoat 

6.1 Rumus Umum 

Ester merupakan senyawa turunan asam alkanoat, dengan 

meng-ganti gugus hidroksil (–OH) dengan gugus –OR1. Sehingga 

senyawa alkil alkanoat mempunyai rumus umum : R – C O– OR1, 

R dan R1 merupakan gugus alkil, bisa sama atau tidak.             

 
Contoh  :  
               O 
               ||  
    CH3 – C –O–CH3  R dan R1  adalah gugus metil          
 
 

6.2 Tata Nama Senyawa Ester 

Untuk memberi nama senyawa ester, disesuaikan dengan 

nama asam alkanoat 

As. Alkanoat R1 Alkil Alkanoat 

Nama Struktur Nama Struktur Nama 
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As. Etanoat 

As. Etanoat 

As. Propanoat 

CH3 – 

CH3CH2 – 

CH3CH2– 

Metil 

Etil 

Etil 

 O 
| | 

CH3 – C –OCH3  

O                                   
|| 

CH3– C –OCH2CH3  

O 
|| 

CH3 –CH2 C -O-CH2 –CH3 

Metil Etanoat 

Etil etanoat 

Etil Propanoat 
   

6.3 Sifat – Sifat Alkil Alkanoat 

Senyawa  ester antara lain mempunyai sifat-sifat sebagai 

berikut : (a) umumnya mempunyai bau yang harum, menyerupai 

bau buah-buahan; (b) sedikit larut dalam air; (c) lebih mudah 

menguap di-bandingkan dengan asam atau alkohol 

pembentuknya.; (d) ester me-rupakan senyawa karbon yang 

netral; (e) dapat mengalami reaksi hidrolisis, dihasilkan asam 

alkanoat dan alkohol pembentuknya; (f)  dapat direduksi dengan 

H2  menggunakan katalisator Ni dihasilkan dua buah senyawa 

alkohol. 

 
6.4 Kegunaan Ester 

Ester banyak digunakan dalam kehiduapn sehari-hari 

antara lain :  

(a) Amil asetat banyak digunakan sebagai pelarut untuk damar 

dan lak 

(b) Esterifikasi etilen glikol dengan asam bensen 1.4 dikarboksilat 

menghasilkan poliester yang digunakan sebagai bahan 

pembuat kain.;  

(c) Karena baunya yang sedap maka ester banyak digunakan 

sebagai esen pada makanan antara lain : 

Contoh Aroma Senyawa Ester  
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Jenis Ester Rumus Aroma 

Amil Asetat 

Amil Valerat 

Amil Butirat 

Butil Butirat 

Propil Butirat 

CH3COOC5H11 

C4H9COOC5H11 

C3H1COOC5H11 

C3H7COOC4H9 

C3H7COOC3H7 

Buah Pisang 

Buah Apel 

Buah Jambu 

Buah Nanas 

Buah Mangga 

 
C. Rangkuman 

 Senyawa turunan hidrokarbon berdasarkan  gugus fungsional yang 

dimilikinya dapat dikelompokkan antara lain senyawa alkohol, 

eter/alkoksi,  alkanon/keton, asam alkanoat, dan alkil alkanoat atau 

ester. Gugus fungsional adalah letak kereaktifan kimia dalam molekul 

dan timbul dari perbedaan dalam keelektronegatifan antara atom yang 

berikatan. Untuk senyawa yang berikatan rangkap dua atau tiga dalam 

senyawa alkena dan alkuna juga merupakan gugus fungsional. Pada 

setiap senyawa turunan hidrokarbon memiliki rumus umum, tata nama, 

sifat fisik dan kimia; serta kegunaan yang khas dalam kehidupan 

sehari-hari. 

D. TES  FORMATIF 
1.  Gugus fungsi eter, aldehida, dan ester berturut-turut adalah …. 

a.   −O−; −COOH; − CO−               c. −OH−; −O−; −COO−          

b    −O−; −CHO−; −COO−        d. −COO−; −CHO; −O− 

 
2. Senyawa X mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : 
   i. Titik didih relatif tinggi 

ii.   Larut sempurna dalam air, larutan bersifat netral 

 iii Bereaksi dengan natrium membebaskan gas hidrogen 

       Gugus fungsi dalam senyawa X adalah  

 

  a.  −OH     c. −O− 
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         O                           O   
 װ                                          װ              
       b.  −C−OH                            d.  −C−H 
             
 
3. Diantara senyawa berikut yang tergolong alkohol tersier adalah …. 

 a. 3-pentanol                 c.  2-propanol 

b.  1,2,3-propanatriol                    d.  2-metil-2-propanol 

 
4. Senyawa berikut yang mempunyai keisomeran optis adalah …. 

a.  sekunder butil alkohol            c.  isopropil alkohol 

b.  tersier butil alkohol                 d.  Isobutil alkohol 

5. Hasil utama reaksi antara etanol dengan asam sulfat pekat pada suhu 

130oC adalah …. 

 a. etana                        c. dietil eter 

 b. etena                         d. asam asetat 

6.   Senyawa berikut yang dapat digunakan  sebagai obat bius adalah …. 

      a. metanol    c.  dietil eter 

 b. etanol    d.  gliserol 

7. Nama senyawa yang memenuhi tanama IUPAC adalah …. 
 a.  3-butanol       c. etoksi metana 
 b.  2-metil-3-butanol    d  2-etoksipropana 

8.  Oksidasi senyawa A menghasilkan senyawa B, oksidasi senyawa B    

menghasilkan senyawa C. Jika senyawa C adalah asam propanoat, 

maka senyawa A adalah …. 

      a. 1-propanol    c.  propanon 

      b. 2-propanol    d.   propanal 

9.  Nama senyawa CH3−CH−CH2−CO−CH(CH3)2 adalah  
                                          ⎮ 
                                          C2H5 
 

a. 2-etil-5metil-3-pentanon 

b. 2,6-dimetil-3-pentanon 



 

 

3-37 Kimia Organik  

c. 3,6-dimetil-4-pentanon 

d. 2,5-dimetil-3-heptanon 

10.  Rumus umum suatu senyawa adalah CnH2nO. Senyawa tersebut 

dengan larutan perak nitrat amoniakal menghasilkan endapan perak. 

Gugus fungsi dalam senyawa itu adalah …. 

    a.   −OH    c. −CHO 

    b.  −CO−    d.  −O− 

11.  Penamaan secara trivial dari senyawa 
                             O 
 װ                              
         CH3 −CH2 − C −O − CH2 −CH3  
 

a. etil butanoat                    c.  propil asetat 

b. etil propanoat                  d.   dietil karbiksilat 

12.  Di bawah ini yang merupakan alkohol sekunder adalah …. 

    a.   CH3(CH2)4OH                c.  (CH3)2CHOH 

b.   CH3CH2C(CH3)2OH         d.  (CH3)2 CH(CH2)2OH 

 
13.  Reduksi aseton menghasilkan …. 

 a.  asam asetat         c.  asetaldehida 

 b.  propil alkohol   d.   etanol 

 

14. Campuran yang dapat menghasilkan ester adalah …. 

a. propanol dengan natrium 

b. asam oleat dengan natrium hidroksida 

c. propanol dengan fosforus triklorida 

d. etanol dengan asam asetat 

15.   Hidrolisis etil propionat menghasilkan  

a.  propil alkohol dan asam etanoat 

b. asam propanoat dan etil alkohol 

     c.  isopropil alkohol dan asam etanoat 

    d.  asam asetat dan asam propionat 



 

 

BAB IV  KEGIATAN BELAJAR 3 
MINYAK BUMI 

A. Kompetensi dan Indikator 
Setelah terselesainya penyampaian materi madul ini, anda 

diharapkan memiliki kemampuan untuk: 

1 Mendeskripsikan mengenai pengertian  dan proses pembentukan 

mi-nyak bumi dengan benar. 

2 Menjelaskan daripada komposisi minyak bumi berdasar jumlah atom 

karbon penyusunnya dengan baik.  

3 Mendeskripsikan mengenai proses pengilangan minyak bumi, serta 

fraksi-fraksi daripada minyak bumi dalam proses pengilangan 

minyak bumi dengan benar.  

B. Uraian Materi 

1. Pengantar ke Minyak Bumi 

Minyak bumi (bahasa Inggris: petroleum, dari bahasa Latin 
petrus – karang dan oleum – minyak), dijuluki juga sebagai emas hitam, 
adalah cairan kental, coklat gelap, atau kehijauan yang mudah 
terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak Bumi. 
Minyak bumi terbentuk dari peluruhan tumbuhan dan hewan, yang 
agaknya berasal dar air laut.  Minyak bumi mentah atau minyak mentah 
adalah campuran rumit senyawa alifatk dan aromatik, termasuk pula 
senyawa sulfur dan nitrogen (1-6%).  Memang lebih 500 senyawa telah 
terdeteksi dalam suatu cuplikan minyak bumi. Komposisi minyak bumi 
sebenarnya berbeda-beda dari suatu sumur ke sumur ke sumur yang 
lain. 

Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hi-
drokarbon, sebagian besar seri alkana, tetapi bervariasi dalam pe-
nampilan, komposisi, dan kemurniannya. Komponen kimia dari minyak 
bumi dipisahkan oleh proses distilasi, yang kemudian, setelah diolah 
lagi, menjadi minyak tanah, bensin, lilin, aspal, dan lain-lain. 
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2. Komposisi  Minyak Bumi 

Minyak bumi terdiri atas  hidrokarbon, senyawaan hidrogen dan 
karbon Empat alkana teringan CH4 (metana), C2H6 (etana), C3H8 
(pro-pana), dan C4H10 (butana) - semuanya adalah gas yang mendidih 
pada -161.6°C, -88.6°C, -42°C, dan -0.5°C.  Rantai dalam wilayah C5-7 
semua-nya ringan, dan mudah menguap, nafta jernih. Senyawaan 
tersebut digunakan sebagai pelarut, cairan pencuci kering (dry clean), 
dan produk cepat-kering lainnya. Rantai dari C6H14 sampai C12H26 
dicampur bersama dan digunakan untuk bensin. Minyak tanah terbuat 
dari rantai di wilayah C10 Minyak pelumas dan gemuk setengah-padat 
(termasuk Vaseline) berada antara C16 sampai  C20. Rantai di atas 
C20 berwujud padat, dimulai dari "lilin, kemudian tar, dan bitumen 
aspal. Titik pendidihan dalam tekanan atmosfer fraksi distilasi dalam 
derajat Celcius. Titk didik dari : (a) minyak eter: 40 - 70 °C (digunakan 
sebagai pelarut), (b) minyak ringan: 60 - 100 °C (bahan bakar mobil), 
(c) minyak berat: 100 - 150 °C (bahan bakar mobil), (d) minyak tanah 
ringan: 120 - 150 °C (pelarut dan bahan bakar untuk rumah tangga), (e) 
kerosene: 150 - 300 °C (bahan bakar mesin jet), (f) minyak gas: 250 - 
350 °C (minyak diesel/pemanas), (g) minyak pelumas: > 300 °C 
(minyak mesin) , dan (h) sisanya: tar, aspal, bahan ba-kar residu  

3. Kilang Minyak 

Kilang minyak (oil refinery) adalah pabrik/fasilitas industri yang 
me-ngolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa 
langsung digunakan maupun produk lain yang menjadi bahan baku 
bagi industri petrokimia. Produk utama yang dihasilkan dari kilang 
minyak antara lain: minyak bensin (gasoline), minyak disel, minyak 
tanah (kerosene). Kilang minyak merupakan fasilitas industri yang 
sangat kompleks dengan ber-bagai jenis peralatan proses dan fasilitas 
pendukungnya. Selain itu, pembangunannya juga membutuhkan biaya 
yang sangat besar.    
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Proses Operasi di dalam Kilang Minyak digambarkan dalam 
bagan dibawah.  Minyak mentah yang baru dipompakan ke luar dari 
tanah dan belum diproses umumnya tidak begitu bermanfaat. Agar 
dapat dimanfaatkan secara optimal, minyak mentah tersebut harus 
diproses terlebih dahulu di dalam kilang minyak. Minyak mentah 
merupakan campuran yang amat kompleks yang tersusun dari 
berbagai senyawa hidrokarbon. Di dalam kilang minyak tersebut, 
minyak mentah akan mengalami sejumlah proses yang akan 
memurnikan dan mengubah struktur dan komposisinya sehingga 
diperoleh produk yang bermanfaat. Secara garis besar, proses yang 
berlangsung di dalam kilang minyak dapat digolongkan menjadi 5 
bagian, yaitu: (a) Proses Distilasi, yaitu proses penyulingan 
berdasarkan perbedaan titik didih; Proses ini berlangsung di Kolom 
Distilasi Atmosferik dan Kolom Destilasi Vakum; (b) Proses Konversi, 
yaitu proses untuk mengubah ukuran dan struktur senyawa 
hidrokarbon. Termasuk dalam proses ini adalah Dekomposisi dengan 
cara perengkahan termal dan katalis (thermal and catalytic cracking), 
unifikasi melalui proses alkilasi dan polimerisasi;  aAlterasi melalui 
proses isomerisasi dan catalytic reforming; (c)  Proses Pengolahan 
(treatment). Proses ini dimaksudkan untuk menyiapkan fraksi-fraksi hi-
drokarbon untuk diolah lebih lanjut, juga untuk diolah menjadi produk 
akhir. Formulasi dan pencampuran (blending), yaitu proses 
pencampuran fraksi-fraksi hidrokarbon dan penambahan bahan aditif 
untuk menda-patkan produk akhir dengan spesikasi tertentu. (d) proses 
lainnya, antara lain meliputi: pengolahan limbah, proses penghilangan 
air asin (sour-water stripping), proses pemerolehan kembali sulfur 
(sulphur recovery), proses pemanasan, proses pendinginan, proses 
pembuatan hidrogen, dan (e) proses pendukung lainnya 
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Bagan Proses Pengilangan Minyak Bumi 

Pada gambar bawah berikut ini  memperlihatkan proses distilasi 
(penyulingan) minyak mentah yang berlangsung di Kolom distilasi. 
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Tahap awal proses pengilangan berupa proses distilasi 
(penyulingan) yang berlangsung di dalam Kolom Distilasi Atmosferik dan 
Kolom Distilasi Vacuum. Di kedua unit proses ini minyak mentah disuling 
menjadi fraksi-fraksinya, yaitu gas, distilat ringan (seperti minyak 
bensin), distilat menengah (seperti minyak tanah, minyak solar), minyak 
bakar (gas oil), dan residu. Pemisahan fraksi tersebut didasarkan pada 
titik didihnya. 

Kolom distilasi berupa bejana tekan silindris yang tinggi (sekitar 40 
m) dan di dalamnya terdapat tray-tray yang berfungsi memisahkan dan 
mengumpulkan fluida panas yang menguap ke atas. Fraksi hidrokarbon 
berat mengumpul di bagian bawah kolom, sementara fraksi-fraksi yang 
lebih ringan akan mengumpul di bagian-bagian kolom yang lebih atas. 

Fraksi-fraksi hidrokarbon yang diperoleh dari kolom distilasi ini 
akan diproses lebih lanjut di unit-unit proses yang lain, seperti: Fluid 
Catalytic Cracker, dan lain-lain. Produk utama kilang minyak adalah: 
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minyak bensin (gasoline). Minyak bensin merupakan produk terpenting 
dan terbesar dari kilang minyak; Minyak tanah (kerosene); LPG (Liquified 
Petroleum Gas), Minyak distilat (distillate fuel), Minyak residu (residual 
fuel), Kokas (coke) dan aspal, Bahan-bahan kimia pelarut (solvent) , 
Bahan baku petrokimia, dan minyak pelumas  

C. Rangkuman  

Minyak bumi terbentuk dari peluruhan tumbuhan dan hewan, 
yang agaknya berasal dar air laut.  Minyak bumi mentah atau minyak 
mentah adalah campuran rumit senyawa alifatk dan aromatik, termasuk 
pula senyawa sulfur dan nitrogen (1-6%).  Minyak bumi adalah sumber 
utama bensin dan bahan kimia organiak dunia dewasa ini. Alkana, 
alkena, dan senyawa aromatik diperoleh dalam proses pengilangan 
(refining) minyak bumi; penyulingan, kertakan dan reformasi. Produk-
produk utama kilang minyak adalah: Minyak bensin (gasoline). Minyak 
bensin merupakan produk terpenting dan terbesar dari kilang minyak; 
Minyak tanah (kerosene); LPG (Liquified Petroleum Gas), Minyak 
distilat (distillate fuel), Minyak residu (residual fuel), Kokas dan aspal, 
dan bahan kimia pelarut. 

 
D. Tes Formatif 

 
1.   Senyawa utama pembentuk minyak bumi adalah dibawah ini kecuali… 

        a.  Alkana alifatis       b.Aromatik c.  Sulfur d. Alkana siklik  

2.   Proses utama dalam penggilangan minyak mentah adalah berkaitan 

dengan.... 

 a.  Pemanasan    b. ekstraksi   c.  distilasi     d. adisi 

3.   Unsur-unsur atau  senyawa berikut sering diketemukan dalam minyak 

bumi, kecuali ...... 

 a.   Sulfur  b.benzena  c. besi  d. karbon 

4.   Produk utama dalam penggilangan minyak bumi yaitu hasil fraksinasi 

adalah .... 
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 a.. Bensin b. aspal     c. Minyak tanah d. LPG 

5.  Suatu proses untuk mengubah ukuran dan struktur senyawa hidro-

karbon dalam suatu pengolahan minyak bumi dinamakan... 

. a.  Distilasi b. fraksinasi  c. Konversi  d. ekstraksi  

 
Soal Isian Singkat  
1.   Jelaskan pengertian daripada minyak bumi, serta proses pembentukan 

minyak bumi. 

2.    Sebutkan tiga buah macam komposisi utama daripada minyak bumi 

3.    Sebutkan  kegunaan daripada produk-produk penggilangan  minyak 

bumi dalam kehidupan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V  KEGIATAN BELAJAR 4 
SENYAWA BENZENA DAN TURUNANNYA 

 

A. Kompetensi dan Indikator 
 

Setelah terselesainya penyampaian materi pelatihan ini, maka 

anda  diharapkan memiliki kemampuan untuk: 

1 Mendeskripsikan mengenai pengertian senyawa benzena beserta 

turunannya  dengan benar. 

2 Menjelaskan pengertian daripada benzena monosubtitusi, 

disubtitusa, dan trisubtitusi untuk senyawa turunan benzena. 

3 Menjelaskan mengenai pengertian orto, meta, dan para pada 

struktur benzena tersubtitusi dengan tepat.  

4 Menuliskan beberapa tata nama dari senyawa benzena 

tersubstitusi dengan benar.  

 
B. Uraian Materi 
 

1. Pengantar Ke Benzena dan Turunannya 
Benzena merupakan senyawa aromatik sederhana, pertama 

kali  diisolasi dari residu berminyak yang tertimbun dalam pipa induk 

gas di London oleh Michael Faraday pada tahun 1825. Senyawa 

aromatik yang diperoleh adalah hidrokarbon, fenol dan senyawa 

heterosiklik aromatik. 

Hidrokarbon aromatik : 

CH3 CH3H3C

Toluena p-xilena Naftalena Fenantrena
Benzena tersubstitusi

Senyawa Polisiklik  
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Heterosiklik nitrogen aromatik : 

N
Kuinolina

N
Piridina  
Di bawah ini diberi contoh senyawa yang mengandung cincin 

benzena dan cincin heterosiklik aromatik dalam sistem-sistem biologi. 

N
Nikotin
dalam tembakau

N

CH3

N

N N
H

N

OH

HO

OH

Asam urat
penyakit encok  

 

2. Tata Nama Benzena Tersubstitusi 

 Benzena monosubstitusi 

Penamaan benzena monosubstitusi biasanya mempunyai 

nama sendiri, yakni nama yang tak perlu bersistem. Beberapa 

nama yang lebih lazim digunakan adalah sebagai berikut : 

Toluena

CH3

Anilina

NH2

Fenol

OH

 

 Benzena disubstitusi 

Benzena disubstitusi diberi nama dengan awalan orto, meta 

dan para dan tidak dengan nomor-nomor posisi. Awalan orto 

menunjukkan bahwa kedua substituen itu 1,2 satu sama lain dalam 

suatu cincin benzena; meta menandai hubungan 1,3 dan para 

berarti hubungan 1,4. Penggunaan orto, meta dan para sebagai 

ganti nomor-nomor posisi hanya dipergunakan khusus untuk 
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benzena disubstitusi. Sistem ini tak digunakan untuk sikloheksana 

atau sistem cincin lain. 

orto, atau o- meta, atau m- para, atau p  
 

Penggunaan awalan ini dalam menamai beberapa benzena 

terdisubstitusi adalah sebagai berikut : 

o-dibromobenzena

Br

m-kloroanilina p-klorofenol

Br

Cl

NH2

Cl OH

 
 

Dalam reaksi senyawa benzena akan digunakan istilah 

substitusi-orto, substitusi meta, dan substitusi para. Perhatikan 

bahwa benzena monosubstitusi mempunyai dua posisi orto dan 

meta, tetapi hanya satu posisi para. 

orto, atau o- meta, atau m- para, atau p-

CH3

H3C CH3

 

 Benzena trisubstitusi 

Jika terdapat tiga substituen atau lebih pada sebuah cincin 

benzena, sistem o, m-, p- tidak dapat lagi diterapkan. Dalam hal ini 

harus digunakan bilangan. Seperti dalam penomoran apa saja, 

cincin benzena dinomori sedemikian sehingga nomor-nomor 
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awalan itu serendah mungkin dan preferensi diberikan pada gugus 

yang berprioritas tatanama tertinggi. Jika suatu benzena 

tersubstitusi, misalnya anilin atau toluene, digunakan sebagai 

induk, maka substituen itu diberi nomor 1 pada cincin itu. 

Br

Br

Br

NO2

NH2

Cl

NO2

CH3

NO2O2N

1,2,4-tribromobenzena 2-kloro-4-nitroanalina 2,4,6-trinitroluena (TNT)  
 

Benzena sebagai suatu substituen disebut gugus fenil. 

Bagaimana suatu substituen toluene disebut, bergantung pada 

lekatan. 

CH2 H3C

CH3

................................

................................ ................................

fenil benzil p-tolil o-tolil  
 

3. Sifat-sifat Hidrokarbon Aromatik 
Seperti hidrokarbon alifatik dan alisiklik, benzena dan 

hidrokarbon aromatik lain bersifat non polar. Mereka tidak larut dalam 

air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti dietileter, karbon 

tetraklorida atau heksana. Benzena sendiri digunakan secara meluas 

sebagai pelarut. Senyawa ini memiliki sifat yang berguna yakni 

membentuk azeotrop dengan air. Aze-otrop itu adalah campuran 

yang tersuling pada susunan konstan, terdiri dari 91% benzena – 9% 

H2O dan mendidih pada 69,40C. Senyawa yang larut dalam benzena 

mudah dikeringkan dengan menyuling azeotrop itu. 

Meskipun titik didih dan titik leleh hidrokarbon aromatik itu 

bersifat khas untuk senyawa organik nonpolar itu, perhatikan bahwa 
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p-xilena mempunyai titik leleh yang lebih tinggi daripada o- atau m-

xilena. Titik leleh yang lebih tinggi merupakan sifat khas benzena p-

substitusi.  Suatu p-isomer lebih simetris dan dapat membentuk kisi 

kristal yang lebih teratur dan lebih kuat dalam keadaan padat 

daripada o- dan m-isomer yang kurang simetris. 

Menarik untuk diperhatikan bahwa senyawa yang dijumpai 

dalam ter batu bara dan ter sigaret yang mengandung empat cincin 

benzena terpadu atau lebih, bersifat karsinogenik (menyebabkan 

kanker). Benzena sendiri bersifat toksik dan agak karsinogenik, oleh 

karena itu penggunaan dalam laboratorium hanya apabila diperlukan 

(dalam banyak hal toluene dijadikan pengganti). Dua hidrokarbon 

yang sangat karsinogen : 

 

benzo [a] pirena benzantrazena  
 

4. Kestabilan Cincin Benzena 
Kalor hidrogenasi sikloheksena adalah 28,6 kkal/mol. 

Seandainya benzena hanya mengandung tiga ikatan rangkap yang 

berselang-seling dengan tiga ikatan tunggal, tanpa delokalisasi 

elektron-pi apapun, diharapkan kalor hidrogenasinya akan sebesar 3 

x 28,6 = 85,8 kkal/mol. Ternyata benzena hanya membebaskan 49,8 

kkal/mol, bila dihidrogenasi. 
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Pt

Sikloheksena Sikloheksena

+    H2 + 28,6 kkal/mol

Benzena

+    H2
225o
35 atm Sikloheksena

+ 49,8 kkal/mol

Pt

 
 

Selisih energi antara sikloheksatriena dengan benzena 

disebut energi resonansi benzena (sebesar 36 kkal/mol). Energi 

resonansi adalah energi yang hilang (kestabilan yang diperoleh) 

dengan adanya delokalisasi penuh elektron-elektron sistem π. 

Besaran ini merupakan ukuran tambahnya kestabilan sistem aromatik 

itu bila dibandingkan dengan sistem lokalisasi. 

Apa arti energi resonansi benzena dalam arti reaktivitas 

kimia? Artinya diperlukan lebih banyak energi untuk suatu reaksi 

dimana hilang karakter aromatik dari cincin itu. Benzena tidak 

menjalani reaksi khas untuk alkena misalnya benzena tidak dapat 

diadisi oleh HX atau X2 maupun dioksidasi oleh larutan KMnO4. 

 
HX

MnO4

Tak ada reaksi adis

Tak ada reaksi  
 

Benzena merupakan suatu anggota dari kelompok besar 

senyawa aromatik yakni senyawa yang cukup distabilkan oleh 

delokalisasi elektron π. Energi resonansi suatu senyawa aromatik 

merupakan ukuran di-perolehnya kestabilan. 
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N

36 kkal/mol lebih stabil daripada khayal

61 kkal/mol lebih stabil daripada khayal

22 kkal/mol lebih stabil daripada khayal
N  

 

Cara yang paling mudah untuk menentukan apakah suatu 

senyawa itu aromatik ialah dengan menentukan posisi absorbsi 

dalam spektrum NMR oleh proton yang terikat pada atom-atom 

cincin. Proton yang terikat ke arah luar cincin aromatik sangat kurang 

terperisai dan menyerap jauh kebawah medan dibandingkan 

kebanyakan proton,  biasanya lebih 7 ppm. 

benzena piridina naftalena  
           δ CH           7,3 ppm        7,1-8,5 ppm                  7,3-

7,8 ppm 

           δ CH sp2 non  aromatik :   CH3CH=CHCH3 

Terdapat 4 (empat) kriteria untuk syarat kearomatisan suatu 

senyawa, yaitu (a) siklik, (b) datar, (c) memiliki orbital p tegak lurus 

pada bidang cincin, (d) memenuhi Aturan Huchel, jumlah elektron π= 

4n + 2 Jika suatu sistem tidak memenuhi kriteria ini, maka tak 

mungkin terjadi delokalisasi penuh elektron pi. Apakah kriteria ini 

dapat dipenuhi seringkali dapat disimpulkan dari rumus senyawa 

organik itu. Rumus ikatan valensi suatu senyawa aromatik biasanya 

menunjukkan suatu cincin dengan ikatan tunggal berselang-seling 

dengan ikatan rangkap. Namun terdapat kasus-kasus, senyawa 

organik siklik dengan ikatan tunggal dan rangkap berselang-seling, 
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yang tidak bersifat aromatik. Siklooktatetraena merupakan suatu 

senyawa semacam itu. Siklooktatetraena bereaksi adisi dengan 

hidrogen halida dan halogen. Reaksi-reaksi ini bersifat khas untuk 

alkena, tetapi tidak khas untuk benzena dan senyawa aromatik lain. 

Siklooktatetraena tidak berbentuk datar, tetapi telah dibuktikan 

berbentuk seperti bak mandi (tub). 
 
 
 

      
   Siklooktatetraena 

        ( suatu tetraena: tidak aromatik) 
 

5. Aturan Huchel 
Pada tahun 1931 seorang ahli kimia Jerman Erich Huchel, 

mengusulkan bahwa menjadi aromatik, suatu senyawa datar, 

monosiklik (satu cincin) harus memiliki elektron π sebanyak 4n + 2, 

dengan n ialah sebuah bilangan bulat. 

Menurut aturan Huchel, suatu cincin dengan elektron π 

sebanyak 2, 6, 10, dan 14 dapat bersifat aromatik, tetapi cincin 

dengan 8 elektron π tidak memenuhi aturan Huchel untuk 

aromatisitas. 
enam elektron pi delapan elektron pi

 
Mengapa suatu senyawa monosiklik dengan enam atau 

sepuluh elektron π bersifat aromatik, sedangkan senyawa dengan 

delapan elektron π tidak? Agar bersifat aromatik, semua elektron π-

nya harus berpasangan. Sistem ini akan menghasilkan tumpang 

tindih maksimum dan lengkap, yang disyaratkan untuk tercapainya 

stabilitas aromatik. Jika beberapa orbital π tidak terisi (artinya ada 

elektron yang tidak berpasangan), tumpang tindih belum maksimum 
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dan senyawa itu tidak aromatik. Benzena mempunyai atom elektron π 

berpasangan dan benzena bersifat aromatik. 

 

6. Substitusi Aromatik Elektrofilik 
Aromatisitas Benzena menyajikan suatu kestabilan yang unik 

pada sistem π, dan benzena tidak menjalani kebanyakan reaksi yang 

khas bagi alkena. Meskipun demikian benzena tidaklah sekali-kali 

lamban (inert). Pada kondisi yang tepat benzena mudah bereaksi 

substitusi aromatik elektrofilik : reaksi dimana suatu elektrofil 

mensubstitusi atom hidrogen pada cincin aromatik. Pada reaksi ini 

digunakan asam Lewis sebagai katalis, dimana asam Lewis ini akan 

bereaksi dengan reagensia (misal X2, HNO3) untuk menghasilkan 

elektrofil, yang merupakan zat pensubstitusi yang sebenarnya. 

 Jika elektrofil Br4 dan NO24 menyerang elektron π dari 

cincin benzena akan dihasilkan karbokation yang distabilkan oleh 

resonansi yang disebut benzenonium. Ion Benzenonium ini 

selanjutnya akan mengalami deprotonasi menghasilkan produk 

substitusi. 

H

H

H
H

H

H

H

H

H
H

H

H
E

H

E

H
H

H

H

E + lambat

- H+
cepat

 
                                 deprotonasi 

 Contoh : 

 

a.  Reaksi Halogenasi : 

FeBr3+    Br2 ?

 
 
a. Tahap I = pembentukan elektrofil Br4 
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b. Tahap II = pembentukan ion benzenonium (serangan elektrofil 

Br4) 

c. Tahap III = deprotonasi ion benzenonium 

d. Tahap IV = pembentukan kembali katalis asam Lewis 

H+    +     FeBr4
- FeBr3    +    HBr  

 

b. Reaksi Nitrasi 

+  HONO2
H2SO4p ?

 
a. Tahap I = pembentukan elektrofil NO2

+ 

b. Tahap II = pembentukan ion benzenonium (serangan elektrofil 

NO2
+) 

c. Tahap III = deprotonasi ion benzenonium 

d. Tahap IV = pembentukan kembali katalis asam Lewis. 

 

 

c. Reaksi Alkilasi 

AlCl3R Cl+ ?
 

a. Tahap I = pembentukan elektrofil R+ 

b. Tahap II= pembentukan ion benzenonium (serangan elektrofil 

R+) 

c. Tahap III = deprotonasi ion benzenonium 

d. Tahap IV = pembentukan kembali katalis asam Lewis 

d.  Reaksi Asilasi Friedel-Craft (R-C=O adalah gugus asil) 

AlCl3
R C Cl

O

+ ?
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a. Tahap I = pembentukan elektrofil RC+=O (ion asilium) 

b. Tahap II = pembentukan ion benzenonium (serangan elektrofil 

RC+=O) 

c. Tahap III = deprotonasi ion benzenonium 

d. Tahap IV = pembentukan kembali katalis asam Lewis 

e.  Reaksi Sulfonasi 

H2SO4

HO3S
SO3H

asam benzena sulfonat

+  SO3
400

+

H2SO4

HO3S
SO3H

asam benzena sulfonat

+  SO3
400

+

 
 

7. Substitusi Kedua 
Suatu benzena tersubstitusi dapat mengalami substitusi 

gugus kedua. Beberapa benzena tersubstitusi bereaksi lebih mudah 

daripada benzenanya sendiri, sementara benzena tersubstitusi lain 

lebih sukar bereaksi. Misalnya anilin bereaksi substitusi elektrofilik 

sejuta kali lebih cepat daripada benzena. Sebaliknya nitrobenzena 

bereaksi dengan laju kira-kira sepersejuta laju benzena. 

NH2 NH2Br

Br

Br

+  3 Br2 +  HBr
H2O

 
                       Anilin   2,4,6-tribromoanilina (100%) 

 (tidak perlu diberi katalis seperti benzena) 
 

NO2
1000

H2SO4
NO2

O2N

+ HNO3 +  H2O
 

                                   m-dinitrobenzena (93%) 
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      Nitrobenzena 
 

(jauh lebih pelan daripada benzena untuk ternitrasi, kecuali 

bila digunakan reagen yang lebih kuat dan temperatur lebih tinggi) 

Dalam contoh  ini, dapatlah dikatakan bahwa NH2 merupakan 

gugus aktivasi. Adanya gugus ini menyebabkan cincin lebih terbuka 

(rentan) terhadap substitusi lebih lanjut. Sebaliknya gugus NO2 

merupakan gugus deaktivasi : adanya gugus ini menyebabkan cincin 

lebih tertutup terhadap substitusi; keduanya dibandingkan dengan 

benzena. 

Disamping perbedaan dalam laju reksi benzena tersubstitusi, 

posisi serangan kedua juga berbeda. 

Cl
HNO3

H2SO4

Cl

NO2

ClO2N+
 

                Klorobenzena   orto (30%)  para (70%) 
 

tanpa meta 
 
 

NO2
HNO3

H2SO4

NO2

O2N

dan sedikit sekali orto dan para+ HNO3

 
            
        Nitrobenzena meta (93%), dan sedikit sekali orto dan para 

 

Klorobenzena dinitrasi pada posisi orto dan para, tetapi tidak 

pada posisi meta. Namun nitrobenzena menjalani nitrasi kedua pada 

posisi meta; terjadi sangat sedikit substitusi pada posisi orto dan 

para. Contoh ini menunjukkan bahwa sifat gugus yang masuk tidak 

mempunyai peranan dalam menentukan posisinya sendiri pada 

cincin. Posisi substitusi kedua ditentukan oleh gugus yang telah 

berada pada cincin 

Kedua macam substitusi ini dibedakan, Cl disebut pengarah-

orto, para sedangkan NO2 disebut pengarah-meta. Pada  
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pembahasan benzena tersubtitusi dekenal adanya gugus aktivasi 

atau gugus deaktivasi dan sebagai pengarah-o,p, atau pengarah-m. 

Perhatikan bahwa semua pengarah-o,p, kecuali halogen, merupakan 

juga gugus aktivasi. Semua pengarah-m bersifat deaktivasi. Semua 

pengarah-o,p, kecuali gugus aril dan alkil, mempunyai pasangan 

elektron menyendiri pada atom yang terikat pada cincin. Tak satupun 

dari pengarah-m memiliki pasangan elektron menyendiri pada 

atomnya yang terikat pada cincin. 

OH N
O

Opasangan elektron
menyendiri

+ tak ada pasangan 
elektron menyendiri

 
8. Substitusi Ketiga 

Bagaimana bila sebuah cincin benzena mempunyai dua 

substituen? Kemana substituen ketiga akan menuju? Beberapa 

aturan umum akan mencakup sebagian besar kasus. 

1. Jika dua substituen itu mengarah suatu gugus masuk ke satu 

posisi, maka posisi ini akan merupakan posisi utama (dari) 

substitusi ketiga. 

NO2H3C

o terhadap CH3 danterhadapNO2

Br2, FeBr3
NO2H3C

Br

 
 

2. Jika dua gugus bertentangan dalam efek-efek pengarahan mereka, 

maka aktivator yang lebih kuat akan lebih diturut pengarahannya. 

OHCl

pengaruh-o,p yang lebih kuat

Cl2
OHCl

Cl

 
                             p-klorofenol                   2,4-diklorofenol (94%) 
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3. Jika dua gugus pada deaktivasi berada pada cincin, terlepas dari di 

mana posisi mereka, dapat menyulitkankan substitusi ketiga. 

4. Jika dua gugus pada cincin berposisi-meta satu sama lain, 

biasanya cincin itu tidak menjalani substitusi pada posisi yang 

mereka apit, meskipun mungkin cincin itu teraktifkan (pada posisi 

itu). Tidak reaktifnya posisi ini agaknya disebabkan oleh rintangan 

sterik. 

 

OCH3

Cl
tidak di sini

Cl2
OCH3Cl

Cl

OH

Cl

Cl  
 
C. Rangkuman 

Suatu senyawa aroamatik ialah suatu tipe senyawa yang 

memperoleh penstabilan cukup banyak oleh delokalisasi elektron pi. 

Agar bersifat aromatik, suatu senyawa haruslah siklik dan datar. Tiap 

atom cincin harus memiliki orbital pi tegaklurus bidang cincin, dan 

orbital-orbital p harus mengandung (4n+2) elektron pi (aturan Huckel).  
Benzena merupakan senyawa aromatik sederhana, pertama kali  

diisolasi dari residu berminyak yang tertimbun dalam pipa induk gas di 

London oleh Michael Faraday. Senyawa aromatik yang diperoleh 

adalah hidrokarbon, fenol dan senyawa heterosiklik aromatik. Benzena 

dan aromatik lain bereaksi subtitusi aromatik elektrofilik. Pada reaksi 

subtitusi elektrofilik, maka subtitusi kedua akan menghasilkan isomer-o 

dan p atau isomer-m, bergantung pada subtituen pertama. Pengarah-

o,p (kecuali R) mempunyai elektron yang dapat disumbangkan ke 

cincin secara resonansi. Semua pengarah-m dan gugus X 

mendeaktivasi cincin terhadap subtituen elektrofilik, dengan cara 

penarikan elektron. 
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Tes Formatif 
1.  Pada senyawa berikut ini termasuk hidrokarbon aromatik, kecuali ... 

     A.  Toluena   C.  P-Xilena   

     B.  Naftalena   D.  Heksadiena 

2. Dengan mendasarkan pada  aturan Huckel,  maka  jika suatu cincin 

dengan elektron π sebanyak 14  bersifat ....... 

 A.  Hidrokarbon jenuh  C.  Hidrokarbon siklik 

      B.  Hidrokarbon aromatik        D.  Hidrokarbon heterosiklik 

3.  Dibawah ini termasuk senyawa turunan dari benzena, kecuali .... 

 A.  Nikotin b. Toluena  c. Fenol D. Stirena 

4.  Pada senyawa sikopentadiena, maka senyawa tersebut bersifat ... 

A.  Alifatik  b.  Heterosiklik C. Aromatik        D. Non aromatik 

5.  Pada perubahan senyawa benzena menjadi nitrobenzena, maka akan 

terjadi reaksi ..... 

     A.  Adisi ikatan rangkap benzena   C. Subtitusi elektrofilik 

     B.   Subtitusi Nukleofilik    D.  Eliminasi 

Isian Singkat  
1. Tulislah struktur senyawa berikut : (a) o-nitro fenol, (b) Asam m kloro-

benzoat, dan (c) p-hidroksi benzaldehida 

2. Berilah nama benzena tersubstitusi berikut ini : 

NH2

CH3

CH3

CH2ClBr

H3Ca. b. c.

 
3. Apakah produk utama dari substitusi kedua dalam masing-masing 

reaksi berikut? 

  Br2, FeBr3 
(a) C6H5NO2   

 
CH2=CH2 

(b) C6H5CH3    
AlCl3, HCl 



 

 

BAB  VI  KEGIATAN BELAJAR 5 
KARBOHIDRAT 

 
A. Kompetensi dan Indikator 

 
Setelah mempelajari materi ini anda diharapkan mencapai kemam-

puan sebagai berikut: 

1. Menyebutkan pengertian dan fungsi karbohidrat bagi makhluk hidup. 

2. Menerangkan klasifikasi daripada Karbohidrat dengan benar 

3. Menjelaskan pembentukan ikatan glikosida dengan baik. 

4. Menyebutkan monosakarida, disakarida, dan polisakrida yang 

penting serta kegunaannya. 

 
B. Uraian Materi 

1. Pendahuluan  
Kata karbohidrat berasal dari kata karbon dan air. Secara 

sederhana karbohidrat didefinisikan sebagai polimer gula. 

Karbohidrat adalah senyawa karbon yang mengandung sejumlah 

besar gugus hidroksil. Kar-bohidrat paling sederhana bisa berupa 

aldehid (disebut polihidroksialdehid atau aldosa) atau berupa keton 

(disebut polihidroksiketon atau ketosa). Berdasarkan pengertian di 

atas berarti diketahui bahwa karbohidrat terdiri atas atom C, H dan O. 

Adapun rumus umum dari karbohidrat adalah: 

Cn(H2O)n    atau    CnH2nOn 

Fungsi primer dari karbohidrat adalah sebagai cadangan 

energi jangka pendek (gula merupakan sumber energi). Fungsi 

sekunder dari karbohidrat adalah sebagai cadangan energi jangka 

menengah (pati untuk tumbuhan dan glikogen untuk hewan dan 

manusia). Fungsi lainnya adalah sebagai komponen struktural sel. 

 



 

 

3-61 Kimia Organik  

2. Klasifikasi karbohidrat 
Karbohidrat dapat dikelompokkan menurut jumlah unit gula, 

ukuran dari rantai karbon, lokasi gugus karbonil (-C=O), serta 

stereokimia.  

Berdasarkan jumlah unit gula dalam rantai, karbohidrat 

digolongkan menjadi 4 golongan utama yaitu: (a) monosakarida 

(terdiri atas 1 unit gula), (b) disakarida (terdiri atas 2 unit gula), (c) 

oligosakarida (terdiri atas 3-10 unit gula), dan (d)  polisakarida (terdiri 

atas lebih dari 10 unit gula)  

3. Ikatan glikosida. 
Berdasarkan lokasi gugus –C=O, monosakarida digolongkan 

menjadi 2 yaitu: (a) gula Aldosa (berupa aldehid), (b) gula Ketosa 

(berupa keton) 

 
 

Klasifikasi karbohidrat menurut lokasi gugus karbonil 
 

Berdasarkan jumlah atom C pada rantai, monosakarida 

digolongkan menjadi: (a) Triosa (tersusun atas 3 atom C), (b) Tetrosa 

(tersusun atas 4 atom C), (c)  Pentosa (tersusun atas 5 atom C), (d)  

Heksosa (tersusun atas 6 atom C), dan  sebagainya 
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Contoh pertama di atas (sebelah kiri) menunjukkan sebuah 

monosakarida triosa (memiliki 3 atom C), aldosa (berstruktur 

aldehida/-COH) sehingga dinamakan gula aldotriosa. Sedangkan 

contoh kedua (sebelah kanan) menunjukkan sebuah monosakarida 

heksosa (memiliki 6 atom C), ketosa (berstruktur keton/R-CO-R) 

sehingga dinamakan gula ketoheksosa. Berdasarkan stereokimia, 

monosakarida terbagi menjadi beberapa golongan. Stereokimia 

adalah studi mengenai susunan spasial dari molekul. Salah satu 

 Contoh monosakarida 

Klasifikasi karbohidrat menurut jumlah atom C
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bagian dari stereokimia adalah stereoisomer. Stereoisomer 

mengandung pengertian: (1) memiliki kesamaan order dan jenis 

ikatan,  (2) memiliki perbedaan susunan spasial, (3) memiliki per-

bedaan properti (sifat).  

Enantiomer merupakan pasangan dari stereoisomer. Dalam 

hal ini terdapat aturan yaitu: (a) Diberi awalan D dan L, (b) Keduanya 

merupakan gambar cermin yang tak mungkin saling tumpang tindih. 

Gambar berikut memberikan penjelasan mengenai perbedaan 

susunan spasial dalam enantiomer.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Ilustrasi untuk enantiomer (perhatikan perbedaan susunan 
spasial yang ada) 
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4. Beberapa Monosakarida 
Beberapa monosakarida penting bagi tubuh kita di antaranya 

adalah D-gliseraldehid, D-glukosa, D-fruktosa, D-galaktosa serta D-

ribosa. 

1.  D-gliseraldehid (karbohidrat paling sederhana) 

Karbohidrat ini hanya memiliki 3 atom C (triosa), berupa aldehid 

(aldosa) sehingga dinamakan aldotriosa. 

 
 

 

 

2. D-glukosa (karbohidrat terpenting dalam diet) 

Glukosa merupakan aldoheksosa, yang sering kita sebut sebagai 

dekstrosa, gula anggur ataupun gula darah. Gula ini terbanyak 

ditemukan di alam. 

 

 
 
 
 

D-glukosa (perhatikan bahwa  glukosa mengalami siklisasi  
membentuk struktur cincin) 

D-gliseraldehid (perhatikan bahwa gula ini hanya memiliki 3

atom C sehingga disebut paling sederhana) 

Contoh enantiomer dari gula triosa  
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3.  D-fruktosa (termanis dari semua gula) Gula ini berbeda dengan 

gula yang lain karena merupakan ketoheksosa. 

 
 
 

4. D-galaktosa (bagian dari susu) 

Gula ini tidak ditemukan tersendiri pada sistem biologis, namun 

merupakan bagian dari disakarida laktosa. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. D-ribosa (digunakan dalam pembentukan RNA) 

Karena merupakan penyusun kerangka RNA maka ribosa penting 

artinya bagi genetika bukan merupakan sumber energi. Jika atom 

Perbedaan pokok antara D-glukosa dan D-

galaktosa(perhatikan daerah berarsis lingkaran) 

 D-galaktosa (perhatikan bahwa galaktosa mengalami  
Siklisasi membentuk struktur cincin) 

D-fruktosa (perhatikan bahwa fruktosa mengalami siklisasi 
membentuk struktur cincin) 
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C nomor 2 dari ribosa kehilangan atom O, maka akan menjadi 

deok-siribosa yang merupakan penyusuna kerangka DNA. 

 

 
 
 
 

5. Disakarida-disakarida penting 
Beberapa disakarida penting bagi tubuh kita di antaranya 

adalah β-maltosa, β-laktosa serta sukrosa. 

1. Maltosa 

Disakarida ini tak ditemukan di alam kecuali pada kecambah padi-

padian. Maltosa merupakan gabungan dari 2 molekul glukosa. 

 

 

 

 

 

2. Laktosa 

D-ribosa (perhatikan gula ini memiliki 5 atom C) 
 

 

β-maltosa (ikatan antara kedua monosakarida merupakan

ikatan C1-4. Atom C nomor 1 yang tak berikatan dengan

glukosa lain dalam posisi beta) 
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Laktosa sering disebut sebagai gula susu. Disakarida ini tersusun 

atas glukosa dan galaktosa. Kita tidak dapat menggunakan 

galaktosa secara langsung, tetapi harus diubah menjadi glukosa. 

 

 
 

3. Sukrosa  

Sukrosa merupakan gula terbanyak yang bisa didapatkan dari tum-

buhan. Tumbuhan yang banyak dimanfaatkan karena kandungan 

sukrosa adalah tebu dan bit. 

 
 

 

 

6. Beberapa  Polisakarida 
Beberapa polisakarida penting bagi tubuh kita di antaranya 

adalah amilum (pati), glikogen dan selulosa. 

 

Sukrosa (berbeda dengan maltosa dan laktosa, ikatan yang 

menghubungkan kedua monosakarida adalah ikatan C1-2) 
 

β-laktosa(ikatan antara kedua monosakarida

merupakan ikatan C1-4) 
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1. Amilum 
 Pati merupakan polisakarida yang berfungsi sebagai cadangan 

energi bagi tumbuhan. Pati merupakan polimer α-D-glukosa dengan 

ikatan α (1-4). Kandungan glukosa pada pati bisa mencapai 4000 

unit. Ada 2 macam amilum yaitu amilosa (pati berpolimer lurus) dan 

amilopektin (pati berpolimer bercabang-cabang). Sebagian besar pati 

merupakan amilopektin. 

 
 

 

 
 

 
2. Glikogen 
Glikogen merupakan polimer glukosa dengan ikatan α (1-6). 

Polisakarida ini merupakan cadangan energi pada hewan dan 

manusia yang disimpan di hati dan otot sebagai granula. Glikogen 

serupa dengan amilopektin. 

 

Struktur amilopektin (bandingkan dengan amilosa) 

Struktur amilosa (perhatikan bahwa amilosa tidak bercabang) 
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3. Selulosa 
Selulosa tersusun atas rantai glukosa dengan ikatan β (1-4). Selulosa 

lazim disebut sebagai serat dan merupakan polisakarida terbanyak.  

 

 
 
 
 

C. Rangkuman 
Karbohidrat adalah aldehida dan keton polihidraksi atau 

derivatnya. Suatu monosakarida adalah karbohidrat terkecil, tak dapat 

terhidrolisis menjadi satuan yang lebih kecil. Monosakarida dapat 

diklasifikasikan menurut banyaknya karbon dan menurut gugus 

fungsional utamanya. Monosakarida menurut banyaknya karbon, 

misalnya triosa, tetraosa, pentosa, dan heksosa; sedangkan 

monosakarida menurut gugus fung-sionalnya terdiri atas monosakarida 

kelompok aldosa atau ketosa. Epimer adalah diasterereoisomer yang 

konfigurasinya hanya saling berbeda pada satu karbon kiralnya.  

Disakarida adalah karbohidrat yang terdiriatas dua satuan 

monosakarida yang dipersatukan oleh suatu hubungan glikosida  dari 

satu satuan ke suatu gugus –OH satuan kedua.  Hidrolisis asam pada 

suatu disakarida dihasilkan kedua monosakaridanya, misalnya untuk 

Struktur selulosa yang merupakan polimer dari 
glukosa

Struktur glikogen (bandingkan dengan amilum) 
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maltosa tersusun atas dua monosakarida glukosa. Contoh disakarida 

lain adalah sukrosa dan laktosa.   Suatu polisakarida  terdiri dari 

banyak satuan monosakarida  yang dihubungkan oleh ikatan glikosida; 

contoh polisakarida adalah selulosa, glikogen, amilosa, dan 

amilopektin.  

 

D. TES  FORMATIF 
 

1. Karbihidrat adalah suatu senyawa yang terdiri atas suatu senyawa 
polihidroksi yang terikat oleh gugus …. 
a. Eter atau  aldehida    c.  Aldehida atau keton  
b. Aldehida atau Asam             d.  Keton atau eter 

2.  Rumus empiris karbohidrat adalah: 
a. [CHO}n          b. [CH2O]n  c. [CHO2]n  d. N[CH2O] 

3.  Berikut ini yang termasuk gula ketosa adalah: 
a. Glukosa  b. Galaktosa   c. Fruktosa  d. mannosa 

4. Trehalosa termasuk gula. 
    a.  Monosakarida   c. Disakarida   
    b.  Oligosakarida    d.  Polisakarida 
5. Karbohidrat berikut  termasuk dalam golongan disakarida  adalah 

a.  Amilum  dan glikogen                   c.  Glukosa, galaktosa, maltosa 
b.  Glikogen, pati, selulosa            d.  Sukrosa. Maltosa, galaktosa 

6.  Unit penyusun khitin adalah ........... 
7. Ikatan yang menghubungkan monomer dalam polisakarida adalah ...... 
8.  Polimer gula yang terdapat dalam pati adalah ....... 
9.  Sebutkan peranan karbohidrat bagi mahkluk hidup 
10. Sebutkan macam-macam polisakarida dan peranannya. 
 
 
 
 
 
 



 

 

BAB  VII KEGIATAN BELAJAR 6 
LIPIDA  DAN ASAM LEMAK 

 
A. Kompetensi dan Indikator 

Setelah mempelajari materi dari modul ini, anda diharapkan 

dapat mencapai kemampuan sebagai berikut: 

1. Menjelaskan struktur dan tata nama, pearanandaripada lipida dan 

asam lemak/lipida. 

2. Menjelaskan klasifikasi daripada lipida dan asam lemak dengan 

benar. 

3. Menjeladkan sifat fisika dan kimia daripada lipida/lemak dengan 

benar. 

4. Mengenal cara- cara untuk  analisis daripada lipida/asam lemak  

 
B. Uraian Materi 

 
1. Struktur dan Tata nama 

Lemak atau minyak yang disebut pula lipida sederhana 

merupakan senyawa ester gliserol dengan asam lemak yang 

umumnya bermartabat tinggi. Asam lemaknya dapat bersifat jenuh 

atau tidak jenuh. Lemak pada suhu kamar berwujud zat padat 

sedangkan minyak berwujud cairan. Lemak yang terdapat pada tubuh 

hewan berfungsi sebagai pelindung jaringan tertentu disamping 

sebagai cadangan makanan. Lemak juga disimpan di bawah lapisan 

kulit. Minyak banyak tersimpan dalam bagian tanaman tertentu, 

khususnya pada biji-bijian. 

Gliserida sederhana terbentuk jika ketiga radikal asam yang 

berikatan dengan 3 gugus hidroksil dari gliserolnya sama, sedangkan 

jika asamnya tidak sama kita dapatkan senyawa gliserida campuran. 
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gliserida sederhana gliserida campuran  

Tata nama lemak atau minyak ditentukan oleh radikal asam 

yang terikat. Untuk gliserida sederhana penamaannya hanya diberi 

awalan tri dan radikal asamnya dengan diberi akhiran in. Penamaan 

cara ester lebih dulu menyebutkan gliserol tri diikuti radikal asamnya.  

Contoh : 

H2C O

HC

H2C

O

O

C

C

C

C3H7

C3H7

C3H7

O

O

O

H2C O

HC

H2C

O

O

C

C

C

C15H31

C15H31

C15H31

O

O

O

      Tributirin
(Gliserol tributirat)

        Tripalmitin
(Gliserol tripalminat) 

 

Penamaan untuk gliserida campuran agak berbeda. Atom-

atom C pada gliserol diberi simbol-simbol α, β, γ (sebenarnya posisi α 

dan γ adalah sama). Selanjutnya, jika ketiga radikal asamnya sama 

sekali berbeda, perlu disebutkan masing-masing nama asam tersebut 

sesuai dengan tempatnya pada atom C mana pada gliserolnya 

ditambah akhiran o, sedangkan untuk asam lemak terakhir diberi 

akhiran in seperti pada lemak sederhana. 
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H2C O

HC

H2C

O

O

C

C

C

C3H7

C3H7

C3H7

O

O

O

H2C O

HC

H2C

O

O

C

C

C

C15H31

C15H31

C17H35

O

O

O

α-oleo, β-palmito, γ-stearin α-stearo, β,γ-dipalmitin
 

 

Jika ada radikal asam yang sama dari ketiga asam 

pembentuk esternya, maka penamaannya dengan menyebutkan 

radikal asam yang tak sama lebih dulu ditambah akhiran o, sedang 

radikal asam lainnya disebutkan kemudian dengan memberi awalan 

di (lihat contoh di atas). Senyawa gliserida di alam merupakan 

trigliserida campuran. Senyawa mono atau digliserida (satu atau dua 

gugus OH gliserol bereaksi dengan asam lemak) dapat dibuat secara 

sintesis (lihat pembuatan ester). 

2. Klasifikasi Lipida 
Menurut Bloor, lipida dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

(1) Lipi-da sederhana, adalah ester asam lemak dengan berbagai 

alkohol, terdiri dari: (a)  Lemak, adalah ester asam lemak dengan 

gliserol. Lemak dalam kondisi cair disebut dengan minyak, (b) Lilin, 

ester asam lemak dengan alkohol monohidrat dengan berat molekul 

tinggi; (2). ’Compound Lipid’, Ester asam lemak yang mengandung 

gugus lain disamping alkohol dan asam lemak. Terdiri dari: (a). 

Fosfolipid, disamping asam lemak dan alcohol, lipid ini juga 

mengandung residu asam fosfat. Senyawa tersebut juga membawa 

basa nitrogen serta senyawa lain. Pada banyak fosfolipid, misalnya 

gliserofosfolipid alkoholnya adalah gliserol tetapi pada 

spingofosfolipid gliserol tersebut digantikan oleh spingosin; (b). 

Glikolipid, asam lemak dengan karbohidrat yang membawa nitrogen 

tetapi tidak asam fosfat, (c). Lipida dengan senyawa lain, sulfolipid 
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dan aminolipid dan juga lipoprotein; (3). Turunan lipida, senyawa 

yang diturunkan dari senyawa-senyawa tersebut di atas melalui 

hidrolisis. Termasuk disini adalah asam lemak (jenuh dan tidak 

jenuh), gliserol, steroid, dan  bodi keton (benda-benda keton). 

3. Sifat Fisika minyak dan lemak 
Beberapa sifat minyak dan lemak adalah sebagai berikut: 

a. Perbedaan utama antara minyak dan lemak adalah pada 

konsistensi masing-masing zat pada temperatur kamar.  

b. Dalam keadaan murni baik minyak maupun lemak tidak berwarna 

atau kuning pucat. Minyak nabati kadang berwarna hijau karena 

mengandung klorofil.  

c. Massa jenis lebih kecil dari air serta tidak larut di dalamnya. 

d. Lemak maupun minyak larut dalam eter, bensin, karbon disulfida, 

karbon tetraklorida, dan sedikit larut dalam alkohol.  

Kandungan asam lemak dari suatu sumber minyak atau 

lemak sangat tidak menentu (tidak hanya mengandung satu macam 

trigliserida saja). Sebagai contoh dapat kita lihat daftar yang 

menggambarkan kandungan asam lemak dalam berbagai jenis 

minyak atau lemak pada tabel di bawah. 

Kandungan Asam pada Lemak atau Minyak (dalam %) 

Lemak/Minyak 
Asam-asam Lemak 

Oleat Linoleat Linolenat Stearat Miristat Palmitat Arachidat 

Keju a) 27,4 - - 11,5 22,6 22,6 - 

Minyak jarak b) 9 3 - 3 - - - 

Minyak jaitun 84,4 4,6 - 2,3 Kecil 6,9 0,1 

Minyak kelapa c) 5,0 1,0 - 3,0 18,5 7,5 - 

Minyak jagung d) 43,4 39,1 - 3,3 ….. 7,3 0,4 

Minyak wijen 5 48,5 - - - - - 

Lemak kambing 36,0 4,3 - 30,5 4,6 24,6 - 

 

Kandungan asam lemak lain : 
a. kaproat 1,4%, kaprilat 1,8%, kaprat 1,8%, butirat 3,2%, laurat 6,9% 
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b. risinoleat ± 85%, rumus CH3(CH2)5CHOHCH2 = CH(CH2)7COOH 

c. kaprilat 9,5%, kaprat ± 4,5%, laurat 51% 

d. lignoserat 0,2% (C23H47COOH) 

Dari kenyataan asam lemak yang dikandung oleh sumber 

yang sama itu sangat bervariasi, maka dapat kita simpulkan bahwa 

senyawa trigliseridanya juga bermacam-macam. Tidak ada jaminan 

bahwa dalam suatu minyak atau lemak tertentu hanya mengandung 

satu macam senyawa gliserida saja walau misalnya menurut analisis 

di dalam minyak atau lemak tersebut hanya terdapat 3 macam asam 

lemak atau asam karboksilat. Hal ini disebabkan karena senyawa-

senyawa gliserida tersebut ditentukan oleh letak asam-asam 

karboksilatnya pada atom-atom C dari gliserolnya (sebagai senyawa 

ester). 

4. Sifat Kimia 
Beberapa sifat kimia atau reaksi kimia yang penting 

sehubungan dengan senyawa lemak adalah hidrolisis, oksidasi, dan 

hidrogenasi. 

a. Hidrolisis 
Bila lemak atau minyak dihidrolisis, maka akan diperoleh 

gliserol dan asam lemak. Jika hidrolisisnya menggunakan alkali, 

asam lemak yang terbebaskan akan bereaksi dengan alkali 

membentuk garam yang dikenal dengan nama sabun. 

H2C O

HC

H2C

O

O

C

C

C

C17H35

C17H35

C17H35

O

O

O

H2C OH

HC

H2C

OH

OH

tristearin gliserol

+ 3 NaOH + 3 C17H35COONa

natrium
    (sabun)
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Karena minyak atau lemak di alam merupakan trigliserida 

campuran, tentu saja hasil penyabunannya juga bermacam-macam. 

Tergantung pula dari jenis alkali yang digunakan, dapat diperoleh 

sabun keras (dengan NaOH), sabun lunak (dengan KOH), sabun 

obat (garanm Cu dan Hg), sabun pelumas (sabun alumunium atau 

kalsium). 

Daya pembersih sabun disebabkan karena larutan sabun 

dalam air dapat menurunkan tegangan permukaan, sehingga 

mampu meresap ke sela-sela sempit. Disamping itu sabun juga 

memiliki daya pengemulsi, sehingga sangat membantu mengusir 

kotoran. 

b. Oksidasi 
Pengaruh oksigen dengan adanya logam tertentu (tembaga, 

seng, dan lain-lain) serta dengan bantuan cahaya dapat 

mengakibatkan perubahan tertentu pada senyawa lemak sehingga 

dapat melepaskan senyawa seperti aldehid, keton, asam, dan 

sebagainya. Beberapa senyawa yang terlepas itu menimbulkan bau 

dan rasa tak enak. Peristiwa oksidasi dimana dihasilkan zat dengan 

bau serta rasa tak enak yang bersifat spesifik ini disebut 

ransiditas/tengik. Oksidasi tersebut dapat terjadi oleh pengaruh 

enzim atau adanya peroksida. Bila suatu minyak didiamkan di 

tempat terbuka, ternyata dapat terjadi pengeringan. Hal ini 

disebabkan karena peristiwa oksidasi pada ikatan-ikatan rangkap 

dari radikal asam-asam lemak tak jenuh.  

c. Hidrogenasi 
Minyak-minyak yang mengandung asam-asam lemak tak 

jenuh dapat dibuat menjadi padat dengan cara hidrogenasi 

(membuat jenuh ikatan-ikatan rangkapnya). Pada minyak panas 

yang telah diberi katalisator serbuk nikel dialirkan gas hidrogen 

murni. Di sini atom-atom hidrogen menjenuhkan ikatan-ikatan 
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rangkap yang dimiliki oleh asam-asam lemaknya. Setelah proses 

selesai, nikel diperoleh kembali dengan cara penyaringan, 

selanjutnya minyaknya didinginkan. Kini pada suhu kamar, minyak 

itu akan berubah menjadi zat padat. 

Kadang-kadang pemadatan tidak selalu dikehendaki. Dalam 

hal ini proses hidrogenasi dihentikan sebelum ikatan rangkap yang 

ada dalam senyawanya menjadi sepenuhnya jenuh. Secara 

sederhana reaksi penjenuhannya dapat digambarhan sebagai 

berikut: 

C

H

C

H

H

C

H

C

H

H

+        H2

 

 

 
 

d. Pembentukan Akrolein 
Jika minyak atau lemak dipanaskan pada suhu sangat tinggi, 

maka dapat terjadi pelepasan senyawa akrolein, yakni produk 

dehidrasi dari gliserol. 

H2C OH

HC

H2C

OH

OH
gliserol

O

C H

CH

CH2

+        2  H2O

akrolein  

 
5.  Analisis Adanya Lemak atau Minyak 

Untuk menganalisis adanya lemak atau minyak dapat dilakukan 

dengan cara : (a).  Grease Spot Test : Sejumlah sampel zat yang 

diselidiki setelah dihancurkan sampai merata (halus) dilarutkan dalam 

sejumlah eter, kocok kuat-kuat campuran tersebut. Eternya selanjutnya 

Reaksi di atas digunakan sebagai dasar pembuatan

mentega dari minyak-minyak nabati. 
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dipisahkan dan diuapkan pada cawan atau kaca arloji. Bercak (spot) 

minyak atau lemak yang tertinggal, menyatakan bahwa sampel tersebut 

mengandung lemak atau minyak; (b).  Test Akrolein : Sejumlah sampel 

zat yang diselidiki dipanaskan dengan penambahan bahan zat 

pendehidrasi seperti natrium bisulfit kering. Timbulnya bau rangsang 

menyatakan adanya gliserol atau gliserida.; (c).  Test Penyabunan: Hasil 

ekstraksi dengan eter (seperti nomor 1 di atas) ditambah larutan NaOH 

pekat selanjutnya dipanaskan sambil terus diaduk. Jika terbentuk 

suspensi warna putih, larut dan menimbulkan busa dalam air berarti ada 

lemak atau minyak dalam sampel yang diselidiki. 

6.  Peranan Lipida 

Lipida merupakan komponen dari bahan makanan  yang memiliki 

peranan penting,  karena mengandung energi yang sangat tinggi dan 

pelarut beberapa macam vitamin. Fungsi lipid dalam tubuh antara lain: 

1. Sebagai sumber energi, baik langsung maupun dalam bentuk ca-

dangan, dalama jaringan lemak 

2. Sebagai penahan panas dalam jarinngan subcutaneous dan mem-

bungkus beberapa organ 

3. Lipid non polar berperan sebagai insulator listrik yang memungkinkan 

gelonbang depolarisasi sel syaraf dengan cepat Kandunngan lipid 

dalam jaringan syaraf sangat tinggi. 

4. Gabungan lemak dengan protein (lipoprotein) merupakan komponen 

sel yang penting baik dalam membran sel maupun membran 

mitokondria. Disamping itu juga berperan dalam transpor lipid dalam 

darah. 

 

C. Rangkuman  
 Suatu lipida didefinisikan sebagai senyawa organik yang 

terdapat dalam alam serta tak laruta dalam air, tetapi larut dalam pelarut 

organik non polar seperti hidrokarbon  atau dietil eter. Lipida tersusun 
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atas gliserol dan asam lemak. Lemak dan minyak adalah trigleserida; 

triester gliserol dan asam lemak beranai panjang. Umumnya, minyak 

(cair) mengandung lebih banyak ketakjenuhan daripada lemak (padat). 

Asam lemak me-ngandung atom karbon berjumlah genap dan ikatan-

ikatan rangkap cis. Suatu sabun adalah garam logam alkali dari suatu 

asam lemak Suatu detergen ialah garam sulfonat atau sulfat yang 

mengandung suatu rantai hidrokarbon panjang.  Klasifikasi berdasarkan 

Bloor, lipida dikelompokkan atas lipida sederhana, compound lipid, dan 

turunan lipida, misalnya kolesterol. Peranan lipida bagi kehidpan antara 

lain sebagai sumber energi, pelarut vitamin,  komponen penyusun sel 

dan membran sel. 

D. Tes Formatif 
1.  Lipida merupakan suatu senyawa organik yang  tersusun atas .....  

 A.  Alkohol dan asam lemak            C.  Gliserol dan ester 

      B.  Aldehida dan keton   D.  Gliserol dan asam lemak 

2.  Perbedaan wujud antara lemak dan minyak disebabkan, karena   ..... 

 A.  Asam lemak penyusunnya  C. Jumlah asam lemaknya 

      B.  Ikatan pada  gliserolnya               D.  Titik didihnya 

3.   Sabun merupakan suatu garam alkali dari asam-asam lemak yang ma-

na logam alkali tersebut biasanya  ... 

      A.  Kalium   B. Natrium C.  Kalsium D. Magnesium 

4.   Peranan dari  lipida antara lain adalah  .... 

  A. Penyusun membran  B.  Enzim C. Antibodi D. Koenzim 

5.  Jika minyak atau lemak dipanaskan pada suhu sangat tinggi, maka 

dapat terjadi pelepasan senyawa ...... 

      A.  Eter  B.  Akrolein  C. Alkohol  D. Aldehida 
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Soal Isian Singkat  

1. Tulis rumus struktur dari α-palmito, β, γ-diolein! 

2. Tuliskan reaksi pembuatan sabun dari tristearin dengan NaOH. 

Mengapa sabun yang terjadi dapat membentuk emulsi? Jelaskan! 

3. Jelaskan apa yang dimaksud uji akrolein, tulis reaksinya! 

4. Jelaskan perbedaan antara lemak dengan minyak! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB VIII  KEGIATAN BELAJAR 7 
ASAM AMINO DAN PROTEIN 

 
A. Kompetensi dan Indikator 

 Setelah mempelajari materi modul ini,  anda diharapkan  mencapai 

ke-mampuan sebagai berikut:  

1. Menyebutkan pengertian, struktur, sifat dan klasifikasi daripada 

asam amino sebagai senyawa penyusun protein. 

2. Menyebutkan pengertian daripada asam ikatan peptida, proses 

pem-bentukan ikatan peptida, serta penamaan dari suatu ikatan 

peptida.  

3. Menghubungkan sifat-sifat struktural protein-protein khusus seperti 

kolagen, hemoglobin, dan albumin dengan fungsi biologisnya pada 

keadaan sehat dan sakit. 

B. Uraian Materi 

1. Komponen penyusun protein 

Unit dasar penyusun struktur protein adalah asam amino. 

Dengan kata lain protein tersusun atas asam-asam amino yang saling 

berikatan. Pemahaman aspek-aspek struktural protein sangatlah 

penting untuk suatu analisis komponen-komponen biokimia proses-

proses hidup, serta untuk pengertian peristiwa-peristiwa biologis yang 

terjadi dalam tubuh pada peringkat molekul. Hanya sedikit reaksi-

reaksi biokimia yang terjadi tanpa katalisis, dan semua biokatalisator, 

yang dinamakan enzim, adalah protein. Peristiwa-peristiwa katalisis 

terjadi oleh kecocokan stereokimia reaktan-reaktan dengan molekul 

enzirn yang berstruktur tiga dimensi sangat teratur. Banyak protein 

bukan enzim yang juga menunjukkan spesifisitas nyata dalam 

berantaraksi dengan mo1eku1 lain. Misalnya, antibodi adalah protein 

yang bereaksi dengan antigen yang pada mulanya menstimulasi 
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biosintesisnya; dalam siklus penglihatan, protein opsin bereaksi secara 

spesifik dengan retinal. 

Kehidupan, dengan sel sebagai kesatuannya, dapat berlanjut 

oleh karena adanya proses-proses biokimia yang terjadi di dalam 

ruang yang dibatasi membran sel. Penyerapan selektif dan 

pengangkutan semu bahan harus melintasi sampul lipid-protein ini, 

yang boleh jadi berevolusi hingga dapat berperan serta dalam fungsi-

fungsi sel yang sangat terdiferensiasi seperti kontraksi otot, penjalaran 

impuls listrik dan absorpsi intestinal. Pada peristiwa-peristiwa 

semacam ini terdapat hubungan antara struktur protein dengan 

fungsinya, yang kemudian rincian masing-masing lambat laun menjadi 

makin jelas. 

2. SIFAT  ASAM AMINO DAN PROTEIN 

a. Asam amino 
Atoma-karbon dari asam amino, terkecuali glisin, masing-

masing dihubungkan pada empat gugus kimia yang berlainan yang 

merupakan karakteristik suatu atom karbon asimetris dan pusat 

khiral. Memperhatikan rumus umum asam -amino (hal. 4) serta 

hubungannya di dalam ruang dengan atom karbon asimetrik yang 

valensi-valensinya tersusun secara tetrahedral. isomer-isomer 

molekul tersebut dapat digambarkan dengan dua model tiga 

dimensi berikut, yang mana  gugus R identik  

 

 

 

 

 

 

 

 

COOH 

R 

C H H2
N

COOH

R

C H2NH

cerminModel umum enantiomor  asam α-amino 
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dalam tiap model dan di dalamnya tidak mengandung pusat-

pusat asi-metris lainnya, maka kedua model tersebut saling 

merupakan bayangan cermin satu terhadap yang lain, dan masing-

masing isomer optis aktif. Kedua isomer tersebut memutar bidang 

cahaya terpolarisasi dengan arah yang berbeda. 

Pasangan isomer semacam ini disebut enantiomorf. Suatu 

senyawa yang memutar bidang cahaya. terpolarisasi searah jarum 

jam dikatakan memutar ke kanan (+), sebagai lawan senyawa yang 

memutar ke kiri (-). Sayangnya, sifat ini tidak mempunyai hubungan 

yang se-derhana dengan pengaturan meruang gugus-gugus di 

sekeliling pusat khiral. OIeh karenanya tidaklah mudah untuk 

meramalkan perputaran optis dan konfigurasi struktural, dan 

sebaliknya, konfigurasi tidak dapat diramalkan dari perputaran 

optisnya.  

b. Konvensi Fischer 
 Penggambaran hubungan stereokimia molekul organik 

dengan beberapa pusat khiral dapat menjadi sangat rumit. Emil 

Fischer pertama kali mengusulkan suatu konvensi yang dapat 

meng gambarkan molekul-molekul ini dalam dua dimensi. 

Pengarahannya singkat dan sederhana. Diterjemahkan secara 

harafiah, pengarahan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut: 

“Seseorang harus membuat suatu model molekul (dengan 

menggunakan bola untuk menyatakan atom dan pegas untuk 

menyatakan ikatan valensi) lalu meletakkannya di atas permukaan 

bidang kertas sedemikian hingga atom-atom karbon terletak dalam 

satu garis lurus dengan gugus yang diperhatikan terletak di atas 

bidang kertas, dan rumus-rumusnya dapat diperoleh dengan 

melalui proyeksi. Apabila konvensi ini digunakan, rantai karbo lurus 

dapat terletak pada arah manapun di atas kertas. Model stereo 

daripada asam amino disajikan pada gambar dibawah ini.   
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Gugus yang diperhatikan dalam asam α-amino adalah atom 

hidrogen dan gugus amino yang terikat pada α-karbon. Karena cara 

meletakkan atom-atom karbon pada bidang kertas dengan 

substituen pada karbon asimetrik di atas bidang, maka penyusunan 

kembali formula yang telah diproyeksikan dengan cara 

memindahkannya ke luar bidang kertas tidaklah diperkenankan. 

Model tersebut tidak dapat dibalik atau diputar sebagian keluar 

bidang kertas tetapi harus diputar pada bidang aslinya. Beberapa 

penambahan telah dibuat pada konvensi Fischer yang asli; satu 

konvensi bersama menyatakan bahwa garis valensi vertikal pada 

rumus yang diproveksikan harus mengacu pada gugus-gugus yang 

terletak di belakang bidang dalam model stereo tersebut dan bahwa 

garis horizontal dibatasi hanya pada valensi-valensi yang terletak di 

atas bidang. Pembatasan ini tidak digunakan oleh Fischer, namun 

kini secara umum telah digunakan. Implikasi dari penambahan 

pada konvensi ini tidak akan dibicarakan di sini; hal tersebut 

disinggung hanya untuk menekankan adanya lebih dari satu 

himpunan kriteria. Rumus-rumus proyeksi yang digunakan dalam 

teks ini akan berlaku untuk beberapa himpunan konvensi yang kini 

digunakan. Pada penggambaran umum yang lain atom-atom 

karbon khiral dalam rantai dapat ditunjukkan dengan adanya 

COOH 

R 

HH2N C 

COOH 

R

H H2NC

Asam α L-amino Asam α-D-amino 
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perpotongan dua buah garis, dan dapat ditulis suatu persamaan 

sebagai berikut: 

 
 

 

 

 

 

 

      

   
 

Seperti telah diketahui, terdapat dua buah isomer optis pada 

asam amino dengan satu pusat khiral. Asam amino yang paling 

banyak terdapat di alam seperti yang digambarkan oleh rumus 

Fischer ditunjukkan dengan identifikasi L-; bentuk cerminnva 

merupakan enantiomorf dan dinyatakan dengan D.. 

Seperti halnya asam amino, gula sederhana juga 

merupakan molekul-molekul khiral dan konvensi Fischer juga 

berlaku untuknya. Konfigurasi absolut D- dan L-gliseraldehida 

dipastikan dengan bantuan kristalografi sinar-X, dan penemuan 

dengan menggunakan kristalografi memperlihalkan bahwa 

gliseraldehida yang memutar ke kanan dalam kenyataannya 

mempunyai konfigurasi D. Penggunaan data ini untuk meramalkan 

konfigurasi L atau D molekul-molekul lain ternyata tidak mungkin. 

Pembahasan mengenai pemberian tanda R, S untuk pusat-pusat 

khiral, dapat dibaca pada bacaan baku kimia organik. 

c. Struktur asam amino 
Suatu asam amino-α terdiri atas: (a) Atom C α. Disebut α 

karena bersebelahan dengan gugus karboksil (asam), (b) Atom H 

COOH 

S 

HH2N 

CH2 

COOH 

S

HH2N

CH2 

COOH 

SH 

H H2N

CH2 

      Sistin 
  

Sistein 
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yang terikat pada atom C α, (c) Gugus karboksil yang terikat pada 

atom C α., (d) Gugus amino yang terikat pada atom C α, dan (e). 

Gugus R yang juga terikat pada atom C α. 

Agar lebih jelas dapat anda cermati gambar berikut ini. 

 

 
 

 
d. Macam asam amino 

 
Ada 20 macam asam amino, yang masing-masing 

ditentukan oleh jenis gugus R atau rantai samping dari asam amino. 

Jika gugus R berbeda maka jenis asam amino berbeda. Contohnya 

ada pada gambar dibawah. Dari gambar tersebut tampak bahwa 

asam amino serin, asam aspartat dan leusin memiliki perbedaan 

hanya pada jenis gugus R saja.  

 
 

Gugus R dari asam amino bervariasi dalam hal ukuran, 

bentuk, muatan, kapasitas pengikatan hidrogen serta reaktivitas 

kimia. Kedua puluh macam asam amino ini tidak pernah berubah. 

Contoh struktur dari beberapa asam amino

Struktur asam amino α 
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Asam amino yang paling sederhana adalah glisin dengan atom H 

sebagai rantai samping. Berikutnya adalah alanin dengan gugus 

metil (-CH3) sebagai rantai samping. Untuk selanjutnya, dapat 

Anda cermati nama dan struktur dari 20 macam asam amino pada 

Tabel dan gambar dibawah ini. 

 

No Nama Singkatan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Alanin (alanine) 

Arginin (arginine) 

Asparagin  (asparagine) 

Asam aspartat (aspartic acid) 

Sistein (cystine) 

Glutamin (Glutamine) 

Asam glutamat (glutamic acid) 

Glisin (Glycine) 

Histidin (histidine) 

Isoleusin (isoleucine) 

Leusin (leucine) 

Lisin (Lysine) 

Metionin (methionine) 

Fenilalanin (phenilalanine) 

Prolin (proline) 

Serin (Serine) 

Treonin (Threonine) 

Triptofan (Tryptophan) 

Tirosin (tyrosine) 

Valin (valine) 

Ala 

Arg 

Asn 

Asp 

Cys 

Gln 

Glu 

Gly 

His 

Ile 

Leu 

Lys 

Met 

Phe 

Pro 

Ser 

Thr 

Trp 

Tyr 

Val 
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3. Ikatan peptida 

Kedua puluh macam asam amino saling berikatan, dengan 

urutan yang beraneka ragam untuk membentuk protein. Proses 

pembentukan protein dari asam-asam amino ini dinamakan sintesis 

protein. Ikatan antara asam amino yang satu dengan lainnya disebut 

ikatan peptida. Ikatan peptida ini dapat disebut juga sebagai ikatan 

amida. Coba Anda pelajari kembali006+- struktur dasar asam amino. 

Pada protein atau rantai asam amino, gugus karboksil (-COOH) 

berikatan dengan gugus amino (-NH2). Setiap terbentuk satu ikatan 

peptida, dikeluarkan 1 molekul air (H2O). Agar lebih jelas, coba Anda 

cermati Gambar ini. 

 

 
 

Soal Latihan: 
Pada gambar berikut, ikatan peptida ditunjukkan nomor berapa saja? 

 

 
4. Struktur arsitektur protein 

Ada 4 tingkat struktur protein yaitu struktur primer, struktur 

sekunder, struktur tersier dan struktur kuartener.   

Pembentukan ikatan peptida 
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1. Struktur primer  

Struktur primer adalah urutan asam-asam amino yang membentuk 

rantai polipeptida  dibawah ini. 

 
 

2. Struktur sekunder 

Struktur sekunder protein bersifat reguler, pola lipatan berulang dari 

rangka protein. Dua pola terbanyak adalah alpha helix dan beta 

sheet.  

 

 

 

3. Struktur tersier 

Struktur tersier protein adalah lipatan secara keseluruhan dari rantai 

polipeptida sehingga membentuk struktur 3 dimensi tertentu. 

Sebagai contoh, struktur tersier enzim sering padat, berbentuk 

globuler. Lihat contoh Gambar dibawah ini 

 

 

 

Alpha helix dan beta sheet sebagai struktur sekunder protein 

Struktur primer protein 
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4. Struktur kuartener 

Beberapa protein tersusun atas lebih dari satu rantai polipeptida. 

Struk-tur kuartener menggambarkan subunit-subunit yang berbeda 

dipak bersama-sama membentuk struktur protein. Sebagai contoh 

adalah molekul hemoglobin manusia yang tersusun atas 4 subunit, 

yang dipaparkan pada gambar berikut. 

 

 

 
 
 
 

5. Tata Nama Ikatan peptida 

Tata nama peptida Suatu polipeptida terbentuk sebagai hasil 

kon-densasi asam amino, yang menghasilkan molekul linier. Biasanya 

satu ujung rangkaian sisa-sisa asam amino ini mempunyai gugus 

asam amino bebas, dan ujung lainnya mempunyai gugus karboksil 

bebas. Polipeptid dinamakan sebagai derivat asam amino deligan 

gugus karboksil bebas 

Struktur hemoglobin yang merupakan struktur kuartener protein 
 

 Struktur tersier dari protein enzim triosa fosfat isomerase 
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Diperjanjikan bahwa urutan peptida ditulis dengan ujung NH3+ 

di kiri. Tiap asam amino dapat disingkat dengan simbol yang 

menggunakan tiga huruf, biasanya tiga huruf pertama namanya atau 

dengan satu simbol huruf. Simbol satu huruf sering dipakai untuk 

menyingkat urutan polipep-tida yang besar.  

Perbedaan antara polipeptida dan protein tidaklah jelas; istilah 

protein biasanya mengacu pada suatu biopolimer dengan berat 

molekul lebih besar dari beberapa ribu. Sedang suatu polipeptida 

mempunyai berat molekul yang lebih kecil, dan jika jumlah sisa asam 

amino dalam molekul diketahui, maka polipeptida itu dapat disebutkan. 

Misalnya, hormon glukagon merupakan non-aikosapeptida (29 sisa 

asam amino), dan oksitosin serta vasopresin adalah nonapeptida (9 

sisa asam amino, sistin dihitung sebagai 2 sisa asam amino). 

Struktur vasopresin, hormon antidiuretik, diberikan di bawah ini 

guna menggambarkan beberapa hal penting. Nonapeptida ini menjadi 

ber-bentuk siklik oleh pembentukan suatu ikatan – S- S – antara  dua 

sisa sistein, sisa L-aspartil dan L-glutamil terdapat dalam peptida siklik 

sebagai amid dan oleh karena itu merupakan sisa L-asparagi-til dan L-

glutaminil. Ujung COOH glisin terdapat sebagai amid. disin –Gli (NH2). 
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6. Fungsi protein 

Protein memegang peranan penting dalam berbagai proses 

biologi. Peran-peran tersebut antara lain: 

1. Katalisis enzimatik 

Hampir semua reaksi kimia dalam sistem biologi dikatalisis oleh 

enzim dan hampir semua enzim adalah protein. 

2. Transportasi dan penyimpanan 

3. Berbagai molekul kecil dan ion-ion ditansport oleh protein spesifik. 

Misalnya transportasi oksigen di dalam eritrosit oleh hemoglobin 

dan  transportasi oksigen di dalam otot oleh mioglobin. 

4. Koordinasi gerak 

5. Kontraksi otot dapat terjadi karena pergeseran dua filamen protein. 

Contoh lainnya adalah pergerakan kromosom saat proses mitosis 

dan pergerakan sperma oleh flagela. 

6. Penunjang mekanis 

7. Ketegangan kulit dan tulang disebabkan oleh kolagen yang 

merupakan protein fibrosa 

8. Proteksi imun 

9. Antibodi merupakan protein yang sangat spesifik dan dapat 

mengenal serta berkombinasi dengan benda asing seperti virus, 

bakteri dan sel dari organisma lain. 

10. Membangkitkan dan menghantarkan impuls saraf 

11. Respon sel saraf terhadap rangsang spesifik diperantarai oleh oleh 

protein reseptor. Misalnya rodopsin adalah protein yang sensitif 

terhadap cahaya ditemukan pada sel batang retina. Contoh 

lainnya adalah protein reseptor pada sinapsis 

12. Pengaturan pertumbuhan dan diferensiasi 

13. Pada organisme tingkat tinggi, pertumbuhan dan diferensiasi diatur 

oleh protein faktor pertumbuhan. Misalnya faktor pertumbuhan 

saraf mengendalikan pertumbuhan jaringan saraf. Selain itu, 

banyak hormon merupakan protein. 
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D.  Rngkuman 
Suatu protein adalah suatu poliamida. Ikatan yang 

menghubungkan antar asam amino penyusun suatu protein adalah 

ikatan peptida. Hidrolisis protein menghasilkan asam-asam amino α 

dengan konfigurasi (L) pada karbon α. Asam-asam amino menjalani 

suatu reaksi asam-asam dalam (internal) dan menghasilkan ion dipolar 

(zwiitter ion). Asam amino dapat diklasifikasika atas asam amino 

esensial yaitu asam amino yang tidak dapat disintesis oleh organisme, 

sedangkan yang mampu disintesis oleh organisme termasuk asam 

amino non esensial. Selain itu klasifikasi asam amino dapat 

dikelompokkan atas asam amino asam, asam amino netral, serta asam 

amino basa. Struktur dari protein dikelompokkan atas struktur primer,  

sekunder, tersier, dan kuartener. Protein memegang penting bagi 

kehidupan, karena protein berfungsi sebagai enzim, hormon, antibodi, 

bahan makanan, dan transport. 
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Tes  Formatif 
1.  Pada senyawa berikut ini, termasuk kelompok asam amino penyusun 

protein, kecuali ..... 

 A.  Asam stearat   B. Asam aspartat 

 C.  Asam glutamat                         D.  Asparagin 

2.  Asam amino yang termasuk kelompok asam amino esensial adalah ... 

 A.  Valin  dan alanin   C.  Histidin dan leusin 

           B.   Alanain dan asparagin            D.  Glisin dan asam aspartatt 

3. Asam amino yang paling sederhana adalah: 

A. Glisin   B. Alanin   C. Valin D. Lisin 

4.  Asam amino dengan rantai samping cincin aromatis adalah 

    A. Tirosin   B. Glutamin   C. Valin  D. Lisin 

5.   Protein yang berperanan sebagai zat antibodi adalah  .... 

         A.  Albumin                  C.  Ovalbumin   

          B.  Fibrinogen              D.   Hemoglobin 

6. Terangkan bagaimana pengaruh pH terhadap asam amino. 

7. Terangkan bagaimana pembentukan ikatan peptida..... 

8. Jelaskan pengertian asam amino esensial dan non esenial, serta 

berikan contohnya... 

9.   Di alam asam amino yang menyusun protein ada.... 

10.  Sebutkan tiga macam peranan  protein bagi kehidupan? 

 

KUNCI  JAWABAN TES FORMATIF 
 

Kegiatan Belajar 2 

1.  C  2.  C  3.  D  4. D  5. B 

Kegiatan Belajar 3 
  1.   B  2. A  3. D  4. A              5. B 

   6.  C            7.  D              8.  B               9. D              10.  C 

11.   B           12.  C           13.  B             14. D              15.  B 
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Kegiatan Belajar 4 
   1.  D   2. C  3.  B  4. A  5. C 

 

Kegiatan Belajar 5 
    1.  D  2. B  3.  A  4. D  5. C 

 
Kegiatan Belajar 6 
   1.  C   2. B  3.  C  4. A  5. D 

Kegiatan Belajar 7 
   1.  D   2. A  3.  B  4. A  5. B 

 

Kegiatan Belajar 8 
   1.  A   2. B  3.  A  4. A  5. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLOSSARIUM 
Alkana, 
Alkena 
Alkuna 
Alkohol 
Alkano 
Alkoksi 
Asam Alkanoat 
Alkil alkanoat 
Asam lemak 
Asam Amino 
Benzena, 
Bensin 
Disakarida 
Fruktosa 
Glukosa 
Galaktosa 
Hidrokarbon 
Ikatan glikosida 
Ikatan peptida 
Isomer 
Karbohidrat, 
Lipida 
Minyak bumi 
Minyak Tanah 
Manosa 
Monosakarida 
Polisakarida,  
Pati 
Protein 
Sabun 
Toluena  
Turunan Hidrokrabon 
Turunan benzena. 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
 
 

A. Deskripsi 
Buku ajar untuk PLPG Kimia Anorganik ini terdiri dari materi: 

Senyawa Kompleks, Unsur-Unsur Transisi, Unsur-Unsur Gas Mulia 

dan Polimer. 

Senyawa Kompleks adalah materi kimia yang sangat penting, 

karena merupakan ilmu yang mendasar bagi berbagai senyawa baik 

senyawa organik maupun senyawa anorganik, bahkan keduanya dapat 

bergabung menjadi senyawa yang kompleks. Karena luasnya 

pengetahuan senyawa kompleks kemudian muncul cabang kimia: 

Organologam, Bioanorganik, dan lain-lainnya. Di dalam kehidupan 

sehari-hari baik yang menyangkut masalah tubuh manusia, tumbuhan 

maupun terapi-terapi (terapi khelat) banyak melibatkan phenomena 

senyawa kompleks.  

Unsur-unsur transisi adalah unsur-unsur yang terletak di bagian 

tengah dalam tabel sistem periodik, termasuk golongan unsur transisi 

atau dikenal dengan golongan d. Mempunyai sifat-sifat yang unik bila 

dibandingkan dengan sifat unsur-unsur golongan lainnya. Banyak 

phenomena kompleks terlibat dalam sifat-sifat unsur-unsur transisi ini. 

Unsur-Unsur gas mulia menjadi sangat menarik karena belum 

banyak sifat maupun phenomena yang belum dapat terungkap 

maupun yang belum  diketahui orang. Yang menarik bagi beberapa 

unsur gas mulia adalah pada perkembangan berikutnya ada 

perubahan penting dari pada yang telah diketahui orang sebelumnya. 

Polimer adalah penggabungan molekul-molekul kecil menjadi 

melekul yang besar. Polimer menjadi sangat penting dan terkenal, 

karena telah dirasakan banyak manfaatnya bagi peradaban. Berbagai 

produk maju telah dihasilkan dari polimer, seperti: nylon, polyster, 

saran, karet sintetis, dan sebagainya. 
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B. Prasarat 
Untuk mempelajari senyawa kompleks, sebelumnya perlu 

mendalami cabang kimia yang disebut kimia koordinasi. Dimana 

cabang kimia tersebut sangat erat hubungannya dengan cabang mata 

kuliah yang disebut ikatan kimia.  

Unsur-Unsur transisi dapat dikuasai dengan baik bila telah 

mengenal tabel periodik sistem. Dengan menguasai pengetahuan 

tabel sistem periodik unsur, akan dapat terlihat dan terpahami 

bagaimana letak posisi unsur transisi terhadap unsur golongan lain 

dan bahkan bagaimana posisi sesama unsur transisi juga menentukan 

dan menggambarkan sifatnya. 

Unsur-Unsur gas mulia juga dapat dikuasai dengan lebih baik kalau 

sebelumnya juga telah menguasai tabel sistem periodik unsur seperti 

tersebut sebelumnya. Karena letak dalam SPU juga berkaitan banyak 

dengan sifat gas mulia. 

Semua yang tersebut diatas adalah perlu pengetahuan dasar kimia 

anorganik secara matang. 

Polimer dapat dipahami kalau sudah mendalami pengetahuan 

dasar kimia organik, karena perkembangan tentang polimer pada 

awalnya banyak kaitan dengan perkembangan kimia organik. Tetapi 

pada perkembangan selanjutnya, muncul polimer anorganik seperti 

pada kaca, asbes dan lain-lainnya.  

 

C. Petunjuk Belajar 
Agar belajar tentang senyawa kompleks dapat berhasil lebih baik, 

diharapkan banyak memahami dan mempelajari tentang kimia 

koordinasi dan ikatan kimia. Sedangkan kalau ingin mendalami tentang 

unsur-unsur transisi dan gas mulia, perlu mendalami dan belajar 

tentang kimia anorganik terutama tentang sistem periodik unsur. 

Belajar kimia polimer juga akan lebih baik kalau sebelumnya 
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menguasai kimia organik, untuk polimer organik. Sedangkan untuk 

polimer anorganik, sebelumnya perlu mendalami sebelumnya dengan 

kimia anorganik. 

 

D. Kompetensi dan Indikator  
Setelah menguasai tentang senyawa kompleks, peserta diharapkan 

dapat mengenal segala phenomena yang berhubungan dengan 

senyawa kompleks sehingga dapat menerangkan berbagai contoh 

senyawa kompleks. 

Setelah menguasai tentang unsur-unsur transisi diharapkan peserta 

dapat mengenal sifat, senyawa, terdapatnya, aplikasinya, serta 

manfaat unsur-unsur transisi. Diharapkan juga dapat merangsang 

untuk mengimprovisasi dan menginovasi pembelajaran kimia unsur-

unsur transisi. 

Setelah menguasai tentang unsur-unsur gas mulia diharapkan juga 

dapat mengenal sifat, senyawa, terdapatnya, aplikasinya, serta 

manfaat unsur-unsur transisi. Diharapkan juga dapat merangsang 

untuk mengimprovisasi dan menginovasi pembelajaran kimia unsur-

unsur gas mulia. 

Setelah menguasai tentang kimia polimer, diharapkan dapat 

mengenal sifat, cara pembuatan, manfaat, dan diharapkan juga dapat 

menanamkan jiwa ilmu minded pada peserta didik atau bila perlu 

mampu mendorong menjadi ilmuwan, sehingga dapat 

mengembangkan ilmu pengetahuan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 BAB II. KEGIATAN BELAJAR 1 
 
A. Kompetensi dan Indikator 

Kompetensi 
Menggali pengertian tentang senyawa kompleks dan segala 

perkembangan dan aplikasin 

Indikator 
Menguasai pengertian senyawa kompleks 

Menguasai teori Werner 

Menguasai aturan EAN 

Mengenal Klasifikasi dan Tatanama senyawa kompleks 

Mengenal Stereokimia Senyawa Kompl 

 

B. Uraian Materi 
 
   I. SENYAWA KOMPLEKS 

1.1. Pendahuluan 
Banyak dijumpai suatu senyawa yang tersusun atas satu atom 

pusat (biasanya logam) atau kelompok atom (seperti VO, VO2, TiO 

) dan sejumlah anion atau molekul netral yang mengelilingi atom 

atau kelompok atom pusat itu. Senyawa semacam ini dikenal 

sebagai senyawa koordinasi atau senyawa kompleks. Anion 

atau molekul netral yang mengelilingi atom pusat atau kelompok 

atom itu disebut dengan ligan. Jika ditinjau dari system asam basa 

Lewis, atom pusat atau kelompok atom dalam senyawa koordinasi, 

berperan sebagai asam Lewis, sedangkan ligannya berfungsi 

sebagai basa Lewis. 
Cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang senyawa 

koordinasi atau senyawa kompleks disebut kimia koordinasi. Sifat-

sifat senyawa koordinasi dapat diprediksi dari sifat ion pusatnya, 

Mn+ , dan ligan, L1, L2  , ……….dst. Jumlah muatan kompleks 

ditentukan dari penjumlahan muatan ion pusat dan ligan yang 
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membentuk kompleks. Hal yang sangat spesifik dari senyawa ini 

adalah adanya spesies bagian dari senyawa itu yang tidak berubah 

baik dalam padatan maupun dalam larutan, walaupun ada sedikit 

disosiasi. Spesies tersebut dapat berupa nonionic, kation, atau 

anion, bergantung pada muatan penyusunnya. Jika bermuatan 

maka spesies itu disebut ion kompleks atau lebih sederhana 

disebut spesies kompleks. Kompleks ini harus dibedakan dengan 

garam rangkap. Sebagai contoh dua senyawa 2KCl.HgCl2 dan  

2KCl.HgCl2 . Nampaknya kedua senyawa itu mirip, tetapi ternyata 

memiliki sifat berbeda. Senyawa pertama dalam larutan 

menghasilkan tiga ion tiap molekul sedangkan senyawa kedua 

menghasilkan tujuh ion tiap molekulnya. Berdasarkan perbedaan 

sifat itu senyawa pertama dinamakan senyawa kompleks yang 

secara umum ditulis K2 [HgCl4] , dan kedua dinamakan garam 

rangkap dan tetap ditulis 2KCl.HgCl2. Tetapi kadang-kadang tidak 

mungkin dapat dibedakan kedua pengertian tersebut. Sebagai 

contoh garam ion Cu2+ .  

Data X-ray difraksi menunjukkan bahwa empat ion klorida 

menempel kuat secara tetrahedral pada ion kobalt sehingga 

rumusnya ditulis K2 [Co(Cl)4] tetapi setelah dilarutkan dalam air 

senyawa itu bereaksi cepat dengan air menghasilkan warna pink. 

K2 [Co(Cl)4] + 6H2O     →  2K2+ + Co(H2O)6 
2+ + 4Cl4- 

Sehingga kelakuannya sama dengan kelakuan  garam rangkap.  

Penjelasan dasar senyawa koordinasi telah dikemukakan oleh 

seorang ahli kimia dari Denmark S.M.Jorgensen (1837-1914) dan 

seorang dari Swiss Alberd Werner (1866-1919). Mereka telah 

mensintesis ribuan senyawa koordinasi dengan cara mencampur 

antara larutan ion pusat jenuh dengan larutan ligan jenuh. Dalam 

campuran itu akan terbentuk senyawa koordinasi. Werner telah 

mengemukakan teori yang menjelaskan tentang senyawa 

koordinasi dan mengkorelasikan dengan hasilpengamatan. 
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Senyawa-senyawa koordinasi yang dapat dijelaskan menggunakan 

teori Werner dikenal dengan nama kompleks Werner. Dia 

mengembangkan pemikiran dari interaksi antara kation dan anion 

untuk menjelaskan aktivitas kimia , konduktivitas listrik, dan isomer 

dalam senyawa. Meskipun Werner tidak mempunyai pembuktian 

tentang teori yang dia kemukakan tetapi teorinya itu lebih baik 

daripada teori Jorgensen yang memandang bahwa senyawa 

koordinasi dibentuk oleh pengikatan ligan. 

 

1.2. Teori Koordinasi Werner  
Teori koordinasi Werner sangat sederhana. Teori ini dapat 

dinyatakan dalam bentuk postulat berikut ini: 

1.Sebuah ion mempunyai dua jenis valensi, yaitu valensi primer 

(valensi dapat terionisasi) dan valensi sekunder (valensi tidak 

dapat terionisasi). 

2.Jumlah valensi sekunder suatu ion adalah tertentu, misalnya ion 

Pt4+, Co3+, Ti3+, Fe3+ bervalensi sekunder 6 (enam); ion Pd2+, Pt2+, 

Cu2+, Ni2+  bervalensi 4 (empat) ; dan ion Cu+, Ag+, Au+, Hg+ 

bervalensi 2 (dua). 

3.Valensi sekunder harus dipenuhi oleh anion atau molekul netral 

yang mempunyai pasangan elektron bebas (misalnya halida, 

sianida, amonia, amin dan air). 

4.Dalam sebuah senyawa, valensi sekunder harus dipenuhi secara 

sempurna. Setelah valensi ini dipenuhi, kemudian valensi primer 

baru dipenuhi oleh anion jika membentuk kompleks kation dan 

begitu sebaliknya. 

5.Valensi sekunder memiliki ruangan dan bentuk geometri tertentu. 

Valensi sekunder 4 dari ion nikel berbentuk tetrahedral, dari ion 

tembaga berbentuk bujursangkar, dan valensisekunder 6 dari 

kobalt atau kromium berbentuk oktahedral. 
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Dengan menggunakan postulat itu, Werner telah dapat 

menjelaskan perbedaan sifat dari kompleks kobalt (III) klorida dan 

amonia yang direaksikan dengan larutan AgNO3 . Kobalt (III) 

dipandang memiliki valensi sekunder 6. 

Tabel 1.  Sifat-sifat kompleks CoCl3.xNH3 

Kompleks Nama Warna Mol  
AgCl 

Daya 
Hant
ar 

Rumus Kompleks 

CoCl3.6H2O Luteo Kuning 3 431,6 [Co(NH3)6]3+.3Cl- 
CoCl3.5H2O Purpureo Purpel 2 261,3 [Co(NH3)5Cl]2+.2C

l- 
CoCl3.4H2O Praseo Hijau 1 -  [Co(NH3)4Cl2]+.Cl- 
CoCl3.4H2O Violeo Violeo 0 - [Co(NH3)4Cl2]+.Cl- 

 
Werner menggambarkan struktur kompleks itu adalah sebagai 

berikut: 
 
  NH3          Cl                                                          Cl 
 
       NH3                        NH3                                          NH3                           

NH3 
 
Cl              Co                                                Cl                     

Co               Cl 
 
       NH3                          NH3                                         NH3                           

NH3 
 
                         NH3        Cl                                                          

NH3 

 
                 CoCl3.6NH3                                                                                        

CoCl3.5NH3 
 
 
        Cl 
 
NH3         NH3 
 
Co                       Cl          

 :       
                                                                         

 :Valensi primer 
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______________:Valensi sekunder 

NH3                           NH3 
 
         Cl  
            CoCl3.4NH3 
Struktur kompleks CoCl3.xNH3 
 

1.3. Aturan Bilangan Atom Efektif 
Orang pertama yang memikirkan tentang ikatan dalam 

senyawa kompleks adalah Sidgwick, yang mengembangkan teori 

oktet G.N.Lewis pada senyawa koordinasi. Ligan dipandang 

sebagai basa Lewis yang memberikan satu atau lebih pasang 

elektron pada ion pusat elektron dalam yang berperan sbagai asam 

Lewis. Menurut  Sidgwick , kompleks, baik dalam bentuk molekul 

atau ion , akan stabil apabila memiliki jumlah elektron sama dengan 

yang dimiliki oleh salah satu unsur gas mulia, karena konfigurasi 

gas mulia dianggap paling stabil. Total jumlah atom atau ion logam 

dengan elektron yang diterima dari ligan dinamakan bilangan atom 

efektif (effective atomic number, EAN). Dan, apabila bilangan itu 

sama dengan jumlah elektron yang dimiliki oleh salah satu gas 

mulia, yaitu36 (Kr), 54 (Xe) atau 86 (Rn), maka dikatakan bahwa 

kompleks itu mengikuti aturan EAN. Teori ini bermanfaat untuk 

senyawa organologam karena hampir semua organologam 

mengikuti aturan ini. 

Tabel 2 Beberapa kompleks mengikuti aturan EAN 

Co      = 27 
e 

Co3+    = 24 
e 

6NO2
-  =12 

e 
 
[Co(NO2)6 

]3-  = 36 e 
 

Ag            = 
47 e 

Ag+              = 
46 e 

4NH3         = 
8  e 

 
[Ag(NH3)4]+   

=  54 e 

Pt                 
= 78 e 

Pt4+                     

= 74 e 
6Cl-              

= 12 e 
 
[Pt(Cl6)]2-   

= 86 e 
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Tetapi, meskipun kompleks [Ag(NH3)4]+   merupakan kompleks 

stabil yang mengikuti aturan EAN, ada kompleks perak stabil yang 

tidak mengikuti aturan EAN, yaitu [Ag(NH3)2]+   yang mempunyai 

harga EAN 50 elektron. Kemudian banyak bermunculan kompleks 

stabil yang tidak mengikuti aturan EAN seperti pada tabel 3. 

 Tabel 3 Haraga EAN dari beberapa ion kompleks 

Cr        = 
24 e 

Cr3+     = 21 
e 

6NH3   = 12 
e 

 
 
[Cr(NH3)6

3+   

= 33 e 
 

Ni               
=     28 e 

Ni2+            
=     26 e 

6NH3         
=     12 e 

 
 
[Ni(NH3)6]2+  

= 38 e 

Co              
=     27 e 

Co2+             
=     25 e 

4Cl-             
=       8 e 

 
 
[Co(Cl4)]2-   

=  8 e 

 
 
Karena banyaknya perkecualian mengakibatkan teori aturan 

bilangan atom efektif menjadi kurang berkembang dan dirasa tidak 

ada manfaatnya. Selain itu teori ini juga tidak menerangkan sesuatu 

secara logis sekalipun mengacu pada stabilitas pada konfigurasi 

gas mulia.  

 

1.4. Klasifikasi, Tata Nama dan Stereokimia Senyawa Kompleks 
 

1.4.1.  KlasifikasiSenyawa Kompleks 
 

Ditinjau dari teori asam basa, ligan dalam senyawa 

koordinasi merupakan basa Lewis sedangkan ion logam pusat 

merupakan asam Lewis. Ligan yang bergabung dengan ion logam 

dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1.Ligan monodentat 

Ligan yang hanya mampu memberikan satu pasang elektron 

kepada satu ion logam pusat dalam senyawa koordinasi disebut 

ligan monodentat, misalnya semua ion halida, amonia, air, dan PR3. 
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2.Ligan bidentat 

Ligan yang mempunyai dua atom donor sehingga mampu 

memberi dua pasang elektron disebut ligan bidentat. Hasil 

pembentukan ikatan koordinasi, ligan bidentat akan menghasilkan 

struktur cincin dengan ion logamnya (sering disebut cincin kelat) 

Ligan bidentat dapat berupa molekul netral, seperti diamin, difosfin, 

disulfit, atauanion seperti oksalat, karboksilat, nitrit,ditiokarbamat 

atau ion glisin.  

3.Ligan polidentat 

Ligan polidentat ini meliputi ligan-ligan yang memiliki lebih 

dari dua atom donor. Ligan ini dapat disebut tri, tetra, penta atau 

heksadentat bergantung pada jumlah atom donor yang ada. 

 Ligan polidentat tidak selalu menggunakan semua 

atom donor untuk melakukan ikatan koordinasi. Ion sulfat atau nitrat 

mungkin dapat sebagai mono atau bidentat bergantung pada jenis 

kompleks yang akan terbentuk. EDTA sebagai heksadentat 

mungkin hanya menggunakan empat atau lima atom donornya 

sehingga merupakan tetra atau pentadentat bergantung pada 

ukuran dan stereokimia kompleks. Sebaliknya, OH-  atau NH2 yang 

dikatakan sebagai monodentat mungkin dapat berfungsi sebagai 

bidentat untuk membentuk jembatan 

.Berdasarkan pada jenis ikatan koordinasi yang terbentuk, 
ligan dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1.Ligan yang tidak mempunyai elektron sesuai dengan 

ikatan π dan orbital kosong sehingga ikatan yang terbentuk hanya 

ikatan π , seperti H-, NH3, SO3
2-, atau RNH2. 

2.Ligan yang mempunyai dua atau tiga pasang elektron 

bebas selain membentuk ikatan  π juga dapat membentuk ikatan σ 

dengan ion logam , seperti N3-, O2-, F-, Cl-, Br-, I-, OH- , S2-, NH2- , 

H2O , R2S , R2O , dan NH2. 
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Tabel 4 Macam-macam ligan 

Nama  Rumus / Struktur 
Ligan monodentat 
Molekul netral  
-ligan- π 
-ligan donor- σ 

 
 

H4, RCN, PH3, PCl3 
NH3, NR3, N2H4, ROH, amin, piridin 

Ligan bidentat 
Carbonato, nitrato, sulfato 
Perokso 
Eilendiamin (en) 
Etilendifosfin (difos) 
1,2-propandiamin (pn) 

 
OCOO; ONOO; OOSOO 
-O-O- 
NH2CH2CH2NH2 
H2PCH2CH2PH2 
NH2CH2CHNH2 
              CH3 

Ligan tridentat 
Dietilentriamin (trien) 
Iminodiasetato 

 
H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2 
-OOCH2NHCH2COO- 

Ligan tetradentat 
Ligan linier terbuka 
Trietilentetraamin (trien) 
Ligan tripod: 
Nitrilotriasetato 
Tris(dimetilamino)amin 
Tris(difenilfosfino)amin 
Ligan siklis: 
Porfirin 
Ptalosianin 

 
H2NCH2CH2NHCH2CH2NHCH2CH2NH2
 
 
-N(CH2 –COO-)3 
-N[CH2CH2N(CH3)2]3 
N[(CH2)2PPh2]3 

 

 
 

Ligan pentadentat 
Etilendiamintriasetato 
Tetraetilenpentamin 

 

Ligan Heksadentat 
Etilendiamintetraasetato 
(EDTA) 

 

 
3.Ligan yang memiliki orbital π anti ikatan kosong dengan 

tingkatan energi rendah yang dapat menerima elektron yang 

orientasinya sesuai dengan logam, seperti CO, R3P,  R3As , Br-, I-, 

CN-, Py, dan acac. 

4.Ligan yang tidak ada pasangan elektron bebasnya, tetapi 

memiliki elektron ikatan – π , seperti alkena, alkuna, benzen, dan 

anion siklopentadienil. 
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5.Ligan yang dapat membentuk dua ikatan π dengan dua 

atom logam terpisah dan kemudian membentuk jembatan. Sebagai 

contoh antara lain F-, Cl-, OH- , SO4 2-, NH2
 - , CO, O2-  ,O2

-   . 

 

Macam-macam Atom Ligan 
Atom-atom yang secara langsung kontak dengan ion logam 

dalam kompleks, selain logam-logam itu sendiriyang membentuk 

M-M, adalah non logam dan metaloid dari golongan IV, V, VI, dan 

VII pada tabel periodik unsur. Berdasarkan pembentukan kompleks 

dengan atom yang berbeda, Pearson telah mengelompokkan ligan 

dan juga logam ke dalam atom keras (hard) dan lunak (soft). Ion 

logam dengan orbital d hampir kosong atau terisi penuh elektron 

yang tidak dapat digunakan untuk pembentukan ikatan π (logam 

alkali, alkali tanah, Al, Ga, Ir, Sn, Pb, Ti, Zn, Hg, Y, Sc, La, V, dst) 

disebut asam keras atau ligan klas (a) dan ligan yang membentuk 

kompleks secara kuat dengan logam-logam itu disebut basa keras 
atau basa kelas (a). Sebaliknya logam-logam dengan orbital d-nya 

hampir penuh elektron yang dapat membentuk ikatan – π dengan 

ligan yang dapat menerima elektron orbital itu dalam orbital kosong 

yang sesuai disebut logam lunak atau logam atau asam kelas (b) 
sedangkan ligannya disebut ligan atau basa lunak atau basa 
kelas (b) sebagai contoh Cu(I), Hg(II), Pd(II), Pt(II), PR3, dst. 

Jenis Logam 
Selain pengelompokan ion logam ke dalam kelas (a) dan (b), 

pengelompokan lebih bermanfaat dapat dilakukan berdasarkan 

konfigurasi elektronnya. Ada empat jenis logam berdasarkan 

konfigurasinya, yaitu: 

1.Ion dengan konfigurasi sama dengan gas mulia. 

Ion ini membentuk ikatan mulai dari bersifat ionik sampai 

kovalen sesuai dengan kenaikan muatan ionnya. Sifat ikatan ionik 

turun dengan urutan: 
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Na+ > Mg2+ > Al3+K+ > Ca2+   >   Sc3+  >   Ti4+    > V5+   >  Cr6+   

> Mn7+ 

(ionik)      (kovalen) 

 

Tabel 5Macam-macam Atom Ligan 
 

GOLONGAN 
IV V VI VII 
C 
 
 
Sn 

N 
P 
As 
Sb 

O 
S 
Se 
Te 

F 
Cl 
Br 
I 

 
 
Untuk unsur transisi, ikatan L (π)  →  M (π)       (L = ligan, M 

= ion logam) diharapkan jika L dapat bertindak sebagai donor 

elektron dalam hal ini, seperti ion oksida. Stereokimia dapat 

diramalkan melalui teori VSEPR dan kompleks bersifat 

diamagnetik. Ion 4f dalam keadaan +3 juga dapat dimasukkan 

dalam kelompok ini karena elektron dalam orbital f berada di bawah 

orbital valensi dan tidak terlibat dalam kombinasi kimia. 

2. Ion dengan 18 elektron 

Ion dengan konfigurasi ns2 np6 nd10 juga simetri secara 

sperical  dan termasuk logam-logam transisi dan keadaan oksida 

negatif. Ion-ion itu membentuk kompleks kovalen dimana ikatan  π 

M(d) → L(d) dan juga L(p) → M(d) menjadi penting. Penerima 

elektron L atau M dapat menerima pasangan elektron dalam orbital 

d terluar sehingga ikatan π ini menjadi penting dengan kenaikan 

ukuran dan juga bilangan oksidasi ion logam. Semua kompleks ini 

bersifat diamagnetik dan teori VSEPR dapat menggambarkan 

stereokimia kompleks dengan baik. 

3.Ion pasangan inert (ns2) 

Ion-ion ini simetri secara sperical dalam sistem terisolasi 

,tetapi pasangan elektron pada s2 menghasilkan distribusi pada 
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daerah tertentu dan tetap non ikatan dengan kompleks. Teori 

VSEPR juga dapat digunakan untuk meramalkan stereokimia 

kompleks, dan sifatnya diamagnetik. 

4. Ion logam transisi (ndx, x = 1-9) 

Ion-ion ini sedemikian bervariasi sifatnya dalam kompleks 

sehingga tidak ada pernyataan umum dapat diberikan pada 

kompleksnya. Sifat ikatan yang terbentuk berubah dari ionik sampai 

kovalen, dan ikatan M → L atau L→ M  sangat bergantung pada 

kompleks yang terbentuk. Molebdenum dapat berada sebagai 

Mo5+, MoO3+, Mo2O2
6+, Mo2O3

4+ , Mo2O4
2+ dalam kompleks yang 

berbeda. 

 
Tata Nama Senyawa Kompleks 

Berikut ini merupakan aturan dasar tentang tata cara 

penamaan senyawa kompleks , yang diambil dariInternasional 

Union Of Pure and Applied Chemistry, IUPAC (1976). 

1. Penamaan ligan 

 

Selain ligan-ligan spesifik seperti NH3 (yang dinamakan 

amin), H2O ( akuo), NO (nitrosil), dan CO (carbonil), penamaan 

ligan diatur sebagai berikut: 

i. Ligan anion 

Untuk ligan-ligan anion, penamaan ditambah dengan akhiran 

”O”. Jadi okso , OH- adalah hidrokso , CN- siano, NO2
- nitroso, 

SO4
= sulfato, SO3

= sulfito.  

[Co(NO2)6]3-  :  heksanitritokobaltat(III) 

 
ii. Ligan organik 

Radikal bebas diberi nama seperti namanya sendiri . Contoh 
CH3 diberi nama metil, C6H6 fenil. 
[Hg(CH3)2]  :  dimetilmerkuri (II) 
 

iii.  N2 dan O2 dinamakan dinitrogen dan dioksigen 
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[Rn(NH3)5N2]2+ : pentaamindinitrogenrutenium(II) 
 
2. Penamaan logam 

Untuk kompleks-kompleks kation dan netral, penamaan 

diakhiri dengan nama logam dalam bahasa Inggris (untuk 

Indonesia disesuaikan), yang diikuti dengan bilangan oksidasi 

logam dalam nomor Romawi.Contoh: nikel(II), besi(II), dst. 

Jika kompleks anion , nama logam dalam bahasa latin 

dengan diakhiri akhiran “at” digunakan , seperti cuperat, ferrat, 

argentat dst. Bilangan oksidasi tetap ditunjukkan dengan nomor 

Romawi. 

Contoh: 
[Fe(NH3)6]2+ : heksaaminbesi(II) 
[FeCl4]2-        : tetrakloroferrat(II) 
 
 

3. Awalan yang menunjukkan bilangan  

Awalan di atau bis digunakan untuk menandakan adanya 

dua ligan yang sama, tri atau tris untuk tiga, tetra atau tetrakis 

untuk empat, dst. Istilah bis, tris, tetrakis dst digunakan jika 

ligannya senyawa organik yang sudah menggunakan awalan di, 

tri, tetra dst atau juga dapat mempunyai pengertian yang berbeda 

jika digunakan awalan di, tri, dst. Contoh: 

[Cu(py)2Cl2] : bispiridindiklorotembaga(II) 

dipiridin adalah ligan yang sama sekali berbeda, C5H4N- C5H4N 

 
4. Urutan penulisan 

Ligan-ligan ditulis pertama kemudian diikuti logam pusat 

pada akhir. Ligan netral ditulis dahulu, diikuti ligan anion yang 

ditempatkan dalam urutan abjad jika isomer khusus tidak 

diinginkan . Dalam kompleks bujursangkar mungkin diperlukan 

penulisan khusus untuk menunjukkan isomer geometri. 

Contoh: 

[Co(NH3)4Cl2]+Cl-  :  tetraamindiklorokobalt(III) klorida 
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[(Me)(Et)(Ph)PO]   :  etilmetilfeniloksofosfor(IV) 

[Pt(NH3)(NH2OH)(NO2)(py)]+Cl-  : 

aminhidroksilaminpiridinnitritoplatina(II)klorida 

[Co(NH3)3Cl2CO3]-    : triaminkarbonatodiklorokobaltat(III). 

Untuk penentuan urutan ligan, awalan di, tri, dst tidak 

dipertimbangkan. 

 
5.  Isomer 

Isomer ditunjukkan oleh awalan yang diikuti oleh (-), Contoh: 

Cis-[Pt(NH3)2Cl2 :  cis-diammindikloroplatina(II) 

Trans-[Co(NH3)4Cl2]+ : trans-tetraammindiklorokobalt(III) 

Untuk ligan ambidentat (ligan monodentat yang mempunyai dua 

atom dapat berfungsi sebagai donor elektron) dibedakan 

penempatan simbul atom yang terlibat dalam koordinasi. Sebagai 

contoh tiosianat (N atau S), nitrito (N atau O ). Jadi 

untukkompleks: 

[(Co)5Ir(SCN)]+ : pentakarboniltiosianato(S) iridat (II). 

[(NH3)5Ru(NSC)]2+  : pentaammintiosianato(N)rutenat(III) 

Dalam hal isomer geometri kompleks bujursangkar, isomer yang 

berbeda ditunjukkan oleh penyusunan ligan yang diatur 

berdasarkan urutan posisinya. 

[Pt(Cl)(Br)(NH3)(py)]  : klorobromoamminpiridinplatina(II) 

[Pt(Br)(Cl)(NH3)(py)]  : bromokloroamminpiridinplatina(II) 

6.Ligan jembatan 
Awalan ”µ” digunakan untuk menandai ligan yang bertindak 

sebagai ligan jembatan. Untuk dua gugus jembatan dari jenis 

yang sama di-µ digunakan. Untuk membedakan dengan ligan 

lain, ligan jembatan dipisahkan dengan tanda ” – ” .  Dalam 

senyawa simetri dapat diberi nama secara efisien dengan 

menempatkan gugus jembatan lebih dahulu. Contoh: 

Pentaamminkobalt(III)- µ-amido-

tetraamminakuokobaltaaaaaa9iii0klorida 
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Tetraamminkobalt(III)- µ- superokso-µ-amidotetra amminkobalt 

bromida (III) 

Di-µ- klorobis (diamminplatina(III)klorida 
 

Stereokimia Senyawa Kompleks 
Senyawa koordinasi dapat mengalami dua macam 

stereoisomer , yaitu isomer geometri dan isomer optik. Isomer 

geometri terjadi antara dua isomer yang memiliki rumus kompleks 

sama, tetapi penyusunan ruang dari beberapa ligan berbeda. 

Isomer geometri dapat dipisahkan dan harus dibedakan dengan 

isomer konformasi, yang terjadi dalam kesetimbangan dinamik 

antara yang satu dengan yang lain, dan ini disebabkan oleh 

perbedaan tenaga aktivasi. Isomer optik terjadi apabila dua 

senyawa memutar bidang sinar polarisasi yang berbeda. Banyak 

molekul tidak memiliki titik atau bidang simetri. 

Werner mengemukakan bahwa jika kompleks logam 

koordinasi empat tipe [MA2B2] memiliki isomer geometri, misalnya 

isomer cis dan trans, maka dapat disimpulkan bahwa kompleks itu 

berbentuk :bujursangkar. Kompleks ini tidak mungkin berbentuk 

tetrahedral karena bentuk tetrahedral tidak memiliki isomer 

geimetri. Kompleks [M(AB)2] bersifat optis aktif jika M memiliki 

valensi sekunder dengan susunan tetrahedral atau dengan kata 

lain kompleks itu berbentuk tetrahedral. Kompleks bujur sangkar 

tidak akan memberikan isomer optik  

Isomer cis dan trans dapat dibedakan oleh : 

1.Momen dipol.  

Senyawa trans dari [Pt(PEt3)2Cl2] akan mempunyai momen 

dipol yang dapat diabaikan karena adanya penghilangan momen 

ikatan dari masing-masing ikatan, tetapi isomer cis akan 

mempunyai momen dipol yang berarti. 
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2.Spektroskopi IR.  

Isomer trans memberikan spektrum lebih sederhana 

daripada isomer cis karena pengurangan frekuensi stretching ikatan 

M-A dan M-B dalam isomer trans. 

3.Metode reaktivitas kimia.Dengan asumsi bahwa tidak ada 

perubahan struktur dari ligan, sederetan reaksi dapat dipakai untuk 

membedakan antara isomer trans dan cis. 

 

C.  Latihan 
1.Apa perbedaan garam kompleks dengan garam rangkap? 

2.Berikan contoh beberapa kompleks yang mengikuti aturan EAN. 

3.Beri penjelasan tentang: ligan monodentat, ligan bidentat, dan ligan 

polidentat. 

4.Tulis rumus molekul dari ion kompleks: pentaamin dinitrogen 

ruthenium (II) 

5.Bagaimana tipe kompleks logam koordinasi empat yang dapat 

dipastikan membentuk bujur sangkar? 

D. Lembar Kegiatan Siswa 
Pelajarilah dengan sebaik-baiknya materi tentang senyawa 

kompleks, kemudian jawablah latihan- latihan tersebut diatas. 

Cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang senyawa koordinasi 

atau senyawa kompleks disebut kimia koordinasi. Sifat-sifat senyawa 

koordinasi dapat diprediksi dari sifat ion pusatnya, Mn+ , dan ligan, L1, 

L2  , ……….dst. Jumlah muatan kompleks ditentukan dari penjumlahan 

muatan ion pusat dan ligan yang membentuk kompleks. Hal yang 

sangat spesifik dari senyawa ini adalah adanya spesies bagian dari 

senyawa itu yang tidak berubah baik dalam padatan maupun dalam 

larutan, walaupun ada sedikit disosiasi. Spesies tersebut dapat berupa 

nonionic, kation, atau anion, bergantung pada muatan penyusunnya. 

Jika bermuatan maka spesies itu disebut ion kompleks atau lebih 

sederhana disebut spesies kompleks. Kompleks ini harus dibedakan 
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dengan garam rangkap. Sebagai contoh dua senyawa 2KCl.HgCl2 dan  

2KCl.HgCl2 . Nampaknya kedua senyawa itu mirip, tetapi ternyata 

memiliki sifat berbeda. Senyawa pertama dalam larutan menghasilkan 

tiga ion tiap molekul sedangkan senyawa kedua menghasilkan tujuh 

ion tiap molekulnya. Berdasarkan perbedaan sifat itu senyawa pertama 

dinamakan senyawa kompleks yang secara umum ditulis K2 [HgCl4] , 

dan kedua dinamakan garam rangkap dan tetap ditulis 2KCl.HgCl2. 

Tetapi kadang-kadang tidak mungkin dapat dibedakan kedua 

pengertian tersebut. Sebagai contoh garam ion Cu2+ .  

Orang pertama yang memikirkan tentang ikatan dalam senyawa 

kompleks adalah Sidgwick, yang mengembangkan teori oktet 

G.N.Lewis pada senyawa koordinasi. Ligan dipandang sebagai basa 

Lewis yang memberikan satu atau lebih pasang elektron pada ion 

pusat elektron dalam yang berperan sbagai asam Lewis. Menurut  

Sidgwick , kompleks, baik dalam bentuk molekul atau ion , akan stabil 

apabila memiliki jumlah elektron sama dengan yang dimiliki oleh salah 

satu unsur gas mulia, karena konfigurasi gas mulia dianggap paling 

stabil. 

Ditinjau dari teori asam basa, ligan dalam senyawa koordinasi 

merupakan basa Lewis sedangkan ion logam pusat merupakan asam 

Lewis. Ligan yang bergabung dengan ion logam dapat dikelompokkan 

sebagai berikut: 

1. Ligan monodentat 

Ligan yang hanya mampu memberikan satu pasang elektron 

kepada satu ion logam pusat dalam senyawa koordinasi disebut ligan 

monodentat, misalnya semua ion halida, amonia, air, dan PR3. 

2. Ligan bidentat 

Ligan yang mempunyai dua atom donor sehingga mampu memberi 

dua pasang elektron disebut ligan bidentat. Hasil pembentukan ikatan 

koordinasi, ligan bidentat akan menghasilkan struktur cincin dengan 

ion logamnya (sering disebut cincin kelat) Ligan bidentat dapat berupa 
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molekul netral, seperti diamin, difosfin, disulfit, atauanion seperti 

oksalat, karboksilat, nitrit,ditiokarbamat atau ion glisin.  

3. Ligan polidentat 

Ligan polidentat ini meliputi ligan-ligan yang memiliki lebih dari 

dua atom donor. Ligan ini dapat disebut tri, tetra, penta atau 

heksadentat bergantung pada jumlah atom donor yang ada. 

Senyawa koordinasi dapat mengalami dua macam stereoisomer , 

yaitu isomer geometri dan isomer optik. Isomer geometri terjadi antara 

dua isomer yang memiliki rumus kompleks sama, tetapi penyusunan 

ruang dari beberapa ligan berbeda. Isomer geometri dapat dipisahkan 

dan harus dibedakan dengan isomer konformasi, yang terjadi dalam 

kesetimbangan dinamik antara yang satu dengan yang lain, dan ini 

disebabkan oleh perbedaan tenaga aktivasi. Isomer optik terjadi 

apabila dua senyawa memutar bidang sinar polarisasi yang berbeda. 

Banyak molekul tidak memiliki titik atau bidang simetri. 

 
E. Rangkuman 

Pad pendahuluan: menjelaskan tentang asam lewis dan basa 

lewis, perbedaan garam rangkap dengan garam kompleks, dan sejarah 

penemuan senyawa kompleks. 

 Teori Werner menjelaskan tentang: valensi primer, valensi 

sekunder, dan sifat-sifat kompleks. 

Aturan bilangan atom efektif (EAN) menjelaskan tentang: 

penemuan Sidgwick, teori oktet G.N.Lewis, beberapa contoh yang 

mengikuti aturan EAN dan beberapa contoh yang tidak mengikuti 

aturan EAN 

Klasifikasi, tata nama dan stereokimia senyawa kompleks: 

menjelaskan tentang klasifikasi senyawa kompleks yang 

dikelompokkan sebagai ligan monodentat, ligan bidentat, ligan 

polidentat, macam-macam atom ligan, jenis ligan, tata nama senyawa 

kompleks meliputi: penamaan ligan, ligan anion, ligan organik, 
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penamaan logam, awalan yang menunjukkan bilangan, urutan 

penulisan, isomer, ligan jembatan. 

Stereokimia senyawa kompleks menjelaskan tentang: pernyataan 

Werner, isomer cis dan trans yang dapat dibedakan oleh: momen 

dipol, spektroskopi IR, metode reaktivitas kimia.. 

F. Tes Formatif  
1.Jelaskan yang dimaksud dengan senyawa kompleks. 

2.Terangkan tentang teori koordinasi Werner. 

3.Jelaskan tentang aturan bilangan atom efektif. 

4.Berikan contoh tatanama senyawa kompleks 

5.Jelaskan pengertan stereoisomer senyawa kompleks. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III. KEGIATAN BELAJAR 2 
 

A. Kompetensi dan Indikator 
 

Kompetensi 
Menelusuri macam, sifat dan aplikasi unsur-unsur transisi 

 

Indikator 
1.Menguasai pengertian Unsur-Unsur Transisi 

2.Menguasai pemahaman Sifat Unsur-Unsur Transisi 

3.Menguasai pengertian tentang Konfigurasi Elektronik Unsur-Unsur 

Transisi 

4.Mengenal Kecenderungan dalam Periode dan Golongan 

 

B. Uraian Materi 
 
II. Unsur-Unsur Transisi 

2.1 Pengertian Unsur-Unsur Transisi 
Ada berbagai pandangan perihal kelompok unsur-unsur transisi. 

Untuk membantu ingatan dan lebih mudah pemahaman , unsur-unsur 

yang termasuk kelompok transisi atau peralihan dapat diperiksa dalam 

kerangka sistem periodik unsur bentuk panjang. Dari kerangka sistem 

periodik tersebut nampak bahwa dari kiri kekanan ada pergeseran sifat 

kelompok unsur-unsur dari logam reaktif berkurang secara perlahan 

dan akhirnya menjadi bersifat nonlogam. Dengan demikian , secara 

sederhana unsur-unsur transisi menunjuk pada unsur-unsur yang 

terletak antara kelompok logam reaktif dengan kelompok nonlogam, 

atau antara kelompok s dengan kelompok p , yaitu kelompok d dan 

kelompok f yang sering disebut transisi dalam. 

Ada tiga kelompok unsur-unsur transisi d yaitu transisi pertama 3 d 

, transisi kedua 4d, dan transisi ketiga 5d. Namun , pada kesempatan 
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ini pembicaraan lebih banyak ditekankan pada kelompok unsur-unsur 

transisi pertama, 3 d, saja. Barangkali dapat langsung diduga bahwa 

yang dimaksud kelompok ini yaitu unsur-unsur Sc – Zn. 

Sesungguhnya, logam zink tidak termasuk unsur transisi seri 3d, 

mengapa? ; baik atom Zn ataupun senyawa yang dikenal tidak 

ditentukan oleh karakter peran elektron 3d10, karena orbital ini telah 

penuh berisi elektron, dan dengan demikian kelompok logam ini 

yaitugolongan 12 dibicarakan secara terpisah. Jadi, unsur-unsur 

transisi didefinisikan sebagai unsur-unsur baik dalam atom netralnya 

dan atau atom dalam senyawanya mengandung konfigurasi elektronik 

belum penuh pada orbital d, karena memang inilah yang berperan 

khas bagi sifat unsur transisi. Unsur-unsur golongan 12 :Zn, Cd dan Hg 

masing-masing mempunyai konfigurasi elektronik [18Ar]3d104s2 ;  

[36Kr]4d105s2 ;  ;  [54Xe]4f 14 5d10   s2 sudah penuh untuk orbital d 

demikian juga dalam senyawanya untuk tingkat oksidasi +2 (maupun 

+1 untuk Hg) . Oleh karena itu, Zn-Cd-Hg bukan termasuk unsur-unsur 

transisi melainkan kelompok unsur representatif. 
Unsur-unsur golongan 3 (Sc-Y-Lu-Lr, khususnya tiga unsur 

pertama hanya dikenal membentuk senyawa dengan tingkat oksidasi 

+3(d0), tidak menunjukkan variasi peran orbital d. Oleh karena itu, 

kelompok unsur ini sering juga dikeluarkan dari kelompok unsur 

transisi, melainkan dibahas secara bersamaan dengan unsur-unsur 

kelompok lantanoida dan aktinoida. 

 

2.2 Sifat Unsur-Unsur Transisi 
Logam-logam transisi mempunyai struktur kemas-rapat (closed 

packed), artinya setiap atom mengalami persinggungan yang maksimal 

terhadap atom-atom yang lain yaitu sebanyak duabelas atom 

tetangganya. Dalam periode, elektron-elektron mengisi orbital (n-1) d di 

sebelah dalam orbital ns2 yang semakin banyak dengan naiknya 

nomor atom, sehingga jari-jari atomiknya relatif semakin pendek.  
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Akibat dari struktur kemas rapat dan kecilnya ukuran atomik yaitu 

terbentuknya ikatan logam yang kuat antara atom-atomnya sehingga 

logam-logam ini dapat ditempa dan kuat. Maka relatif terhadap logam-

logam golongan s seperti kalium dan kalsium, logam-logam. Transisi 

mempunyai titik didih lebih tinggi, titik leleh lebih tinggi, densitas lebih 

tinggi, dan panas penguapan yang lebih tinggi. 

 Atas dasar nilai potensial reduksinya , E0 , logam-logam transisi 

kurang elektropositif daripada logam-logam kelompok s (alkali dan 

alkali tanah) , namun kecuali Cu, logam transisi tetap bereaksi dengan 

asam kuat encer, -- 1,0 M HCl dengan menghasilkan gas H2. 

Kenyataannya untuk beberapa logam , reaksi berlangsung sangat 

perlahan karena pembentukan lapisan oksida nonpori yang melapisi 

dan menghalangi logam bagian dalam dari serangan asam lebih lanjut. 

Kromium (III) oksida, Cr2O3 , adalah pelindung yang terbaik dari 

oksidasi lanjut maupun korosi , seperti halnya Al2O3. 

Ion-ion logam transisi lebih kecil ukurannya daripada ion-ion logam 

kelompok s dalam periode yang sama. Hal ini menghasilkan rasio 

muatan per jari-jari yang lebih besar bagi logam-logam transisi . Atas 

dasar ini  relatif terhadap logam kelompok s diperolwh sifat-sifat logam 

transisi sebagai berikut: 

(1).Oksida-oksida dan hidroksida logam-logam transisi , kurang bersifat 

basa dan lebih sukar larut. 

(2).Garam-garam logam-logam transisi kurang bersifat ionik dan juga 

kurang stabil terhadap pemanasan . 

(3).Garam-garam dan ion-ion logam transisi dalam air lebih mudah 

terhidrat dan juga lebih mudah terhidrolisis menghasilkan sifat 

sedikit asam. 

(4).Ion-ion logam transisi lebih mudah tereduksi. 

Walaupun senyawa logam-logam transisi dengan tingkat oksidasi +2 

dan +3 sering dipertimbangkan ionik, namun tingginya muatan kation 

atau tingginya tingkat oksidasi dan pengaruhnya pada polarisasi anion 
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sekalipun hanya kecil mengakibatkan beberapa oksida menunjukkan 

sifat asam dan senyawanya menjadi bersifat kovalen. Sebagai contoh, 

Cr2O3 dan Mn2O3 menunjukkan sifat amfoterik dan semakin tinggi 

tingkat oksidasinya seperti CrO3 dan Mn2O7 , oksida ini menjadi oksida 

asam. 

Perubahan ukuran ion yang sangat kecil dari Sc-Cu, mengakibatkan 

senyawa-senyawa hidrat dari ion-ion dengan tingkat oksidasi +2 dan+3 

mempunyai struktur kristal , jumlah air hidrat dan kelarutan yang mirip 

satu sama lain . Misalnya, semua M3+ membentuk senyawa tawas 

(alum) dengan tipe K2SO4M2(SO4)324H2O, tetapi semua M2+  

membentuk isomorf sulfat rangkap, (NH4)2SO4MSO4.6H2O. 

 

2.3 Konfigurasi Elektronik Unsur-Unsur Transisi 
Konfigurasi elektronik suatu atom dapat dituliskan secara lebih 

sederhana yaitu dengan menuliskan notasi atom gas mulia terdekat 

yang mempunyai nomor atom lebih kecil kemudian baru dituliskan 

konfigurasi elektronik kekurangannya, ini artinya bahwa di bagian 

dalam atom itu dibangun oleh konfigurasi elektronik gas mulia 

sebelumnya. Karena gas mulia bersifat stabil yang artinya sukar 

mengadakan perubahan, maka konfigurasi elektronik kekurangannya 

ini sajalah yang justru menjadi penting. Konfigurasi elektronik dua atom 

unsur pertama untuk periode 4 , 19K dan  20Ca, secara berurutan dapat 

dituliskan K: [18Ar]4s1 dan Ca: [18Ar4s2. Menurut diagram aufbau 

elektron selanjutnya tentu mengisi orbital 3 d1 – 3d10 untuk Sc - Zn 

Tiga kesimpulan yang sangat penting perlu diketahui dari hasil 

rasionalisasi eksperimen yang berupa data energi ionisasi  yaitu 

bahwa: 

(1).Energi ionisasi untuk elektron –elektron (n-1)d lebih besar 

daripada energi ionisasi elektron-elektron ns. 

(2).Dengan naiknya muatan inti atau nomor atom , elektron-elektron 

(n-1)d menjadi semakin lebih stabil daripada elektron-elektron ns. 
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(3).Jika atom unsur transisi melepaskan satu elektron , maka ion 

positif yang dihasilkan mempunyai konfigurasi elektronik yang berbeda 

dari konfigurasi elektronik atom-atom netral sebelumnya dalam 

peringkat dasar, misalnya: 

  21Sc : [18Ar]3d14s2 →  21Sc+ : [18Ar]3d14s1    +   e 

Konfigurasi elektronik [18Ar]3d14s1    tidak pernah dijumpai pada 

atom netral dalam peringkat dasar.  Hal ini berbeda dari atom-atom 

unsur kelompok s dan p , misalnya: 

20Ca : [18Ar]4s2  →    20Ca+ : [18Ar]4s1  + e 

17Cl :  [10Ne]3s23p5   →  17Cl :  [10Ne]3s23p4   + e 

Konfigurasi elektronik [18Ar]4s1  dan [10Ne]3s23p4   secara berturutan 

menunjuk pada konfigurasi elektronik atom netral 19K dan 16S. 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa orbital 3d yang terisi 

elektron energinya selalu lebih rendah daripada orbital 4s yang sudah 

terisi, oleh karena itu urutan penulisan juga mendahuluinya. Jadi, 

konfigurasi elektronik atom Sc yaitu [18Ar]3d14s2 , bukan dituliskan  

[18Ar]4s2 3d1   , demikian seterusnya untuk yang lain. Hal ini sungguh 

sangat penting untuk pemahaman proses ionisasi, bahwa elektron 

yang mudah dilepas lebih dahulu yaitu elektron terluar dalam arti pula 

elektron dengan energi tertinggi. Dengan kata lain, pada proses 

ionisasi elektron-elektron 4s akan selalu dilepas lebih dulu sebelum 

elektron 3d. 

Analisis spektroskopi menunjukkan adanya perkecualian 

konfigurasi elektronik menurut diagram aufbau yaitu berlaku bagi atom 

kromium dan tembaga untuk seri transisi 3d. Konfigurasi elektronik 

24Cr yaitu    [18Ar]3d54s1    bukan [18Ar]3d44s2  sebagaimana diramalkan  

oleh aturan aufbau. Ini berarti bahwa energi konfigurasi  [18Ar]3d54s1     

lebih rendah (lebih stabil) daripada energi konfigurasi [18Ar]3d44s2  . Hal 

ini sering dikaitkan dengan stabilitas konfigurasi elektronik setengah 

penuh baik untuk orbital 3d maupun 4s, karena elektron terdistribusi 

secara lebih merata di sekeliling inti yang mengakibatkan energi 
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tolakan antar elektron menjadi minimum dan energi total konfigurasi 

menjadi lebih rendah.  

Dengan argumentasi yang sama dapat dijelaskan bahwa 

konfigurasi elektronik 29 Cu yaitu  [18Ar]3d104s1    dan bukan 

[18Ar]3d94s2 . Perkecualian konfigurasi elektronik bagi unsur-unsur 

transisi seri 4d dan 5d yaitu: 

 

Seri 4d  :  41Nb : [Kr]4d45s1 ; 42Mo :     [Kr]4d55s1  ; 44Ru  :    [Kr]4d75s1  ;  

                45Rh  : [Kr]4d85s1 ; 46Pd  :  [Kr]4d10   ;    47Ag  : [Kr]4d105s1  

Seri 5d  : 78Pt    : [Xe]4f145d96s1              79Au : [Xe]4f145d106s1               

2.4.Kecenderungan dalam Periode dan Golongan 
Bagi unsure-unsur  seri 3d , electron-elektron 4s1-2  menempati 

energi paling luar atau paling tinggi, dan oleh karena itu electron-

elektron ini yang paling mudah dilepas dalam membentuk ionnya. 

Namun demikian, energi 4s1-2 ini tidak berbeda banyak dengan energi 

electron-elektron 3dn , dan unsur-unsur transisi dapat membentuk ion-

ion yang hampir sama kestabilannya dengan melepaskan pula 

elektron-elektron 3dn , sehingga diperoleh berbagai macam tingkat 

oksidasi dari terendah +1 (Cu) hingga tertinggi +7 (Mn). Tetapi, dari 

berbagai macam senyawa oksida dan kloridanya, ternyata tingkat 

oksidasi yang paling umum dijumpai yaitu +2 dan +3. 

Kecenderungan dalam periode  
Untuk transisi seri 3d ternyata diperoleh kecenderungan bahwa 

terdapat satu atau dua variasi tingkat oksidasi pada awal, Sc (I), dan 

akhir seri, Cu(I), dan Cu(II) , dan Zn(II) , tetapi menggelembung 

semakin banyak pada pertengahan deret, Mn: +2, +3, +4, +6, +7. 

Mengapa demikian? Hal ini dapat dikaitkan dengan jumlah electron 3d. 

Pada awal deret, jumlah electron 3d terlalu sedikit (d1-2) untuk berperan 

dalam ikatan baik ionic ataupun kovalen, tetapi pada akhir deret terlalu 

banyak (d9-10) , sehingga orbital yang sudah penuh atau hamper penuh 

terlalu sedikit untuk dapat berperan dalam ikatan. Seri 4d dan 5d 
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ternyata tidak menunjukkan variasi tingkat oksidasi sebagaimana seri 

3d. 

Kestabilan tingkat oksidasi tinggi dari awal hingga akhir seri 

menunjukkan kecenderungan yang menurun. Hal ini dikaitkan dengan 

semakin kuatnya pengaruh muatan inti terhadap elektron 3d dengan 

naiknya nomor atom khususnya mulai dari pertengahan deret, atau 

dengan kata lain, elektron 3d semakin tertarik ke dalam oleh inti 

sehingga makin sukar dilepas . Ion Sc2+ (3d1) tidak dikenal melainkan 

Sc3+ karena tarikan muatan inti terhadap 3d1 lemah hingga hanya 

membentuk satu macam tingkat oksidasi.. Logam titanium dapat 

membentuk tingkat oksidasi +1, +2, dan +4 tetapi secara berurutan Ti4+ 

paling stabil . Pada pertengahan deret , tingkat oksidasi tertinggi logam 

mangan adalah +7 seperti dalam MnO4
- yang sangat stabil tetapi untuk 

unsur-unsur berikutnya menjadi menurun. Untuk tembaga dikenal 

sebagai Cu+1 dan Cu+2 , tetapi untuk zink hanya Zn2+.  

 Kecenderungan dalam golongan  
Untuk golongan utama, yaitu s dan p, terdapat kecenderungan 

golongan yang sangat jelas. Untuk logam transisi, unsur-unsur periode 

5 dan 6 menunjukkan kemiripan sifat kimia yang sangat kuat dalam 

satu kelompok. Kemiripan ini sebagai akibat pengisian orbital 4f14 

 yang tidak mampu menamengi elektron-elektron dalam orbital lebih 

luar , 5d dan 6s. Dengan muatan inti efektif yang lebih besar , jari-jari 

atomik , jari-jari kovalen dari jari-jari ionik unsur-unsur periode 6 (seri 

5d) mengalami penyusutan hingga besarnya hampir sama dengan jari-

jari unsur-unsur periode 5(seri 4d) . 

 

2.5 Sifat Magnetik dan Sifat Katalitik  
   2.5.1 Sifat Magnetik 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa benda magnit 

mempunyai kemampuan menarik benda-benda lain (tentunya yang 

lebih ringan) ke arah dirinya. Dalam hal ini ada magnet permanen atau 
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tetap , artinya kemampuan menarik ini tidak lenyap, dan magnet 

sementara artinya kemampuan menarik menjadi lenyap jika  penyebab 

timbulnyasifat magnet dihilangkan. Misalnya, logam yang dililiti 

kumparan arus listrik menjadi magnet yang kemudian disebut sebagai 

elektromagnet. Namun, jika arus listrik dihilangkan maka sifat magnet 

menjadi hilang. Logam besi dapat ditarik atau dipengaruhi oleh magnet 

sehingga dikatakan bersifat magnetik. 

Dari hasil penelitian ternyata ditemui banyak senyawa kimia 

khususnya dari logam transisi yang dipengaruhi sifat magnet, artinya 

berinteraksi tertarik oleh medan  magnetik dari luar . Senyawa 

demikian dinamakan bersifat paramagnetik. Sebaliknya terdapat 

senyawa-senyawa yang berinteraksi tertolak oleh medan magnetik, 

dan dengan demikian senyawa ini bersifat diamagnetik. Sesungguhnya 

, masih ada jenis sifat magnetik lain namun untuk kesempatan ini 

hanya akan dibicarakan kedua sifat magnetik tersebut. 

Barangkali muncul pertanyaan darimana atau apa penyebab 

munculnya sifat magnetik suatu materi? Menurut teori fisika klasik, 

secara sederhana dapat dikatakan bahwa setiap benda atau partikel 

yang berputar pada porosnya akan menghasilkan sifat magnet. 

Misalnya planet bumi , karena putaran pada porosnya menghasilkan 

sifat magnet yang terdiri atas kutub magnet utara (N) dan kutub 

magnet selatan (S) . Sebuah elektron, yang secara individu dapat 

dipandang sebagai partikel solid yang bermuatan, juga berputar pada 

porosnya yang ditandai dengan bilangan kuantum spin, s, dengan nilai 

± ½.  Dengan demikian spin elektron menghasilkan magnet atau 

dengan kata lain elektron sendiri merupakan magnet elementer , dan 

inilah yang merupakan sumber munculnya sifat magnetik khususnya 

dalam senyawaan kimia; sifat magnetik demikian ini sering dikatakan 

sebagai sifat magnetik spin. Namun, jika dua elektron dalam satu 

orbital akan saling berpasangan, artinya keduanya mempunyaiarah 

spin yang saling anti paralel atau nilai spin yang saling berlawanan, + 
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½ dan – ½, maka tentu sifat magnetiknya berharga nol. Sesungguhnya 

, revolusi elektron pada orbitalnya juga menghasilkan sifat magnetik, 

namun nilainya ternyata relatif sangat kecil terhadap sifat magnetik 

spin. Oleh karena itu, ia hanya merupakan faktor koreksi saja terhadap 

sifat magnetik senyawa yang bersangkutan. 

Sifat diamagnetik 
 Diamagnetik adalah sifat yang selalu dimiliki oleh setiap 

atom dalam materi atau senyawa tanpa memandang tipe sifat 

magnetik total dari senyawa yang bersangkutan. Sifat ini hanya muncul 

sebagai akibat adanya interaksi medan magnetik dari luar yang 

dikenakan pada atom yang bersangkutan dengan medan terinduksi 

dalam kulit-kulit yang terisipenuh elektron. Medan terinduksi ini harus 

melawan medan magnetik luar sejauh mungkin untuk melenyapkan 

interaksi tersebut. 

Mengapa di dalam orbital-orbital yang terisi penuh elektron 

dapat dihasilkan medan terinduksi? Sifat magnetik spin dari elektron-

elektron dalam orbital yang terisi penuh saling meniadakan karena 

arah spin yang saling berlawanan, namun elektron-elektron yang 

berpasangan dalam kulit / orbital, menurut teori klasik dapat 

diperlakukan sebagai loop-loop arus, sehingga berinteraksi menolak 

medan magnet luar. Oleh karena itu, sifat diamagnetik ini tidak 

dipengaruhi oleh temperatur maupun besarnya kuat medan magnetik 

luar, melainkan hanya ditentukan oleh ukuran dan bentuk orbital. 

Dalam molekul, nilai sifat diamagnetik total merupakan jumlah dari 

masing-masing atomnya. 

 Besarnya suseptibilitas diamagnetik tiap atom yaitu, χA = -

2,83 x 10-10   ∑ ri
2   , di mana ri  adalah rata-rata jari jari elektron..  

Harga ini untuk tiap-tiap atom unsur , molekul, ion, gugus ion, maupun 

berbagai jenis ikatan telah berhasil ditentukan dan kemudian disebut 

sebagai tetapan Pascal. Nilai ini sangat kecil, kira-kira hanya 10-1  - 
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10-3  kali dari nilai sifat paramagnetik, sehingga hanya merupakan 

faktor koreksi. 

 
Sifat paramagnetik  

 Berbeda dari sifat diamagnetik yang hanya muncul oleh 

bkarena adanya pengaruh medan magnetik luar , sifat paramagnetik 

bersifat permanen. Hal ini karena sifat magnetik yang bersangkutan 

ditimbulkan oleh spin elektron bukan oleh karena induksi medan 

magnetik dari luar . Menurut aturan Hund dalam orbital-orbital yang 

belum penuh elektron-elektron tidak berpasangan dan tertata dengan 

spin yang saling paralel. Dengan demikian sifat para magnetik spin 

yang ditimbulkan tentu semakin kuat, sebanding dengan semakin 

banyaknya elektron yang tidak berpasangan , dan ini tentu banyak 

dijumpai oleh orbital d unsur-unsur transisi. Elektron-elektron lain 

yang saling berpasangan dalam spesies (yaitu atom, ion dan molekul) 

yang berssangkutan tidak berpengaruh karena pengaruh spinnya 

saling meniadakan. Oleh karena itu dalam suatu senyawa garam 

unsur-unsur transisi, sifat magnetik hanya ditenteukan oleh 

konfigurasi elektronik kation unsur-unsur transisi saja bukan 

anionnya. Tetapi nilainya harus dikoreksi oleh faktor diamagnetik 

semua atom atau spesies yang bersangkutan. 

 Pertanyaan yang kemudian muncul yaitu bagaimana 

hubungan kuantitas antara banyaknya elektron tak berpasangan 

dengan besarnya sifat magnetik suatu molekul, ion, atau senyawa? 

Untuk menyatakan ukuran besarnya sifaterg / gauss = 9,27408 

paramagnetik dipakai besaran momen magnetik,  µs dengan satuan 

Bohr Magneton (disingkat BM), yaitu: 

                 Ehi 
 1 BM = ---------  =  9,27408 x  10  -21    erg / gauss = 9,27408  x  

10  -21  JT-1     
              4πmc 



 4-32 Kimia Anorganik  

dengan e = muatan elektron, h = tetapan Planck, m = massa 

elektron diam, dan c = kecepatan cahaya. 

 

C. Latihan 
1.Sebutkan macam-macam kelompok unsure-unsur transisi. 

2.Apa yang menyebabkan bahwa senyawa-senyawa hidrat dari ion-ion 

logam-logam transisi dengan tingkat oksidasi +2 dan +3 mempunyai 

struktur kristal, jumlah air hidrat dan kelarutan yang mirip satu sama 

lain? 

3.Bagaimana penulisan konfigurasi elektronik atom Sc yang paling 

benar? 

4.Mengapa kestabilan tingkat oksidasi tinggi dari awal hingga akhir seri 

menunjukkan kecenderungan yang menurun? 

5.Teori apa yang dapat menjelaskan sifat magnetic suatu materi? 

D. Lembar Kegiatan Siswa 
Pelajarilah dengan sebaik-baiknya materi tentang unsure-unsur 

transisi, kemudian jawablah latihan- latihan tersebut diatas. 

Ada tiga kelompok unsur-unsur transisi d yaitu transisi pertama 3 d 

, transisi kedua 4d, dan transisi ketiga 5d. Namun , pada kesempatan 

ini pembicaraan lebih banyak ditekankan pada kelompok unsur-unsur 

transisi pertama, 3 d, saja. Barangkali dapat langsung diduga bahwa 

yang dimaksud kelompok ini yaitu unsur-unsur Sc – Zn. 

Sesungguhnya, logam zink tidak termasuk unsur transisi seri 3d, 

mengapa? ; baik atom Zn ataupun senyawa yang dikenal tidak 

ditentukan oleh karakter peran elektron 3d10, karena orbital ini telah 

penuh berisi elektron, dan dengan demikian kelompok logam ini 

yaitugolongan 12 dibicarakan secara terpisah. Jadi, unsur-unsur 

transisi didefinisikan sebagai unsur-unsur baik dalam atom netralnya 

dan atau atom dalam senyawanya mengandung konfigurasi elektronik 

belum penuh pada orbital d, karena memang inilah yang berperan 

khas bagi sifat unsur transisi. Unsur-unsur golongan 12 :Zn, Cd dan Hg 



 4-33 Kimia Anorganik  

masing-masing mempunyai konfigurasi elektronik [18Ar]3d104s2 ;  

[36Kr]4d105s2 ;  ;  [54Xe]4f 14 5d10   s2 sudah penuh untuk orbital d 

demikian juga dalam senyawanya untuk tingkat oksidasi +2 (maupun 

+1 untuk Hg) . Oleh karena itu, Zn-Cd-Hg bukan termasuk unsur-unsur 

transisi melainkan kelompok unsur representatif. 
Tiga kesimpulan yang sangat penting perlu diketahui dari hasil 

rasionalisasi eksperimen yang berupa data energi ionisasi  yaitu 

bahwa: 

(1).Energi ionisasi untuk elektron –elektron (n-1)d lebih besar daripada 

energi ionisasi elektron-elektron ns. 

(2).Dengan naiknya muatan inti atau nomor atom , elektron-elektron (n-

1)d menjadi semakin lebih stabil daripada elektron-elektron ns. 

(3).Jika atom unsur transisi melepaskan satu elektron , maka ion positif 

yang dihasilkan mempunyai konfigurasi elektronik yang berbeda 

dari konfigurasi elektronik atom-atom netral sebelumnya dalam 

peringkat dasar. 

Dari hasil penelitian ternyata ditemui banyak senyawa kimia 

khususnya dari logam transisi yang dipengaruhi sifat magnet, artinya 

berinteraksi tertarik oleh medan  magnetik dari luar . Senyawa 

demikian dinamakan bersifat paramagnetik. Sebaliknya terdapat 

senyawa-senyawa yang berinteraksi tertolak oleh medan magnetik, 

dan dengan demikian senyawa ini bersifat diamagnetik. Sesungguhnya 

, masih ada jenis sifat magnetik lain namun untuk kesempatan ini 

hanya akan dibicarakan kedua sifat magnetik tersebut. 

Menurut aturan Hund dalam orbital-orbital yang belum penuh 

elektron-elektron tidak berpasangan dan tertata dengan spin yang 

saling paralel. Dengan demikian sifat para magnetik spin yang 

ditimbulkan tentu semakin kuat, sebanding dengan semakin 

banyaknya elektron yang tidak berpasangan , dan ini tentu banyak 

dijumpai oleh orbital d unsur-unsur transisi. Elektron-elektron lain yang 

saling berpasangan dalam spesies (yaitu atom, ion dan molekul) yang 
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berssangkutan tidak berpengaruh karena pengaruh spinnya saling 

meniadakan. Oleh karena itu dalam suatu senyawa garam unsur-unsur 

transisi, sifat magnetik hanya ditenteukan oleh konfigurasi elektronik 

kation unsur-unsur transisi saja bukan anionnya. Tetapi nilainya harus 

dikoreksi oleh faktor diamagnetik semua atom atau spesies yang 

bersangkutan. 

 
E. Rangkuman  

Unsur-unsur transisi meliputi:  

Pengertian unsur-unsur transisi menjelaskan tentang: kelompok unsur 

representatif, unsur-unsur kelompok d, unsur-unsur kelompok f. 

Sifat unsur-unsur transisi menjelaskan tentang: ukuran jari-jari dan 

muatan, oksida-oksidanya, hidroksida-hidroksidanya, garam-

garamnya, hidrat dan hidrolisisnya, reduksi nya, dan bilangan 

oksidasinya. 

Konfigurasi elektronik unsur-unsur transisi menjelaskan tentang: energi 

ionisasi, muatan inti dan nomor atom, konfigurasi elektroniknya. 

Kecenderungan dalam periode dan golongan menjelaskan tentang: 

variasi tingkat oksidasi, kestabilan tingkat oksidasi, kemiripan sifat-

sifat, dan jari-jari unsur. 

Sifat magnetik dan sifat katalitik, menjelaskan tentang: magnet tetap 

dan sementara, paramagnetik dan diamagnetik, suseptibilitas 

diamagnetik, spin elektron, hubungannya dengan aturan Hund, dan 

moment magnetik. 

 

F. Tes Formatif  
1.Apakah yang dimaksud dengan unsure representative? 

2.Bagaimana sifat-sifat logam transisi relative terhadap logam 

kelompok s? 

3.Apa kesimpulan yang penting dari hasil rasionalisasi eksperimen 

berupa data energi? 
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4.Mengapa unsure-unsur transisi mempunyai berbagai macam 

bilangan oksidasi? 

5.Dari mana munculnya sifat magnit pada suatu benda/unsure?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV. KEGIATAN BELAJAR 3 
 

A. Kompetensi dan Indikator 
Kompetensi 
Menelusuri macam, sifat dan aplikasi unsure-unsur gas muli 
 
Indikator 
1.Menguasai pengetahuan  tentang sifat unik helium 

2.Menguasai pengetahuan tentang manfaat gas mulia 

3.Menguasai pengetahuan  tentang sejarah penemuan senyawa gas 

mulia 

4.Menguasai pengetahuan tentang  ksenon fluoride dan segala 

sesuatunya. 

5.Mengenal pengetahuan tentang ksenon oksida dan segala 

sesuatunya 

 

B. Uraian Materi 
III.GAS MULIA 

  Kecenderungan Golongan 
Unsur-unsur gas mulia (golongan 18) merupakan golongan 

yang laing tidak reaktif diantara unsur-unsur dalam sistem periodik 

unsur. Kenyataannya ksenon merupakan satu-satunya gas mulia 

yang mampu membentuk beberapa senyawa. Sangat diragukan 

kemungkinan pembentukan senyawa untuk helium atau neon. Semua 

unsur golongan 18 berupa gas monoatomik pada temperatur kamar, 

tidak berwarna, dan tidak berbau, tidak terbakar dan juga tidak 

mendukung pembakaran. Titik leleh dan titik didih yang sangat 

rendah menyarankan bahwa gaya dispersi yang mengikat atom-

atomnya dalam fasa padat dan fasa cair sangat rendah.  

Karena semua unsur golongan 18 berupa gas monoatomik, 

maka terdapat kecenderungan yang mulus teratur dalam hal rapatan 
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(densitas) pada temperatur dan tekanan yang sama. Kecenderungan 

ini cukup sederhana sebagai refleksi naiknya masa molar. Relatif 

terhadap udara yang mempunyai rapatan kira-kira 2,8 g mol-1, helium 

mempunyai rapatan yang sangat jauh lebih rendah sedangkan radon 

jauh lebih tinggi pada kondisi SATP 

Sampai dengan saat ini senyawa-senyawa kimia yang telah 

berhasil diisolasi yaitu tiga anggota dari golongan ini, kripton, ksenon, 

dan radon; sedikit senyawa kripton telah diketahui, studi secara lebih 

ekstensif berkaitan dengan ksenon, sedangkan studi kimia radon 

mendapat kesulitan karena tingginya sifat radioaktif unsur ini. 

 

Sifat unik helium 
Apabila gas helium didinginkan hingga pada titik paling dingin 

yang dapat dicapai (dekat titik nol absolut), ternyata masih berupa 

cair, dan untuk mengubahnya menjadi fasa padat diperlukan tekanan 

sebesar 2,5 Mpa. Helium cair mempunyai sifat mengagumkan. 

Apabila terkondensasi pada 4,2 K, helium (yang kemudian disebut 

sebagai helium I) bersifat seperti umumnya cairan, tetapi apabila 

didinginkan hingga dibawah 2,2 K, sifat-sifat cairan helium ini (yang 

kemudian disebut sebagai helium II) sangat berbeda secara dramatik. 

Helium II bersifat sebagai konduktor termal yang sangat luar biasa 

baik, kira-kira 106 kali lebih baik daripada sifat konduktor helium I, 

dan jauh lebih baik daripada konduktor metalik terbaik yaitu perak 

pada temperatur kamar. Sifat yang lebih menakjubkan yaitu 

berkenaan dengan kekentalan (viskositas) yang turun hingga hampir 

nol. Apabila helium II ditempatkan pada tempat terbuka, spesies ini 

dapat dikatakan sebagai ”memanjat dinding” dan lari melewati batas 

pinggiran. Gejala aneh demikian yang ditunjukkan oleh helium II ini 

telah berhasil dijelaskan paling memuaskan menurut tingkah laku 

quantum dalam fisika quantum. 
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Kegunaan gas mulia 

Semua gas mulia terdapat dalam atmosfer walaupun hanya 

argon saja yang terdapat dalam porsi yang tinggi, dan umumnya 

diperoleh sebagai hasil samping dari proses pengambilan dioksigen 

dari udara. 

Helium terdapat dalam konsentrasi yang tinggi dalam beberapa 

deposit gas alam bawah tanah, dimana telah terjadi akumulasi dari 

peluruhan radioaktif unsur-unsur dalam kerak bumi, seperti halnya 

yang terdapat pada cadangan gas di Amerika bagian barat daya. 

Karena gas helium merupakan gas dengan rapatan terendah kedua 

setelah dihidrogen, gas ini dapat dipakai sebagai pengisi balon udara, 

salah satu keuntungan yaitu tidak terbakar. Sebaliknya pemakaian 

gas hidrogen sebagai pengisi pesawat balon udara menghasilkan 

daya angkat yang lebih tinggi namun sayangnya mudah terbakar 

sebagaimana pernah terjadi di Hindenberg-Jerman pada tahun 1930; 

bencana kebakaran pesawat transatlantik ini yang didisain 

menggunakan helium sebagai pengisi balon diganti dengan gas 

dihidrogen oleh karena embargo Amerika terhadap pengiriman gas 

helium. Gas helium juga dipakai sebagai bahan campuran gas untuk 

menyelamatan laut dalam sebagai pengganti nitrogen. Kecepatan 

suara lebih tinggi dalam helium daripada dalam udara meskipun hal 

ini menghasilkan suara jenis ”Mickey Mouse”. 

Suatu hal yang penting bagi ilmu pengetahuan yaitu bahwa 

helium cair adalah satu-satunya bahan pendingin hingga temperatur 

sangat rendah (dekat dengan t itik nol absolut) untuk peralatan. 

Banyak macam peralatan menggunakan magnet superkonduktor 

untuk mendapatkan medan magnetik yang sangat tinggi, tetapi 

hingga kini koil (kumparan)  sebagai sumber medan magnetik menjadi 

bersifat sebagai superkonduktan hanya pada temperatur sangat 

rendah dekat nol K. Helium dan argon juga sering dipergunakan 
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sebagai atmosfer inert pada proses pengelasan demikian juga pada 

proses metalurgi temperatur tinggi.  
Neon, argon, kripton dan ksenon digunakan sebagai pengisi 

perbedaan warna sinar lampu neon. Gas-gas mulia yang mempunyai 

rapatan lebih besar khususnya argon dipakai untuk pengisi antar 

lapisan-lapisan kaca jendela sebagai peredam termal; hal ini 

berkaitan dengan sifat rendahnya konduktivitas termal, untuk argon 

misalnya sekitar 0,017 Js-1 m-1  K-1 pada 0˚ C, dan sebagai 

pembanding udara kering pada temperatur yang sama mempunyai 

konduktivitas (hantaran) termal 0,024 Js-1 m-1  K-1 pada 0˚ C. 

Tingginya kelimpahan argon dalam atmosfer sebagai akibat 

peluruhan radioaktif  40K menurut isotop radioaktif yang terjadi secara 

alamiah. Isotop ini menangkap satu elektron inti membentuk argon-

40. 

Klatrat 

Senyawa gas mulia pada awal-awalnya dikenal yaitu 

pembentukan senyawa hidrat; apabila ksenon misalnya, dilarutkan 

dalam air dibawah tekanan dan larutan didinginkan dibawah 0˚ C , 

terbentuk suatu kristal dengan komposisi kira-kira Xe.6H2 O. Sedikit 

pemanasan kristal ini segera membebaskan gas; dengan demikian 

tidak ada interaksi antara molekul gas ksenon dengan molekul air, 

melainkan molekul gas terkunci di dalam bangun struktur ikatan 

hidrogen es. Suatu spesies dimana molekul atau atom terjebak di 

dalam jaringan kristalin molekul lain disebut klatrat, suatu nama 

turunan dari bahasa Latin clathratus yang artinya tertutup di 

belakang jeruji. 

 

Sejarah singkat penemuan senyawa gas mulia 
Penemuan senyawa gas mulia dipelopori oleh kerja Neil 

Barlett pada tahun 1962. Ia meneliti senyawa platina (VI) fluorida 

dan mendapatkan sebagai agen oksidator yang sangat kuat, mampu 
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mengoksidasi gas dioksigen menjadi senyawa ionik O2
+  PtF6

- 
 

 . 

Karena energi ionisasi pertama ksenon hampir sama dengan energi 

ionisasi pertama dioksigen, Barlett  percaya bahwa senyawa kuning 

ksenon analog yang berhasil disintesis mempunyai formula Xe+ PtF6
- 

 
  

. Senyawa ini ternyata memang terbukti sebagai senyawa gas mulia 

meskipun rumusannya bukan sesederhana tersebut. Sejak itu 

sintesis senyawqa gas mulia berhasil dikembangkan khususnya 

dengan unsur-unsur elektronegatif seperti fluorin dan oksigen. 

 

2.Ksenon Fluorida 
Ksenon dengan fluorin membentuk tiga macam senyawa 

fluorida, XeF2, XeF4, XeF6 . 

Hasil reaksi pada dasarnya bergantung pada ratio mol kedua 

pereaksi dan kondisi reaksi yaitu temperatur dan tekanan yang tepat; 

kondisi reaksi tersebut menunjukkan bahwa untuk memperoleh 

fluorida yang lebih tinggi diperlukan porsi difluorin dan tekanan yang 

semakin tinggi pula. Tempat reaksi biasanya terbuat dari logam nikel 

yang telah dipasifkan oleh uap difluorin agar terbebtuk lapisan tipis 

NiF2   sebagai pelindung; hal ini juga dimaksudkan untuk 

menghilangkan permukaan dari oksida yang dapat bereaksi dengan 

ksenon fluorida hasil. 

Ketiga ksenon fluorida tersebut berupa padatan putih dan 

stabil terhadap disosiasi menjadi unsur-unsurnya pada temperatur 

kamar. Kenyataannya ketiga senyawa ini isoelektronik dengan ion 

iodin polifluorida dengan jumlah pasangan elektron terluar yang 

sama dan oleh karena itu tidak diperlukan teori khusus untuk 

menjelaskan model ikatannya. Bangun geometri ksenon difluorida 

dan tetrafluorida sesuai dengan ramalan teori VSEPR. Ksenon 

heksafluorida, dengan enam pasang elektron ikatan dan satu 

pasang elektron mandiri di seputar ion pusat ksenon, mungkin 

mengadopsi turunan dari bangun bipiramida pentagonal (seperti 
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iodin heptafluorida), atau prisma segitiga bertutup, atau oktahedron 

bertutup. Studi struktural dalam fasa gas menunjukkan bahwa  

XeF6 mengadopsi bangun oktahedron bertutup. 

Sebagaimana diketahui bahwa elektron valensi unsur-unsur 

gas mulia yaitu delapan (kecuali He), suatu jumlah maksimal yang 

stabil umumnya ditemukan bagi suatu spesies; oleh karena itu 

pertanyaan yang segera muncul yaitu apa yang menjadi tenaga 

penggerak atau tenaga pendorong (driving force) bagi pembentukan 

senyawa ksenon fluorida? Persamaan reaksi pembentukan ketiga 

senyawa tersebut menunjukkan bahwa perubahan entropi pasti 

negatif karena jumlah mol produk selalu lebih kecil daripada jumlah 

mol reaktan. Oleh karena itu perubahan entalpi harud berharga 

negatif bahkan lebih besar daripada produk  agar energi bebas 

pembentukan senyawa fluorida juga harus berharga negatif untuk 

memenuhi hubungan : ΔG˚ =   ΔH˚ - T.ΔS˚. Jadi dengan kata lain 

perubahan entalpi pembentukan merupakan tenaga pendorong agar 

reaksi pembentukan senyawa ksenon fluorida dapat berlangsung. 

 

Reaksi ksenon fluorida 
Ksenon difluorida terhidrolisis oleh air.  Ksenon difluorida 

merupakan agen fluorinasi yang sangat baik, bereaksi dengan ikatan 

rangkap senyawa organik, etena misalnya. Ksenon difluorida juga 

bereaksi dengan asam  lewis  membentuk kationik ksenon fluorida. 

Ksenon tetrafluorida adalah oksidator kuat, misalnya mengoksidasi 

logam platina dan belerang tetrafluorida. Ksenon heksafluorida 

terhidrolisis oleh air membentuk ksenon oksida tetrafluorida pada 

awalnya kemudian terhidrolisis lebih lanjut membentuk ksenon 

trioksida. Ksenon heksafluorida juga bereaksi dengan silikon dioksida. 
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  Ksenon Oksida 
Ksenon membentuk dua senyawa oksida, ksenon trioksida dan 

ksenon tetraoksida. Ksenon trioksida berupa padatan lembab cair tak 

berwarna, mudah meledak dan bersifat oksidator kuat. Ksenon 

tetraoksida berupa gas yang juga mudah meledak. Struktur geometri 

keduanya sesuai dengan ramalan teori VSEPR yaitu piramida 

segitiga bagi ksenon trioksida dan tetrahedron bagi ksenon 

tetraoksida. 

Ksenon trioksida bereaksi dengan basa encer menghasilkan ion 

hidrogen ksenat, tetapi ion ini tidak stabil dan mengalami 

disproporsionasi menjadi gas ksenon dan ion perksenat. Garam 

perksenat dari logam alkali dan alkali tanah dapat dikristalkan menjadi 

padatan stabil yang tak berwarna. Struktur geometri ion perksenat 

yaitu oktahedron dimana atom pusat Xe dikelilingi oleh 6 atom 

oksigen. 

Perksenat merupakan salah satu oksidator terkuat (dengan 

tingkat oksidasi formal + 8), misalnya dengan cepat mampu 

mengoksidasi ion Mn(II) menjadi ion permanganat dan dirinya sendiri 

tereduksi menjadi ion hidrogennksenat. 

Ksenon tetroksida dapat dipreparasi dari reaksi antara barium 

perksenat dengan asam sulfat pekat. 

 

C. Latihan 
1.Bagaimana sifat-sifat helium I dan helium II 

2.Bagaimana searah singkat penemuan senyawa gas mulia? 

3.Apa bentuk geometri dari ksenon heksafluorida? 

4.Bagaimana bentuk geometri dari ksenon trioksida? 

5.Apakah yang dinamakan dengan perksenat? 
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D. Lembar Kegiatan Mahasiswa  
Karena semua unsur golongan 18 berupa gas monoatomik, maka 

terdapat kecenderungan yang mulus teratur dalam hal rapatan 

(densitas) pada temperatur dan tekanan yang sama. Kecenderungan ini 

cukup sederhana sebagai refleksi naiknya masa molar. Relatif terhadap 

udara yang mempunyai rapatan kira-kira 2,8 g mol-1, helium mempunyai 

rapatan yang sangat jauh lebih rendah sedangkan radon jauh lebih 

tinggi pada kondisi SATP 

Helium cair mempunyai sifat mengagumkan. Apabila terkondensasi 

pada 4,2 K, helium (yang kemudian disebut sebagai helium I) bersifat 

seperti umumnya cairan, tetapi apabila didinginkan hingga dibawah 2,2 

K, sifat-sifat cairan helium ini (yang kemudian disebut sebagai helium II) 

sangat berbeda secara dramatik. Helium II bersifat sebagai konduktor 

termal yang sangat luar biasa baik, kira-kira 106 kali lebih baik daripada 

sifat konduktor helium I, dan jauh lebih baik daripada konduktor metalik 

terbaik yaitu perak pada temperatur kamar.  

Karena gas helium merupakan gas dengan rapatan terendah kedua 

setelah dihidrogen, gas ini dapat dipakai sebagai pengisi balon udara, 

salah satu keuntungan yaitu tidak terbakar. Sebaliknya pemakaian gas 

hidrogen sebagai pengisi pesawat balon udara menghasilkan daya 

angkat yang lebih tinggi namun sayangnya mudah terbakar 

sebagaimana pernah terjadi di Hindenberg-Jerman pada tahun 1930; 

bencana kebakaran pesawat transatlantik ini yang didisain 

menggunakan helium sebagai pengisi balon diganti dengan gas 

dihidrogen oleh karena embargo Amerika terhadap pengiriman gas 

helium. Gas helium juga dipakai sebagai bahan campuran gas untuk 

menyelamatan laut dalam sebagai pengganti nitrogen. Kecepatan suara 

lebih tinggi dalam helium daripada dalam udara meskipun hal ini 

menghasilkan suara jenis ”Mickey Mouse”. 

Kestabilan tingkat oksidasi tinggi dari awal hingga akhir seri 

menunjukkan kecenderungan yang menurun. Hal ini dikaitkan dengan 
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semakin kuatnya pengaruh muatan inti terhadap elektron 3d dengan 

naiknya nomor atom khususnya mulai dari pertengahan deret, atau 

dengan kata lain, elektron 3d semakin tertarik ke dalam oleh inti 

sehingga makin sukar dilepas . Ion Sc2+ (3d1) tidak dikenal melainkan 

Sc3+ karena tarikan muatan inti terhadap 3d1 lemah hingga hanya 

membentuk satu macam tingkat oksidasi.. Logam titanium dapat 

membentuk tingkat oksidasi +1, +2, dan +4 tetapi secara berurutan Ti4+ 

paling stabil . 

E. Rangkuman 
Pembahasan tentang unsur-unsur gas mulia, terdiri dari: 

Kecenderungan golongan, membahas: sifat dan kelimpahan gas mulia, sifat 

unik helium (sifat menakjubkan dan menagumkan dari helium, manfaat gas 

mulia (lebih ringan dari udara, dan perbandingan sifat dari dihidrogen, 

campuran gas untuk penyelaman laut dalam pengganti nitrogen),  sifat-sifat 

klatrat, sejarah singkat penemuan senyawa gas mulia. 

Ksenon fluorida, terdiri dari: 

Macam-macam senyawa ksenon fluorida, bentuk-bentuk geometri senyawa 

ksenon fluorida, reaksi-reaksi ksenon fluorida, diagram daur entalpi 

pembentukan ksenon fluorida. 

Ksenon oksida, membahas tentang: struktur geometri, ksenon trioksida, 

ksenon tetroksida, perksenat. 

F. Tes Formatif 
1.Apakah yang dimaksud bahwa helium mempunyai sifat yang 

mengagumkan?  

2.Sebutkan tiga macam senyawa yang dibentuk oleh ksenon dengan 

fluorin? 

3.Apa pendapat Neil Barlett sehingga dia berkeyakinan bahwa senyawa 

gas mulia dapat dibuat? 

4.Apa manfaat gas mulia? 

5.Apa persamaan dan perbedaan ksenon trioksida dan ksenon 

tetraoksida?



BAB V. KEGIATAN BELAJAR 4 
 

A. Kompetensi dan Indikator  
 

Kompetensi 
Menggali pengertian tentang polimer mengenai sifat, terbentuknya, 

aplikasi serta perkembangannya. 

 

Indikator 
1.Menguasai pengertian tentang polimer 

2.Mengenal beberapa contoh polimerisasi 

3.Menguasai pengetahuan tentang kopolimerisasi 

4.Menguasai pengetahuan tentang derajad polimerisasi  

5.Mengenal pengetahuan tentang polimerisasi garis 

6.Mengenal proses polimerisasi 

7.Mengenal bahan dari polimer-polimer yang penting 

  
 
B. Uraian Materi 
IV. POLIMER 
4.1. Arti polimer 

Yang  dimaksud dengan polimerisasi ialah: 

Pembangunan  molekul-molekul besar dari satuan-satuan yang kecil. 

Pada alkena terjadi polimerisasi dengan cara adisi molekul-molekul itu 

sendiri. Jika molekul yang besar itu terdiri atas dua satuan disebut 

dimer, dan bila terdiri dari tiga satuan disebut trimer. Jika banyak sekali 

namanya adalah polimer, hingga terjadilah molekul yang besar. 

Etena adalah sukar berpolimerisasi, tetapi propena sangat mudah untuk 

berpolimerisasi. Polimerisasi tak terjadi pada temperature dan tekanan 

biasa karena tenaga pengaktifannya sangat tinggi. Oleh (Mark, Rideal, 

Staudinger, Evons) mengatakan bahwa: molekul monomer mengasorbsi 
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quanta cahaya atau oleh tumbukan, lalu teraktivasi (menyimpan tenaga 

banyak) hingga dengan demikian terjadi reaksi rantai. 

Untuk aktivasi pada monomer dapat digunakan cahaya yang panjang 

gelombangnya pendek, atau katalisator peroksida dan zuurstof, dan 

lain-lain. Reaksi rantai pada polimerisasi tersebut dapat terus menerus 

sehingga terjadi senyawa dengan masa molekul besar sekali. 

Hal ini baru terhenti bila: 

1.Molekul yang aktif ini tadi kekurangan banyak energi misalnya 

menumbuk dinding. 

2.Menangkap molekul lain. Misalnya: jika dibubuhi sedikit phenol, 

hidrochuinon, maka akan terhenti. 3.Polimer dari molekul yang aktif 

membentuk struktur siklis.  

Dalam lingkungan alkalis, mungkin dapat mengadisi 2 sampai 3 molekul 

HCOH, dari hasil adisi ini dapat bereaksi sama sekali menjadi resol. 

Resol merupakan senyawa padat, tak dapat dilebur, bila dipanaskan 

akan lemah dan bila didinginkan akan keras kembali. 

Penggunaannya: 

Untuk membuat gelas dan sebagainya(phenoplast) 

  
4.2.Contoh polimerisasi 
 

1.Polimerisasi aldehid 
Pengertian polimerisasi ialah suatu reaksi yang merupakan 

penggabungan dua  atau lebih molekul-molekul yang sama, sehingga 

terjadi suatu senyawa baru (polimer) yang susunan bagiannya sama 

dengan senyawa semula (monomer), tetapi berat molekulnya adalah 

kelipatan dua atau lebih dari yang semula. 

Pada pembentukan-pembentukan polimer ada 2 hal yang dapat 

dibedakan: 

a).Dari polimer itu dapat dibentuk kembali monomer-monomernya 

dengan tiada reaksi uraian yang lain, polimerisasi ini adalah proses 

yang dapat balik. 
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X monomer �  polimer 

b).Monomer tak dapat dibentuk kembali dari polimernya dengan 

tiadanya reaksi-reaksi uraian yang khusus (polimerisasi tak dapat 

balik). 

Adapun dalam pembentukan polimer-polimer: berbeda dengan batas-

batas keterangan pada a) dan b) itu. Yaitu yang berhubungan antara 

monomer dan polimernya semata-mata tidak cocok. Jadi yang 

terletak diantara kedua batas a) dan b) itu. Tetapi pada aldehid-

aldehid terdapat contoh-contoh yang sangat terang dari kedua 

polimerisasi itu. Misalnya: Monomer asetaldehid dapat menjadi 

polimer paraleldehid. 

 

2.Polimerisasi alkena-alkena dan senyawa-senyawa vinil 
Dalam pengaruh asam sulfat atau seng klorida, butena-butena dan 

beberapa homolognya dapat berpolimerisasi menjadi dimmer-dimer 

dan trimer-trimer atau menjadi polimer-polimer tinggi. Pada 80˚ C 

dengan asam sulfat 60% terbentuk dari isobutene 2,4,4 – tri metil 

pentena-1. Pada reaksi ini terjadi pula 2,4,4 trimetil pentena-2. Dalam 

hal-hal yang tertentu, alkena-alkena dapat berpolimerisasi. 

Kecenderungan berpolimerisasi ini sangat lebih kuat pada senyawa-

senyawa CH2=CHX , yang didalamnya X merupakan sebuah atom 

halogen, sebuah gugus –COOH, atau –COOR; sebuah gugus aldehid 

dan lain-lain. 

Molekul-molekul yang diaktifkan, polimerisasi dapat berlangsung 

menurut reaksi rantai. Penggiatan monomer (reaksi tahap 1) dapat 

ditingkatkan oleh cahaya yang Pada polimerisasi alkena-alkena dan 

turunan-turunan alkena berjalan eksoterm. Alkena-alkena sendiri 

seperti juga beberapa turunan dari macam (CH2=CHX) tidak 

berpolimerisasi pada temperature dan tekanan biasa, karena tenaga 

pengaktivan  reaksinya terlalu tinggi. Berdasarkan pada pekerjaan 

berbagai-bagai penyelidik dibuat gambaran beikut. 
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Sebuah molekul monomer dijadikan aktif oleh absorpsi suatu kuantum 

cahaya atau oleh bentrokan-bentrokan termis, artinya dibawa dalam 

keadaan yang mempunyai isi tenaga yang lebih besar.  

a).Molekul yang dijadikan aktif tadi dapat bereaksi dengan sebuah 

molekul monomer yang tidak diaktifkan, akibatnya keluar kalor 

reaksi dan terjadi sebuah molekul dimmer. 

b).Yang juga dalam keadaan aktif  

gelombangnya pendek, contohnya: ultra violet, oleh katalisator-

katalisator misalnya peroksida-peroksida, oksigen, aluminium 

klorida, bor fluoride dan lain-lain. 

Reaksi berikutnya (tahap 3)  menentukan pertumbuhan rantai karbon 

polimer. Reaksi ini berjalan terus sampai reaksi rantai diputuskan, 

karena polimer yang diaktifkan kehilangan tenaga, umpamanya oleh 

bentrokan dengan dinding, atau oleh karena pertukaran tenaga 

dengan molekul-molekul yang lain. 

Sejumlah kecil phenol, apalagi hidrochinon, menjadikan putusnya 

reaksi rantai, karena itu zat-zat ini ditambahkan kalau orang hendak 

menghalang-halangi polimerisasi monomernya. Kemungkinan 

selanjutnya terputusnya reaksi ini adalah bahwa molekul monomer 

yang diaktifkan tadi, membentuk struktur siklis.  

 

  

3.Polimerisasi alkuna 
Etuna adalah bahan pokok yang penting untuk industri kimia organic. 

Pembentukan asetaldehid dilakukan dengan jalan mengalirkan etuna 

melalui asam sulfat encer yang dipanaskan serta didalamnya 

dilarutkan merkuri sulfat. Asetaldehid dioksidasi oleh oksigen udara 

(dengan pertolongan mangan asetat sebagai katalisator) menjadi 

asam asetat.  Acetaldehid adalah bahan pokok pula untuk sintesis 

butadiene secara teknik.  
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Dari etuna dipakai sebagai bahan asal yang penting bagi pembuatan 

damar buatan, seperti vinil klorida dan vinil asetat. 

Nierewland telah menemukan bahwa kalau etuna dialirkan ke dalam 

suatu larutan kupro klorida dan ammonium klorida dalam air, maka 

terjadi suatu dimmer, ialah vinil etuna (titik didih ± 5˚ C). Dari vinil 

etuna terdapat n-butena dengan jalan reaksi katalis, satu atom 

hydrogen dalam vinil etuna dapat diganti oleh atom perak. Dari reaksi 

ini nyatalah strukturnya. Apabila vinil etuna dikocok dengan asam 

kloridanya, maka terjadi 4-klor butadiena -1,2 yang dengan pengaruh 

katalis kuproklorida berubah menjadi 2-klor-1,3 atau kloropren. 

Kloropren dapat diubah menjadi suatu polimer yang kebanyakan 

mempunyai atas serupa dengan karet dan dibuat secara besar-

besaran dengan nama duprena atau neoprene( Carothers). 

Dalam perdagangan acetilena disimpan dalam silinder-silinder baja 

yang mengandung aseton, kemudian ditekan sampai tekanan 12 

atmosfer. Pada pendesakan ini kira-kira 300 bagian isi hidrokarbon 

melarut dalam satu bagian aseton. Asetilen dalam beberapa hal 

dipakai untuk penerangan (lampu lentera) dan lain-lain, dan dipakai 

sebagai bahan penting dalam nyala asetilen oksigen (temperature 

kira-kira 3500˚C). 

  

4.3.Menjelaskan tentang kopolimer 
Kopolimerisasi ialah polimerisasi dimana dipakai campuran dari 2 

senyawa atau lebih sebagai bahan permulaan. 

Kopolimer ini penting dalam teknik. Sebagai contoh adalah GRS. 

GRS ialah singkatan dari Goverment Rubber Stirena. Nama lain dari 

GRS ialah Buna-S. Hal ini terjadi dari kopolimerisasi antara butadiene 

+ stirena. 

Sifat-sifat: 

Bila Buna-S divulkanisir maka terbentuk zat yang menyerupai karet 

alam. Vulkanisir adalah proses pemanasan karet dengan belerang 
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(Charles Good Year pada tahun 1838). Karet yang sudah divulkanisir 

tahan terhadap pengaruh-pengaruh luar, misalnya perubahan 

tekanan dan panas dan lain-lain. Pada vulkanisir karet, belerangnya 

diikat oleh ikatan rangkap pada karetnya. Vulkanisasi dapat 

dipercepat dengan ditambah aniline atau hasil adisi CS2 pada aniline. 

5 – 8% menghasilkan karet lemah, 30 – 50% menghasilkan karet 

keras (ebonite). 

Mutual recips dari GRS 

Viskositas yang rendah digunakan secara langsung untuk memproses 

karet, sehingga tanpa menggunakan pemanasan lebih dahulu. Emulsi 

polimerisasi yang digunakan sebagai mutual recips untuk 

pembentukan ini ialah: 

Butadiena  75 bagian 

Stirena  25 bagian 

Air  180 bagian 

Sabun (soap)  5,0 bagian 

“Lorol” mercaptan  0,50 bagian 

Potasium per sulfat  0,30 bagian 

Temperatur   50˚ C 

Waktu  12 jqm 

Conversi  75% 

 

Prosesnya: 

Untuk membuat GRS ini digunakan 3750 gallon pada silinder yang 

bergerak pada tekanan 125 p.s.i . Phase air ditetapkan oleh 

temperature reaksi kira-kira 50˚ C. Maka viscosity disini akan 

mencairkan polimer. Kemudian ditambahkan hidrokuinon dan sodium 

sulfite pada larutan “short stop”. Latek yang telah tersedia 

ditambahkan antioksidan dan kemudian dikoagulasikan oleh 

penambahan brine, dan asam lemah, kemudian dibersihkan dan 

dikeringkan. 
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Struktur GRS 

GRS ditunjukkan oleh ikatan rangkap pada tiap unit butadiene. 

Sehingga reaksi pembentukan secara ekstensif dapat dicapai sampai 

± 75% perubahan. Dalam emulsi polimer diena biasanya hanya 97-98 

%. Sebab-sebab 1,2 menjadi 1,4 sebab adanya adisi dan oleh karena 

GRS mempunyai ± 20% 1,2 dan 80% 1,4. Polimerisasi variable terjadi 

karena perubahan tipe initiator yang berisi stirena. Efek 

temperaturnya disini tidak nyata. 

Percabangan: 

Cabang reaksi diperoleh adanya pemindahan rantai menjadi polimer 

oleh karena adanya polimerisasi kedua ikatan rangkap dari unit diena, 

sehingga menimbulkan perubahan yang meluas. Tetapi disini 

perpindahan rantai tidak dipergunakan dalam polimerisasi GRS. 

Kristalisasi: 

Disebabkan oleh struktur yang tak teratur bersatu dalam GRS yang 

berisi stirena, 1,2 dan 1,4 adisi dan lain-lain. (polimernya 

dikristalisasi). 

 
4.3.Menjelaskan tentang derajad polimerisasi 

Derajad polimerisasi ialah bilangan yang menunjukkan berapa jumlah 

molekul-molekul monomer yang membentuk atau menyusun polimer. 

Hal ini ditentukan oleh suatu reaksi rantai yang berturut-turut tak ada 

pengotoran-pengotoran (phenol dan sebagainya) dan zat-zat yang 

dapat menghentikan reaksi rantai, sehingga akan terjadi suatu 

polimerisasi yang besar. Maka derajad polimerisasinya juga besar. 

  
4.4.Menjelaskan tentang polimerisasi garis 

Polimerisasi garis atau linear polimerisasi ialah gugus-gugus 

monomer yang bersubstitusi menjadi rantai utama yang panjang, dan 

disubstitusi pula dengan rantai – rantai cabang (gugus-gugus X). 
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Polimerisasi yang terjadi dari polimerisasi garis disebut: thermoplastic, 

ialah suatu pemanasan tak dapat berubah menjadi keras, atau 

bersifat elastis. 

Contoh polimerisasi yang lain: 

1.Etena dengan tekanan 1200 atm dan pemanasan 200˚ C menjadi 

pholiten. 

2.Isobutena dengan ditambah BF3 dengan perlakuan suhu rendah 

menjadi polimer. 

3.Stirena menjadi transparat. 

Hasil polimerisasi dari bahan tersebut diatas mempunyai daya 

isolasi yang tinggi untuk listrik dan tahan terhadap pengaruh-

pengaruh kimia. 

4.Ester dari asam metakrilat dan ester dari asam akrilat adalah zat 

seperti gelas, jernih tak dapat pecah, dipakai oleh kapal terbang 

dan auto. 

 

Menjelaskan tentang proses polimerisasi 

Carothers adalah orang yang membagi polimer menurut prosesnya 

ke dalam dua golongan yaitu: 

A).Polimerisasi Kondensasi  

B).Polimerisasi Adisi 

 

Keterangan: 

1.Polimerisasi Kondensasi 
Seluruhnya analog dengan reaksi kondensasi dalam senyawa-

senyawa yang berat molekulnya rendah. 

Polimerisasi ini didefinisikan sebagai: 

Pembangunan monomer-monomer yang dapat terjadi dengan tidak 

terbatas dengan  pembebasan molekul-molekul kecil seperti: air, 

amoniak, hydrogen halide atau molekul-molekul yang kecil lainnya. 
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Contoh: pembentukan polyester dan glikolat atau glikol dengan 

asam adipad. 

2.Polimerisasi adisi 
Penggabungan dari molekul-molekul kecil dengan dirangsang oleh 

satu radikal bebas membentuk polimer lurus biasanya tanpa 

pembentukan molekul-molekul  lain sebagainhasil tambahan. 

Polimerisasi adisi ini mempunyai persamaan dengan 

kopolimerisasi, yaitu sama-sama dibentuk oleh dua macam atau 

lebih monomer yang berbeda. Tetapi disamping itu ada 

perbedaannya: 

Kopolimer: monomer-monomernya bias berpolimerisasi sendiri ( 

atau ego polimerisasi). Tapi kalau polimerisasi adisi: monomer-

monomernya banyak dipengaruhi atau harus dirangsang oleh satu 

katalisator atau radikal bebas. 

Radikal bebas dapat terbentuk dengan penguraian satu electron 

yang tak berpasangan, ini juga terbentuk dengan penguraian zat-

zat yang relative stabil yang dinamakan initiator. 

Radikal bebas ini dapat bereaksi membuka ikatan rangkap dari 

monomer dan mengadisinya, menghasilkan kembali electron yang 

tak berpasangan. 

Radikal bebas   +   monomer vinil  -------   rantai yang sedang 

bertumbuh. 

Pada waktu yang sangat singkat biasanya satu detik atau lebih 

banyak monomer-monomer beradisi secara berturutan pada rantai 

yangsedang tumbuh dan akhirnya 2 radikal bebas bergabung untuk 

satu molekul polimer atau lebih. 

Adapun bentuk yang lazim daripada polimerisasi adisi adalah yang 

didalamnya unit-unit n dari pada monomer etilena yang 

mensubstitusi bercampur atau berkombinasi dalam suatu orientasi 

kepala ke ekor untuk membentuk polimer. 
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disini ditinjau tingkat perulaan (inisiasi = initiation) proses 

penggabungan dan penghentiannya. Diambil sebagai contoh, 

dengan menggambarkan polimerisasi dari stirena dengan 

mempergunakan Adapun mekanismenya untuk semua reaksi-

reaksi polimerisasi vinil radikal bebas adalah reaksi rantai dan juda 

peroksida sebagai katalisator. Langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut: 

a.Tingkat permulaan (initiator stage) 
Peroksida benzonol yang sering diper gunakan sebagai katalisator, 

bila dipanaskan molekul-molekul akan mengalami perpecahan 

pada unsure-unsur O2   atau O-O, unsure yang paling lemah dalam 

molekul untuk membentuk 2 radikal benzoiloksi. 

b.Proses penggabungan 
Adisi dari radikal benzoiloksi pada sebuah molekul stirena, 

menghasilkan suatu radikal baru, yang kemudianbergabung 

dengan molekul stirena yang lain, dan proses ini berulang-ulang 

dengan sendirinya sampai dengan suatu radikal yang mempunyai 

berat molekul tinggi. 

C.Penghentian 
Polistirena terjadi bila 2 (dua) buah rikal polimer yang besar 

bersambung. 

4.5.Menjelaskan tentang bahan-bahan polimer yang penting 
 

1.Plastik 
Plastik sering juga disebut dammar sintetis. Sebetulnya ini kurang 

tepat karena ada perbedaan antara keduanya itu. Adapun 

perbedaannya: 

Plastik: Berat molekulnya lebih besar daripada dammar sintetis , 

dapat dituang. 

Damar sintetis: Berat molekulnya lebih kecil daripada plastic, tak 

dapat dituang. 
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Tapi meskipun demikian perbedaan bahan tersebut kurang nyata. 

Perlu diketahui bahwa dalam industri bahan yang belum dikerjakan 

disebut damar sintetis dan bila sudah dikerjakan disebut plastic. 

Industri dari bahan-bahan ini mulai bekerja secara besar-besaran 

sesudah tahun 1910. 

2.Karet  
Ada  macam-macam karet yang diketahui seperti: 

a.Karet alam 

Karet adalah merupakan suatu politerpena, didapat dalam banyak 

tumbuh-tumbuhan tropis. Struktur: Karet alam ini semuanya adalah 

cis polimer dari isoprene. Karet alam adalah merupakan polimer 

lineair dengan berat molekul rata-rata diatas 350.000; dimana 

derajat polimerisasinya adalah : 5000.  

Poliisoprena dapat dibuat dilaboratorium maupun di dalam teknik. 

Biasanya dari bagian-bagian cis dan trans isoprene dan juga adisi 

1,4 ; 1,2;dan 3,4. Karet ini di dapat dari getah pohon Hevea 

Brasiliansis yang dikenal dengan nama karet Hevea. 

b.Karet sintetis 

Karet jenis ini mulai dikenal sebelum perang dunia ke satu pecah. 

Pada tahun 1908 Elberfonder Farbweke, suatu perusahaan Jerman 

yang membuat zat warna, diperoleh dengan cara pembuatan 

sintetis dengan memanaskan isoprene dengan penambahan 

bahan-bahan yang menyebabkan polimerisasi pada temperature 

250˚C. Karet jenis ini banyak dikenal dalam 5 bentuk: 

1.Karet nitril, 2.Neoprena, 3.Karet polisulfida, 4.GRS (Butadiena 

stirena kopolimer), 5.Butil (isokopolimer = isobutilen-isoprena). 

3.Serat sintetis 
Serat sintetis adalah serat yang dapat dibuat dari zat-zat kimia lain 

yang bentuk dan warnanya sama dengan serat alam, tetapi sifat-

sifatnya berbeda. Serat sintetis ini tadinya belum ada dalam alam, 

kemudian kita adakan (dibuat tiruannya). 
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Macam-macam hasil dari serat sintetis, ada 8 macam: 

1.Nylon, 2.Terylon, 3.Saran, 4.Orlon, 5.Vinion, 6.Polithen, 7.Dinel. 

Keterangan: 

1.Nylon 
Nylon adalah serat sintetis yang pertama kali ditemukan. Nylon 

adalah suatu hasil yang gemilang dari almarhum Wallace H Carothers 

tahun 1940. Nylon dihasilkan dari suatu reaksi antara heksametilen 

diamin dengan asam adipin, sehingga menghasilkan garam nylon 

atau heksametilendiamonium adipat 

2.Terylon 
Polyster (Terylon) adalah suatu hasil polimerisasi dari suatu diol 

dengan suatu asam dikarboksilat. Poyster atauterylon dihasilkan 

secara eksperimen oleh: Imperial Chemical Industries. 

3.Saran  
Saran dibuat dari kopolimer dari bahan vinil klorida dengan vinilidin 

klorida. 

Di dalam mencampur kedua monomer diatas diperlukan katalisator 

dan panas. Saran umumnya mengandung 90 % vinilidin klorida dan  

10% vinil klorida. 

4.Orlon 
Dibuat dari polimerisasi akrilonitril, kemudian dilarutkan dalam pelarut 

organic. Misalnya pelarut dimethok Jacetamid atau tetra metilen siklis 

sulfon. 

5.Vinion 
Vinion ini suatu nama dari perdagangan untuk suatu kopolimer yang 

terdiri dari 90 % vinil klorida dan !0 % vinil asetat. 

6.Polithen 
Polithen (Polietilen) adalah hasil suatu polimerisasi dari larutan etilen 

pada temperature dan tekanan tinggi.  

7.Dinol 
Berasal dari kopolimer vinil klorida dengan akrilonitril. 
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C. Latihan 

1.Polimerisasi akan dapat berlangsung terus-menerus. Kapan proses 

ini bisa berhenti? 

2.Sebutkan macam-macam karet sintetis. 

3.Bagaimana sifat-sifa GRS? 

4.Mengapa plastic yang juga dianggap sebagai dammar sintetis 

kurang tepat? 

5.Apakah yang disebut dengan Nylon? 

 

D. Lembar Kegiatan Siswa 
Etena adalah sukar berpolimerisasi, tetapi propena sangat mudah 

untuk berpolimerisasi. Polimerisasi tak terjadi pada temperature dan 

tekanan biasa karena tenaga pengaktifannya sangat tinggi. Oleh 

(Mark, Rideal, Staudinger, Evons) mengatakan bahwa: molekul 

monomer mengasorbsi quanta cahaya atau oleh tumbukan, lalu 

teraktivasi (menyimpan tenaga banyak) hingga dengan demikian 

terjadi reaksi rantai. 

Untuk aktivasi pada monomer dapat digunakan cahaya yang panjang 

gelombangnya pendek, atau katalisator peroksida dan zuurstof, dan 

lain-lain. Reaksi rantai pada polimerisasi tersebut dapat terus menerus 

sehingga terjadi senyawa dengan masa molekul besar sekali. 

Hal ini baru terhenti bila: 

1.Molekul yang aktif ini tadi kekurangan banyak energi misalnya 

menumbuk dinding. 

2.Menangkap molekul lain. Misalnya: jika dibubuhi sedikit phenol, 

hidrochuinon, maka akan terhenti. 3.Polimer dari molekul yang aktif 

membentuk struktur siklis.  

Dalam pengaruh asam sulfat atau seng klorida, butena-butena dan 

beberapa homolognya dapat berpolimerisasi menjadi dimmer-dimer 

dan trimer-trimer atau menjadi polimer-polimer tinggi. Pada 80˚ C 
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dengan asam sulfat 60% terbentuk dari isobutene 2,4,4 – tri metil 

pentena-1. Pada reaksi ini terjadi pula 2,4,4 trimetil pentena-2. Dalam 

hal-hal yang tertentu, alkena-alkena dapat berpolimerisasi. 

Kecenderungan berpolimerisasi ini sangat lebih kuat pada senyawa-

senyawa CH2=CHX , yang didalamnya X merupakan sebuah atom 

halogen, sebuah gugus –COOH, atau –COOR; sebuah gugus aldehid 

dan lain-lain. 

Molekul-molekul yang diaktifkan, polimerisasi dapat berlangsung 

menurut reaksi rantai. Penggiatan monomer (reaksi tahap 1) dapat 

ditingkatkan oleh cahaya yang Pada polimerisasi alkena-alkena dan 

turunan-turunan alkena berjalan eksoterm. Alkena-alkena sendiri 

seperti juga beberapa turunan dari macam (CH2=CHX) tidak 

berpolimerisasi pada temperature dan tekanan biasa, karena tenaga 

pengaktivan  reaksinya terlalu tinggi. Berdasarkan pada pekerjaan 

berbagai-bagai penyelidik dibuat gambaran beikut. 

Sebuah molekul monomer dijadikan aktif oleh absorpsi suatu kuantum 

cahaya atau oleh bentrokan-bentrokan termis, artinya dibawa dalam 

keadaan yang mempunyai isi tenaga yang lebih besar.  

a).Molekul yang dijadikan aktif tadi dapat bereaksi dengan sebuah 

molekul monomer yang tidak diaktifkan, akibatnya keluar kalor reaksi 

dan terjadi sebuah molekul dimmer. 

b).Yang juga dalam keadaan aktif  

gelombangnya pendek, contohnya: ultra violet, oleh katalisator-

katalisator misalnya peroksida-peroksida, oksigen, aluminium klorida, 

bor fluoride dan lain-lain. 

Dalam pengaruh asam sulfat atau seng klorida, butena-butena dan 

beberapa homolognya dapat berpolimerisasi menjadi dimmer-dimer 

dan trimer-trimer atau menjadi polimer-polimer tinggi. Pada 80˚ C 

dengan asam sulfat 60% terbentuk dari isobutene 2,4,4 – tri metil 

pentena-1. Pada reaksi ini terjadi pula 2,4,4 trimetil pentena-2. Dalam 

hal-hal yang tertentu, alkena-alkena dapat berpolimerisasi. 
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Kecenderungan berpolimerisasi ini sangat lebih kuat pada senyawa-

senyawa CH2=CHX , yang didalamnya X merupakan sebuah atom 

halogen, sebuah gugus –COOH, atau –COOR; sebuah gugus aldehid 

dan lain-lain. 

Molekul-molekul yang diaktifkan, polimerisasi dapat berlangsung 

menurut reaksi rantai. Penggiatan monomer (reaksi tahap 1) dapat 

ditingkatkan oleh cahaya yang Pada polimerisasi alkena-alkena dan 

turunan-turunan alkena berjalan eksoterm. Alkena-alkena sendiri 

seperti juga beberapa turunan dari macam (CH2=CHX) tidak 

berpolimerisasi pada temperature dan tekanan biasa, karena tenaga 

pengaktivan  reaksinya terlalu tinggi. Berdasarkan pada pekerjaan 

berbagai-bagai penyelidik dibuat gambaran beikut. 

Sebuah molekul monomer dijadikan aktif oleh absorpsi suatu kuantum 

cahaya atau oleh bentrokan-bentrokan termis, artinya dibawa dalam 

keadaan yang mempunyai isi tenaga yang lebih besar.  

a).Molekul yang dijadikan aktif tadi dapat bereaksi dengan sebuah 

molekul monomer yang tidak diaktifkan, akibatnya keluar kalor reaksi 

dan terjadi sebuah molekul dimmer. 

b).Yang juga dalam keadaan aktif  

gelombangnya pendek, contohnya: ultra violet, oleh katalisator-

katalisator misalnya peroksida-peroksida, oksigen, aluminium klorida, 

bor fluoride dan lain-lain. 

Nierewland telah menemukan bahwa kalau etuna dialirkan ke dalam 

suatu larutan kupro klorida dan ammonium klorida dalam air, maka 

terjadi suatu dimmer, ialah vinil etuna (titik didih ± 5˚ C). Dari vinil etuna 

terdapat n-butena dengan jalan reaksi katalis, satu atom hydrogen 

dalam vinil etuna dapat diganti oleh atom perak. Dari reaksi ini 

nyatalah strukturnya. Apabila vinil etuna dikocok dengan asam 

kloridanya, maka terjadi 4-klor butadiena -1,2 yang dengan pengaruh 

katalis kuproklorida berubah menjadi 2-klor-1,3 atau kloropren. 

Kloropren dapat diubah menjadi suatu polimer yang kebanyakan 
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mempunyai atas serupa dengan karet dan dibuat secara besar-

besaran dengan nama duprena atau neoprene( Carothers). 

1.Plastik 
Plastik sering juga disebut dammar sintetis. Sebetulnya ini kurang 

tepat karena ada perbedaan antara keduanya itu. Adapun 

perbedaannya: 

Plastik: Berat molekulnya lebih besar daripada dammar sintetis , dapat 

dituang. 

Damar sintetis: Berat molekulnya lebih kecil daripada plastic, tak dapat 

dituang. 

Tapi meskipun demikian perbedaan bahan tersebut kurang nyata. 

Perlu diketahui bahwa dalam industri bahan yang belum dikerjakan 

disebut damar sintetis dan bila sudah dikerjakan disebut plastic. 

Industri dari bahan-bahan ini mulai bekerja secara besar-besaran 

sesudah tahun 1910. 

2.Karet  
Ada  macam-macam karet yang diketahui seperti: 

a.Karet alam 

Karet adalah merupakan suatu politerpena, didapat dalam banyak 

tumbuh-tumbuhan tropis. Struktur: Karet alam ini semuanya adalah cis 

polimer dari isoprene. Karet alam adalah merupakan polimer lineair 

dengan berat molekul rata-rata diatas 350.000; dimana derajat 

polimerisasinya adalah : 5000.  

Poliisoprena dapat dibuat dilaboratorium maupun di dalam teknik. 

Biasanya dari bagian-bagian cis dan trans isoprene dan juga adisi 1,4 ; 

1,2;dan 3,4. Karet ini di dapat dari getah pohon Hevea Brasiliansis 

yang dikenal dengan nama karet Hevea. 

b.Karet sintetis 

Karet jenis ini mulai dikenal sebelum perang dunia ke satu pecah. 

Pada tahun 1908 Elberfonder Farbweke, suatu perusahaan Jerman 

yang membuat zat warna, diperoleh dengan cara pembuatan sintetis 
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dengan memanaskan isoprene dengan penambahan bahan-bahan 

yang menyebabkan polimerisasi pada temperature 250˚C. Karet jenis 

ini banyak dikenal dalam 5 bentuk: 

1.Karet nitril, 2.Neoprena, 3.Karet polisulfida, 4.GRS (Butadiena stirena 

kopolimer), 5.Butil (isokopolimer = isobutilen-isoprena). 

3.Serat sintetis 
Serat sintetis adalah serat yang dapat dibuat dari zat-zat kimia lain 

yang bentuk dan warnanya sama dengan serat alam, tetapi sifat-

sifatnya berbeda. Serat sintetis ini tadinya belum ada dalam alam, 

kemudian kita adakan (dibuat tiruannya). 

Macam-macam hasil dari serat sintetis, ada 8 macam: 

1.Nylon, 2.Terylon, 3.Saran, 4.Orlon, 5.Vinion, 6.Polithen, 7.Dinel. 

 
E. Rangkuman 

Polimer menjelaskan berbagai hal tentang: 

Penjelasan tentang polimerisasi: arti polimerisasi, karet politerpena, 

senyawa-senyawa yang terdiri dari isoprene, karet sintetis (isoprene, 

karet metal, reoprena, karet buna). 

Contoh polimerisasi menjelaskan tentang: polimerisasi aldehid, proses 

pembentukan polimer, polimerisasi alkuna-alkuna, kopolimer, GRS, 

derajad polimersasi, polimerisasi garis. 

Proses polimerisasi meliputi: polimerisasi kondensasi, polimerisasi 

adisi, langkah-langkah pembentukan polimer (tingkat permulaan, 

proses penggabungan, penghentian). 

Bahan-bahan dari polimer-polimer yang penting: plastic (jenis dan 

susunannya, turunan-turunan selulose, Bakelit, plastic metakrilat, 

plastic alkid, karet (karet alam, karet sintetis), serat sintetis (nylon, 

terylen, saran, orlon, vinion, polithen, dinol)  

F. Tes Formatif  
1.Apakah yang dimaksud dengan polimerisasi?  

2.Sebutkan dua hal perbedaan pada pembentukan polimer? 
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3.Apa yang disebut dengan kopolimer? 

4.Apa yang dimaksud dengan GRS? 

5.Apa yang dimaksud dengan derajat polimerisasi?. 

 
KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 

 
Kegiatan Belajar 1 
1.Adalah senyawa yang tersusun atas satu atom pusat atau kelompok 

atom dan sejumlah anion atau molekul netral yang mengelilingi atom 

atau kelompok atom pusat itu. 

2.a).Sebuah ion mempunyai dua jenis valensi, yaitu valensi primer dan 

valensi sekunder. 

b).Jumlah valensi sekunder suatu ion adalah tertentu. 

c).Valensi sekunder harus dipenuhi oleh anion atau molekul netral yang 

mempunyai pasangan electron bebas. 

d).Dalam sebuah senyawa, valensi sekender harus dipenuhi secara 

sempurna. 

e).Valensi sekunder memiliki ruangan dan bentu tertentu. 

3.Total jumlah electron dalam atom atau ion logam dengan electron yang 

diterima dari ligan dinamakan bilangan atom efektif(EAN). Bila bilangan 

itu sama dengan jumlah electron yang dimiliki das mulia, maka kompleks 

itu mengikuti atutan EAN. 

4.Contoh: pentaamindinitrogenrutenium(II)> 

5.Senyawa koordinasi mengalami dua macam stereoisomer: isomer 

geometri (isomer yang mempunyai rumus kompleks sama, tetapi 

penyusunan ruang berbeda) dan isomer optic (bila dua senyawa 

memutar bidang polarisasi yang berbeda). 

 

Kegiatan Belajar 2 
1.Ialah unsure-unsur kelompok d yang memiliki jumlah electron penuh 

pada orbital d nya. Sehingga sifat-sifatnya berbeda dengan sifat unsure-
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unsur transisi yang mempunyai jumlah electron belum penuh di orbital d 

nya. 

2.a).Oksida-oksida dan hidroksida logam-logam transisi kurang bersifat 

basa dan lebih sukar larut. 

b).Garam-garam logam-logam transisi kurang bersifat ionic dan juga 

kurang stabil terhadap pemanasan. 

c).Garam-garam dan ion-ion logam transisi dalam air lebih mudah 

terhidrat dan juga lebih terhidrolisis menghasilkan sifat sedikit asam. 

d).Ion-ion logam transisi lebih mudah tereduksi. 

3.a).Energi ionisasi untuk electron-elektron (n-1)d lebih besar daripada 

energi ionisasi electron-elektron ns. 

b).Dengan naiknya muatan inti atau nomor atom, electron-elektron (n-1)d 

menjadi semakin lebih stabil daripada electron-elektron ns. 

c).Jika atom unsure transisi melepaskan satu electron, maka ion positif 

yang dihasilkan mempunyai konfigurasi elektronik yang berbeda dari 

konfigurasi elektronik atom-atom netral sebelumnya dalam peringkat 

dasar. 

 

Kegiatan Belajar 3 
1.Apabila terkondensasi pada 4,2 K, helium (yang kemudian disebut 

helium I) bersifat seperti umumnya cairan, tetapi apabila didinginkan 

hingga dibawah 2,2 K, sifat-sifat cairan helium ini (yang kemudian 

disebut sebagai helium II) sangat berbeda secara dramatic. 

2.Ksenon difluorida, ksenon tetrafluorida, dan ksenon heksafluorida. 

3.Ia meneliti senyawa platina(VI) fluoride dan mendapatkan sebagai agen 

oksidator yang sangat kuat, mampu mengoksidasi gas dioksigen 

menjadi senyawa ionic O2
+PtF6

- .Karena energi ionisasi pertama ksenon 

hampir sama dengan energi ionisasi pertama dioksigen, Barlett percaya 

bahwa senyawa kuning ksenon analog yang berhasil disintesis 

mempunyai formula Xe+PtF6
- . 
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4.Pengisi pesawat balon udara, campuran gas untuk penyelaman laut 

dalam sebagai pengganti nitrogen, pendingan sampai temperature 

rendah, sebagai atmosfer inert pada proses pengelasan, pengisi 

perbedaan warna pada sinar lampu neon, sebagai peredam thermal 

yang diisikan diantara lapisan kaca jendela. 

5.Persamaannya: sama-sama mudah meledak. Perbedaannya: ksenon 

trioksida berupa padatan lembab cair, sedangkan ksenon tetraoksida 

berupa gas. 

Kegiatan Belajar 4 
1.Pembanguna molekul-molekul besar dari satuan-satuan yang kecil. 

2.a).Pembentukan polimer yang dapat balik dan b).Pembentukan polimer 

yang tidak dapat balik. 

3.Kopolimer ialah polimerisasi yang bahannya terdiri dari dua atau lebih 

jenis senyawa sebagai monomernya. 

4.GRS adalah Government Rubber Stirena. 

5.Derajad Polimerisasi adalah bilangan yang menunjukkan jumlah 

molekul-molekul monomer yang membentuk atau menyusun polimer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Glosarium 
 

Ebonit = karet keras 

G.R.M = neoprene buatan USA 

G.R.S = singkatan dari Government Rubber Stirena  

Initiator stage = tingkat permulaan 

Kelimpahan = keberadaan di alam 

Lari melewati batas pinggira = menembus 

Memanjat dinding = menyebar secara luas 

Polimerisasi = penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul yang 

besar. 

Sintesia = membuat senyawa tertentu 

Terminasi = proses penghentian 

Thermoplastik = plastic metakrilat 

VSEPR = Vallence Shell Electron Pair Repultion  
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BAB  I PENDAHULUAN 
 
 

A Deskripsi 
 

Pembelajaran Inovatif merupakan salah satu mata pelatihan yang 

disajikan dalam PLPG ( Pendidikan dan Latihan Profesi Guru ), bertujuan 

untuk memberi bekal kepada para guru agar memahami cara 

mengembangkan pembelajaran inovatif melalui inovasi pada komponen-

komponen dalam proses pembelajaran, terutama pada komponen Materi, 

Metoda dan Media Pembelajaran. 

 

B Prasyarat 
Sebelum mempelajari mata pelatihan Pembelajaran Inovatif 

diharapkan guru sudah memahami strategi pembelajaran kimia dan 

penyusunan rencana pembelajaran untuk melaksanakan proses 

pembelajaran. 

 

C Petunjuk Belajar 
Keberhasilan dalam menguasai mata pelatihan Pembelajaran Inovatif 

akan diperoleh bila peserta banyak melakukan pembuatan rancangan 

pembelajaran yang didukung oleh informasi-informasi terbaru dalam proses 

pembelajaran. 

 

D Kompetensi dan Indikator 
Kompetensi Dasar : 

1. Mengenal Pembelajaran Inovatif  

2. Menyusun rancangan pembelajaran inovatif untuk materi Kimia SMA 
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3. Menyusun rancangan pengelolaan pembelajaran inovatif yang telah 

disusun 

Indikator : 
1.1 Mendiskripsikan Pembelajaran Inovatif 

1.2 Mengenal karakteristik materi kimia SMA 

1.3 Mengenal inovasi pada komponen-komponen dalam proses 

pembelajaran kimia 

1.4 Memberi contoh inovasi dalam proses pembelajaran kimia 

2.1 Menyusun rancangan pembelajaran dengan inovasi pada komponen 

materi 

2.2 Menyusun rancangan pembelajaran dengan inovasi pada komponen 

metoda 

2.3 Menyusun rancangan pembelajaran dengan inovasi pada komponen 

media 

3.1 Menyusun rancangan pengelolaan pembelajaran inovatif yang telah 

disusun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB  II PEMBELAJARAN INOVATIF 
 

A. Kompetensi dan Indikator 
    Kompetensi :  Mengenal Pembelajaran Inovatif 

    Indikator : 

1.1 Mendiskripsikan Pembelajaran Inovatif 

1.2 Mengenal karakteristik materi kimia SMA 

 

B. Uraian Materi 
          Kegiatan Belajar Mengajar dalam era modern ditujukan untuk memberi 

kesempatan sebesar-besarnya kepada siswa untuk belajar, bukan lagi 

”memberikan” ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya  kepada siswa 

untuk pada suatu saat dikeluarkan bila dibutuhkan. 

      Guru tidak lagi menjadi pusat dalam kegiatan belajar mengajar, yang 

bertugas memberikan seluruh ilmunya kepada siswa melainkan bertindak 

sebagai fasilitator yang mengatur kondisi lingkungan agar terjadi proses 

belajar, sehingga sehingga kegiatan belajar mengajar lebih tepat disebut 

sebagai kegiatan pembelajaran. 

      Guru harus mengubah paradigma lama yang menganggap bahwa guru 

merupakan sumber pengetahuan yang utama bagi siswa, yang berperan 

sebagai penyampai, pemberi pengetahuan dan ketrampilan kepada 

siswa, menjadi guru sebagai pengajar, pembimbing, pembina dan pelatih 

yang dalam kegiatan belajar mengajar akan bertindak sebagai fasilitator 

yang penuh tanggungjawab merancang dan mempersiapkan kegiatan 

agar terjadi proses belajar. Guru akan menjadi mitra bagi siswa dalam 

mengolah informasi sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang 

direncanakan. 

          Sebagai seorang perencana kegiatan belajar mengajar, guru harus 

dapat memilih dengan tepat bahan belajar apa yang sesuai, metoda 



 

 

5-4 Pembelajaran Inovatif 

mengajar bagaimana yang efektif guna menyajikan bahan belajar 

tersebut, alat bantu apa yang paling tepat untuk mempermudah 

pemerolehan konsep, sumber belajar mana yang paling lengkap 

memberikan informasi yang dibutuhkan siswa dan sistim evaluasi apa 

yang paling tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan kondisi 

lingkungan/sekolah tempat siswa belajar. 

 

     Pembelajaran Inovatif 
          Kata ”pembelajaran” adalah terjemahan dari instruction yang banyak 

dipakai di dalam dunia pendidikan di AS yang banyak dipengaruhi oleh 

aliran psikologi kognitif holistik, yang menempatkan siswa sebagai sumber 

dari kegiatan. Selain itu juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi 

yang diasumsikan dapat mempermudah siswa mempelajari segala 

sesuatu lewat berbagai macam media sperti bahan-bahan cetak, internet, 

televisi, gambar, audio dsb., sehingga semua itu mendorong terjadnya 

perubahan peran guru dalam mengelola proses belajara mengajar, dari 

guru sebagai sumber belajar menjadi guru sebagai fasilitator dalam 

belajar mengajar. Menurut Gagne mengajar merupakan bagian dari 

pembelajaran, dengan konsekuensi peran guru lebih ditekankan kepada 

bagaimana merancang atau mengaransemen berbagai sumber dan 

fasilitas yang tersedia untuk digunakan siswa dalam mempelajari sesuatu. 

Kata ”inovatif” berasal dari kata sifat bahasa Inggris inovative, yang 

berakar dari kata kerja to innovate yang berarti menemukan (sesuatu 

yang baru). Oleh karena itu pembelajaran inovatif dapat diartikan sebagai 

pembelajaran yang dirancang oleh guru, yang sifatnya baru. Tidak seperti 

yang biasanya dilakukan, dan bertujuan untuk memfsilitasi siswa dalam 

membangun pengetahuan sendiri dalam rangka proses perubahan 

perilaku kearah yang lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan 

yang dimiliki siswa (Subyantoro, 2007). 
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      Teori yang mendasari pembelajaran inovatif 
1. Teori kognitif,  

Perilaku yang tidak tampak dapat dipelajari secara ilmiah seperti pada 

perilaku yang tampak, inilah yang mendasari teori kognitif. Perilaku 

yang tidak tampak merupakan proses internal yang merupakan hasil 

kerja potensi psikis. Menurut DavidAusubel belajar itu terjadi dalam 

organisme manusia melalui proses yang bermakna yang 

menghubungkan peristiwa baru pada aspek kognitif yang sudah ada. 

Makna bukanlah respon yang tersirat tetapi merupakan pengalaman 

sadar yang diartikulasikan secara jelas dan dibedakan secara tepat. 

Hal tersebut dapat muncul manakala tanda, lambang, konsep atau 

proposisi yang bermakna dikaitkan dan dipadukan dalam struktur 

kognitif individual yang berasal dari basis substansi dan 

nonkebiasaan. Teori kognitif lebih mengandalkan pikiran dan konsep 

dasar yang sudah dimiliki pembelajar daripada pengalaman. Kognitif 

amat menjauhi model menghafal, yang diorientasikan secara 

mendalam adalah belajar bermakna. Setiap proses pembelajaran 

harus bermakna yang mampu mengelaborasi kognisi 

seseorang.Situasi pembelajaran apapun akan bermakna apabila 

terjadi penghubungan tugas belajar yang baru dengan apa yang 

sudah diketahuinya, tugas belajar tersebut secara potensial akan 

bermakna bagi siswa.            Menurut Piaget, manusia memiliki 

struktur pengetahuan dalam otaknya, seperti kotak-kotak yang 

masing-masing berisi informasi bermakna yang berbeda-beda. 

Pengalaman yang sama bagi beberapa orang akan dimaknai berbeda-

beda oleh masing-masing individu dan disimpan dalam kotak yang 

berbeda pula. Setiap ada pengalaman baru dihubungkan dengan 

struktur pengetahuan dalam otak manusia. Struktur pengetahuan 
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dikembangkan dalam otak manusia dengan cara asimilasi dan 

akomodasi. 

 

2. Teori Humanistik atau Teori Sosial 

Menurut teori humanistik, proses belajar tidak hanya terjadi apabila 

seseorang memperoleh stimulus dari lingkungan kemudian 

meresponnya, tetapi dapat juga terjadi karena berkomunikasi dengan 

individu lainnya. Proses belajar terjadi karena komunikasi personal. 

Dalam diri siswa terjadi transksi akibat komunikasi dua arah atau lebih 

yang masing-masing mendapat kesempatan baik sebagai inisiator 

ataupun mereaksi komunikasi. Teori humanistik ini dikembangkan 

oleh Bandura menjadi teori sosial, yang menyatakan bahwa dalam 

belajar terdapat empat fase, yaitu perhatian, retensi, reproduksi, dan 

motivasi.                                 

 Manusia akan belajar apa saja sepanjang dia membutuhkan, tidak 

peduli dengan kognitif yang aktual atau pengalaman yang telah 

dialami. Menurut Rogers, dalam konteks belajar yang diciptakan, 

manusia akan belajar apa saja yang dia butuhkan. Konsep ini 

membawa perubahan besar bagi konsep pembelajaran yang bertumpu 

pada siswa. Siswa itu sangat individual, oleh karena itu jika ingin 

berhasil dalam pembelajaran, perhatikan kebutuhan siswa dalam 

belajar. Untuk mengadaptasi konsep ini, perlu difahami bahwa siswa 

adalah organisme yang butuh memahami dirinya sendiri dan 

mengkomunikasikan dirinya kepada orang lain secra bebas dan aman. 

Guru sebagai fasilitator harus memberikan konteks pengiring untuk 

belajar dan tidak memberikan misi pribadi guru untuk dijejalkan ke 

siswa berdasarkan pengalaman guru sebelumnya. 

3. Teori Gestalt 
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Psikologi Gestalt memandang unsur-unsur yang terlibat dlam proses 

belajar tidak terpisahkan tetapi merupakan totalitas dalam membentuk 

medan belajar, oleh karena itu teori Gestalt disebut pula teori medan. 

Gestalt berarti bentuk yang terdiri atas unsur-unsurnya. Beberapa 

unsur yang distruktur dapat menghasilkan efek sinergis yang 

merupakan Gestalt. 

Menurut Lewin perubahan tingkah laku merupakan indikator hasil 

belajar diperoleh karena lingkungan yang disediakan difungsikan 

untuk memfasilitasi potensi internal yang terdapat dalam diri siswa 

yang belajar. Lingkungan tidak secara langsung mengubah tingkah 

laku, perpustakaan sekolah tidak akan berfungsi bila guru tidak 

memfungsikannya. Begitu seterusnya, teori Gestalt dikembangkan. 

Selain itu diuraikan juga pentingnya motivasi dalam pembelajaran. 

Motivasi adalah faktor yang dapat mendorong individu untuk 

berperilaku, motivasi muncul bila ada daya tarik tertentu, motivasi juga 

bisa muncul karena pengalaman yng menyenangkan, misalnya 

pengalaman kesuksesan (Subyantoro, 2007). 

 

      Perlunya perubahan paradigma dalam pembelajaran 
               Pandangan lama yang menganggap bahwa mengajar adalah 

kegiatan menyampaikan ilmu pengetahuan sudah layak untuk 

ditinggalkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

zaman. Setidaknya ada tiga alasan penting yang mendasari perlunya ada 

perubahan dalam paradigma pembelajaran,yakni : 

1. Siswa bukan orang dewasa dalam bentuk mini, mereka adalah 

organisme yang sedang berkembang. Agar dapat melaksanakan 

perkembangan dengn baik diperlukan orang dewasa yang dapat 

mengarahkan dan membimbing perkembangannya agar berjalan 

optimal. Dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi, khususnya 
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teknologi informasi memungkinkan siswa mengakses berbagai 

informasi yang diperlukan dengan mudah. Hal ini menuntut guru 

untuk lebih aktif mencari berbagai informasi yang diperlukan, serta 

mampu menyeleksi guna  menunjukkan kepada siswa informasi 

yang dianggap perlu dan penting untuk kehidupan siswa. Guru 

harus menjaga siswa agar tidak terpengaruh berbagai informasi 

yang dapat menyesatkan dan mengganggu pertumbuhan dan 

perkembangan siswa. Karena itu kemajuan teknologi menuntut 

perubahan peran guru dalam pembelajaran. Guru tidak lagi 

berperan sebgi sumber belajar melainkan sebagai pengelola 

sumber belajar yang dapat dimanfaatkan siswa. 

2. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan mengakibatkan 

kecenderungan setiap orang tidak mungkin menguasai setiap 

cabang ilmu. Jadi belajar tidak hanya sekedar menghafalkan 

informasi, tetapi bagaimana menggunakan informasi dan 

pengetahuan untuk mengasah kemampuan berpikir. 

3. Penemuan-penemuan baru khususnya dalam bidang psikologi, 

mengakibatkan pemahaman baru terhadap konsep perubahan 

tingkah laku manusia. Anggapan bahwa manusia adalah organisme 

yang pasif, yang perilakunya dapat ditentukan oleh lingkungan, telah 

banyak ditinggakan. Pandangan baru dalam bidang psikologi 

menyatakan bahwa manusia adalah organisme yang memiliki 

potensi. Potensi inilah yang menentukan perilaku manusia. Oleh 

karena itu proses pendidikan bukan lagi memberikan stimulus, 

melainkan usaha mengembangkan potensi yang dimiliki. Disini 

siswa tidak lagi dianggap sebagai obyek, melainkan sebagai subyek 

belajar yang harus mencari dan mengkonstruksi pengetahuannya 

sendiri. 
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Ketiga hal di atas, menuntut perubahan makna dalam pembelajaran. 

Pembelajaran jangan diartikan sebagai proses penyampaian materi 

atau memberi stimulus sebanyak-banyaknya kepada siswa, melainkan 

sebagai proses mengatur lingkungan agar siswa belajar sesuai dengan 

kemampuan dan potensi yang dimiliki.    

 

Komponen-komponen Sistem Pembelajaran 
Belajar merupakan perubahan tingkah laku, yang sulit dilihat 

bagaimana proses terjadinya perubahan tingkah laku tersebut, karena 

perubahan tingkah laku ini berhubungan dengan perubahan sistem syaraf 

dan perubahan energi yang sulit dilihat dan diraba. Oleh karena itu 

efektivitas proses pembelajaran tidak dapat dilihat dari aktivitas seseorang 

selama proses pembelajaran, melainkan hanya dapat dilihat dari adanya 

perubahan dari sebelum dan sesudah terjadinya proses pembelajaran. 

Untuk melihat keberhasilan pembelajaran  perlu dianalisis berbagai 

komponen yang membentuk sistem pembelajaran. Berbagai komponen 

dalam sistem pembelajaran dapat dilihat pada bagan 1 di bawah. 

Dari bagan dapat dilihat bahwa telah terjadi proses pembelajaran 

apabila input (S) telah mengalami perubahan menjadi output (S1). 

Sebagai suatu sistem proses pembelajaran terdiri atas beberapa 

komponen yang satu sama lain saling berinteraksi dan berinterelasi. 

Komponen-komponen tersebut adalah tujuan, materi pelajaran, metode 

atau strategi pembelajaran, media dan evaluasi. Kelima komponen 

tersebut yang perlu diusahakan untuk selalu ada inovasi agar proses 

pembelajaran menghasilkan perubahan tingkah laku sesuai dengan yang 

diharapkan. 
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         Bagan 1. Komponen Proses Pembelajaran (Subyantoro, 2007) 

 

Karakteristik Materi Kimia 
Kimia merupakan ilmu yang termasuk rumpun Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA), karena itu mempunyai karakteristik sama dengan IPA.  

IPA berkaitan dengan cara mencari tahu tentang gejala alam 

secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip 

saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari alam 

sekitar serta prospek lebih lanjut dalam menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar siswa 

mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Pendidikan IPA diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat sehingga 

siswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam 

sekitar. 

S Proses 

Input Output 

S1

Tujuan 

Isi/Materi 

Metode 

Media 

Evaluasi 
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Kimia adalah ilmu yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, 

mengapa, dan bagaimana gejala-gejala alam yang berkaitan dengan 

komposisi, struktur dan sifat, perubahan, dinamika dan energitika zat. 

Oleh karenanya mata pelajaran kimia di SMA/MA mempelajari segala 

sesuatu tentang zat yang meliputi komposisi, struktur, dan sifat, 

perubahan, dinamika, dan energitika zat. 

 Ada dua hal yang berkaitan dengan kimia yang tidak terpisahkan, 

yaitu kimia sebagai produk (pengetahuan kimia yang berupa fakta, 

konsep, prinsip, hukum dan teori) temuan ilmuwan dan kimia sebagai 

proses (kerja ilmiah), itulah sebabnya pembelajaran kimia hendaknya 

memperhatikan hal tersebut. Sebagian aspek kimia bersifat kasat mata 

(visible) artinya dapat dibuat fakta konkritnya dan sebagian aspek yang 

lain bersifat abstrak atau tidak kasat mata (invisible) artinya tidak dapat 

dibuat fakta konkritnya. Namun demikian aspek kimia yang tidak dapat 

dibuat aspek konkritnya harus bersifat “kasat logika” artinya 

kebenarannya dapat dibuktikan dengan logika matematika sehingga 

rasionalitsnya dapat dirumuskan /diformulasikan. 

Menurut Standar Isi Kimia SMA/MA, Ruang Lingkup Mata 

Pelajaran Kimia meliputi : 

1. Struktur Atom, sistem periodik dan ikatan kimia, stoikhiometri, larutan 

elektrolit dan non elektrolit, reaksi redoks, senyawa organik dan 

makro molekul 

2. Termokimia, laju reaksidan kesetimbangan, larutan asam basa, 

stoikhiometri larutan dan sistem koloid 

3. Sifat koligatif larutan, redoks dan elektrokimia, karakteristik unsur, 

kegunaan  dan bahayanya, senyawa organik dan reaksinya, 

benzena dan turunannya, makro molekul (Standar Isi  Kimia 

SMA/MA). 
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C. Lembar Kegiatan Peserta 
     Diskusikan dengan sesama guru mengenai materi kimia yang 

terdapat dalam Standar Isi Kimia SMA/MA, kemudian isilah format berikut 

: 

Aspek kimia yang bersifat abstrak Aspek kimia yang bersifat konkrit 

  

  

  

  

  

  

  

D. Rangkuman 

1. Dalam proses pembelajaran guru bukan sumber pengetahuan yang 

utama melainkan sebagai fasilitator 

2. Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang dirancang guru yang 

sifatnya baru tidak seperti yang biasa dilakukan dan bertujuan untuk 

memfasilitasi siswa dalam membangun pengetahuan sendiri. 

3. Teori yang mendasari pembelajaran inovatif adalah : teori kognitif, teori 

humanistik atau teori sosial dan teori gestalt. 

4. Paradigma dalam pembelajaran perlu diubah mengingat bahwa siswa 

yang belajar adalah organisme yang berkembang yang perlu arahan 

dan bimbingan, pesatnya pengetahuan menyebabkan perlu diubah 

konsep belajar adalah menghafalkan informasi menjadi bagaimana 

menggunakan informasi untuk mengasah kemampuan berfikir dan 
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siswa adalah organisme yang memiliki potensi yang perlu 

dikembangkan. 

5. Komponen dalam sistem pembelajaran yang saling berinteraksi dan 

berinterelasi membentuk perubahan tingkah laku adalah : tujuan, 

materi, metode, media dan evaluasi. 

6. Karakteristik materi kimia sama dengan IPA, ada dua hal yang 

berkaitan dengan kimia yang tidak dapat dipisahkan yaitu kimia sebagai 

produk dan kimia sebagai proses. Aspek kimia ada yang bersifat 

abstrak dan ada yang bersifat konkrit. 

E. Tes Formatif 

1. Pada era modern kegiatan pembelajaran lebih tepat digunakan 

daripada kegiatan pengajaran Mengapa ? 

2. Mengapa kepada para guru perlu diperkenalkan pembelajaran inovatif ? 

3. Ada beberapa teori yangmendasari pembelajaran inovatif. Jelaskan 

masing-masing.  

4. Mengapa kita perlu mengubah paradigma dalam pembelajaran ? 

5. Ada berapa komponen dalam sistem pembelajaran ? Dapatkah masing-

masing komponen berdiri sendiri ? 

 

 

 

 



BAB III INOVASI PADA KOMPONEN DALAM  

PEMBELAJARAN KIMIA 

 

A. Kompetensi dan Indikator 

    Kompetensi : Mengenal Pembelajaran Inovatif 

    Indikator : 

1.1 Mengenal inovasi pada komponen-komponen dalam proses 

pembelajaran kimia 

1.2 Memberi contoh inovasi dalam proses pembelajaran 

1.3 Menyusun rancangan pembelajaran dengan inovasi pada komponen 

materi, metode dan media. 

 

B. Uraian Materi 

Kegiatan pembelajaran akan lebih menarik apabila ada sesuatu yang 

“baru” bagi siswa, baik berupa pengetahuan, ketrampilan maupun sikap 

yang belum pernah mereka kenal. Oleh karena itu seorang guru perlu 

merancang pembelajaran dengan memasukkan kegiatan-kegiatan yang 

menarik, menantang, menyenangkan dan bervariasi sehingga siswa tidak 

merasa bosan dan termotivasi untuk belajar. Ada lima komponen yang 

membentuk sistem pembelajaran, ke dalam komponen-komponen tersebut 

guru dapat melakukan inovasi untuk menarik perhatian siswa. 

Inovasi pada salah satu komponen pembelajaran tentu saja tidak 

akan berdiri sendiri melainkan akan berkaitan dengan komponen yang lain, 

mengingat ke lima komponen tadi saling berkaitan dan berinterelasi satu 

dengan yang lain membentuk sistem pembelajaran. Sebagai contoh 
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inovasi pada materi pembelajaran tentu akan berhubungan dengan 

pemilihan metoda yang sesuai guna mentampaikan materi tersebut, dapat 

juga mempengaruhi penggunaan media yang dianggap paling tepat 

sebagai alat bantu agar tujuan inovasi terhadap maeri tadi tercapai, atau 

dapat juga inovasi terhadap materi memerlukan teknik evaluasi yang 

sedikit berbeda dengan yang biasa dilakukan. Pada pembahasan berikut 

ini penekanan inovasi adalah pada masing-masing komponen. 

1. Tujuan  

Mata pelajaran Kimia diajarkan dengan tujuan membekali siswa 

pengetahuan, pemahaman dan sejumlah kemampuan yang 

dipersyaratkan untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta 

mengembangkan ilmu dan teknologi. 

Secara khusus mata pelajaran kimia diajarkan agar siswa memiliki 

kemampuan :  

1. Membentuk sikap positip terhadap kimia dengan menyadari 

keteraturan dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran 

Tuhan Yang Maha Esa 

2. Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, obyektif, terbuka, ulet, kritis dan 

dapat bekerjasama dengan orang lain 

3. Memperoleh pengalaman dalam menerapkan metode ilmiah melalui 

percobaan atau eksperimen dimana siswa melakukan pengujian 

hipotesis dengan merancang percobaan melalui pemasangan 

instrumen, pengambilan, pengolahan dan penafsiran data, serta 

menyampaikan hasil percobaan secara lisan dan tertulis 

4. meningkatkan kesadaran tentang terapan kimia yang dapat 

bermanfaat dan juga merugikan bagi individu, masyarakat dan 
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lingkungan serta menyadari pentingnya mengelola dan melestarikan 

lingkungan demi kesejahteraan masyarakat 

5. Memahami konsep, prinsip, hukum dan teori kimia serta saling 

keterkaitannya dan penerapannya untuk menyelesaikan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi. 

Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang telah 

ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional sesuai dengan 

kewenangannya, dirumuskan indikator. Berdasarkan kompetensi dasar 

yang ditetapkan  dipilihlah materi yang sesuai, metode penyajian yang 

paling efektif, media yang paling cocok dan sistem evaluasi yang paling 

tepat. Karena mengacu pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

maka inovasi yang dapat dilakukan pada komponen tujuan tidak boleh 

menyimpang dan mengurangi kompetensi yang telah ditetapkan. 

 

2. Evaluasi/ Penilaian  

Evaluasi merupakan proses pengumpulan data yang sistimatis dan 

pengolahan data yang hasilnya dipakai untuk mengambil keputusan. 

Evaluasi dalam pembelajaran bertujuan untuk mengetahui apakah 

siswa telah atau belum menguasai suatu kompetensi dasar tertentu. 

Evaluasi juga bertujuan untuk : (1) mengetahui tingkat pencapaian 

kompetensi siswa, (2) mengukur pertumbuhan dan perkembangan siswa, 

(3) mendiagnosis kesulitan belajar siswa, (4) mengetahui hasil 

pembelajaran, (5) mengetahui pencapaian kurikulum, (6) mendorong siswa 

belajar, dan (7) mendorong guru agar mengajar dengan baik. 
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Bentuk penilaian yang biasa dilakukan adalah tes tertulis baik 

berbentuk tes essay maupun obyektif dengan berbagai tipe, mulai dari 

jenjang yang paling rendah sampai yang tinggi. 

Inovasi dalam komponen evaluasi dapat dengan melakukan evaluasi 

yang tidak seperti biasa dilakukan, tetapi dengan menggunakan instrumen 

unjuk kerja setelah siswa melakukan tugas tertentu, misalnya melakukan 

pengamatan lapangan, penelitian sederhana yang dapat dilakukan di luar 

laboratorium atau mengerjakan bermacam-macam tipe soal lalu membuat 

kesimpulan umum dsb. Dapat juga dengan melakukan penilaian portofolio 

terhadap karya-karya yang telah ditugaskan kepada siswa secara individu 

ataupun berkelompok. Harus diperhatikan bahwa bentuk evaluasi yang 

akan dilakukan ini diinformasikan terlebih dahulu sebelum siswa 

menjalankan tugas, aspek-aspek apakah yang akan dinilai dan kalau perlu 

lengkap dengan bobotnya sehingga siswa betul-betul menyiapkan diri agar 

mendapat nilai yang bagus. 

3. Materi  

          Materi yang diajarkan sesuai dengan standar isi bertujuan 

membekali siswa dengan kemampuan untuk dapat memasuki jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. Materi pokok yang harus disajikan telah 

ditetapkan dalam standar isi, guru harus menjabarkan sesuai dengan 

kompetensi yang dituntut. Bila guru ingin memberi bekal “lebih” kepada 

siswa agar memiliki nilai kompetitif lebih tinggi dalam memperebutkan 

bangku perguruan tinggi, maka guru dapat melakukan inovasi untuk 

“memperkaya” materi yang diberikan.  

Ada kemungkinan menurut analisis guru siswa-siswa merasa bahwa 

konsep-konsep kimia yang disajikan terlalu teoritis, sehingga 

membosankan karena seakan-akan tidak berhubungan dengan kehidupan 
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nyata, maka guru harus berusaha mengaitkan konsep-konsep semacam itu 

dengan kehidupan siswa sehari-hari (kontekstual) agar siswa tidak merasa 

bosan dalam mempelajari, ini merupakan peluang bagi guru untuk 

melakukan inovasi dalam materi pembelajaran. Guru dapat melakukan 

inovasi dengan penambahan materi yang berkaitan dengan vocational skill  

sehingga memberikan ketrampilan kepada siswa tanpa menambah jumlah 

jam tatap muka. Misalnya pada saat membahas materi alkohol, 

ditambahkan ketrampilan (teoritis) membuat anggur dari pisang biji, saat 

membahas saponifikasi ditambah ketrampilan membuat sabun atau ketika 

membahas mengenai sistem koloid ditunjukkan pemanfaatan sifat koloid 

(yaitu koagulasi) dalam membuat sirup sirsak atau pembuatan tahu. 

Ketrampilan ini dapat dicoba di rumah. 

 

4. Metode  

Metode adalah cara atau jalan yang harus ditempuh untuk mencapai 

suatu tujuan. Banyak jalan menuju Roma, untuk mencapai satu tujuan 

yang sama banyak jalan/cara yang berbeda yang dapat ditempuh. 

Demikian juga dalam proses pembelajaran, guna mencapai satu 

kompetensi yang sama guru dapat memilih cara yang sesuai dengan 

kondisi dan situasi lingkungan dimana proses pembelajaran berlangsung. 

Banyak metode pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru guna 

menyajikan suatu materi bahasan, tetapi harus diingat bahwa 

pembelajaran kimia hendaknya menekankan pada pemberian pengalaman 

belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan 

ketrampilan proses, maka perlu diingat kembali mengenai pendekatan 

ketrampilan proses dan metode-metode pembelajaran yang mendukung 

terjadinya internalisasi ketrampilan proses. 
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Dalam pembelajaran, pendekatan ketrampilan proses bermula dari 

pengamatan terhadap cara kerja para ilmuwan sehingga berhasil 

memperoleh penemuan dalam berbagai bidang ilmu terutama ilmu 

pengetahuan alam. Ketrampilan dasar yang diperlukan untuk dapat 

menemukan dan mengembangkan fakta dan konsep adalah : 

1. mengobservasi atau mengamati, termasuk di dalamnya : menghitung, 

mengukur, mengklasifikasi dan mencari hubungan ruang / waktu 

2. membuat hipotesis 

3. merencanakan penelitian / eksperimen 

4. mengendalikan variabel 

5. menginterpretasi atau menafsirkan data 

6. menyusun kesimpulan sementara (inferensi0 

7. meramalkan (memprediksi) 

8. menerapkan (mengaplikasi) 

9. mengkomunikasikan.. ( Conny S., 1989)   

 

 Ketrampilan-ketrampilan tersebut akan menjadi roda penggerak 

penemuan-penemuan selanjutnya demikian terus menerus sehingga 

sehingga makin berkembang pengetahuan yang dimiliki. Ketrampilan-

ketrampilan itulah yang perlu dilatihkan sejak dini kepada siswa tetapi 

penerapannya tentu saja menyesuaikan dengan taraf perkembangan 

siswa. Sebagai contoh : ketrampilan mengobservasi dan 

mengkomunikasikan akan diterapkan di seluruh jenjang pendidikan dari 

tingkat rendah sampai ke tingkat tinggi dengan bobot yang makin 

bertambah sesuai dengan kenaikan tingkat pendidikan, sedangkan 

ketrampilan mengklasifikasikan lebih banyak diberikan di sekolah dasar 

sementara pengukuran, perencanaan penelitian lebih banyak diberikan di 

sekolah lanjutan atas dan perguruan tinggi. 
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          Telah dijelaskan di depan bahwa proses pembelajaran kimia 

ditekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung agar 

siswa mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Beberapa metode pembelajaran yang mendukung penggunaan dan 

pengembangan ketrampilan proses antara lain metode diskusi, kegiatan 

laboratorium, pemecahan masalah, penyelidikan dan penemuan 

berkelompok, tugas. Berikut ini akan diingatkan kembali mengenai metode-

metode tersebut. 

1. Metode diskusi 

 Diskusi adalah aktivitas dari sekelompok siswa, berbicara,  saling tukar 

informasi / pendapat tentang sebuah topik/masalah, guna mencari 

jawaban/penyelesaian problema dari segala segi. 

Ada berjenis-jenis diskusi, misalnya : 

1. Diskusi Panel 

Yaitu suatu pertemuan dimana diundang pembicara yang memiliki 

keahlian tertentu untuk mendiskusikan pendapatnya di depan peserta 

sidang. Pembicara / panelis biasanya 3 – 5 orang , dengan organisasi 

: Ketua, Sekretaris, Panelis dan peserta. 

2. Diskusi Buzz group 

Yaitu diskusi yang bertujuan memperoleh hasil pembahasan yang 

cepat suatu topik / masalah dengan memandangnya dari beberapa 

sudut pandangan. 

3. Workshop , bengkel kerja atau lokakarya 

Dalam kegiatan ini topik dibagi-bagi dalam sub-sub topik dimana 

masing-masing sub topik dibicarakan/didiskusikan oleh tiap-tiap 

kelompok, setelah semua siap / selesai membahas masalahnya 

kemudian diajukan ke sidang pleno/diskusi umum. Sidang dipimpin 

oleh Ketua Umum dibantu seorang atau lebih sekretaris. 
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Dalam proses belajar mengajar ada juga yang membagi diskusi dalam : 

1) Diskusi terpimpin, guru yang memegang pimpinan diskusi 

2) Diskusi tanpa pimpinan guru, jadi pimpinan diskusi dapat ketua 

kelompok atau salah satu peserta yang ditunjuk. 

Tugas Pimpinan/Ketua Diskusi : 

 Mengatur giliran bicara pemrasaran (bila diskusi panel) 

 Menyebutkan nama peserta yang akan bertanya, menyanggah atau 

memberi saran lalu memberi kesempatan kepada yang bersangkutan 

 Merangkum, menyimpulkan, merumuskanpendapat yan telah diuraikan 

Tugas Sekretaris : 

 Mencatat uraian pembicara, pertanyaan/pembicaraan peserta 

 Mencatat nama yang akan menanggapi dan menyerahkan ke Ketua 

 Membuat ringkasan/pokok-pokok hasil pembicaraan. 

 

Hal-hal yang harus dilakukan guru sebelum melaksanakan metoda diskusi 

adalah : 

1. Menentukan jenis diskusi dan tujuannya 

2. Memberi tugas untuk pemanasan, misalnya membaca buku, membuat 

makalah 

3. Menata fasilitas fisik misalnya mengatur susunan meja kursi 

Selama diskusi berlangsung: 

1. Jika yang dilakukan diskusi kelompok, hendaknya guru berpindah-pindah 

dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain 

2. Memberi semangat agar siswa berpartisipasi, melontarkan kembali 

pertanyaan dengan pertanyaan yang meminta penalaran, misalnya : 

mengapa? bagaimana? 

3. Jangan sering menjawab ”benar” atau ”salah” dalam merespon. Tetapi 

hendaknya menghidupkan jawaban yang memerlukan penalaran lebih 

lanjut serta memberi bantuan siswa dengan bertanya, memberi sugesti, 
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pujian, menjelaskan kembali bila ada hal yang belum jelas, mengarahkan 

diskusi agar mencapai tujuan, akhirnya kalau perlu membantu membuat 

keputusan 

4. Mengevaluasi proses dan hasilnya. 

 

Beberapa kelebihannya  

1. Melibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran dengan 

berbagai peran /tugas  

2. Memberi kemungkinan yang luas kepada semua siswa untuk 

berpartisipasi , ini akan meningkatkan rasa percaya diri 

3. Dengan mengumpulkan informasi maka setiap anggota kelompok akan 

mendapatkan pandangan baru dari kelompoknya dan hasil pemecahan 

kelompok akan lebih baik dari hasil individu 

4. Siswa dapat mempelajari dan mempraktikkan pengorganisasian fakta, 

menyusun pertanyaan, berpikir dan menanggapi ide peserta lain, sadar 

tentang waktu 

5. Mengembangkan pribadi siswa sebagai anggota masyarakat yang 

demokratis , kebebasan intelektual, siswa tidak hanya selalu menerima 

semua yang diberikan guru, serta memberi kesempatan pada guru dan 

siswa untuk berhubungan sebagai antar manusia 

6. Guru bebas, dapat memberi bantuan atau berada di luar kelompok. 

Kekurangannya : 

1. Memerlukan banyak waktu, tidak menjamin adanya konsensus setelah 

kegiatan selesai dan tidak dapat diharapkan kelancarannya bila 

pimpinan diskusi tidak mampu 

2. Diskusi tidak berfungsi kalau latar belakang pengetahuannya tidak sama 

3. Membutuhkan pengaturan alat, ketrampilan diskusi dan penjadwalan 

yang baik 
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4. Strategi ini dapat menjadi palsu kalau pimpinan diskusi tidak menggali 

pendapat peserta tetapi mendominasi diskusi. 

 

2. Metode Kegiatan Laboratorium 

Metode Kegiatan Laboratorium merupakan suatu prosedur mengajar 

dengan menggunakan causal effect  yakni sifat dari fenomena baik fisik, 

psikis maupun sosial, diteliti dan dipelajari dengan melakukan eksperimen 

dibawah kondisi-kondisi yang diatur. Termasuk dalam kegiatan ini antara 

lain demonstrasi, percobaan/eksperimen. 

          Seorang guru yang akan melaksanakan kegiatan laboratotium harus : 

1. Sebelum pelaksanaan : 

• Menjelaskan tujuan yang akan dicapai dengan kegiatan tersebut 

• Membuat rencana, memilih sumber dan menjelaskan cara 

melakukan kegiatan secara terperinci 

• Mempersiapkan alat dan mengujinya, demikian juga bahan-bahan 

yang akan digunakan 

2. Selama kegiatan berlangsung : 

• Menjawab pertanyaan siswa sehubungan dengan aktivitas yang 

berlangsung 

• Menjelaskan hal-hal yang kurang difahami oleh siswa 

3. Setelah kegiatan : 

• Memberi kesempatan berdiskusi sebagai tindak lanjut dari aktivitas 

tersebut 

• Membawa siswa menyimpulkan dan mengevaluasi hasilnya. 

 

          Guna memilih kegiatan demonstrasi ataukah 

praktikum/percobaan yang direncanakan untuk diberikan kepada siswa 
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guru harus memperhatikan : (1) fasilitas yang dimiliki oleh sekolah, (2) 

proses / kegiatan yang berlangsung apakah cukup berbahaya hingga 

memerlukan pengawasan yang terus menerus dari guru, (3) peralatan 

yang digunakan sederhana atau rumitkah? 

 

Dalam melaksanakan demonstrasi : 

1. Alat/bahan harus dipersiapkan dengan baik serta dicoba lebih dahulu 

sehingga tidak mengalami kegagalan 

2. Jangan berusaha mendemonstrasikan banyak hal / proses sekaligus 

agar tidak menghabiskan waktu dan siswa dapat mengamati segala 

kegiatan yang berlangsung 

3. Perhatikan apakah semua siswa dapat mengobservasi dengan baik, 

karena kegiatan inidimaksud  untuk menghilangkan verbalisme. 

 

Demonstrasi dapat digunakan dengan tujuan untuk : 

• Membuktikan, misalnya :   asam  +  basa                        garam   +  air 

                                     Gas yang keluar pada reaksi antara CaCO3  +  

HCl            

                                      adalah gas CO2  

• Menerangkan / menjelaskan : katalis mempercepat reaksi 

• Menunjukkan cara pemakaian, misalnya pemakaian buret, pengukuran 

dengan gelas ukur, pipet volume 

• Menimbulkan masalah, misalnya gas HCl dan NH3  dialirkan masing-

masing melalui ujung sebuah pipa, bagaimana kecepatan bergerak 

kedua gas tersebut ? Mengapa terjadi kabuit putih ? 

• Memamerkan obyek / model, misalnya bentuk kristal, tabung sinar 

katoda 
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• Menunjukkan kegunaan, misalnya kegunaan air sabun dalam 

campuran air dan minyak 

Cara melaksanakan percobaan / praktikum 

1. Persiapkan alat-alat, perhitungkan jumlah siswa, jika jumlah alat yang 

dimiliki cukup tiap siswa dapat melakukan sendiri-sendiri 

2. Memperhatikan faktor keamanan dari percobaan yang dilakukan dan 

mengadakan tindakan pengamanan terhadap kemungkinan timbulnya 

ledakan, kebakaran 

3. Menjelaskan hal-hal yang boleh / tidak boleh dilakukan selama 

praktikum karena akan membahayakan diri sendiri / lingkungan 

4. Menegakkan disiplin, dalam arti menjaga semua alat dan bahan agar 

tidak digunakan untuk main-main 

5. Pada saat siswa melakukan praktikum, guru mengamati prosesnya 

sambil menjelaskan jika ada siswa yang bertanya 

6. Menerima laporan hasil praktikum dan memeriksa alat-alat yang 

digunakan apakah sudah cukup bersih 

 

Kelebihan metoda ini : 

1. Melibatkan secara langsung, pendekatannya multi sensori 

(mendengar, melihat, membau dsb.) 

2. Memberikan perasaan mampu kepada siswa, ini terjadi selama siswa 

mengembangkan ketrampilan dalam mengelola alat-alat, mengadakan 

percobaan / penyelidikan 

3. Mempunyai tingkat relevansi yang tinggi dengan kebutuihan 

masyarakat karena para siswa dapat meningkatkan ketrampilannya 

yang nanti digunakan di masyarakat 
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Kekurangannya : 

1. Harus dilaksanakan oleh guru yang benar-benar mampu, karena harus 

direncanakan dengan masak dan teliti agar efektif 

2. Dapat menjadi mahal karena alat / bahan yang digunakan sering 

mahal harganya serta kadang-kadang memboroskan waktu belajar 

apabila pengelolaannya tidak tertib dan efektif 

3. Jika kegiatan yang dilakukan beberapa macam dapat mengacaukan 

perhatian siswa.  

 

3.   Metode Pemecahan Masalah 

          Merupakan suatu cara mengajar yang merangsang dan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk atas inisiatif sendiri mampu 

melakukan analisis dan sintesis terhadap persoalan yang dihadapi 

sehingga diperoleh penyelesaiannya. 

Tujuan penggunaan metoda ini : 

1. Mengembangkan kemampuan berfikir logis, melakukan analisis dan 

sintesis yang tepat 

2. Memberikan kesempatan pengalaman memecahkan problema 

dibawah bimbingan guru 

Hal-hal yang harus dilakukan guru : 

1. Memilih materi/topik yang mungkin dipermasalahkan, yaitu yang 

memiliki berbagai kemungkinan jawaban 

2. Membagi siswa dalam kelompok, jika mungkin meminta siswa 

mengemukakan pokok-pokok yang akan dijadikan masalah, bila tidak 

mungkin guru dapat menyodorkan masalah 

3. Membantu siswa dalam : 

 Pengumpulan data 

 Klasifikasi dan analisis data 
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 Menyusun hipotesis atau alternatif cara pemecahan yang 

mungkin ditempuh tetapi perlu dibuktikan kebenarannya 

 Mengolah data untuk menetapkan cara pemecahan yang tepat 

 Menguji kebenaran hipotesis atau kebenaran cara pemecahan 

yang dipilih/ditempuh 

 Menarik kesimpulan berupa hasil pemecahan masalah 

(jawaban yang dinilai paling tepat memecahkan masalah). 

Kelebihan metoda ini : 

1. Mendidik siswa berpikir logis, sistimatis, melakukan analisis 

2. Melatih siswa memilih alternatif pemecahan yang paling tepat atau 

menguntungkan 

3. Mendidik siswa untuk menjadi terbuka atas berbagai pendapat dan 

berani memilih salah satu, atas dasar pemilihan pikiran yang paling 

logis dari berbagai jawaban yang ditemukan 

4. Mendidik siswa mencari berbagai jalan keluar dalam menmghadapi 

problema dan mendidik suatu sikap hidup bahwa setiap 

kesulitan/masalah memiliki cara/jalan pemecahan yang tepat. 

Kekurangannya : 

1. Memerlukan waktu yang lama jika ingin memperoleh hasil pemecahan 

yang baik dan benar 

2. Sukar diterapkan pada kurikulum yang berpusat pada pelajaran 

(subject oriented). 

 

4. Metode Penyelidikan dan Penemuan Berkelompok 

          Metode Penyelidikan dan Penemuan berkelompok didefinisikan 

sebagai aktivitas sekelompok kecil siswa yang terorganisir untuk belajar. 

Disini para siswa akan menjelaskan tujuan, prosedur / perencanaan, 

pengumpulan data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam 
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menyelesaikan problema tertentu. Hasilnya dilaporkan ke seluruh siswa di 

kelas.  

Dalam kegiatan ini tindakan guru adalah : 

1. Sebelum pelaksanaan 

 Menentukan jumlah kelompok 

Satu kelompok bisa terdiri dari 4 – 6 orang siswa, perhatikan 

kemampuan siswa dalam kelompok, jarak tempat tinggal antar siswa 

agar bisa bekerja sama dengan baik selama melakukan kegiatan yang 

akan berlangsung juga diluar jam tatap muka 

 Memberi bimbingan dalam menyusun kelompok maupun dalam 

memilih pimpinan kelompok 

 Mengidentifikasi ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan oleh 

kelompok            Ketrampilan tersebut antara lain : mengobservasi, 

menggunakan alat ukur yang tepat, menggunakan alat-alat 

laboratorium dengan benar, mencatat dan mengemu kakan hasil 

observasi, merumumuskan masalah dan hipotesisi, merencanakan 

penelitian untuk menguji hipotesis, mengkomunikasikan hasil 

temuannya. 

 Bersama siswa membuat prosedur pokok, mengidentifikasi 

problema/topik yang akan diselidiki 

 Membantu kelompok dalam membuat rencana/survey tentang suatu 

sumber dan mempertimbangkan sesuaikah rencana tadi dengan 

kemampuannya. 

2. Pada waktu kegiatan berlangsung 

 Mengawasi secara cermat kegiatan siswa sehingga dapat memberikan 

bantuan sewaktu-waktu diperlukan, apabila penyelidikan dilakukan di 

luar kelas sebaiknya guru sering mengontrol melalui pertanyaan-

pertanyaan yang dilakukan di luar jam tatap muka 
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 Mengambil tindakan seperlunya bila kemajuan yang dicapai ternyata 

tidak seperti yang diharapkan, misalnya memberi pancingan untuk 

mempercepat kemajuan 

 Membantu dalam menganalisis, menarik kesimpulan serta memilih 

cara yang sebaiknya digunakan dalam menyajikan hasil penemuannya 

 Membantu siswa dalam mengevaluasi hasil yang dicapai. 

 

Kelebihannya : 

1. Memungkinkan siswa menggunakan ketrampilan inkuari 

2. Metoda ini memberi kesempatan pengembangan kepemimpinan dan 

mengajarkan cara diskusi yang sehat dalam kelompok 

3. Memberi kesempatan lebih aktif dalam belajar maupun berpartisipasi, 

lebih bebas dalam berdiskusi 

4. Membangkitkan rasa hormat kepada teman-temannya dalam usaha 

mencapai tujuan 

Kekurangannya : 

1. Siswa-siswa dalam kelompok hanya terdiri dari para siswa yang 

pandai, karena siswa- siswa itulah yang mampu mengarahkan sendiri 

kegiatan belajarnya 

2. Metoda ini menghendaki class setting yang movable materi yang 

berbeda dan cara mengajar yang berbeda pula 

3. Keberhasilan metoda ini tergantung dari kemampuan siswa dalam 

melaksanakan kerjasama dalam kelompok. 

5. Metode Tugas 

 Merupakan suatu cara mengajar dimana guru dengan siswa 

merencanakan bersama-sama suatu soal, problema atau kegiatan yang 

harus diselesaikan siswa dalam waktu tertentu. 

Metoda Tugas dapat digunakan untuk tujuan : 
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1. Membimbing siswa mempersiapkan diri mengenai materi pelajaran 

yang akan diberikan dengan cara mempelajari dengan baik 

2. Memperluas bahan atau memperdalamnya karena keterbatasan waktu 

yang tersedia di kelas 

3. Melatih tanggung jawab siswa sesuai dengan apa yang telah 

disepakati. 

Menurut Jusuf Djajadisastra (1979), jika diperbandingkan pelaksanaan 

metoda tugas yang tradisional dan modern adalah sebagai berikut :  

 

Tradisional Modern 

Jenis tugas dan batas waktu 

penyelesaian ditentukan oleh guru 

Jenis tugas dan waktu 

penyelesaian dibicarakan 

bersama-sama, tugas dapat 

berbeda-beda antara siswa yang 

satu dengan yang lain 

Apa yang dilakukan, bagaimana cara 

siswa menyelesaikan tugas, siswa 

menger- ti atau tidak, bukan masalah 

guru, pokok- nya tugas selesai 

dikerjakan 

Tujuan dan rencana 

penyelesaian tugas didiskusikan 

sehingga siswa mengetahui 

denga jelas 

Guru tidak menjelaskan dan 

bertanggung jawab atas tersedianya 

buku sumber, alat peraga, bahan dsb. 

Pemberian tugas selalu didukung 

fasilitas yang diperlukan dalam 

penyelesaian tugas. 

  

 

Kelebihannya : 

1. Tugas yang diberikan dengan tujuan yang jelas dan dapat dimengerti 

akan dihayati sebagai kewajiban yang menuntut tanggung jawab 
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2. Siswa memperoleh pengalaman melaksanakan tugas, hubungan guru 

– siswa menjadi akrab karena keterbukaan guru menerima siswa 

berkonsultasi dalam menyelesaikan tugas 

3. Guru dapat mengikuti perkembangan kemajuan siswa-siswanya dari 

hasil pemantauan / monitoring kemajuan pengerjaan tugas tersebut. 

Kekurangannya : 

1. Guru akan mengalami banyak kesulitan dalam usahanya 

menyesuaikan tugas dengan kondisi individu masing-masing 

siswanya, serta memerlukan fasilitas yang memadai untuk keperluan 

siswa dalam menyelesaikan tugas 

2. Metoda tugas modern sukar diterapkan pada sekolah dengan 

kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran (subject matter oriented) 

3. Siswa yang cerdas dan rajin akan maju pesat, tetapi yang lambat akan 

tertinggal 

4. Sulit bagi guru untuk ikut mengawasi / membimbing kegiatan siswa di 

luar jam pelajaran. 

 

Dalam proses pembelajaran biasanya tidak hanya digunakan satu 

macam metode saja, melainkan beberapa metode mengajar dapat 

digunakan secara bergantian guna menyampaikan suatu materi bahasan. 

Dengan mengenal berbagai metode yang bersifat mengaktifkan siswa 

maka guru dapat merancang kegiatan pembelajaran yang menarik, 

menyenangkan dan menantang siswa untuk menunjukkan jati dirinya 

sehingga mau mencurahkan segala kemampuan untuk berhasil. 

          Inovasi dalam komponen metode memiliki peluang yang sangat 

besar untuk dilakukan, mengingat guru dapat mencoba berbagai 

rancangan pembelajaran untuk satu materi bahasan yang sama dengan 

memperhatikan fasilitas yang dimiliki sekolah, karakteristik siswa yang 
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belajar maupun lingkungan dimana sekolah berada maupun tempat tinggal 

siswa.  

Sebagai contoh pembelajaran melalui metode penelitian aplikatif 

pada materi sistem koloid, atau pembelajaran dengan metode penelitian 

sederhana pada materi korosi. 

 

5.  Media 

          Media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai 

penyalur pesan guna mencapai tujuan. Media pembelajaran adalah media 

yang digunakan pada proses pembelajaran sebagai penyalur pesan antara 

guru dan siswa agar tujuan pembelajaran tercapai. 

Fungsi media pembelajaran antara lain : (1) menyampaikan informasi 

dalam proses pembelajaran, (2) melengkapi dan memperkaya informasi 

dalam kegiatan pembelajaran, (3) menambah variasi dalam penyajian 

materi, (4) menmbah pengertian nyata tentang suatu pengetahuan, (5) 

mendorong motivasi belajar, (6) mudah dicerna dan tahan lama dalam 

menyerap pesan-pesan. 

          Media pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran antara lain : (1) media visual yang tidak diproyeksikan : 

gambar, poster, charts , papan flanel, (2) media visual yang diproyeksikan : 

OHP, slides, filmstrips, (3) audio,  (4) audio visual : Video, TV, (5) realia : 

model, specimen / contoh, (6) media berbasis teknologi komputer. 

          Dengan beragamnya media yang ada memberi peluang 

dilakukannya inovasi dalam pembelajaran. Guru dapat memilih media yang 

dapat digunakan untuk menarik perhatian siswa, atau untuk 

mengkonkritkan teori-teori kimia (yang abstrak), atau memanfaatkan game 

yang digemari siswa untuk pembelajaran. 
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Sebagai contoh : penggunaan flow chart melalui permainan peta 

pikiran , penggunaan kartu-kartu, penggunaan CD pembelajaran. 

 

Contoh-contoh inovasi dalam pembelajaran kimia 
1. Inovasi pada komponen materi dengan pendekatan CEP (chemo 

entrepreneurship) yang dikembangkan oleh Ellin Permayani, yang 

menambahkan cara pembuatan sirup sirsak pada pembahasan materi 

koloid. Adapun tambahan materi berupa Resep pembuatan sirup yang 

dapat dicoba di rumah karena alat dan bahannya mudah diperoleh. 

Tambahan materi selengkapnya adalah sebagai berikut : 

Pembuatan sirup sirsak didasarkan pada sifat koagulasi koloid. 

Bahan : (1) buah sirsak, (2) gula pasir, sebagai pemanis dan pengawet 

sirup, (3) putih telur, digunakan sebagai penggumpal yang dapat mengikat 

partikel lembut dari sirsak dan kotoran gula sehingga terbentuk butiran 

yang lebih besar dan dapat tersaring dengan kain, dengan demikian sirup 

yang dihasilkan menjadi lebih bening, (4) air bersih sebagai bahan pelarut 

dan pencuci. 

Alat yang digunakan : ember, panci email, mangkok kocokan, blender, 

pisau telenan kayu, sendok, kain penyaring, pengaduk kayu, kompor, 

corong, timbangan, gelas ukur plastik. 

Cara membuat : (1) pilih buah sirsak yang tua dan masak, ambil 

dagingnya kira-kira sebanyak 3 kg, (2) hancurkan daging buah dengan 

diremas-remas atau memakai blender agar lebih cepat, dengan 

menambahkan air kira-kira 1,8 liter setelah halus tampung dalam panci, 

(3) saring larutan air buah dengan kain, penyaringan ini sekaligus sebagai 

pemerasan atau pemisahan akhir antara sari buah dengan ampasnya, 

tampung dalam panci, (4) kocoklah 1 butir putih telur , campurkan dengan 

sekitar 0,25 liter air buah sirsak kocoklah campuran hingga merata, 

selanjutnya campurkan hasil kocokan ini dengan air buah lainnya dan 
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aduk sampai merata, (5) tumpangkan panci berisi air sari sirsak di atas 

kompor, tuangkan gula pasir sebanyak 2,8 kg ke dalamnya, rebus sambil 

diaduk-aduk agar gula tidak lengket di dasar panci sampai semua gula 

larut. Karena pemanasan putih telur dalam larutan akan menggumpal dan 

mengikat butiran-butiran halus dari sari buah serta kotoran gula, oleh 

karena itu selama pendidihan aka terjadi buih putih di permukaan larutan, 

buih tersebut disaring, (6) turunkan panci dari kompor biarkanmendingin, 

meskipun sirup tidak dipanaskan lagi proses penggumpalan kotoran akan 

terus berlangsung. Gumpalan kotoran akan melayang-layang di dalam 

sirup, (7) Sirup yang telah dingin disaring menggunakan kain, dengan 

cara saringan dipasang di mulut panci lalu sirup dituangkan,karena 

butiran lembut telah diikat oleh putih telur, maka menjadi gumpalan yang 

lebih besar sehingga tidak dapat lolos lagi dari saringan kain. Sirup 

ditampung dalam panci dan siap dikemas. 

 

2. Inovasi pada komponen metoda dengan pendekatan ARCS (Attention, 

Relevance,Confidence, Satisfaction) yang dikembangkan oleh Dewi 

Wulansari. Rencana Pembelajaran selengkapnya adalah sebgai berikut. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

 
Mata Pelajaran   :  Kimia 
Kelas/Semester  :  XI/2 
Pertemuan ke   :  6 
Alokasi Waktu   :  2 x 45 menit ( 2 Jam Pelajaran) 

 

 

Standar Kompetensi   

 Memahami  sifat-sifat larutan asam - basa, metode pengukuran, dan 

terapannya 

 

Kompetensi dasar 

 Menentukan jenis garam yang mengalami hidrolisis dalam air dan pH 

larutan garam tersebut. 

 

Indikator 
Mengukur dan menghitung pH larutan garam yang terhidrolisis  

 

I. Tujuan pembelajaran 

Siswa dapat mengukur dan menghitung pH larutan garam yang 

terhidrolisis melalui percobaan kelompok 

II. Materi ajar   : Hidrolisis garam : pH larutan garam yang 

terhidrolisis  

III. Pendekatan  : ARCS  

IV. Kegiatan Belajar Mengajar 
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No Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Awal ( Apersepsi ) 

a. Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan menanyakan 

presensi. 

b. Guru memeriksa kelengkapan pembelajaran 

dan meminta siswa untuk menyiapkan buku 

pelajaran kimia. 

c. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang 

dilakukan 

d. Guru menyuruh mengumpulkan tugas 

mencari 5 soal tentang penghitungan pH 

serta jawabanya 

e. Guru memberikan pendahuluan tentang 

kegunaan mempelajari materi. 

 

 

2 menit 

 

3 menit 

 

 

2  menit 

 

2  menit 

 

3 menit 

2 Kegiatan Inti 

a. Guru mengulang secara singkat materi pH 

larutan garam yang terhidrolisis 

b. Guru memperkenalkan LKS inkuiri  

c. Guru membagi kelompok sesuai dengan 

kelompok siklus I 

d. Guru berdiskusi mengerjakan LKS inkuiri 

secara kelompok 

e. Guru membimbing masing – masing 

kelompok untuk mengerjakan LKS inkuiri 

f. Guru menyuruh masing – masing kelompok 

mempresentasikan temuanya di depan kelas. 

 

10 menit 

 

5   menit  

3   menit 

 

20  menit 

 

 

 

30 menit 
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g. Guru memberikan hadiah pada kelompok  

terbaik 

3 Penutup 

a. Guru memberikan bimbingan dalam menarik 

kesimpulan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

b. Guru memberikan tugas individu  

c. Memberitahukan tes Siklus III 

d. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam 

 

 

6 menit 

 

2 menit 

1 menit 

2 Menit 

V. Sumber / Bahan dan Alat 

a. Buku Kimia SMA kelas XI 

b. LKS inkuiri. 

VI. Penilaian 

Penilaian hasil belajar dilakukan menurut 3 aspek yaitu kognitif, afektif  

dan psikomotorik  

Aspek kognitif 

a. Jenis tagihan :  

• Pengerjaan LKS inkuiri. 

• Tugas individu 

b. Bentuk instrumen : 

• Laporan tertulis dan Presentasi 

Aspek afektif dan psikomotorik 

a. Jenis tagihan :  

• Lembar observasi 

b. Bentuk instrumen : 

• Cek list   
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LEMBAR KERJA SISWA 
A. Pendahuluan  

Seorang petani gandum bingung, tanamannya tidak dapat diambil  

hasilnya karena selalu mati sebelum panen. Kenapa tanaman gandum 

tersebut mati ternyata tanah untuk menanam gandum tersebut bersifat basa 

karena pHnya lebih dari 7. Padahal tanaman gandum dapat tumbuh pada 

suatu batasan pH tertentu yaitu sekitar 6,0. Oleh karena itu pH tanah yang 

akan ditanami gandum tersebut harus disesuaikan dengan pH tanaman 

gandum. Dirumah petani tersebut terdapat  pupuk ZA( NH4)2SO4 , KCl dan 

Dolomit yang didalamya terdapat garam ( CaCO3 ). Pupuk apa yang harus 

ditaburkan pada lahan petani tersebut agar dapat ditanami gandum lagi. 

Lakukan kegiatan dibawah ini untuk membantu mencari solusi masalah 

petani tersebut 

Alat dan bahan 

• Beker gelas  

• Kertas indikator universal 

• Larutan pupuk ZA [( NH4)2SO4] 

• Larutan pupuk KCl 

• Larutan CaCO3 

 

LKS 

Judul :   Mengukur 

dan 

menghitun

g pH 

larutan 

garam 

yang 

terhidrolisis

Kelompok           : 

Nama kelompok : 
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Set up alat 
 

 

 

 

 

 

 

A. Pelaksanaan 

 

No Pertanyaan Respon siswa 

1. 

Bagaimana cara  kalian 

untuk untuk mengetahui pH 

larutan NH4SO4, KCl  dan  

larutan CaCO3 dengan 

mengunakan alat dan 

bahan yang telah 

disediakan ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Rumus apa yang digunakan 

untuk mencari pH larutan 

NH4SO4 ? 

 

 

 

3. 

 

Rumus apa yang digunakan 

untuk mencari pH larutan 

CaCO3 ? 

 

 

 

4. Bila terdapat larutan garam  

Larutan pupuk   

Kertas indikator universal   
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 NH4CH3COO.  Rumus apa 

yang digunakan untuk 

mencari pH larutan tersebut   
? 

 

 

5. 

Bagaimana hubungan 

antara harga Ka dan Kb 

dengan pH larutan 

NH4CH3COO? 

 

 

 

 

Lakukan percobaan sesuai dengan cara kerja yang kalian  buat 
kemudian tulis hasilnya pada tabel pengamatan yang telah disediakan 
dibawah ini : 
B. Tabel pengamatan  

N

o 
Larutan pH sifat Keterangan 

1. 

 
NH4SO4    

2. 
KCl 

 
7  

Penambahan pupuk 

tidak membuat 

perubahan apa – apa 

pada tanah 

3 CaCO3 
 

 
  

 

C. Analisis dan kesimpulan 

Dari percobaan diatas, kesimpulan apakah yang dapat anda ambil 

untuk mengatasi masalah petani tersebut ? 
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KUNCI JAWABAN 
LEMBAR KERJA SISWA 

 
 

Pelaksanaan 

No Pertanyaan Respon siswa 

1. 

Bagaimana cara  

kalian untuk 

mengetahui untuk 

mengetahui pH 

larutan NH4SO4, KCl  

dan CaCO3 dengan 

menggunakan alat 

dan bahan yang 

telah disediakan ? 

1.  Siapkan larutan NH4SO4, KCl  dan 

CaCO3 dan kertas indikator universal ? 

2. Celupkan kertas indikator universal 

dalam masing – masing larutan ? 

3. Amati perubahan warna kertas indikator 

? 

4. Tentukan pH larutan tersebut ? 

2. 

Rumus apa yang 

digunakan untuk 

mencari pH larutan 

NH4SO4 ? 

 
 

Dengan  

Kw = tetapan ionisasi air ( 10-14) 

Kb = tetapan ionisasi basa BOH 

[B+] = konsetrasi ion garam yang 

terhidrolisis 

   
 pH = - log [ H+ ] 

3. 

 

Rumus apa yang 

digunakan untuk 

mencari pH larutan 

CaCO3 ? 

 

 

 

Dengan  

[H+ ]  =  √     Kw 

       Kb 

X [NH4
+ ] 

[OH-]  =  √     Kw 

       Ka 

X [A-] 
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Kw  = tetapan ionisasi air ( 10-14) 

Ka  = tetapan ionisasi asam HA 

[A-]                  = konsetrasi ion garam yang 

terhidrolisis 

  

pOH        = - log [OH-] 

    pH        = 14 - pOH 

 

4. 

 

Bila terdapat larutan 

garam NH4CH3COO.  

Rumus apa yang 

digunakan untuk 

mencari pH larutan 

tersebut   ? 

Jika harga H+ dalam larutan. 

 
 
 

pH     = - log [ H+ ] 

 

 

5. 

Bagaimana 

hubungan antara 

harga Ka dan Kb 

dengan pH larutan 

NH4CH3COO? 

• Jika Ka = Kb maka larutan bersifat netral   ( 

pH = 7 ) 

• Jika Ka > Kb maka larutan bersifat asam   ( 

pH < 7 ) 

• Jika Ka < Kb maka larutan bersifat basa    ( 

pH >7 ) 

 
Lakukan percobaan sesuai dengan cara kerja yang kalian  buat 
kemudian tulis hasilnya pada tabel pengamatan yang telah disediakan 
dibawah ini : 
D. Tabel pengamatan  

N

o 
Larutan pH sifat Keterangan 

[H+ ]  =  √         Ka   x  Kw 

                Kb  
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1. 

 
NH4SO4 5 asam 

Penambahan pupuk membuat 

tanah yang bersifat basa 

menjadi bersifat netral 

2. 
KCl 

 
7 netral 

Penambahan pupuk tidak 

membuat perubahan apa – 

apa pada tanah 

3 CaCO3 
9 

 
basa 

Penambahan pupuk tidak 

membuat perubahan apa – 

apa pada tanah 

 

E. Analisis dan kesimpulan 

Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk membantu 

bapak tani kita harus mengunakan pupuk yang bersifat asam agar dapat 

mengimbangi pH tanah yang bersifat basa sehingga tanah bersifat netral 

dan dapat ditanami. Setelah dilakukan percobaan dengan mengunakan 

indikator Universal diperoleh hasil pH larutan pupuk sebagi berikut : 

Larutan NH4SO4  = 5 

Larutan KCl  = 7 

Larutan  CaCO3 = 9 

Larutan pupuk yang memiliki pH < 7 bersifat asam sehingga larutan pupuk 

NH4SO4 dapat digunakan petani untuk menangani masalahnya.  

 

 

3. Inovasi pada komponen media, menggunakan media CET (Chemo 

edutainment) berupa CD game flash player yang dikembangkan oleh 

Andicha OYN dengan RPP selengkapnya sebagai berikut : 
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RENCANA PEMBELAJARAN 
 
 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas 
Mata Pelajaran  : Kimia 
Kelas/ Semaster : X/ II 
Tahun Ajaran  : 2008/2009 
Pokok Materi  : Konsep Redoks 
Alokasi Waktu : 2 jam pelajaran ( 2x 45 menit) 
 

 

A. Standar Kompetensi 
Memahami reaksi oksidasi-reduksi  

 

B. Kompetensi Dasar 
Menjelaskan perkembangan konsep reaksi oksidasi-reduksi dan 

hubungannya dengan tata nama senyawa serta penerapannya. 

C. Indikator 
1. Siswa dapat menentukan oksidator dan reduktor dalam reaksi redoks. 

2. Siswa dapat memberi nama senyawa IUPAC 

D. Materi 
1. Oksidator Dan Reduktor Dalam Reaksi Redoks 

2. Reaksi Disproporsionasi dan Reaksi Konproporsionasi 

3. Tatanama Senyawa Menurut IUPAC  

E. Sumber/ Bahan dan Alat 
1. Buku Kimia SMA kelas X (Erlangga) 

2. Buku Kimia SMA kelas X ( Ganeca Exact ) 

3. Buku Paket Kimia kelas X 
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F. Pendekatan Pembelajaran 
      Pendekatan  : Chemo-entrepreneurship (CEP) 

Media    : Chemo-edutainment (CET) berupa CD 

       Game Flash Player 

G. Kegiatan Pembelajaran 
 

 

No Kegiatan Pembelajaran Kegiatan siswa Waktu 
(menit) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendahuluan 

a. Guru menjelaskan model 

pembelajaran yang akan 

digunakan. 

b. Guru mempersilahkan siswa 

membuka file yang sudah 

tersimpan pada pertemuan 

sebelumnya agar dapat 

dilanjutkan 

Kegiatan inti 

a. Guru meminta siswa membaca 

materi dan animasi tentang 

Menentukan oksidator dan 

reduktor dalam reaksi redoks, 

reaksi Disproporsionasi dan 

reaksi Konproporsionasi pada 

CD Game Flash, siswa 

menjalankan game penentuan 

oksidator dan reduktor dalam 

 

Memperhatikan. 

 

 

Memperhatikan. 

 

 

 

 

Membaca dan 

mencatat materi 

dan mengerjakan 

Game yang 

terdapat pada CD 

Game Flash 

 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

20 
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reaksi redoks dan penentuan 

reaksi Disproporsionasi selama 

5 menit. 

b. Guru memberikan informasi dan 

petunjuk kepada siswa dalam 

mengerjakan game sehingga 

siswa dapat mengerjakan dan 

mngerti maksud dari game yang 

dikerjakan Guru bersama siswa 

mengkoreksi hasil game 

c. Guru meminta siswa 

melanjutkan game ke tingkat 

berikutnya.   

d. Guru mempersilahkan siswa 

membaca petunjuk-petunjuk  

game yang berupa paparan 

materi dan animasi Tatanama 

senyawa Menurut IUPAC 

e. Guru meminta siswa 

mengerjakan game melengkapi 

Tabel yang berisi penentuan 

nama senyawa, nama unsur, 

bilOks dan rumus kimia, jawaban 

yang benar dari beberapa 

pertanyaan akan mendapatkan 

nilai (+). 

f. Guru mempersilahkan siswa 

yang belum bisa mengerjakan 

 

 

 

Penjelasan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membaca dan 

mencatat materi 

yang terdapat 

pada CD Game 

Flash. 

mengerjakan 

Game 

 

 

 

 

 

 

Bertanya dan 

Menjawab   

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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3. 

game dan belum mengerti 

tentang nama suatu senyawa 

bertanya, guru menjawab 

pertanyaan dan memberikan 

penjelasan tentang materi dan 

game yang dijalankan. 

g. Guru meminta siswa menyimpan 

hasil akhir game agar dalam 

pertemuan berikutnya bisa 

dilanjutkan. 

 

Penutup 

a. Guru bersama-sama siswa 

menyimpulkan materi yang telah 

disampaikan 

b. Guru memberikan tugas  rumah 

 

 

 

 

 

 

Proses 

menyimpan 

 

 

 

 

Menyimpulkan 

materi 

 

Mencatat soal 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 
 
H. Penilaian 

Penilaian siswa di ambil dari : 

Kemampuan mengerjakan game 

Tanya Jawab 

Tugas  

 

I. Evaluasi 
1. Dari reaksi: Ca + S → Ca2+  + S2-  yang bersifat sebagai oksidator 

adalah... 
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2. Pada reaksi: 3S(s) + KClO3(s) → 2KCl(s) + 3SO2(g) yang bersifat 

sebagai oksidator adalah... 

3. Diketahui beberapa reaksi sebagai berikut. 

1. Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnCl(aq) + H2(g) 

2. 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l) 

3. H2(g) + 2Na(s) → 2NaH(s) 

4. 2H2O2(aq) → 2H2O(l) + O2(g) 

Hidrogen yang mengalami reduksi terjadi pada reaksi... 

4. Dalam reaksi  

Cu(s) + 4HNO3(aq) → Cu(NO3)2 (aq) + 2NO2(g) + 2H2O(l)  

Yang bertindak sebagai reduktor adalah… 

5. a. Rumus kimia dari timah (IV) sulfat adalah... 

b. Nama IUPAC yang benar untuk senyawa Fe2(SO4)3 adalah... 

 

J. Kunci Jawaban 

1. Dari reaksi: Ca + S → Ca2+  + S2-  yang bersifat sebagai  

  Oksidator adalah yang mengalami reduksi ( S ) 
2. Pada reaksi: 3S(s) + KClO3(s) → 2KCl(s) + 3SO2(g) yang bersifat 

sebagai oksidator adalah KClO3 karena yang mengalami reduksi ( 
dari +7 menjadi +1)    

3. Diketahui beberapa reaksi sebagai berikut. 

1. Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnCl(aq) + H2(g) 

2. 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l) 

3. H2(g) + 2Na(s) → 2NaH(s) 

4. 2H2O2(aq) → 2H2O(l) + O2(g) 

Hidrogen yang mengalami reduksi terjadi pada reaksi 1 dan 4   

Pada reaksi 1 bilOks H berubah dari +1 menjadi 0 
Pada reaksi 4 bilOks H berubah dari +2 menjadi +1 

4. Dalam reaksi  
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Cu(s) + 4HNO3(aq) → Cu(NO3)2 (aq) + 2NO2(g) + 2H2O(l) 

Yang bertindak sebagai reduktor adalah Cu yang mengalami 
oksidasi dari 0 menjadi +2 

5. a. Rumus kimia dari timah (IV) sulfat adalah Sn(SO4)2 

b. Nama IUPAC yang benar untuk senyawa Fe2(SO4)3 adalah Besi(III) 
sulfat 
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Mata Pelajaran : Kimia 

Judul / Topik  : Konsep Redoks 

Kelas/ Semester : X/2 Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Penyusun Naskah : Andicha O Y N ( aa_ghym_x@yahoo.com/ 

www.plaxtunk. wordpress .com)  HP. 085641787941 

Judul : Redoks game  

Nama Frame : Tampilan Menu 

Halaman : 0 

Tampilan 

  

Keterangan/ Petunjuk 

1 

3 

2 
4 

5 
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Judul : Redoks game 

Nama Frame : Kompetensi 

Halaman : 1 

Tampilan 

Keterangan/ Petunjuk 

Kompetensi dasar kita ambil dari kurikulum yang berlaku di 

Sekolah sekarang ini yaitu, kurikulum KTSP. Dalam KTSP Materi 

Konsep Redoks kelas X semester Genap kompetensi dasarnya 

adalah: 

”Menjelaskan perkembanagn konsep reaksi oksidasi reduksi dan 

hubungan dengan tata nama senyawa serta penerapannya.” 
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Judul : Redoks game 

Nama Frame : Indikator 

Halaman : 2 

Tampilan 

Keterangan/ Petunjuk 

Indikator 

pencapaiakn kita ambil dari kurikulum yang berlaku di Sekolah sekarang ini yaitu, 

kurikulum KTSP. Dalam KTSP Materi Konsep Redoks kelas X semester Genap 

Indikatornya adalah: 

1. Membedakan kosep redoks ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen, 

pelepasan dan penerimaan elektron, dan peningkatan dan penurunan bilangan 

oksidasi. 

2. Menentukan bilangan oksidasi atom atau unsur dalam senyawa atau ion 

3. Menentukan oksidator dan reduktor dalam reaksi redoksMemberi nama 

senyawa menurut IUPAC 

4. Menerapkan konsep larutan elektrolit dan redoks untuk memecahkan masalah 
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lingkungan. 

 

Judul : Redoks game 

Nama Frame : Materi I. Perkembangan 

konsep Redoks 

Halaman : 3 

Tampilan 

 

Keterangan/ Petunjuk 

Materi I. Perkembangan Konsep Redoks 

Didalam penampilan materi kita buat teks dengan scrollbar vertikal (atas – bawah) 

Materi perkembangan Konsep Redoks meliputi, 

1. Oksidasi-Reduksi sebagai Pengikatan dan pelepasan Oksigen 

2. Oksidasi-reduksi sebagai Pelepasan dan Penerimaan Elektron 
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3. Oksidasi-Reduksi sebagai Pertambahan dan Penurunan Bilangan Oksidasi 

Terdapat animasi contoh penentuan oksidasi dan reduksi senyawa berdasakan 

perkembangan konsep redoks. 

 

Judul : Redoks game 

Nama Frame : Materi II. Bilangan Oksidasi  

Halaman : 4 

Tampilan 

 
 

Keterangan/ Petunjuk 

Materi II. Bilangan Oksidasi 

Didalam penampilan materi kita buat teks dengan scrollbar vertikal (atas – 

bawah) 

Materi bilangan oksidasi meliputi, 

1. Pengertian bilanagn oksidasi 

2. Aturan menentukan bilangan oksidasi 
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Judul : Redoks game 

Nama Frame : Materi III. Reaksi Autoredoks 

Halaman : 5 

Tampilan 

                                           

 

Keterangan/ Petunjuk 

Materi III. Reaksi Autoredoks 

Didalam penampilan materi kita buat teks dengan scrollbar vertikal 

(atas – bawah) 

Selain materi juga terdapat contoh-contoh soal dan jawabannya 
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Judul : Redoks game 

Nama Frame : Materi IV. Oksidator dan reduktor 

dlm reaksi redoks 

Halaman : 6 

Tampilan 

Keterangan/ Petunjuk 

Materi IV. Oksidator dan Reduktor dalam reaksi redoks 

Didalam penampilan materi kita buat teks dengan scrollbar vertikal 

(atas – bawah) 

Selain materi juga terdapat contoh-contoh soal dan jawabannya 
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Judul : Redoks game 

Nama Frame : Materi V. Menentukan jenis 

reaksi, redoks atau bukan 

redoks 

Halaman : 7 

Tampilan 

Keterangan/ Petunjuk 
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Judul : Redoks game 

Nama Frame : Materi VI. Tatanama Senyawa 

menurut IUPAC 

Halaman : 8 

Tampilan 

 

Keterangan/ Petunjuk 

Materi VI. Tatanama senyawa menurut IUPAC 

Didalam penampilan materi kita buat teks dengan scrollbar vertikal (atas – 

bawah) 

Selain materi juga terdapat contoh-contoh soal dan jawabannya 
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Judul : Redoks game 

Nama Frame : Materi VII. Penerapan konsep larutan 

elektrolit dan redoks 

Halaman : 9 

Tampilan 

 

Keterangan/ Petunjuk 

Materi VII. Penerapan konsep larutan elektrolit dan redoks  

Didalam penampilan materi kita buat teks dengan scrollbar vertikal (atas – 

bawah) 

Selain materi juga terdapat contoh-contoh soal dan jawabannya 
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Judul : Redoks game 

Nama Frame : Game 

Halaman : 10 

Tampilan 

 

 

Keterangan/ Petunjuk 

Ada beberapa rintangan yang harus diselesaikan dengan benar, jika salah 

tidak dapat melanjutkan kepeertanyaan berikutnya. 

Rintangannya adalah, 

1. penentuan oksidator dan reduktor dalam reaksi redoks 

2. penentuan bilangan oksidasi dalam zat 

3. penentuan reaksi redoks dan autoredoks 

4. Penentuan nama dan rumus kimia menurut aturan IUPAC 

 
C. Lembar Kegiatan Peserta 
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 1.   Diskusikan dengan sesama guru model-modelpembelajaran yang pernah 

dilakuka, hasilnya tuliskan pada format berikut : 

 

Materi Pokok 

Kelas 

Model 

Pembelajaran 

Guru yang sudah 

melaksanakan 

Guru yang belum 

melaksanakan 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

2. Bentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 peserta , kemudian lakukan 

kerja kelompok dengan tugas : 

Rancanglah inovasi pada komponen metode dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

1. Pilihlah materi yang disenangi 

2. Buatlah rancangan pembelajarannya (dalam bentuk RPP) 

3. Jelaskan inovasi rancangan anda terletak di bagian mana. 

D. Rangkuman 
1. Inovasi dapat dilakukan pada ke lima komponen dalam proses 

pembelajaran, yaitu tujuan, materi, metoda, media, evaluasi. 

2. Dalam merancang inovasi pada komponen metoda dapat dimanfaatkan 

beberapa metoda yang mendukung penggunaan dan pengembangan 
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ketrampilan proses yaitu metode diskusi, metode kegiatan laboratorium, 

metode pemecahan masalah, metode penyelidikan dan penemuan 

berkelompok, metode tugas. 

 

E. Tes Formatif 
1. Diantara lima komponen dalam proses pembelajaran yang kurang dipilih 

untuk diinovasi adalah tujuan pembelajaran. Mengapa ? 

2. Beri contoh inovasi yang dapat dilakukan pada komponen evaluasi. 

3. Beri contoh inovasi yang dapat dilakukan pada komponen materi. 

4. Beri contoh ketrampilan dasar yang perlu dimiliki siswa jika ingin 

merencanakan suatu penelitian sederhana. 

5. Mengapa inovasi pada komponen metoda mempunyai peluang yang besar 

untuk dilaksanakan ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



BAB IV PENGELOLAAN PEMBELAJARAN INOVATIF 
 

A. Kompetensi dan Indikator 
    Kompetensi : Mengenal Pembelajaran Inovatif 

    Indikator :  

1.1 Mengenal permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan  

pembelajaran inovatif  

1.2 Mencari cara mengatasi permasalahan yang muncul dalam 

pelaksanaan pembelajaran inovatif.  

 

B. Uraian Materi 
 

Permasalahan yang mungkin timbul dalam pembelajaran inovatif 
Guru yang mengajar harus memperhatikan asas-asas pembelajaran 

agar berhasil mencapai tujuan. Ada 14 asas pembelajaran yang dapat 

digunakan dalam mengembangkan program pembelajaran inovatif, yaitu : 

1. Lima prinsip dasar dalam pemenuhan hak anak: (a) non-diskriminasi, 

(b) kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child), (c) hak 

untuk hidup dan berkembang (right to life, continuity of life and to 

develop), (d) hak atas perlindungan (right to protection), (e) 

penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the opinions of 

children). 

2. Belajar bukanlah konsekuensi otomatis dari penuangan informasi ke 

dalam benak siswa. 

3. Belajar memerlukan keterlibatan mental dan kerja siswa sendiri. 

4. Yang bisa membuahkan hasil belajar yang langgeng hanyalah 

kegiatan belajar aktif. 
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5. Untuk bisa mempelajari sesuatu dengan baik, kita perlu mendengar, 

melihat, mengajukan pertanyaan, dan membahasnya dengan orang 

lain. 

6. Aktivitas pembelajaran pada diri siswa bercirikan: (a) yang saya 

dengar, saya lupa; (b) yang saya dengar dan lihat, saya sedikit ingat; 

(c) yang saya dengar, lihat, dan pertanyakan atau diskusikan dengan 

orang lain, saya mulai pahami; (d) yang saya dengar, lihat, bahas, dan 

terapkan, saya dapatkan pengetahuan dan keterampilan; dan (e) yang 

saya ajarkan kepada orang lain, saya kuasai. 

7. John Holt (1967) proses belajar akan meningkat jika siswa diminta 

untuk melakukan hal-hal: (a) mengemukakan kembali informasi 

dengan kata-kata sendiri, (b) memberikan contoh, (c) mengenalinya 

dalam bermacam bentuk dan situasi, (d) melihat kaitan antara 

informasi itu dengan fakta atau gagasan lain, (e) menggunakannya 

dengan beragam cara, (f) memprediksikan sejumlah konsekuensinya, 

(g) menyebuitkan lawan atau kebalikannya.  

8.   Ada 9 konteks yang melingkupi siswa dalam belajar: (a) tujuan, (b) isi 

materi, (c) sumber belajar (sumber belajar bagaimanakah yang dapat 

dimanfaatkan), (d) target siswa (siapa yang akan belajar), (e) guru, (f) 

strategi pembelajaran, (g) hasil (bagaimana hasil pembelajaran akan 

diukur), (h) kematangan (apakah siswa telah siap dengan hadirnya 

sebuah konsep atau pengetahuan), (i) lingkungan (dalam lingkungan 

yang bagaimana siswa belajar). 

9.   Kata kunci pembelajaran agar bermakna: (a) real-world learning, (b) 

mengutamakan pengalaman nyata, (c) berpikir tingkat tinggi, (d) 

berpusat pada siswa, (e) siswa aktif, kritis, dan kreatif, (f) pengetahuan 

bermakna dalam kehidupan, (g) dekat dengan kehidupan nyata, (h) 

perubahan perilaku, (i) siswa praktik, bukan menghafal, (j) learning, 

bukan teaching, (k) pendidikan bukan pengajaran, (l) pembentukan 
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manusia, (m) memecahkan masalah, (n) siswa acting, guru 

mengarahkan, (o) hasil belajar diukur dengan berbagai cara bukan 

hanya dengan tes. 

10. Pembelajaran yang memperhatikan dimensi auditori dan visual, pesan 

yang diberikan akan menjadi lebih kuat. 

11. Otak tidak sekadar menerima informasi, tetapi juga mengolahnya 

melalui membahas informasi dengan orang lain dan juga mengajukan 

pertanyaan tentang hal yang dibahas. 

12. Otak kita perlu mengaitkan antara apa yang diajarkan kepada kita 

dengan apa yang telah kita ketahui dan dengan cara kita berpikir. 

13. Proses belajar harus mengakomodasi tipe-tipe belajar siswa (auditori, 

visual, kinestetik) 

14. Resiprositas (kebutuhan mendalam manusia untuk merespon orang 

lain dan untuk bekerja sama) merupakan sumber motivasi yang bisa 

dimanfaatkan untuk menstimulasi kegiatan belajar.( Subyantoro, 

2007). 

 

Mencermati asas-asas pembelajaran di atas jelaslah bahwa 

pembelajaran inovatif diharapkan dapat mengaktifkan siswa dengan 

berbagai kegiatan  yang dirancang oleh guru. Pengaktifan siswa ini akan 

menimbulkan beberapa permasalahan misalnya :   

(1) membutuhkan waktu yang cukup banyak,  

(2) memerlukan sarana, alat dan bahan tertentu,  

(3) memerlukan ketrampilan guru dalam penyiapan kegiatan,  

(4) siswa-siswa yang pandai akan maju lebih pesat dan sebaliknya yang 

kurang pandai akan ketinggalan,  

(5) perlu sosialisai pelaksanaan kepada semua pihak. 
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Guna mengantisipasi hal tersebut agar guru tidak ”menyerah sebelum 

bertanding” maka perlu dicari jalan keluar untuk mengatasi masalah 

tersebut. Beberapa solusi yang dapat diusulkan antara lain :  

(1) kegiatan persiapan dapat dilakukan diluar jam pelajaran/tatap muka 

dan dikemas sebagai tugas,  

(2) gunakanlah alat dan bahan yang ada di sekitar siswa (mudah didapat) 

sehingga tidak memerlukan biaya ”khusus” untuk pengadaannya, yang 

penting bukan jenis bahan dan alat yang digunakan tetapi ”proses” 

yang dialami oleh siswa,  

(3) guru sebagai perencana kegiatan pembelajaran hendaknya 

senantiasa mengasah kemampuan dan ketrampilan semakin ”ahli” 

dalam merancang kegiatan untuk ditugaskan kepada siswa agar 

memperoleh pengalaman dalam melakukan kerja ilmiah,  

(4) memberi kesempatan kepada siswa yang pintar sebagai inisiator 

dalam kelompok yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan 

kelompok,  

(5) sering memvariasi kegiatan belajar mengajar.  

 
C. Lembar Kegiatan Peserta  

 Buatlah rancangan pengelolaan terhadap pembelajaran yang telah 

anda susun (Lembar Kegiatan Bab III. No.2) 

Yang harus tercantum dalam rancangan pengelolaan pembelajaran adalah  

a. Hal-hal apa yang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan 

     - apakah buku sumber atau modul yang digunakan 

     - adakah alat bahan yang perlu disediakan 

     - bagaimana cara memperoleh alat dan  bahan tersebut,  

     - adakah LKS 

     - dll sesuai dengan rancangan anda. 

b. model pemberian tugas 
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     - adakah tugas yang anda berikan kepada siswa 

     - apakah merupakan tugas kelompok atau individual, apa alasannya 

     - bila kelompok berapa jumlah anggotanya  

     - bagaimana cara pembentukan kelompok 

     - berapa lama waktu yang diberikan untuk menyelesaikan 

c. model evaluasi terhadap hasil kerja 

     - apakah presentasi hasil 

     - atau demonstrasi proses 

     - atau portofolio 

d. adakah umpan balik. 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 
 
II.1 Karena yang penting adalah terjadinya proses belajar siswa bukan guru 

mengajar, sebaiknya guru berfungsi sebagai fasilitator 

II.2 Pembelajaran Inovatif merupakan pembelajaran yang dirancang oleh 

guru yang sifatnya tidak seperti yang biasa dilakukan, jadi dengan 

mengenal pembelajaran inovatif guru akan berusaha untuk mencoba-

coba merancang berbagai kegiatan/model pembelajaran yang belum 

pernah dialami oleh siswa sehingga siswa tertarik dan termotivasi 

mengikuti pembelajaran yang disajikan dan tidak merasa bosan. 

II.3. Teori kognitif  

Belajar terjadi melalui proses yang bermakna yang menghubungka 

peristiwa baru pada aspek kognitif yang sudah ada 

      Teori humanistik 

Belajar terjadi selain karena merespon stimulus yang masuk juga karena 

berkomunikasi dengan individu yang lain 

      Teori gestalt 

      Unsur-unsur yang terlibat dalam proses belajar tidak terpisah tetapi  

merupakan totalitas dalam membentuk medan belajar. 

II.4 Siswa adalah organisme yang sedang berkembang yang memerlukan 

arahan dan bimbingan, maka guru harus mengubah peran menjadi 

pengarah dan pembimbing 

Pesatnya perkembangan pengetahuan harus mengubah kegiatan belajar 

dari menerima informasi menjadi menggunakan informasi untuk 

mengasah kemampuan berfikir 

Siswa adalah subyek belajar yang memiliki kemampuan dan potensi yang 

tidak selalu sama, yang harus dikembangkan sesuai dengan ciri masing-

masing. 

II.5. 5 komponen yaitu tujuan, materi, metode, media dan evaluasi. 



 

 

5-69 Pembelajaran Inovatif 

       Tidak bisa karena saling berkaitan, berinteraksi  dan berinterelasi. 

 

III.1 Karena perumusan tujuan harus mengacu pada Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar. 

III.2 Melakukan evaluasi yang tidak seperti biasa dilakukan, miaslnya unjuk 

kerja , portofolio tetapi dengan menginformasikan hal ini sebelumnya 

kepada siswa 

III.3 Inovasi berupa pengayaan terhadap materi yang diberikn baik berupa 

tambahan bekal untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi maupun 

maupun materi ketrampilan vocasional 

III.4 Mengobservasi, merumuskan masalah, membuat hipotesis, 

merencanakan eksperimen, mengendalikan variabel, menginterpretasi 

data dan menyimpulkan 

III.5 Karena satu materi bahasan yang sama dapat disajikan dengan berbagai 

model pembelajaran yang berbeda. 
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BAB I PENDAHULUAN 

         Deskripsi 
            Buku ajar Evaluasi Pendidikan ini memberi bekal 

pengetahuan dan keterampilan tentang Evaluasi Pendidikan 

khususnya evaluasi pembelajaran bidang Kimia SMA. Buku 

ajar ini memuat pengetahuan tentang:  

      1.  Pengertian Evaluasi 

2. Fungsi Evaluasi 

 3.  Jenis Evaluasi Hasil Belajar   
            4.  Teknik dan Prosedur Penilaian 

 5.  Taksonomi atau Jenjang Kesulitan Alat Ukur 

 6.   Bentuk Alat Ukur 

 7.   Statistika yang Berhubungan dengan Alat Ukur 

 

Prasyarat 
           Buku ajar ini akan lebih mudah dipahami dengan 

syarat: 

1. Pembaca telah menguasai konsep-konsep Kimia SMA 

2. Pembaca memahami Statistika khususnya yang berhubungan 

dengan kurva normal, korelasi Peringkat (Spearman), korelasi 

point biserial, dan rumus Statistika lainnya yang berhubungan 

dengan analisis skor. 

3. Pembaca telah memahami Kurikulum Kimia SMA yang 

berlaku saat ini    

4. Pembaca memahami struktur bahasa dengan baik 

Meskipun hal di atas disebut sebagai “prasyarat” namun 

demikian bukan merupakan syarat mutlak, dalam arti 

pemahaman syarat  
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tersebut dapat dipelajari bersama-sama dalam mempelajari 

buku ajar ini.  

         Petunjuk Belajar 
       Pemahaman buku ajar ini tidak hanya memerlukan 

hafalan tetapi juga pemahaman dengan baik. Di samping itu 

pembaca akan lebih menguasai teknik pembuatan alat 

evaluasi jika para pembaca mau berlatih, berdiskusi dan selalu 

memperbaiki kekurangan yang ada. Pengembangan alat ukur 

atau alat evaluasi tidak cukup hanya membaca buku ajar ini 

tetapi juga perlu membaca buku-buku atau pustaka lain yang 

terkait dengan alat ukur yang akan dikembangkan. Misalnya,  

pengukuran hasil belajar pokok bahasan tertentu maka 

penyusun alat ukur harus sudah menguasai atau membaca 

pustaka yang relevan, pengukuran kreativitas siswa 
penyusun alat evaluasi memerlukan sumber buku atau teori 

tentang kreativitas. Demikian juga jika akan mengembangkan 

alat ukur aktivitas siswa maka perlu membaca sumber 

pustaka yang terkait dengan teori aktivitas siswa.  

          Secara umum strategi pemahaman buku ajar ini adalah 

sebagai berikut:   

1. Bacalah konsep-konsep yang ada pada buku ajar ini secara 

baik 

2. Berlatihlah untuk menguasai teori evaluasi ini dengan cara 

membuat ringkasan atau catatan khusus bagi konsep penting, 

atau dengan cara berdiskusi, tanya-jawab dengan teman dekat 

3. Berlatihlah membuat alat ukur sendiri berdasarkan teori yang 

telah 

      anda kuasai 

5. Ujilah alat ukur yang anda buat dengan uji coba secara baik 

dan benar di sekolah latihan 
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6. Berdasarkan uji coba tersebut tentukan apakah anda sudah 

mahir membuat alat ukur atau alat evaluasi pendidikan Kimi 

 
 
Kompetensi dan Indikator Kompetensi 
Standar Kompetensi: 

1. Memahami arti, fungsi dan cara  evaluasi 

Kompetensi Dasar: 

      1.  Memahami arti, fungsi dan cara evaluasi 

      2.  Memahami cara pengembangan alat evaluasi 

pembelajaran 

      3.  Memahami cara analisis persyaratan alat evaluasi 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

                 1. Mengenal Fungsi Evaluasi   

              2. Mengenal jenis prosedur Evaluasi 

      3. Mengenal hubungan evaluasi dan kompetensi 

      4. Menjelaskan syarat alat ukur tes 

      5. Menjelaskan jenjang taksonomi Bloom (kognitif) 

      6. Menganalisis jenjang kognitif butir tes 

      7. Menganalisis daya beda 

      8. Menganalisis tingkat kesukaran 

      9. Menjelaskan validitas butir 

      10. Membuat butir tes 

       11. Membuat angket 

       12. Membuat Lembar Pengamatan praktikum                   

       13. Mengenal cara analisis butir tes 

       14. Mengenal cara analisis angket 

       15. Mengenal cara analisis lembar pengamatan  
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BAB :  II 
ARTI DAN FUNGSI  EVALUASI 

 
A. Kompetensi dan Indikator Kompetensi 
Kompetensi : Memahami arti dan fungsi Evaluasi 

Indikator:  

1. Dapat menjelaskan pengertian evaluasi menurut istilah 

peserta pelatihan 

2. Dapat menjelaskan berbagai fungsi evaluasi 

3. Dapat memberi contoh fungsi evaluasi bagi guru 

4. dapat memberi penjelasan pentingnya evalusi bagi sekolah 

5. dapat menjelaskan fungsi evaluasi bagi masyarakat  

B. Uraian Materi Ajar 
1.  Pengertian Dasar Tentang Evaluasi 

 Yang akan dibicarakan dalam buku ajar  ini hanya 

evaluasi yang berhubungan dengan hasil belajar siswa dalam 

pelajaran Kimia dan bukan evaluasi yang menyangkut 

program pendidikan suatu lembaga pendidikan (kurikulum, 

program diklat, sumber ajar dsb.) 

   Dalam Kurikulum yang berlaku saat ini pembelajaran  

merupakan suatu sistem  yang berorientasi pada 

pengembangan kompetensi siswa, yang di dalamnya 

terkandung berbagai komponen yang satu dengan yang lain 

saling berkaitan dan menunjang dalam rangka mencapai 

seperangkat tujuan yang telah ditetapkan. 

   Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka di dalam 

system itu terjadilah serangkaian  kegiatan yang merupakan 

suatu proses kesatuan yang utuh, yaitu proses kegiatan 

belajar mengajar 
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 yang merupakan pengejawantahan dari dua jenis kegiatan 

yang berlangsung secara serempak sehingga mewujudkan 

satu kegiatan,  

 

 

yaitu : kegiatan mengajar dari pihak guru dan kegiatan belajar 

dari pihak murid yang segera dan harus diikuti oleh kegiatan 

lain yaitu  kegiatan yang berusaha menemukan jawaban yang 

dapat dipakai sebagai informasi  tentang hasil kegiatan 

pembelajaran, usaha mana biasa dikenal dengan istilah 

evaluasi. 
    Dari proses evaluasi tersebut dapat diperoleh informasi 

tentang aspek-aspek yang berlangsung dalam proses 

pengajaran, misalnya : 

1. Apakah tujuan pembelajaran dapat dicapai? 

2. Apakah metode mengajar yang digunakan dalam 

pembelajaran tersebut sudah cukup efektif mencapai standar 

kompetensi? 

3. Apakah nampak  adanya perubahan tingkah laku yang 

meyakinkan dari siswa, sesuai dengan indicator kompetensi 

yang telah ditetapkan? 

4. Apakah guru yang bersangkutan merasa memperoleh 

perkembangan dalam pengajarannya? 

Dari uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa, 

informasi yang diperoleh dari proses evaluasi  tersebut tidak 

saja tentang hasil pencapaian siswa atas indicator kompetensi 

yang telah ditetapkan tetapi juga tentang efektivitas 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan, 

sehingga dari informasi tersebut guru memperoleh bahan 

yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan (decision) 

dalam rangka meningkatkan efektivitas pembelajarannya yang 
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akan datang. Sehubungan hal tersebut di atas , maka 

pengertian evaluasi dapat didefinisikan sebagai berikut: 

Dipandang dari sudut pembelajaran, evaluasi adalah 
suatu proses yang sistematis yang berusaha memperoleh 
informasi tentang tingkat pencapaian tujuan pembelajaran 
yang telah  
 
 
 
ditetapkan dan gambaran efektivitas pembelajaran yang 
dilakukan oleh guru. 
Dipandang dari kegunaan utama,  evaluasi adalah suatu 

pengumpulan informasi yang sistematis dan hasilnya 

digunakan untuk pengambilan keputusan. 

Depdiknas (2003) menyatakan fungsi evaluasi terutama 

adalah untuk pelaporan  yaitu pelaporan perkembangan hasil 

belajar siswa kepada orang tua, kepala sekolah, masyarakat, 

guru dan siswa sendiri. Dengan demikian evaluasi adalah 

proses pengumpulan informasi yang sistematis dan hasilnya 

untuk pelaporan. Stufflebeam menyatakan bahwa evaluasi 

adalah proses pemerian, pemerolehan dan penyediaan 
informasi dan hasilnya untuk pengambilan keputusan. 

Sementara Tyler menyatakan bahwa evaluasi adalah proses 

pengumpulan informasi untuk mengetahui apakah tujuan 

tercapai atau tidak tercapai. Ada banyak definisi evaluasi 

sehingga juga ada banyak pendekatan atau cara evaluasi.              
Bila ditelaah lebih lanjut yang berhubungan dengan  

pengambilan keputusan seorang guru, maka evaluasi yang 

merupakan sutu proses itu sebetulnya tersusun atas urutan 
pemerolehan informasi, penilaian dan pengambilan 
keputusan. Pemerolehan informasi aspek tingkah laku siswa 
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sering disebut pengukuran, maka tahapan evaluasi dari 

pengukuran, penilaian dan baru evaluasi. 
Dalam usaha melukiskan aspek-aspek tingkah laku 

siswa,   

evaluasi atau penilaian Pendidikan menggunakan 

penggambaran secara kuantitatif, kualitatif dan pertimbangan 

nilai (value judgment). 

Kuantitatif, ialah penggambaran yang menggunakan 

angka-angka yang akan dikenakan kepada fenomena, gejala-

gejala, kondisi sasaran yang akan dilukiskan ( dalam hal ini 

berupa  aspek-aspek tingkah laku siswa ). 

Kualitatif,  ialah penggambaran yang tidak 

menggunakan angka-angka melainkan menggunakan 

fenomena-fenomena yang 

terpancar dari atribut tingkah laku siswa, misalnya : malas, 

rajin, sopan, pandai, bodoh dll. 

Value judgment, ialah penggambaran yang 

menggunakan  pertimbangan penilaian yang mengandung 

pengertian : baik – tidak baik; rajin-malas, memadai – tidak 

memadai; memenuhi syarat – tidak memenuhi syarat, dll. 

Di antara ke-tiga cara penggambaran tersebut, maka 

penggambaran secara kuantitatiflah yang dikatakan bersifat 

terukur, karena hasilnya dinyatakan dalam bentuk angka, 

sehingga dapat diperbandingkan dengan criteria tertentu. 

Proses penggambaran semacam ini dinamakan pengukuran 

atau measurement. 

Sedangkan penggambaran yang tidak menggunakan 

angka melainkan menggunakan pertimbangan kualitatif saja 

disebut non-pengukuran atau non-measurement. 



 6-8 Penilaian Pembelajaran 

Bila dibuatkan diagram tentang hubungan antara evaluasi 

pendidikan dengan measurement pendidikan maka 

gambarnya sebagai berikut : 

Evaluasi  =  measurement ( penggambaran secara kuantitatif ) 

+ value judgment 

Evaluasi  =  non-measurement ( penggambaran secara 

kulitatif ) + value judgment 

 Dalam measurement (pengukuran) pendidikan, salah 

satu alat yang digunakan untuk mengukur (alat ukur) adalah 

tes, sedangkan sasaran yang akan diukur adalah aspek-aspek 

tingkah laku siswa yang dapat dianggap mencerminkan hasil 

proses belajar, misalnya : 

prestasi akademis, bakat, minat, sikap ataupun aspek-aspek 

kepribadian yang lain. Tes dapat dikatakan sebagai alat ukur 

pendidikan yang dapat menggambarkan aspek tingkah laku 

siswa dalam bentuk angka. Secara operasional tes dapat 

didefinisikan sebagai berikut:  

Tes adalah sejumlah tugas yang harus dikerjakan testee 
(orang yang di-tes) yang akan diukur aspek-aspek 
kepribadiannya yang berkaitan dengan cerminan hasil 
belajarnya 
 Sedangkan pengukuran ( measurement ) pendidikan 

diartikan:  
Pengukuran Pendidikan adalah suatu proses yang 
pengenaan angka – angka atas aspek – aspek tingkah 
laku siswa yang akan diukur dengan mendasarkan pada 
aturan – aturan tertentu                                                                                                      

Mengingat dalam penilaian pendidikan tersebut dapat 

digunakan alat – alat yang bersifat non – measurement 

maupun yang measurement, maka disini perlu ditekankan 

bahwa berdasarkan pengukuran hasil penilaian pendidikan 
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akan lebih bersifat : akurat, obyektif dan dapat 

dikomunikasikan (komunikabel). 

Penilaian pendidikan yang baik adalah penilaian yang 

menggunakan patokan yang bersumber pada tujuan yang 

ingin dicapai, yang sekarang ini lebih dikenal sebagai indikator 

kompetensi. Penilaian akan mudah dilaksanakan bila tujuan 

tersebut dapat dinyatakan sebagai sifat yang terukur yaitu 

yang dapat digambarkan secara kuantitatif. Tetapi dalam 

dunia pendidikan, yang akan diukur itu bukan gejala- gejala 

benda alamiah melainkan gejala – gejala pikiran dan kejiwaan 

yang mencerminkan perubahan tingkah laku siswa, maka 

pengkuantitatifan tujuan tidak selalu mudah. Walaupun 

pengkuantitatifan sasaran yang berupa tingkah laku itu sukar 

namun dalam dunia pendidikan penilaiannya cenderung akan 

menggunakan pengukuran dalam arti luas mengenakan angka 

–angka berdasarkan aturan – aturan tertentu atas aspek – 

aspek atau sasaran yang akan diukur. 

.   

2. Fungsi Evaluasi 
       Maksud utama dari proses evaluasi yang merupakan 

bagian integral dari sistem pembelajaran ialah guna 

mendapatkan informasi.  

Informasi itu akan digunakan oleh guru dalam membuat 

keputusan dalam rangka meningkatkan efektivitas 

pembelajaran atau untuk keputusan lain(kenaikan kelas, 

kelulusan dsb. 

Tetapi disamping maksud utama tersebut hasil evaluasi 

pendidikan, di sekolah dapat digunakan untuk keperluan : 

1. Laporan kemajuan belajar murid kepada orang tuanya 

(rapport). 
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     Dari laporan tersebut akan dapat diperoleh gambaran 

secara komprehensip atas kemajuan siswa dalam proses 

belajarnya. Gambaran tersebut dapat digunakan sebagai 

dasar kerja sama yang efektif antara guru dan orang tua murid 

dalam rangka membina siswa agar mencapai hasil yang 

maksimal. 

2. Bimbingan dan penyuluhan  

Hasil evaluasi dapat juga dipergunakan sebagai bahan 

atau titik berangkat pembimbingan dan penyuluhan 

terhadap siswa yang bersangkutan, antara lain : 

a. membantu siswa dalam membuat keputusan yang 

berhubungandengan urusan yang bersifat edukasional 

maupun yang bersifat vokasional. 

b. membantu siswa dalam memilih kegiatan dalam kurikular 

maupun ekstrakulikular. 

c. membantu siswa dalam memecahkan persoalan yang 

berhubungan dengan persoalan – persoalan pribadi 

maupun social, ataupun segala apa yang dibutuhkan 

dalam yangberhubungan dengan kemampuan, minat, 

sikap dan lain – lain aspek yang bersifat perorangan. 

3.    Administrasi sekolah 

       Hasil evaluasi disini dapat dipergunakan untuk membantu 

guru dalam menentukan efektivitas : 

a. Metode mengajar yang dipergunakan, 

b. Materi pelajaran yang disajikan, 

c. Kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan, 

      apakah semua itu sudah relevan dan menunjang dalam    

      pencapaian tujuan pengajaran.  

   Di samping itu dapat dipergunakan sebagai alat bantu 

kepala sekolah dalam menentukan penempatan siswa, seleksi 

siswa, pengelompokan siswa maupun promosi siswa. 
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4.   Penelitian sekolah   

Hasil evaluasi dapat dipergunakan sebagai alat ukur 

dalam rangka membandingkan efektivas kurikulum yang satu 

dengan kurikulum yang lain, metode mengajar yang satu 

dengan metode mengajar yang lain, ataupun lain – lain 

keperluan yang sesuai dengan apa yang diingini oleh pihak 

peneliti.  

          Depdiknas (2003) menyatakan fungsi evaluasi terutama 

adalah untuk pelaporan , yaitu pelaporan perkembangan hasil 

belajar siswa kepada orang tua, kepala sekolah, guru dan 

siswa sendiri. Depdiknas menyatakan bahwa peningkatan 

kualitas pembelajaran harus didukung siswa, guru, kepala 

sekolah dan orang tua. Pelaporan harus akurat, lengkap dan 

mencakup ranah kognitif, afektif maupun psikomotor, dengan 

demikian guru harus mampu membuat alat ukur untuk 

mengevaluasi ketiga ranah tersebut. 
C. Latihan. 

        Berdasarkan uaraian di atas diskusikan masalah berikut: 

1. jelaskan arti pentingnya evaluasi untuk pembelajaran Kimia. 

2. jelaskan kelemahan pelaksanaan evaluasi yang selama ini 

dilakukan oleh guru. 

3. jelaskan fungsi evaluasi khususnya bagi murid, orang tua 

murid dan guru. 

4. menurut pendapat Sdr. apakah selama ini guru seudah 

melakukan evaluasi dengan benar? Beri penjelasan. 

5. Beri contoh fungsi evaluasi untuk penelitian, khusunya 

Penelitian Tindakan kelas. 

D. Lembar Kegiatan Mahasiswa 
      Isilah titik-titik di bawah ini: 

1. Pengertian Evaluasi menurut Stufflebeam …… 

2. Pengertian Evaluasi menurut Tyler …….. 
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3. Evaluasi menurut Depdiknas: ……………. 

4. Evaluasi yang terkait dengan pembelajaran : ………… 

5. Fungsi evaluasi secara umum: ……………… 

6. Fungsi evaluasi untuk orang tua murid :……. 

7. Fungsi Evaluasi untuk masyarakat: …….. 

8. Fungsi evaluasi untuk keperluan Peneilitan Tindakan Kelas: 

……. 

E. Rangkuman 
Evaluasi adalah proses pengumpulan informasi yang 

sistematis, hasilnya digunakan untuk pengambilan keputusan. 

Keputusan yang  

diambil dapat berupa perbaikan pembelajaran, 

pengelompokan siswa pada jurusan IPA/IPS, penempatan 

siswa pada ketegori tertentu, keputusan naik-tidak naik, lulus- 

tidak lulus, penghentian program, perbaikan program, 

pengubahan tujuan dll. 

Fungsi evaluasi: untuk laporan pada orang tua, pemerintah, 

murid, masyarakat, kepala sekolah, guru, urusan administrasi, 

keperluan penelitian, bimbingan dan penyuluhan. 

F. Tes Formatif 
1. Jelaskan pengertian evaluasi menurut Tyler. 

2. Apakah definisi Tyler tersebut cocok dengan kondisi 

pendidikan di 

    Indonesia? 

3. Beri contoh dan Jelaskan apakah ada keputusan 

Pemerintah atau 

    Sekolah yang tidak melalui evaluasi? 

4. Beri masing-masing 1 contoh fungsi-fungsi evaluasi.  
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BAB III 
PROSEDUR EVALUASI PENDIDIKAN 

 
A. Kompetensi dan Indikator Kompetensi 

Kompetensi: Memahami Prosedur Evaluasi Pembelajaran 

Kimia 

Indikator Kompetensi : 

1. Menjelaskan prosedur evcaluasi menurut sifat evaluasi. 

2. Menjelaskan prosedur evaluasi menurut penggunaannya. 

3.Menjelaskan prosedur evaluasi berdasarkan cara 

interpretasi skor hasil. 

4. Menjelaskan ciri atau syarat alat ukur yang baik. 

5. Menjelaskan taksonomi jenjang kesulitan tes kognitif. 

  

B. Uraian Materi Ajar 
1. Bentuk-Bentuk Dasar Evaluasi 

Prosedur evaluasi pendidikan dapat diklasifikasikan 

menurut berbagai cara, hal itu tergantung atas kerangka 

berfikir dari pihak yang akan membagi, misalnya : 

   1. Cronbach: mengklasifikasikan prosedur tersebut atas 

dasar sifatnya. 

 2. P.W. Airasian dan G.J. Madaus: mengklasifikasikan atas 

dasar 

                                penggunaannya dalam pembelajaran di kelas 

 3. R.Glaser: mengklasifikasikan prosedur evaluasi atas 

dasar cara  penginterpretasian hasil belajar siswa   

1) Menurut sifatnya maka prosedur evaluasi pendidikan dalam 

kelas oleh Cronbach dibedakan menjadi : 

     a) Maksimum Performance dan  

     b) Tipekal Performance  
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a). Dalam hal maksimum performance, evaluasi berfungsi untuk 

mengukur atau menentukan kemampuan seseorang atau untuk 

mengetahui : seseorang itu dapat bekerja apa ? 

      Alat ukur untuk keperluan ini, berupa :  

1) Aptitude test ( tes untuk mengetahui bakat seseorang ). 

2) Achievement test (tes untuk mengetahui prestasi atau hasil 

belajar seseorang ). 

b. Dalam hal tipekal performance, evaluasi berfungsi untuk 

mengetahui : seseorang itu biasanya mau atau suka 
mengerjakan apa ? Jadi bukan untuk mengetahui seseorang 

itu dapat bekerja apa  

      Alat ukur ( instrument ) untuk keperluan ini berupa : 

1) Attitude scale (skala sikap) 

2) Interest inventories (inventarisasi minat) 

3) Personality inventories (inventarisasi kepribadian) 

4) Observation technique (teknik observasi) 

5) Peer appraisal (penilaian teman sejawat) 

 

2)  Menurut penggunaanya dalam pengajaran di kelas ; prosedur 

evaluasi   

    pendidikan tipe ini menurut P.W.Airasian dan G.J.Madaus 

dibedakan 

    menjadi 4 kelompok, yaitu: penempatan, formatif, sumatif dan 

diagnostik 

a. Evaluasi Penempatan  

Evaluasi semacam ini memusatkan perhatiannya pada 

kemampuan awal seseorang (entery behavior)  yang biasa 

ditandai dengan pertanyaan : 
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1). Apakah siswa telah memiliki pengetahuan dan ketrampilan 

yang  

     Akan diperlukan untuk mengikuti program pengajaran yang 

akan 

     dilaksanakan ?  

     Contoh adalah mengelompokkan siswa Jurusan IPA atau IPS 

2). Seberapa jauh siswa telah menguasai tujuan pembelajaran 

yang  akan dicapai dalam pengajaran yang direncanakan ? 

              

                3). Seberapa jauh siswa berminat pada pengajaran yang akan 

                       dilaksanakan?. 

     Instrument yang digunakan dalam evaluasi penempatan 

berupa : 

            Pre-test ( tes pendahuluan ) 

            Readiness test ( test kesiapan ) 

            Aptitude test ( tes bakat ) 

            Self report ( laporan diri ) 

            Observasional technique ( teknik observasi ) 

                    Placement test (tes penempatan) seperti pada kursus bahasa 

. 

b. Evaluasi Formatif 

Evaluasi semacam ini bertujuan untuk memonitor  kemajuan  

siswa yang diperoleh selama proses belajar mengajar 

berlangsung, dan juga bermaksud untuk memberikan balikan 

(feed back)  bagi penyempurnaan program pembelaran. 

Artinya bagi siswa akan dipakai sebagai balikan untuk 

perbaikan belajarnya jika ada kesalahan cara belajar pada 

masa lalu dan sebaliknya  bila cara belajar telah baik perlu 

dikuatkan. Bagi  guru balikan itu dipakai untuk mawas diri 

dalam rangka penyempurnaan pembelajaran  dan 

dipergunakan untuk preskripsi dalam penyiapan pengajaran 
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remidi.Untuk keperluan ini biasanya dipergunakan instrument 

yang berupa : a) mastery test dan b) observational technique 

 c. Evaluasi  diagnostik 

 Evaluasi semacam ini bertujuan untuk memperoleh informasi 

tentang kelemahan dan kekurangan ataupun kesulitan belajar 

yang dialami siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Dari 

hasil informasi tersebut dapat dipakai pedoman untuk 

mengembangkan semacam “resep” tentang program 

pembelajaran yang lebih baik. 

Untuk keperluan ini, instrument yang digunakan adalah: 

                  a)  tes  diagnostic  dan b) teknik observasi 

  

 

            d. Evaluasi  summatif 

 Evaluasi summatif diberikan pada akhir kursus atau akhir 

suatu satuan  pelajaran .Evaluasi semacam ini sengaja didesain  

untuk mengetahui apakah  seseorang siswa telah berhasil  

mencapai seperangkat tujuan pengajaran yang telah ditetapkan 

atau belum dan hasilnya terutama akan dipakai untuk  

menetapkan angka raport atau kelulusan siswa yang 

bersangkutan. Namun walaupun demikian hasil tersebut juga 

dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kesesuaian atas tujuan 

pengajaran dan keefektivitasan “program” pengajaran yang 

telah dilaksanakan.    

Ujian akhir, ulangan umum catur wulan atau semesteran 

merupakan contoh kongkrit dari evaluasi summatif ini. 

Evaluasi summative biasanya berbentuk :  

a) Achievement test ( tes hasil/prestasi belajar), b) laboratory 

report, c)    

oral report, d) Research report dan e) evaluation of product 

report 
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    3)   Menurut cara peng-interprestasian hasilnya 

     Menurut cara peng-interprestasian hasilnya (bagaimana hasil itu 

diinterprestasi) maka prosedur evaluasi oleh R.Glaser 

dibedakan menjadi 2 macam tipe yaitu : a) criterion-referenced 

dan b) Norm-referenced  

           a. Evaluasi tipe criterion-referenced 

Evaluasi jenis ini berusaha mengukur hasil belajar siswa dengan 

cara membandingkan dengan standard tertentu. Standard 

atau patokan tersebut menentukan seseorang masuk dalam 

ketegori tertentu misalnya lulus atau tidak lulus, indeks 

prestasinya 4, 3, 2, 1 atau lainnya. Hasil belajar tersebut 

biasanya dinyatakan dalam bentuk angka yang menurut istilah 

teknisnya disebut skor, tapi ada yang menyebut “passing 

grade”. Apabila seorang siswa telah berhasil mencapai criteria 

yang telah ditentukan, maka siswa tersebut dianggap telah 

menguasai kemampuan-kemampuan yang diharapkan yang  

 

sebelumnya telah diungkapkan di dalam tujuan pengajaran. 

Kriteria atau standar ini harus diumumkan secara jelas dan 

terbuka. 

Evaluasi tipe criterion-referenced bermaksud untuk mengetahui 

: kemampuan apa yang telah dikuasai siswa setelah yang 

bersangkutan  menyelesaikan suatu unit program pembelajaran 

                Evaluasi criterion-referenced biasanya dilaksanakan : 

 Sebagai test permulaan ( pretest ), tes formatif, tes diagnostic 

dan tes   Sumatif pada akhir program. 

b.Evaluasi tipe norm-referenced 

Evaluasi tipe ini bermaksud menentukan atau membandingkan 

kedudukan siswa  terhadap teman-teman sekelasnya yang 

sama-sama mengerjakan tugas ( tes ) yang sama. 
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Perbedaan kemampuan dalam penunaian tugas dapat dianggap 

sebagai pencerminan perbedaan prestasi akademis, bakat, 

minat, sikap, nilai atau aspek – aspek kepribdin lainnya dari 

orang – orang yang mengerjakan tugas (tes) tersebut. Dalam 

tipe norm-referenced, makna skor seorang siswa dibandingkan 

kedudukannya dengan teman-teman satu kelompoknya 

(kelasnya). Dalam hal ini ada cara “statistika” tertentu untuk 

mengolah skor sehingga mampu mengelompokkan siswa dalam 

kelompok tertentu. 

     Tujuan evaluasi jenis ini adalah untuk membedakan tingkat 

kemampuan siswa atas tingkat – tingkat kemampuan lain, dari 

tingkat yang terendah hingga tingkat yang tertinggi. Secara ideal 

penyebaran tingkat kemampuan siswa tersebut menggambarkan 

bentuk kurva normal. Dalam praktek cara ini ditempuh kalau-kalau 

hasil tes semua siswa tergolong rendah, sementara itu jika skor 

siswa tinggi pengolahan dengan norm-referenced ini merugikan 

siswa. 

Evaluasi semacam ini biasanya digunakan untuk keperluan : 

a. menentukan grade seorang siswa dalam akhir suatu unit 

pelajaran. 

b. Untuk seleksi. 

 

      2. Bentuk-bentuk Alat Ukur  
     Dalam ilmu alam (fisika) banyak dikenal alat – alat ukur, misalnya 

termometer, barometer, voltameter, ohmmeter, amperemeter dll. 

Dalam evaluasi pendidikan alat – alat yang biasa dipergunakan untuk 

mengukur aspek – aspek perubahan tingkah laku siswa yaitu tes dan 

rating performance 

Tes, adalah alat untuk mengukur hasil belajar siswa yang 

menunjuk seberapa jauh siswa telah menguasai pengetahuan  

seperti telah diungkapkan dalam tujuan pembelajaran .  
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Rating performance, adalah alat ukur yang dipergunakan untuk 

mengetahui tingkatan ketrampilan ataupun sikap siswa dalam 

menerapkan pengetahuan atau mengerjakan tugasnya yang sesuai 

dengan apa yang diharapkan dalam indikator pembelajaran. 

  

      3.  Ciri-ciri Alat Ukur yang Baik 
      Alat ukur yang baik harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : a) 

valid, b) reliable, c) dapat diperbandingkan, d) dan menunjukkan 

tingkat kesukaran yang memadai, serta e) mampu melakukan 

pembedaan (deskriminasi) antara kelompok atas dan bawah.   

         1. Validitas 

   Suatu alat ukur dapat dikatakan valid bila benar-benar mampu 

mengukur apa yang harus diukur. 

   Ada banyak faktor yang dapat mengganggu pengukuran pendidikan. 

   Validitas suatu test dapat ditinjau dari segi : validitas isi, konstruksi, 

tujuan uji, dan ramalan keberhasilan 

   Validitas ditinjau dari segi isi  
       Suatu test dikatakan valid ditinjau dari segi isi, jika isi naskah 

ujiannya mencakup seluruh isi mata pelajaran (seperti yang tertuang 

dalam Silabus/Kurikulum). Validitas isi test dapat dicapai dengan 

mengembangkan kisi-kisi perencanaan tes yang memperhatikan 

bobot penyebaran ruang  

lingkup bahan uji. ( selanjutnya lihat di bagian keterangan tentang 

spesifikasi materi ) 

        Validitas ditinjau dari segi konstruksi alat uji 
 Validitas kontruksi alat uji dapat dicapai, jika alat uji yang digunakan 

relevan dengan bangun pengertian (teori) dan tujuan uji. Pengukuran 

Konsep psikologi menggunakan validitas konstruksi, alat pengukuran 

seyogyanya dikonsultasikan dengan ahli psikologi 

         Validitas ditinjau dari segi tujuan uji 
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     Validitas tujuan uji suatu tes dapat dicapai jika soal-soal yang 

digunakan dapat mengukur tujuan pengukuran yang hendak dicapai. 

Soal-soal yang demikian dapat diperbandingkan dengan kriteria 

tujuan uji. 

Validitas ditinjau dari segi ramalan keberhasilan 
 Validitas ramalan keberhasilan suatu test dapat dicapai jika uji 

tersebut dapat menghasilkan kinerja yang dapat digunakan untuk 

meramal kesuksesan atau ketidaksuksesan testee mencapai kriteria 

yang dituntut. 

   Contoh ketidakvaliditan terhadap isi, mislanya : test yang 

seharusnya hendak mengukur “seberapa baik pengetahuan yang 

dipelajari siswa tentang suatu subyek“ ternyata dalam 

pelaksanaannya mengukur gaya bahasa atau tulisan testee.  

    Contoh ketidakvaliditan tehadap pencerminan, misalnya: test itu 

bermaksud akan mengukur kemampuan kimia siswa kelas 2 SMA 

ternyata bahan yang digunakan adalah bahan kelas 3, yang sudah 

barang tentu kemampuan yang diperlukan berbeda. 

 2.  Komparabel ( dapat diperbandingkan )  

 Mengukur pada hakekatnya sama dengan memperbandingkan 

sesuatu yang belum diketahui dengan sesuatu yang sudah diketahui, 

memperbandingkan suatu kualitas atau kuantitas dengan standard 

atau criteria yang sudah ditentukan. 

 Dalam dunia pendidikan faktor yang belum diketahui dan yang 

harus diukur dapat berupa kemampuan atau pengertian testee 

mengenai aspek tertentu. Hasil pengukuran ini kemudian 

diperbandingkan dengan kriteria standard.      Sebagai standard 

pembanding dapat dipergunakan misalnya score rata-rata dari 

sekelompok testee yang mengerjakan soal atau naskah berbeda 

dengan soal yang dikembangkan oleh guru. Dengan 

membandingkan soal buatan guru dan soal dari Dinas (misalnya) 

maka guru akan mengetahui kualitas soal yang ia buat. 
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 3.  Reliabelitas     

      Reliabilitas merujuk pada “keajegan” hasil pengukuran. Alat ukur 

dapat dikatakan reliabel bila senantiasa memberikan hasil yang 

relative sama setiap kali diterapkan pada objek yang sama, tanpa 

terpengaruh oleh siapa yang mengukur. Dengan kata lain alat ukur 

dikatakan reliabel bila hasilnya mantap dalam arti memberikan hasil 

yang konsisten dan reprodukabel ( dapat diulang-ulang dengan hasil 

yang relatif sama) 

     Sebagai contoh : garisan atau mistar sebagai alat ukur bersifat 

reliable bila asil pengukurannya relative sama, meskipun yang 

mengukur berbeda orangnya.  

 

Hubungan antara validitas dengan reliabelitas: untuk dapat 

memenuhi syarat validitas, maka alat ukur tersebut lebih dahulu 

harus bersifat reliable. Dengan perkataan lain, untuk memperoleh 

alat ukur yang valid maka alat ukur tersebut harus mempunyai 

tingkatan kecermatan dalam mengukur sesuatu, sehingga secara 

gampangnya dapat dikatakan bahwa alat ukur yang valid mesti 

reliabel. Tetapi sebaliknya alat ukur yang reliabel belum tentu valid. 

        Sebagai contoh : Test prestasi belajar kimia untuk siswa kelas II 

SMA dapat saja valid dan reliable, bila digunakan untuk mengukur 

prestasi belajar kimia siswa kelas II SMA, tetapi tidak akan 

memberikan suatu informasi yang valid tentang prestasi belajar kimia 

untuk siswa kelas III SMA, bila test tersebut dikenakan kepada siswa 

kelas III SMA 

 

4. Tingkat kesukaran 

           Yang dimaksud dengan tingkat kesukaran suatu test ialah 

proporsi yang menunjuk kepada jumlah siswa yang dapat menjawab 

test dengan benar di antara semua testee. TK = m/N, m= jumlah 

siswa yang menjawab benar, N= jumlah seluruh testee.  
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Suatu test itu dianggap baik bila memenuhi fungsinya, artinya tidak 

terlalu sukar dan juga tidak terlalu mudah. Soal yang terlalu sukar 

tidak berhasil mengungkapkan apa yang seharusnya diketahui para 

siswa, tetapi sebaliknya soal yang terlalu mudah juga tidak berhasil 

mengungkapkan apa – apa yang belum diketahui oleh para. Dengan 

demikian ada harga TK tertentu supaya soal dikatakan baik. Dalam 

hal ini “aturan yang umum” yang disebut rule of thumb merujuk pada 

angka di antara 0,30 s.d. 0,70. Kriteria ini bukanlah mutlak karena  

aturan tersebut berdasarkan “kesepakatan umum”, bukan hasil kajian 

teoretis.  

5. Kemampuan diskriminasi  

           soal atau Daya Beda ialah kemampuan soal tersebut untuk 

membedakan antara siswa yang pintar dengan siswa yang kurang 

pintar, biasa disebut kelompok upper dan lower. Suatu test dikatakan 

baik bila mampu membedakan mana siswa yang pintar dan mana 

siswa yang kurang pintar. Perbedaan tersebut didasarkan atas 

prestasi mereka dalam mengerjakan keseluruhan test atau 

berdasarkan tiap butir tes. Untuk maksud tersebut para siswa 

diurutkan berdasarkan angka atau score yang diperolehnya dalam 

score tersebut, dalam hal ini siswa – siswa yang mendapatkan angka 

tertinggi disebut upper group, sedangkan yang memperoleh score 

terendah dinamakan lower group.         

 Suatu soal yang dikatakan mempunyai kemampuan diskriminasi 

yang benar bila soal tersebut dijawab benar oleh lebih banyak 

anggota upper group bila dibandingkan dengan anggota lower group. 

 Kemampuan diskriminasi ini dikatakan benar dan mutlak bila 

semua anggota upper group menjawab soal tersebut dengan benar 

dan semua 

 

anggota lower group menjawab salah atau tidak dapat menjawab. 

Sebaliknya kadang – kadang terjadi justru anggota lower group yang 
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lebih banyak menjawab betul daripada anggota upper group; dalam 

hal ini dikatakan bahwa soal tersebut mempunyai kemampuan 

diskriminasi yang salah. Bila kemampuan diskriminasi tersebut diberi 

symbol D dan besarnya dinyatakan dengan % maka menurut literatur 

soal yang baik umumnya mempunyai harga D antara 20 % s/d 70 %. 

   Untuk memperoleh informasi tentang tingkat kesukaran soal dan 

juga tentang kemampuan diskriminasi soal perlu diadakan analisis, 

yang disebut analisa pokok uji atau item analysis. Dari analisa pokok 

uji tersebut dapat ditarik kesimpulan apakah suatu item (pokok uji) 

telah memenuhi syarat atau tidak. Apabila tidak, item yang 

bersangkutan harus direvisi atau kalau dianggap perlu dibuang (drop) 

sama sekali.  

 Dalam pelaksanaan sehari – hari dalam hubungannya dengan 

proses belajar mengajar ada baiknya bila analisis pokok uji tersebut 

dilakukan bersama – sama siswa, sebab kegiatan itu mempunyai 

nilai paedagogis terhadap siswa yang bersangkutan  yaitu akan 

dipakai sebagai bahan balikan atau feed back tentang prestasinya 

dalam mengerjakan soal – soal ulangan atau test, bagi guru akan 

memperoleh balikan tentang kualita soal – soal yang telah dibuatnya. 

 

    4.  Langkah-langkah Pengembangan Tes    
 Langkah–langkah yang ditempuh dalam mengembangkan tes yang 

dipergunakan di kelas  sehari – hari adalah sebagai berikut : 

1. tahap penetapan tujuan secara khusus dari isi pembelajaran 

2. tahap penulisan dan penelaahan soal – soal  

3. tahap penggunaan test 

4. tahap penilaian terhadap test 

  Dalam pengembangan tes ini yang perlu diperhatikan adalah hal – 

hal sebagai berikut : mengapa-apa dan bagaimana? 

  

       1. Mengapa tes itu dikembangkan ? 
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Pertanyaan ini berhubungan dengan kemungkinan penggunaan 

test yang akan dikembangkan itu untuk masa – masa yang akan 

datang, misalnya yng berkenaan dengan :  

a) Apa tujuan tes tersebut ? 

b) Siapa yang akan dites dengan test tersebut ? 

   c) Untuk apa saja hasil – hasil test akan dipergunakan ? 

 Jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut akan 

mempengaruhi  bentangan materi yang akan dimasukkan  ke dalam 

test dan rentangan tingkat kesukaran serta distribusi kesukaran  soal-

soal tersebut 

 Test penempatan dalam suatu kursus menuntut syarat yang berbeda 

dengan test yang akan digunakan untuk seleksi, atau untuk test 

remedial, berbeda pula untuk kepentingan mengukur bakat siswa. 

 2. Apa  yang  akan  di-tes-kan ? 

  Pertanyaan tentang apa yang akan ditestkan menunjuk kepada 

persoalan  tentang pemilihan bahan-bahan atau isi tes serta jenis-

jenis kemampuan yang akan diungkapkan dengan tes tersebut. 

Misalnya kemampuan mengingat suatu fakta, kemampuan 

memecahkan soal, kemampuan mengadakan penilaian dan lain 

sebagainya.Tes prestasi akan menuntut isi yang relatif lebih dekat 

hubungannya dengan isi pengajaran sedangkan tes bakat akan 

menekankan kepada kemampuan-kemampuan yang lebih bersifat 

umum dan tidak berhubungan langsung dengan mata pelajaran-mata 

pelajaran tertentu. 

 3. Bagaimana  tes harus  dilaksanakan? 

  Pertanyaan tentang bagaimana tes itu harus dilaksanakan membawa 

kepada persoalan tentang bentuk soal-soal serta jumlah soal-soal 

dalam suatu tes. Di samping pertimbangan tentang kesesuaian soal-

soal dengan tujuan test dalam hubungan ini juga harus 

dipertimbangkan persoalan praktis yaitu yang berkenaan  dengan 

waktu yang tersedia untuk keperluan 
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        administrasi tes, scoring dan pengelolaan hasil serta penyampaian 

hasilnya kepada biro administrasi akademi, wali kelas, atau bagian 

urusan nilai. 

 

5. Hubungan Rumusan Tujuan Pembelajaran dan 
     Penyusunan Pokok Uji 

           Patokan  utama dalam penyusunan pokok uji adalah tujuan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara operasional 

supaya mudah diukur dan tujuan merujuk pada tingkah laku siswa 

yang diukur. Bagi siswa tujuan ini merupakan arah atau rujukan apa 

yang merka perlu perbuat, sedangkan bagi guru perumusan tujuan 

tersebut dapat dipakai sebagai arah dalam melakukan kegiatan 

mengajarnya menuju ke sasaran  yang telah ditetapkan. 

  Informasi tentang keberhasilan siswa dalam mencapai seperangkat 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan diperoleh dari proses 

penilaian. Agar memudahkan pelaksanaan penilaian hendaknya 

tujuan pembelajaran itu dirumuskan menjadi konsep-konsep 

operasional yang dapat diukur. Pengoprasionalan tujuan 

pembelajaran itu secara mudahnya dapat di ungkapkan dengan 

pernyataan tingkah laku siswa yang bagaimana yang dapat diamati 

dan diukur pada saat dan setelah pembelajaran. 

 Bila diterjemahkan bahwa tingkah laku yang akan diobservasi itu 

merupakan pencerminan dari pancaran kemampuan yang dimiliki 

para siswa, maka pertanyaan tadi dapat ditulis: kemampuan apa saja 

yang harus dimiliki siswa setelah mengalami pembelajaran.   

  Untuk kebutuhan penyusunan soal-soal dalam test dapat 

dipergunakan berbagai jenis taksonomi kemampuan, dan pemilihan 

taksonomi kemampuan itu sudah barang tentu sangat tergantung 

dari maksud dan tujuan penilaian yang akan diselenggarakan.  
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       6. Jenis-jenis Taksonomi Kemampuan  
  Seperti telah disebutkan dibagian depan, bahwa kebutuhan 

penyusunan pokok-pokok uji dalam test dapat dipergunakan 

berbagai jenis taksonomi kemampuan, yang pemilihanya tergantung 

pada maksud dan tujuan penilaian yang akan diselenggarakan.  

  Jenis-jenis taksonomi kemampuan tersebut, misalnya : 

a) Taksonomi Guilfrod 

b) Taksonomi Bloom 

c) Taksonomi Klopfer , dll. 

  Yang akan dibicarakan dalam tulisan ini hanyalah taksonomi Bloom 

yang secara umum dapat dipergunakan untuk penyusunan item-item 

tujuan berbagai mata pelajaran dan juga taksonomi Klopfer yang 

hanya khusus dipergunakan dalam bidang studi  IPA. 

 

       TAKSONOMI  BLOOM 
  Bloom membagi peta kemampuan menjadi 3 daerah kawasan ( 

domain ) . yaitu domain kognitif, afektif dan psikomotor. 

  Selanjutnya masing-masing daerah kawasan tersebut diperinci 

menjadi subdaerah kawasan atau kategori sebagai berikut : 

              Domain Kognitif: a) pengetahuan (knowledge atau recall), 
pemahaman (comprehension), aplikasi (application), analisis 
(analysis), sintesis (synthesis) dan evaluasi (evaluation). 

        Jenjang kognitif Bloom ini sering dikenal dengan jenjang C-1, C-2, C-

3 s.d C-6. Makin tinggi jenjangnya berarti soal makin sulit. Jenjang 

makin tinggi otomatis sudah memenuhi kesulitan jenjang di 

bawahnya. Jenjang C-1, C-2 dst. Pada umumnya dimasukkan dalam 

kisi-kisi pembuatan soal obyektif. 

         Domain Afektif : a) penerimaan (receiving), b) pemberian 
respons (responding), c) penilaian (valuing), d) 
pengorganisasian (organizing), e) pemeranan/pelukisan  
(characterizing by), dan watak (value). 
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Pengukuran afeksi siswa tidak selalu menggunakan domain afektif 

seperti yang dikemukakan Bloom, tetapi dapat dimodifikasi oleh guru 

sesuai dengan tujuan pembelajaran serta sikap anak yang 

diharapkan oleh guru. Aspek afektif ini pada umumnya diukur dengan 

angket yang dikembangkan oleh guru. Depdiknas juga sudah 

memberi contoh aspek apa saja yang perlu dinilai oleh guru dalam 

pengukuran ranah afeksi. 

      Domain psikhomotor semula oleh Bloom belum dirinci, 

kemudian dikembangkan rinciannya oleh Simson dkk sebagai berikut 

: a) gerak refleks (reflex movement), b) gerak dasar fundamental 
( basic-fundamental movement), c) kemampuan berpersepsi 
(perceptual abilities), d) kemampuan fisik (physical abilities, e) 
gerak-gerak terampil (skills movements), dan f) komunikasi 
nondiskursif ( nondiscursive communication). 
Dalam bidang Kimia, aspek psikomotor yang sering dinilai adalah 

keterampilan melakukan aktivitas laboratorium atau keterampilan 

praktek. Dengan demikian aspek-aspek yang diamati disesuaikan 

dengan langkah-langkah praktikum serta tujuan praktikum. 

      Deskripsi dari masing-masing kemampuan yang telah 

disebutkan di setiap domain dijelaskan oleh Paranto ( 1982) sebagai 

berikut:  

 

         DOMAIN  KOGNITIF  
 1.  Pengetahuan, pengetahuan didefinisikan sebagai ingatan 

terhadap bahan atau materi yang telah dipelajari sebelumnya.Ini 

mencakup mengingat semua hal dari fakta-fakta yang sangat khusus 

sampai pada definisi teori yang kompleks. Tetapi semua itu 

diperlukan untuk menyampaikan informasi yang tepat. Jenjang 

pengetahuan dinyatakan sebagai hasil belajar kognitif yang paling 

rendah tingkatnya, karena tidak perlu kemampuan berpikir lain, 

hanya mengingat fakta, nama, peristiwa lambing, dsb. 
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       2. Pemahaman, pemahaman didefinisikan sebagai 

kemampuan menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. 

Ini dapat ditunjukkan dengan menterjemahkan materi dari satu 

bentuk ke dalam bentuk lain (misalnya dari bentuk angka ke bentuk 

kata-kata dan sebaliknya), menginterpretasikan materi (misalnya: 

menjelaskan, meringkaskan) dan dengan meramalkan arah / 

kecenderungan masa yang akan datang (misalnya : meramalkan 

akibat sesuatu). Hasil belajar C-2 satu tingkat lebih tinggi dari pada 

C-1, pengetahuan.  

  3. Aplikasi, aplikasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

menggunakan apa     yang telah dipelajari dalam situasi kongkrit 
yang baru. Dalam hal ini “ada sesuatu yang tersembunyi” yang 

harus dicari oleh testee dengan menggunakan prinsip, hukum, aturan 

dll. Ini mencakup  penggunaan : peraturan, konsep, prinsip, metode, 

hukum, teori, dan lain sebagainya. Hasil belajar sedemikian ini 

memerlukan pengertian yang lebih tinggi daripada pemahaman.  

4. Analisis, analisis didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

menguraikan sesuatu materi atau bahan kedalam bagian-
bagiannya sehingga struktur organisasinya dapat dipahami. Ini 

mencakup identifikasi bagian-bagian, analisis hubungan antara 

bagian-bagian, dan pengenalan prinsip-prinsip organisasi yang 

digunakan. 

Hasil belajar semacam ini menunjukkan tingkat intelektual yang lebih 

tinggi daripada pemahaman maupun aplikasi, karena hasil belajar 

semacam ini menghendaki pengertian dari konten dan bentuk 

struktural dari materi. 

 5. Sintesis, sintesis menunjukkan kepada kemampuan untuk 

menggabungkan   atau menyusun bagian-bagian, untuk 

membentuk keseluruhan yang baru. 

Hal ini mencakup produksi dari suatu komunikasi unit suatu rencana 

pelaksanaan atau susunan hubungan yang abstrak (skema untuk 
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mengklasifikasikan informasi ). Hasil belajar semacam ini ditekankan 

pada tingkah laku yang kreatif dengan penekanan utama pada 

formulasi pola satu struktur yang baru.  

6. Evaluasi, evaluasi adalah kemampuan untuk mempertimbangkan 

nilai dari suatu materi (misalnya : pernyataan, kritik terhadap 

kebijakan, laporan penelitian) untuk tujuan-tujuan yang telah 

ditentukan.  

Pertimbangan-pertimbangan jenjang kesulitan itu didasarkan pada 

kriteria-kriteria yang jelas. Kriteria tersebut dapat bersifat internal 

(organisasi) atau kriteria eksternal (kerelevannya dengan tujuan). 

Hasil belajar semacam ini meupakan hasil belajar yang tertinggi 

tingkatannya, karena hasil belajar ini menyangkut elemen-elemen 

dari semua kategori yang lain, ditambah pertimbangan-pertimbangan 

nilai yang disadari dan didasarkan kepada criteria yang didefinisikan 

secara jelas. 

 

 DOMAIN AFEKTIF 
 1. Penerimaan, penerimaan berhubungan dengan kemauan 

siswa untuk mengikuti fenomena khusus atau stimuli (misalnya 

kegiatan kelas, buku teks, dll). Dari sudut pandangan mengajar hal 

ini menyangkut dengan memperoleh, menguasai dan mengarahkan 

minat siswa. 

     Hasil belajar dalam bidang ini bergerak dari kesadaran yang 

sangat sederhana bahwa benda itu ada, guru ada, maka siswa perlu 

ada perhatian khusus pada kegiatan pembelajaran. Menerima 

merupakan hasil belajar afektif yang paling rendah dalam domain 

affektive. 

2. Memberikan respon, memberikan respon berkenan dengan 

partisipasi aktif dari siswa. Pada tahap ini siswa tidak hanya 

mengikuti fenomena khusus tetapi juga beraksi terhadapnya dalam 

berbagai cara. Hasil belajar dalam bidang ini ditekankan kepada 
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persetujuan dengan diam-diam dalam memberikan respon ( misalnya 

membaca bahan-bahan yang ditugaskan, menjawab pertanyaan) 

keinginan untuk memberikan respon ( dengan suka rela membaca 

melampaui dari apa yang ditugaskan) atau kepuasan dalam 

memberikan respon (misalnya membaca untuk 

 

kesenangan). Tingkat yang lebih tinggi dari kategori ini meliputi 

semua tujan instruksional yang biasanya diklasifikasikan kedalam 

“minat” yaitu semua yang mengutamakan untuk mencari dan 

menyenangi kegiatan khusus. 

3. Penilaian, penilaian menyangkut pada penilaian atau 

pemberian penghargaan seorang siswa terhadap suatu subyek, 

gejala atau tingkah laku. Hal ini berkisar dari penerimaan-penerimaan 

nilai yang paling sederhana (misalnya: keinginan untuk meningkatkan 

ketrampilan kelompok) kepada tingkat tanggung jawab yang lebih 

kompleks( memperkirakan tanggung jawab untuk fungsi yang aktif 

dari kelompok). 

Penilaian didasarkan pada instruksional dari sejumlah nilai-ilai 

tertentu, tetapi kunci dari semua nilai-nilai itu ditunjukkan dalam 

tingkah laku siswa.  

 Hasil belajar dalam bidang ini berhubungan dengan tingkah laku 

yang tetap dan cukup stabil agar nilai tersebut dapat diidentifikasikan 

dengan jelas. Tujuan pembelajaran yang biasanya diklasifikasikan 

sebagai “sikap“ dan “penghargaan“ termasuk dalam kategori ini. 

4. Organisasi: organisasi menyangkut atau berhubungan 

dengan mempersatukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan 

pertentangan antara nilai-nilai tersebut, dan mulai membangun satu 

sistem nilai – nilai yang konsisten. Jadi penekanannya adalah pada 

membandingkan, menghubungkan dan mensintesekan nilai – nilai. 

Hasil belajar berhubungan dengan konseptualisasi nilai – nilai 

(misalnya mengenal tanggung jawab dari setiap individu untuk 
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meningkatkan hubungan manusia) atau dengan organisasi dari 

system nilai – nilai (mengembangkan rencana kerja yang memenuhi 

kebutuhannya untuk merasa aman dari segi ekonomi dan pelayanan 

sosial). Tujuan instruksional yang berhubungan dengan pengakuan 

filsafat hidup termasuk katagori ini. 

5. Pemeranan/pelukisan watak, pada katagori ini, individu 

mempunyai system nilai yang mengontrol tingkah lakunya untuk 

jangka waktu yang cukup lama untuk mengembangkan suatu ciri dari 

“gaya hidupnya”. Jadi tingkah laku tetap dapat diramalkan. Tujuan 

instruksional  

 

yang berhubungan dengan pola penyesuaian secara umum dari 

siswa (misalnya personal, social, emosional) akan cocok pada 

katagori ini.  

       Pada kondisi riel di kelas, pada umumnya guru tidak 
membuat tujuan pembelajaran aspek afeksi seperti kategori 
Bloom ini namun diubah dalam bentuk afeksi siswa yang 
diharapkan guru misalnya: memberi perhatian, responsif 
terhadap tugas, rajin, disiplin dan sebegainya seperti yang 
diuraikan dalam Pengembangan Silabus Bidang Kimia oleh 
Depdiknas (2003).  
 
DOMAIN PSIKOMOTOR 
1. Gerak refleks, dalam domain psikomotor gerak refleks 

dikatagorikan kepada jenis kemampuan yang paling rendah 

tingkatnya sebab secara hierarkis jenis kemampuan inilah yang 

digunakan sebagai dasar dalam membangun kemampuan 

psikomotor lainnya. 
      Gerak ini muncul tanpa didahului oleh kemauan sadar dan 

muncul sebagai jawaban  atas stimuli yang ada. 
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2.    Gerak dasar yang fundamental, yang termasuk pada katagori ini 

misalnya meliputi gerak menggenggam, merangkak, meraih, 

berjalan dan memanipulasi benda – benda objek dll. 

3. Kemampuan berpersepsi, yang termasuk pada katagori 

psikomotor pada tingkat ini misalnya segala gerak yang menunjuk 

terutama kepada fungsi – fungsi kognitif, misalnya yang 

berhubungan dengan diskriminasi kinestetik, diskriminasi visual 

(visual acuity, visual tracking, visual memory, figure – ground 

differentiation, consistency) diskriminasi auditori, kemampuan 

meraba (untuk membedakan antara yang halus dan yang kasar 

dll), kemampuan koordinasi berbagai macam gerak. 

4. Kemampuan fisik, kemampuan fisik mencakup daya tahan, 

kekuatan, keluwesan, ketangkasan dll. Kondisi yang sangat 

esensial untuk melakukan gerak yang bersifat psikomotor. 

5. Gerak – gerak ketrampilan, katagori ini menyangkut 2 jenis 

kontinum yang vertical dan kontinum yang horizontal. Kontinum 

yang vertical menunjuk kepada derajat kesukaran pada gerak – 

gerak tertentu. Sedangkan kontinum yang horizontal menunjuk 

kepada tingkat penguasaan dari masing – masing ketrampilan 

yang bersangkutan.  

6. Kemampuan berkomunikasi nondiskursive, Katagori ini 

menyangkut kemampuan berkomunikasi secara non verbal, 

dimana pesan atau informasi disampaikan bukan dengan kata – 

kata tetapi dengan gerak tangan, ekspresi wajah, gerak tubuh / 

mimik atau dengan bahasa badan lainnya.  

 

TAKSONOMI KLOPFER 
Klopfer mengemukakan suatu bentuk pemetaan tingkah laku untuk 

pengajaran IPA, yang meliputi kawasan pengetahuan, proses IPA, 

dan kawasan affektive yang berkenaan dengan IPA. Secara ringkas 

taksonomi Klopfer dapat diutarakan sebagai berikut : a) pengetahuan 
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dan pemahaman, b) observasi dan pengukuran, c) melihat masalah 

dan mencari cara pemecahannya, d) menginterpretasi data dan 

merumuskan perampatannya, e) menyusun, menguji dan merevisi 

suatu model teoretis, f) aplikasi pengetahuan dan metode-metode 

ilmiah, g) keterampilan-keterampilan manual, h) sikap dan minat, dan 

i) orientasi, dengan deskripsi        

sebagai berikut. 

1. Pengetahuan dan pemahaman, yang termasuk dalam kawasan 

ini ialah pengetahuan tentang fakta – fakta yang spesifik, 

pengetahuan tentang terminology ilmiah, pengetahuan tentang 

konsep–konsep IPA, pengetahuan tentang konvensi–konvensi, 

pengetahuan tentang kecenderungan dan tata urutan, 

pengetahuan tentang klasifikasi, katagori dan kriteria, 

pengetahuan tentang tehnik– tehnik dan prosedur ilmiah, 

pengetahuan tentang prinsip– prinsip dan hukum – hukum ilmiah,  

pengetahuan tentang teori-teori atau skema konseptual, identifikasi 

pengetahun dalam suatu konteks yang baru, pengetahuan tentang 

peng - 

ubahan dari suatu bentuk simbolik ke bentuk simbolik yang lain. 

2.  Observasi dan pengukuran atau proses inkuiri ilmiah I, yang 

termasuk dalam kawasan ini misalnya observasi tentang obyek – 

obyek dan fenomena, diskripsi hasil – hasil observasi dengan 

menggunakan bahasa yang sesuai, pengukuran obyek– obyek dan 

perubahan–perubahan, pemilihan alat–alat pengukuran yang sesuai, 

perkiraan pengukuran dan batas – batas  ketelitian 

3. Melihat masalah dan mencari jalan pemecahannya atau 

proses inkuiri ilmiah II, yang termasuk dalam kawasan ini ialah 

kemampuan untuk pengenalan suatu masalah, kemampuan untuk 

perumusan suatu hipotesa kerja, pemilihan tes yang sesuai untuk 

suatu hipotesa prosedur desain yang sesuai untuk melakukan test 

eksperimental. 
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4.    Menginterpretasi data dan merumuskan generalisasi atau 

proses inkuiri III, kawasan ini mencakup kemampuan untuk 

memprose data, presentasi data dalam bentuk hubungan fungsional, 

interpretasi hasil – hasil observasi dan interpretasi data – data 

eksperimental, ekstrapolasi dan interpolasi, evaluasi hipotesa yang 

ditest berdasarkan data yang diobservasi. 

5.    Menyusun, menguji dan merevisi suatu model teoritis atau 

proses inkuiri IV, mengenal kebutuhan akan adanya suatu model 

teoritis, merumuskan suatu model teoritis untuk menampung 

(akomodasi) pengetahuan, membuat spesifikasi dari hubungan – 

hubungan yang sesuai untuk suatu model, menyusun hipotesis baru 

dari model teoritis yang telah ada, menginterpretasi dan 

mengevaluasi test terhadap suatu model, merumuskan suatu model 

yang lebih luas, yang dapat diterima atau yang telah diperbaiki. 

6.    Aplikasi pengetahuan dan metode– metode ilmiah, yang 

termasuk dalamkawasan ini ialah kemampuan untuk mengaplikasi 

pengetahuan ke dalam masalah – masalah baru dalam bidang IPA 

yang sama, aplikasi ke dalam masalah baru dalam bidang IPA yang 

berbeda, aplikasi ke dalam masalah di luar IPA (termasuk tehnologi).  

7.    Ketrampilan–ketrampilan manual, yang termasuk dalam 

kawasan ini ialah kemampuan mengembangkan ketrampilan–

ketrampilan dalam menggunakan perlengkapan–perlengkapan 

laboratorium yang umum, melakukan tehnik–tehnik laboratorium 

yang umum dengan hati – hati dan menjamin keselamatan. 

8.    Sikap dan minat, memperlihatkan sikap yang baik terhadap 

IPA dan ahli – ahli IPA, menerima inkuiri ilmiah sebagai suatu cara 

berfikir, memiliki sikap – sikap ilmiah, menyenangi pengalamn–

pengalaman belajar IPA, mengembangkan minat dan mengusahakan 

suatu karier dalam IPA. 

9.    Orientasi, hubungan – hubungan antara berbagai macam 

pernyataan dalam IPA, pengenalan akan keterbatasan filosofis dan 
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pengaruh dari inkuiri ilmiah, perspektif histories, pengenalan latar 

belakang IPA, pengenalan hubungan – hubungan antara IPA, 

teknologi dan ekonomi, kesiagaan terhadap implikasi – implikasi 

social dan moral dari inkuiri ilmiah dan hasil – hasilnya. 

Berdasarkan uraian di atas, pemetaan kemampuan yang 

digambarkan Klopfer itu sesungguhnya merupakan kemampuan 

ilmiah siswa bahkan merupakan kemampuan ilmiah ”calon” 

ilmuawan. Pada kenyataannya sulit menuntut kemampuan ilmiah 

siswa seperti itu (khususnya untuk siswa Indonesia), oleh karena itu 

pada umumnya dalam aspek psikomotorik guru lebih menekankan 

pada kemampuan ketarmpilan manual, sementara kemampuan 

intelektual perlu bimbingan guru. 

 

7. Rumusan Tujuan Pembelajaran dan Alat Evaluasi 
  Dalam sistem pembelajaran modern, dapat dikatakan bahwa 

tujuan atau indiokator kompetensi merupakan “panglima” yang 

memberi arah atas jalannya pembelajaran. Hal ini berarti semua 

komponen pembelajaran 

 

 harus dan wajib berorientasi serta berkiblat kepadanya. Secara 

operasional tujuan pembelajaran dipergunakan sebagai pemandu 

dalam : 

a) memilih bahan pelajaran,  

b) memilih kegiatan,  

c) memilih media,  

d) menyusun pokok-pokok uji (alat) evaluasi untuk mengukur 

ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan dan  

e) memilih sumber ajar yang sesuai. Dengan demikian pada saat 

guru menentapkan kompetensi bagi siswa, guru sekaligus sudah 

memikirkan bahan, kegiatan, sumber termasuk alat ukur untuk 

mengetahui apakah kompetensi yang diinginkan sudah tercapai.   
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        Seringkali dijumpai, guru menyiapkan alat evaluasi secara 

mendadak, soal evaluasi berbentuk tes uraian yang dibuat secara 

mendadak, dibuat sekenanya atau seingatnya. Hal itu kurang 

menggambarkan pembelajaran sebagai suatu sistem karena rencana 

pembelajaran sebagai suatu sistem harus dibuat secara lengkap. 

Tujuan pembelajaran yang dibuat oleh guru kadang juga tidak 

merlalui kajian yang mendalam apakah tujuan tersebut layak atau 

kurang layak, apakah tujuan tersebut dapat diukur atau tidak dapat 

diukur. Dalam hal ini guru sering tidak menuliskan tujuan menyangkut 

aspek psikomotor maupun afeksi. Sebagai akibatnya guru juga tidak 

mengevaluasi aspek psikomotor dan afeksi. Nilai kedua aspek itu 

kemudian ”dikarang” berdasarkan nilai aspek kognitif. Hal ini jelas 

tidak sesuai dengan kriteria maupun taksonomi yang dikemukakan 

oleh Bloom dan kawan-kawan. 

 Bila uraian tersebut di atas digambarkan menjadi bagan, maka 

gambarnya seperti pada halaman berikut.  

Gambar sistem pengajaran ditinjau dari sudut tujuan pengajaran 

merupakan kiblat dari komponen – komponen lainnya dalam  sistem 

pengajaran itu. 

Khusus dalam hubungannya dengan penyusunan pokok uji dalam 

evaluasi, tujuan pembelajaran  memudahkan penyusunan pokok uji 

maupun memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka tujuan 

pengajaran harus :  

a) jelas dan mudah dimengerti siswa,  

b) menggambarkan hasil belajar siswa dan  

c) dapat diukur 

Yang dimaksud “terukur” di sini ialah perumusan haruslah 

menggunakan kata – kata kerja operasional yang menggambarkan 

suatu tindakan atau tingkah laku siswa yang dapat diukur atau 

tindakan yang menghasilkan “produk” yang dapat diukur. 
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Berikut ini diberikan contoh – contoh perbendaharaan kata – kata 

kerja yang dapat digunakan untuk perumusan tujuan – tujuan 

pengajaran maupun penyusunan pokok – pokok uji yang 

mencerminkan sifat “keterukuran” tujuan pengajaran tersebut. 

Contoh – contoh tersebut disusun sedemikian rupa sehingga 

memudahkan para mahasiswa karena disusun menurut atau sesuai 

dengan kategori – kategori dari setiap domain daripada raksonomi 

Bloom (dikutip dari Paranto: 1982). 

 

 
 

BAHAN 
PELAJARAN 

KEGIATAN 
BELAJAR 

MENGAJAR 

TUJUAN 
INSTRUKSIONAL 

MEDIA / SUMBER 
PELAJARAN 

PROSES 
EVALUASI  
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DOMAIN KOGNITIVE 
 

Kategori Istilah-istilah untuk  

Tujuan Instruksional 

Umum  

Perbendaharaan 

kata-kata kerja yang 

dapat digunakan 

untuk menyusun TIK 

1 2 3 

Pengetahuan *Mengetahui istilah-

istilah yang biasa 

*Mengetahui fakta-fakta 

yang spesifik 

*Mengetahui metode 

dan prosedur 

*Mengetahui konsep-

konsep dasar 

*Mengetagui prinsip-

prinsip 

Mendefinisikan, 

menunjukkan, 

memberi nama, 

menyebutkan, 

menuliskan secara ( 

ber urutan ), memilih, 

mengukur, 

menirukan, 

menyatakan. 

Pemahaman *Mengerti fakta dan 

prinsip. 

*Menafsirkan materi 

yang bersifat verbal 

*Menafsirkan chart dan  

 

grafik 

*Menterjemahkan materi 

yang bersifat verbal ke 

dalam bentuk 

matematis 

*Memperkirakan akibat-

akibat yang akan 

Membedakan, 

memperkirakan, 

menjelaskan, 

menguraikan, 

menuliskan kembali, 

 

 memformulasikan, 

merubah, meringkas 
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terjadi berdasarkan 

data 

*Menentukan metode 

dan prosedur 

 

Aplikasi *Menggunakan konsep 

dan prinsip ke dalam  

situasi yang baru 

*Menggunakan  hukum 

dan teori untuk situasi-

situasi yang praktis  

*Memecahkan masalah-

masalah matematis 

*Membuat chart dan 

grafik 

*Menunjukkan 

penggunaan prosedur 

dan metode yang betul 

Menghitung, 

mendemonstrasikan, 

memanipulasi, 

merubah, 

menjalankan, 

meramalkan, 

mempersiapkan, 

menghasilkan, 

menghubungkan, 

menunjukkan, 

memecahkan 

(persoalan), 

menggunakan  

Analisis *Mengenal/menyadari 

adanya asumsi-asumsi 

yang tidak 

diungkapkan 

*Mengenal pemikiran- 

 

pemikiran yang keliru 

*Menilai relevansi data 

*Menganalisa struktur 

organisasi suatu 

pekerjaan 

Memerinci, membuat 

diagram, 

membedakan, 

menyisihkan, 

mengidentifikasi,  

 

membuat outline, 

mengemukakan, 

menghubungkan, 

memilih, 

memisahkan, 

menguraikan, 
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mempertentangkan 

Sintesis *Menulis suatu thema 

yang tersusun baik 

*Memberi ceramah yang 

tersusun baik 

*Menulis suatu naskah 

pendek yang kreatif 

*Mengusulkan suatu 

rencana untuk suatu 

percobaan 

*Mengintegrasikan 

pelajaran dari pelbagai 

bidang ke dalam suatu 

rencana untuk 

memecahkan suatu 

masalah 

*Merumuskan suatu 

bagan untuk 

menggolong-

golongkan obyek, 

kejadian-kejadian, atau 

pikiran  

Menggolong-

golongkan, 

menggabungkan, 

menghimpun, 

menyusun, 

mencipta, mencipta 

rencana, merancang,  

menjelaskan, 

membangkitkan, 

membuat modifikasi, 

mengorganisir, 

merencanakan, 

menyusun  kembali, 

mengkonstruksi, 

menghubungkan, 

mengorganisir 

kembali, merevisi, 

menulis kembali, 

menyimpulkan,menc

eritakan , menulis  

Evaluasi *Mempertimbangkan 

konsekuesi logis dari  

 

bahan-bahan tertulis 

*Mempertimbangkan 

ketepatan konklusi 

yang didukung oleh 

data 

Menilai, 

memperbandingkan,  

 

menyimpulkan, 

mempertentangkan, 

mengkritik, 

memberikan, 

membe-bedakan, 
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*Mempertimbangkan 

nilai dari suatu 

pekerjaan (seni 

penulisan),dengan 

menggunakan interval 

criteria 

*Mempertimbangkan 

nilai dari pekerjaan 

(seni,musik,penulisan)

,dengan 

menggunakan standar 

kebaikan yang 

eksternal 

menjelaskan, 

mempertimbangkan 

kebenaran, 

menginterpretasi, 

menghubungkan, 

menyimpulkan, 

menyokong 

 
 

DOMAIN  AFFEKTIVE 
 

  

Kategori 

( Klasifikasi ) 

Istilah-istilah untuk TIU 

( Tujuan Instruksional 

Umum ) 

Perbendaharaan kata 

kerja yang dapat 

digunakan untuk 

menyusun TIK 

1 2 3 

Penerimaan *Mendengarkan 

dengan penuh 

perhatian 

 

*Menunjukkan 

kesadaran tentang 

pentingnya belajar 

Menanyakan, 

memilih, 

menjelaskan,  

 

mengikuti, memberi, 

mengidentifikasikan, 

memberi nama, 
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*Menunjukkan 

kepekaan terhadap 

kebutuhan manusia 

dan masalah-masalah 

social 

*Menerima perbedaan 

ras dan kebudayaan 

*Mengikuti dengan teliti 

kegiatan-kegiatan 

kelas 

mengemukakan, 

memilih, menjawab, 

menggunakan 

Respon *Menyelesaikan tugas-

tugas rumah 

*Mematuhi peraturan 

sekolah 

*Berpartisipasi dalam 

diskusi kelas 

*Menyelesaikan tugas 

di laboratorium 

*Mau secara sukarela 

untuk mengerjakan 

tugas-tugas khusus 

*Menunjukkan minat 

terhadap subjek ( 

mata pelajaran ) 

Menjawab, 

membantu, 

memenuhi, 

menyesuaikan diri, 

mendiskusikan, 

menyangkut, 

menolong, 

membentuk, 

melaporkan, memilih, 

menceritakan, dan 

menulis 

Nilai ( value ) *Mendemonstrasikan 

kepercayaan dalam 

proses yang 

demokratis 

*Menghargai literature 

yang baik 

Melengkapi, 

menggambar, 

membedakan, 

mengikuti, 

membentuk, 

mengmbil 
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*Menghargai peranan 

dari ilmu pengetahuan 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

*Menunjukkan 

perhatian yang besar 

terhadap 

kesejahteraan orang 

lain 

*Mendemonstrasikan 

sikap pemecahan 

masalah 

*Mendemonstrasikan 

atau menunjukkan 

persetujuan terhadap 

peningkatan sosial 

 

 inisiatif, mengikuti, 

mempertimbangkan, 

mengajukan, 

membaca, 

melaporkan, memilih, 

membagi, 

mempelajari, 

mengerjakan 

Organisasi  *Mengenal kebutuhan 

untuk keseimbangan 

antara kebebasan  

dan tanggung jawab 

dalam demokrasi 

*Mengenal peranan 

dari perencanaan 

yang sistematis dalam 

pemecahan masalah 

*Menerima tanggung 

jawab untuk tingkah 

lakunya sendiri 

*Mengerti dan 

menerima kekuatan-

Mengikuti, 

mengubah, 

mengatur, 

mengombinasikan, 

melengkapi, 

membela, 

menjelaskan, 

menganalisis, 

mengidentifikasi, 

mengintegrasikan, 

memerintahkan, 

mengorganisir, 

mempersiapkan, 

menghubungkan, 
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kekuatan dan 

keterbatasan dirinya  

 

sendiri 

*Memformulasikan 

suatu perencanaan 

kehidupan yang 

harmonis dengan 

kemampuan , minat, 

kepercayaannya 

mempersatukan 

 

Pemeranan / 

Characterisation 

*Menunjukan 

kesadaran. 

*Mendemonstrasikan 

kepercayaan pada diri 

sendiri dalam bekerja 

dengan bebas. 

*Mengadakan 

kerjasama dalam 

kegiatan kelompok. 

*Menggunakan 

pendekatan yang 

obyektif dalam 

pemecahan masalah. 

*Menunjukkan 

kerajinan ketepatan 

waktu dan disiplin diri 

*Mempunyai kebiasaan 

yang baik dalam 

kesehatan  

Memerankan, 

membedakan, 

menunjukkan, 

mempengaruhi, 

mendengarkan, 

membentuk, 

mempraktekkan, 

menanyakan, 

merevisi,  

menyelesaikan, 

menggunakan, 

membuktikan 
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DOMAIN PSIKOMOTOR 

 

 

Kategori 

(klasifikasi) 

Istilah – istilah untuk TIU 

(Tujuan Instruksional Umum) 

Perbendaharaan 

kata kerja yang 

dapat digunakan 

untuk menyusun 

TIK 

Umum • Menulis dengan lancar 

dan terang 

• Menghasilkan 

reproduksi yang tepat / 

baik dari gambar (peta) 

• Mengatur 

perlengkapan labor 

yang tepat dan cepat. 

• Mengetik dengan 

kecepatan dan 

ketepatan tertentu 

• Menjalankan mesin 

jahit dengan terampil 

• Menjalankan gergaji 

dengan selamat dan 

terampil  

• Menunjukkan 

ketrampilan bermain 

biola 

 

• Menunjukkan langkah 

tari yang betul 

memasang, 

membuat, 

mengubah, 

membesihkan, 

mengarang, 

menghubungkan, 

membangun, 

membetulkan, 

menciptakan, 

mendesain, 

melatih, 

mengikatkan, 

memperbaiki, 

mengikuti, 

menggerinda, 

memegang, 

memukul, 

memanaskan, 

menyangkutkan, 

menentukan 

tempat, 

memanipulasi, 

menisip, 
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• Mendemonstrasikan 

cara beranang yang 

betul 

• Mempertunjukkan 

ketrampilan dalam 

mengendarai mobil 

• Memperbaiki motor 

listrik dengan cepat 

dan efektif 

• Menciptakan cara – 

cara baru dalam 

pertunjukan (tari kreatif 

dan lain – lain) 

mencampur, 

memaku, mencat, 

mengapelas, 

menggergaji, 

meruncing, 

menjahit, 

 

 mengaduk, 

menggunakan, 

menimbang (berat). 

 

 

C.  Latihan 
Berdasarkan uraian pada bab 2 ini: 

1. Jelaskan prosedur evaluasi menurut Cronbach dan beri contohnya 

2. Jelaskan prosedur evaluasi menurut Airasian dan Madaus, beri  

     contohnya 

3. Jelaskan prosedur evaluasi menurut Glaser dan beri contoh 

     penggunaannya 

4. Jelaskan cirri-ciri tes yang baik, jelaskan pula apakah tes buatan 

guru  

    Kimia menurt Sdr. sudah memenuhi cirri tes tersebut, beri contoh. 

5.  Beri contoh soal kognitif pelajaran Kimia sesuai dengan taksonomi  

     Bloom 

6. Beri contoh pengukuran psikomotor untuk mengukur kemampuan    

    Praktikum pemisahan campuran 

7. Beri contoh alat evaluasi afeksi sesuai dengan keinginan Sdr.  
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D. Lembar Kegiatan Mahasiswa 
Isi dan jawablah pertanyaan berikut: 

1. yang dimaksud dengan tes adalah …… 

2. Tugas Pekerjaan Rumah termasuk tes, apakah ini benar? 

Jelaskan 

3. Alat Ukur untuk mengukur keterampilan praktek adalah … 

4. Alat ukur untuk mengukur aktivitas siswa adalah… 

5. untuk mengukur sikap siswa diperlukan alat ukur …. 

6. kembangkan alat ukur untuk mengukur kemampuan praktek titrasi 

    -asam basa 

7. Diskusikan dan buatlah alat ukur untuk mengukur sikap siswa 

yang 

     menanggapi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

8. Berdasarkan pengematan sdr. tingkat kesul;itan soal-soal Kimia 

SMA mengarah pada C-1, C-2 atau C-3, beri penjelasan. 

E. Rangkuman 
1. Berdasarkan sifatnya prosedur evaluasi dibedakan maximum  

    performance dan typical performance 

2. Berdasarkan penggunaannya prosedur evaluasi dibedakan: 

formatif, 

     sumatif, penempatan dan diagnostic 

3. Berdasarkan cara interpretasinya prosedur evaluasi dibedakan 

sebagai 

    Criterion referenced (acuan patokan) dan norm-referenced   

4. Ciri-ciri tes yang baik: valid, reliable, dapat diperbandingkan, 

memiliki tingkat kesukaran tertentu dan memiliki daya beda 

tertentu 

5. Bloom membedakan hasil belajar dalam aspek kognisi, psikomotor 

dan afeksi. 
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Jenjang kesulitan dalam pengembangan soal kognisi adalah 

pengetahuan (C-1), pemahaman (C-2), aplikasi (C-3), analisis (C-4) 

sintesis (C-5) dan evaluasi (C-6) 

6. jenjang psikomotor adalah gerak refleks, gerak dasar, kemampuan 

berpersepsi, kemampuan fisik, gerak-gerak terampil dan komunikasi 

non-diskursif, tetapi dalam pelajaran Kimia pengukuran psikomotor 

(praktek) lebih mengarah pada kemampuan praktikum. 

7. Jenjang afeksi menurut Bloom adalah: penerimaan, memberikan 

respons, penilaian, organisasi, pemeranan dan watak. Namun 

demikian pengukuran afeksi lebih diarahkan pada sikap siswa 

terhadap pembelajaran guru misalnya perhatian, kedisiplinan, 

kerajinan, rasa antusias, rasa tertarik, rasa senang dan sebagainya. 

8. Pengembangan alat ukur berdasarkan jenjang menuntun guru 

memilih istilah yang operasional sehingga evaluasi bersifat terukur. 

9. Ada kaitan erat antara tujuan pembelajaran dengan 

pengembangan alat evaluasi. Tujuan sebagai pengarah, petunjuk 

maupun memberi informasi cakupan tentang apa yang akan 

dievaluasi     

 
F. Tes Formatif 
1. Soal berikut: Penemu electron adalah ….. termasuk jenjang C - … 

2. Soal: Simbol Bk adalah nama untuk unsur … termasuk jenjang … 

3. pH 500 ml larutan 0,1 M NH4Cl dengan Kb= 5.10 – 5 termasuk 

jenjang … 

4. Soal: 10 g kapur dengan HCl ekses diukur pada sat 1 g nitrogen 

memiliki volume 1,5 liter termasuk jenjang …. 

5. Diketahui bahwa A, B, C dan D adalah kode ion golongan IIA. Data 

penambahan larutan tertentu dengan kode tersebut sbb.:  

 A B C D 
Ditambah ion 

sulfat  
mengendap Mengendap mengendap Tidak 
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Ditambah ion 

karbonat 
mengendap Mengendap mengendap Mengendap 

Ditambah ion 

hidroksida 

Tak 

mengendap 

Tidak Tidak mengendap 

Ditambah ion 

chlorida 

Tak 

mengendap 

Tak 

mengendap 

Tak 

mengendap 

Tak mengendap 

 

Simbol D melambangkan ion: a) Ba+2, b) Ca+2; c)  Mg+2, d) Sr+2 

 Soal ini memiliki jenjang …… 

6. Soal berikut: 

Diketahui A: Ksp AgCl 10-10; B: Ag2CrO4= 10 -12 dan C: Ag2 CO3 = 

10 -8 
Urutan kemudahan larut dalam satu liter air adalah:  

a. A-B-C     b. B-C-A            c. C-A-B           d: C-B-A 

Jenjang soal ini adalah …….  

7. Soal tes harus valid yaitu mengikuti validitas: … 

8. Alat ukur keterampilan praktikum harius valid menurut validitas ….. 

9. Angket juga harus valid. Angket sikap siswa dibuat berdasarkan 

validitas… 

10. Rreliabilitas soal tes dapat diukur dengan ….. 

11. Reliabilitas lembar pengamatan praktikum ditentukan 

berdasarkan …. 

12. Reliabilitas angket sikap dapat diukur berdasarkan ……… 

13. Buatlah kisi-kisi indicator angket untuk mengukur kreativitas 

siswa 

14. Buatlah kisi-kisi indikator untuk mengukur aktivitas siswa 

15. Buatlah kisi-kisi indicator keterampilan praktek titrasi masam-

basa. 
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B A B : IV 
BENTUK  ALAT  UKUR 

 

A. Kompetensi dan Indikator Kompetensi 
Kompetensi: mahasiswa memahami bentuk alat ukur dan mampu 

membuat alat ukur 

Indikator: 1. mengenal bentuk-bentuk tes obyektif 

                2. mengenal kekuatan dan kelemahan tes uraian 

                3. mengenal kekuatan dan kelemahan tes obyektif 

                4. dapat membuat soal tes obyektif minimal 10 butir 

dengan benar 

                5. dapat membuat angket untuk pengukuran afeksi 

                6. dapat membuat lembar pengamatan keterampilan 

praktek 

                    titrasi asam-basa 

 

B. URAIAN Materi Ajar 
 1.  Perbedaan antara Tes Uraian (subyektif) dan Tes Obyektif 

Seperti telah disebutkan di bagian depan, untuk mengevaluasi 

hasil pencapaian siswa dalam pembelajaran yang berhubungan 

dengan aspek pengetahuan, dipakailah alat ukur yang disebut 

tes, sedangkan untuk mengukur hasil belajar siswa yang 

berhubungan dengan aspek ketrampilan maupun sikap dipakailah 

alat ukur yang disebut rating scale 

Tes yang dipergunakan untuk mengukur hasil belajar siswa 

tersebut dapat berbentuk tes uraian atau tes essay (subjective 

test) dan tes obyektif (objective test).  

 Secara garis besar, perbedaan antara essay test dengan 

obyective test adalah  sebagai berikut :  
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ESSAY TEST OBYEKTIVE TEST 

1.Tuntutan kepada pihak yang diuji 

• Menuntut agar siswa (testee) 

dapat menyatakan dengan 

kata – katanya sendiri, 

dengan menggunakan 

keterangan dari latar 

belakang pengetahuan yang 

dia miliki. 

• Dengan essay test dapat 

diungkapkan kemampuan 

tertinggi dari pihak testee, 

misalnya : pada penarikan 

kesimpulan, organisasi idea 

– idea, pembandingan dan 

contrast dll 

• Tetapi dengan essay test 

tidak dapat diukur (kurang 

tepat) keterangan – 

keterangan yang factual. 

• Menuntut agar mahasiswa 

(testee) memilih jawaban 

yang betul dari option yang 

telah disediakan. 

• Dengan objective test dapat 

disadap kemampuan yang 

tinggi dari pihak testee 

tergantung dari macamnya 

soal. 

• Dengan objective test dapat 

mengukur pengetahuan, 

fakta dari pihak testee 

secara efisien.  

2. Scope yang diujikan 

• Hanya mengenai cakupan 

yang  terbatas dari sutu ilmu 

pengetahuan yang diujikan, 

tetapi walaupun begitu 

memakan waktu yang relatif 

lebih lama sehingga 

sebagai sampling 

pengetahuan yang akan 

diujikan tidak memadai dan 

• Dapat meliputi cakupan 

yang lebih luas, sebab untuk 

menjawabnya diperlukan 

waktu yang relatif lebih 

singkat. Karena dengan 

objectif tes dapat diadakan 

sample yang luas maka 

hasilnya dapat lebih 

representatif. 
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tidak adil bila untuk 

 

•  mewakili pengetahuan 

sepenuhnya dari pihak 

testee. 

 

 

 

3. Insentive untuk testee 

•  Mendorong testee (siswa) 

untuk dapat menyusun idea 

– ideanya dalam karangan 

yang baik dan dapat 

menyatakan secara efektive. 

• Testee (siswa) harus dapat 

membangun suatu latar 

belakang ilmu pengetahuan 

yang banyak. 

4. Keringanan persiapan dari pihak dosen (penguji) 

• Relatif lebih mudah dan tidak 

makan waktu lama, kurang 

menuntut kemampuan guru 

atau dosen dalam 

penyusunan soal. 

• Persiapan atau penyusunan 

soal membutuhkan waktu 

yang lama dan 

membutuhkan kesadaran 

tinggi 

5. Scoring 

• Membutuhkan waktu yang 

lama 

• Memungkinkan penguji 

(guru/ dosen) memberi 

komentar pada reasoning 

mahasiswa. 

• Scoring tidak ajeg 

(consistent), sebab sangat 

dipengaruhi oleh factor 

subjectif.  

• Scoringnya cepat dan 

nilainya consistent. 

• Scoring tidak dipengaruhi 

oleh factor subjectif (penguji)
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B. TEST URAIAN  
Tes uraian adalah tes yang memungkinkan testee menjawab 

pertanyaan secara bebas, jauh lebih bebas kalau dibandingkan 

dengan jawaban yang dituntut oleh soal-soal obyektive. Dalam 

menjawab pertanyaan-pertanyaan essay, testee harus memilih 

dari khasanah pengetahuan dan pengertiannya materi yang 

menuntut pendapatnya revlant dengan  

 

soal-soal yang diujikan, selanjutnya dengan caranya sendiri 

menyusun jawabannya. Oleh karena itu, sebagaimana telh 

diutarakan bahwa essay test memungkinkan testee menunjukkan 

apa yang dikuasinya secara maksimal, mengorganisir buah 

pikirannya, serta kreativitasnya dalam mendekati masalah, serta 

kemampuan mengekspresikan diri secara tertulis dengan teratur. 

Tes uraian yang lebih sederhana menutut testee sekadar 

menyebutkan beberapa hal, akan tetapi yang lebih kompleks, test 

ini jauh menuntut lebih banyak daripada sekear menyebutkan 

sebagimana disebutkan dimuka.  

Beberapa penggunaan tes uraian adalah adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengadakan perbandingan antara 2 hal ; 

2. Merumuskandan mempertahankan suatu pendapat ; 

3. Mengungkapkan hubungan sebab akibat ; 

4. Menjelaskan makna suatu masalah ; 

5. Menyingkatkan suatu bacaan ; 

6. Menganalisa suatu kasus ; 

7. Memberikan ilustrasi tetang pengertrapan suatu hukum ; 

8. Mengadakan penilaian terhadap suatu pendapat ; 

9. Merumuskan suatu masalah ; 

10. Menarik simpulan 

 Contoh 1.  Mengadakan perbadingan antara 2 hal atau lebih  
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 Bandingkan kekuatan asam ida dalam satu 

golongan (golongan VII A) 

Contoh 2. Merumuskan dan mempertahankan suatu pendapat 

 Mengapa senyawa NCl5 tidak ada pada hal 

senyawa PCl5 ada. Jelaskan jawabmu ! 

Contoh 3. Mengungkapkan hubungan sebab akibat 

 Mengapa Asam perchlorat lebih kuat dari asam 

khlorat? 

 Contoh 4 Menjelaskan makna sebuah ungkapan 

 Apakah yang dimaksud dengan learning by doing 

? 

  

Contoh 5.  Menyingkatkan sebuah bacaan 

 Buatlah rangkumkan sebanyak – banyaknya 200 

kata dari hasil penelitian anda tentang pengaruh 

lingkungan terhadap perkaratan !  

 Contoh 6. Menganalisis suatu kasus 

 Uraikan keuntungan dan kelemahan kebijakan 

penggantian minyak tanah dengan gas LPG 

ditinjau dari kalor pembakaran dan nilai 

ekonomisnya. 

 Mengapa tanah yang selalu dipupuk dengan ZA 

tidak menyuburkan tanaman padi. 

 Contoh 7.  Memberikan suatu ilustrasi original penerapan suatu 

hukum atau prinsip 

 Apa yang akan terjadi jika pada pembuatan 

amoniak menurut haber Bosch, tekanan dinaikkan 

semaksimal mungkin? 

 Contoh 8. Mengadakan penilaian terhadap suatu pendapat 

 Mengapa penggunaan insektisida DDT dilarang ? 

 Contoh 9. Merumuskan persoalan – persoalan 
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 Persoalan – persoalan apa saja yang dihadapi 

oleh Negara – Negara yang sedang berkembang 

dalam peledakan jumlah penduduk ? 

 Contoh 10.  Menarik kesimpulan 

 Merajalelanya tanaman enceng gondok karena 

penggunaan deterjen rumah tangga yang tidak 

terkontrol. Uraikan secara singkat simpulan yang 

tepat maupun simpulan yang tidak tepat yang 

dapat ditarik dari pernyataan tersebut di atas. 

 Sudah barang tentu penggunaan – penggunaan yang disebutkan 

di atas belum mencakup keseluruhan kemungkinan penggunaan 

essay test dalam pengajaran, akan tetapi dengan bertolak dari 

penggunaan –  

 

penggunaan yang telah disebutkan itu kiranya dapat dipikirkan 

penggunaan – penggunaan yang lain. Penggunaan tes uraian 

dalam pelajaran Kimia pada umumnya adalah pemecahan soal-

soal hitungan yang dapat dibuat sederhana tetapi dapat pula 

kompleks yang memerlukan banyak langkah. Dalam hal ini perlu 

dipikirkan kemampuan murid apakah soal kompleks cocok 

dengan kemampuan murid.   

 

PETUNJUK PENULISAN SOAL – SOAL TES  URAIAN 

Mengingat pada tes URAIAN banyak ditemukan segi – segi 

kelemahan, di samping segi kekuatannya, maka segi kelemahannya 

tersebut dapat diatasi (dikurangi) bila dalam penulisan soalnya 

memperhatikan petunjuk – petunjuk sebagai berikut : 

1. Sebelumnya harus dipikirkan secara jelas tujuan dari masing – 

masing soal. 
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Usahakan sedapat mungkin satu soal uraian mengungkapkan 

satu kemampuan, bukan satu soal yang kompleks yang berusaha 

sekaligus ingin mengungkapkan banyak kemampuan. 

Dalam menyusun soal sebaiknya bertolak dari tabel spesifikasi 

yang telah ditetapkan.  

2. Masing–masing soal hendaknya distrukturkan sedemikian rupa 

sehingga mungkin disepakati adanya semacam kunci jawaban, 

antara lain dengan menggunakan kata–kata dan istilah–istilah 

yang lugas. Dengan demikian dimungkinkan memerinci aspek–

aspek yang harus terdapat dalam jawaban ketika soal yang 

bersangkutan itu dibuat dan sebagai akibatnya diperoleh 

semacam kunci jawaban yang dimaksud. 

3. Usahakan dalam menyusun soal tersebut tidak menggunakan 

istilah – istilah yang baru yang masih dirasa asing (tidak familiar) 

bagi siswa yang diuji. Sebab boleh jadi ada siswa yang tidak 

dapat menjawab soal tersebut karena tidak tahu arti bahasanya. 

4. Bobot masing- masing soal harus diberitahukan kepada siswa 

yang diuji              ( testee ) sebelum test dikerjakan.  

5. Tidak boleh diberikan soal–soal yang terlalu banyak atau terlalu 

luas sehingga ujian dapat berubah menjadi perlombaan menulis 

cepat. 

6. Sebaiknya jangan menanyakan hal–hal yang bersifat faktual dan 

mendetail. 

7. Cara–cara terbaik untuk menjawab masing–masing jenis soal 

harus dibicarakan bersama–sama di kelas. 

CARA – CARA PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN SOAL ESSAY 

TEST   

Agar cara penilaian menjadi mudah dan hasilnya konsisten, maka 

sebaiknya penguji mematuhi rambu – rambu petunjuk sebagai 

berikut : 
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1. Sediakan kunci jawaban yang memuat pokok–pokok penting yang 

harus    terdapat dalam masing–masing jawaban. Kunci jawaban 

itu sebaiknya dibuat ketika soal–soal sedang disusun sehingga 

sasaran masing masing soal menjadi lebih dipertajam dan 

sebagai arah mekanisme untuk menyempurnakan soal–soal, 

sebelum soal–soal tersebut diberikan (diujikan). 

2. Untuk menghilangkan atau mengurangi halo effek (campur 

tangan faktor - faktor yang tidak relevan dalam 

mempertimbangkan pemberian nilai), maka berbagai usaha dapat 

dilakukan untuk menghalangi penguji mengetahui siswa–siswa 

yang jawabannya sedang diperiksa, misalnya dengan menyuruh 

para sisa mencantumkan hanya nomor pokok atau nomor 

ujiannya. 

3. Berhubung dengan lebih longgarnya patokan jawaban, reliabelitas 

penulisan dapat ditingkatkan dengan jalan pemeriksa hanya 

memeriksa jawaban untuk satu nomor mulai dengan pekerjaan 

testee pertama sampai dengan terakhir, sehingga tidak berlalu 

sering harus melakukan “mental switching” untuk 

mempertimbangkan aneka jawaban secara berturut – turut. 

 

 

4. Cara yang juga efektif meskipun agak sulit pelaksanaannya 

adalah dengan system sortiran; artinya kertas–kertas pekerjaan 

dibaca semua kemudian disortir menjadi misalnya 5 kelompok, 

setelah 5 kelompok ini terbentuk lalu diadakan pembacaan ulang 

kalau–kalau ada kertas – kertas pekerjaanyang salah “sortir”. 

Apabila keputusan telah tercapai, maka kelompok yang terjelek, 

misalnya diberi nilai 0, lalu yang di atasnya 1, 2, 3 dan yang 

terbaik diberi nilai 4. Tentu saja apabila ujian terdiri dari 5 soal 

maka penyortirannya harus dilakukan 5 kali pula, yaitu sekali 

untuk masing–masing soal. 
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5. Petunjuk ini pada prakteknya sulit dilaksanakan oleh guru, namun 

satu hal yang pasti, untuk mengurangi subyektivitas guru dalam 

menilai tes uraian, kelemahan cara penilaian harus dikurangi dan 

guru seogyanya menilai secara obyektif tidak terpengaruh oleh 

tukisan, nama anak, konsisten dan lebih baik lagi kalau penilaian 

menggunakan rambu yang tegass (jelas).    

   

 I ). Tes Obyektif 
R. L. Ebel membagi (mengelompokan) tipe – tipe soall tes 

obyektif  menjadi 2 jenis tipe pokok, yaitu : 1) tipe isian dan 2) 

tipe pilihan 
 Selanjutnya kedua tipe pokok tersebut dibagi menjadi sub tipe 

sebagai berikut : 

TIPE ISIAN TIPE PILIHAN 

a. simple question 

b. completion 

a. true false 

b. multiple choice 

c. matching 

d. kategori hal 

e. analisis hubungan  

f. melengkapi berganda 

g. persyaratan 

h. pembandingan kwantitative 

 

 

i. hubungan dinamik 

j. penggunaan gambar, grafik, 

diagram. 

 

a. Simple question 

Keuntungannya :  

               *mengurangi kesemptan menebak (guessing) 
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      *mudah dipersiapkan karena merupakan bentuk essay test  yang 

                pendek 

   *cocok untuk problem solving, terutama dalam bidang matematik, 

fisika dan kimia, dimana proses perhitungan kompleks dapat 

digantikan dengan symbol sederhana 

 Kelemahannya : 

   *Scoring dapat kurang obyektif 

   *Hanya  masalah-masalah sederhana yang dapat diungkapkan, 

sehingga konsep yang sulit dan interpretasi tidak dapat 

diungkap dengan cara ini  

 .b. Completion item  

 Keuntungannya : 

   *jawaban cukup pendek 

   *lebih sesuai untuk mengungkapkan kekayaan pengetahuan 

seseorang, ingatan terhadap suatu fakta, identifikasi konsep dll. 

 Kelemahannya  : 

   *untuk mengukur masalah-masalah yang pengertiannya sangat 

kompleks sukar dengan cara ini 

   *kadang-kadang penilainnya bersifat subyektif 

 Persyaratan pada Simple question dan Completion 

 1.Untuk definisi dan pernyataan dibuat yang jelas  

 2.Jangan terlalu banyak yang harus dilengkap. 

 

 Type True-false 

  1.Keuntungannya : 

  * bentuk ini lebih umum dipakai oleh para guru sebagai obyektive 

test karena     mempersiapkannya relative lebih mudah. 

  2.Kelemahannya  : 

  * penggunaannya terbatas pada masalah-masalah yang 

dinyatakan secara jelas jawabannya hanya benar atau salah.  
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  * kurang dapat dipakai untuk mengungkapkan masalah yang 

mengandung  pengertian tertentu, menarik kesimpulan. 

  * karena kelemahan dan keterbatasannya dalam penggunaannya 

maka sering menimbulkan keberatan penggunaanya sebagai 

test obyektif. 

  * mengundang banyak masalah guessing (peluang 50% : 50%). 

 3. Syarat-syarat dalam penyusunan true-false item 

  * Hindarkan kata-kata khusus yang biasanya ada hubungannya 

dengan jawaban benar atau salah, misalnya kata-kata : semua, 

tidak, tak pernah pada umumnya dihubungkan dengan jawaban 

false. 

  * Hindarkan kata-kata yang mengandung pengertian yang 

meragukan atau yang tidak pasti , iterpretasi dapat berbeda-

bada untuk sesuatu istilah, misalnya : sebagian besar, 

seringkali, kadang-kadang dan sebagainya. 

4. Contoh  : 

 Untuk soal-soal berikut ini berilah tanda silang pada ( B ) bila 

pernyataan yang bersangkutan anda anggap benar, tetapi berilah 

tanda silang pada ( S ) bila anda  anggap salah 

   ( B )   ( S )   1. larutan Natrium Karbonat bersifat asam 

 ( B )   ( S )   2. Pada Katode terjadi reaksi reduksi 

  

             Type multiple choice  

  Pada tipe soal semacam ini, setiap soal terdiri dari, suatu 

pernyataan atau suatu pokok kalimat yang disebuat stem, yang 

isinya membawakan 

 

 suatu pokok persoalan yang dapat berupa : pertanyaan, perintah 

atau dapat pula berupa kalimat  yang tidak sempurna ; yang 

diikuti oleh alternative-altif jawaban yang disebut  options ( 

biasanya 4 atau 5 buah options ) 
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  Salah satu dari options itu merupakan jawaban-kunci (jawaban 

yang betul) dan disebut key, sedang option lainnya yang bukan 

merupakan jawaban yang betul disebut distractors. 

  Berhubung stem merupakan kalimat yang harus dilengkapi maka 

iramanya harus merupakan kalimat langsung bagi setiap option 

  Hal-hal yang perlu diperhatikan pada type soal multiple-choice 

  * Item dan kalimat-kalimat pengantar hendaknya jelas, lengkap 

dan sederhana. 

  * Setiap option sebaiknya pendek, tetapi kalau panjang 

hendaknya jangan melebihi panjangnya  stem. 

  * Option hendaknya dalam keadaan mungkin benar (ploresible ). 

  * Makin homogen alternative jawaban makin tinggi mengungkap 

taraf pengertian yang ditest (testee). 

  * Item menunjukkan kearah jawaban yang paling tepat (best 

answer). 

  * Distractors dan key hendaknya sama panjang. 

  * Item menunjukkan ke arah jawaban  yang paling tepat (best 

answer) jika options semuanya tidak salah, tetapi hanya satu 

yang paling benar 

  * Pada soal dimana masih ada jawaban lain yang mungkin belum 

ditulis dalam options maka sebaiknya akan tercermin dalam 

item dengan menggunakan kalimat “…di antara yang disebut 

ini….” 

  * Distractors harus masuk akal (logis), sebab bila tidak, akan 

mengurangi kesempatan untuk dipilih untuk item 5 pilihan. 

  * Stem hendaknya secara spesifik mengembangkan persoalan 

yang dimaksud untuk dikemukakan kepada testee,sehingga 

begitu  
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membaca, testee sudah memperoleh gambaran ke arah mana 

arah persoalan  ( tidak berarti ia telah mengetahui jawabannya ). 

  * Key harus tidak dapat diperdebatkan lagi kebenarannya . 

          Type Matching atau asosiasi 

                  Type ini merupakan bentuk type multiple choice yang khusus, 

dengan ciri satu item dapat mengungkap banyak masalah yang 

dapat dijodohkan, di samping itu jawaban yang telah disusun 

dalam urutan nomer tertentu mengandung semua kemungkinan. 

Ciri yang lain adalah soal ini baik untuk mengungkap informasi 

faktual yang menyangkut  fakta simbol, peristiwa, tahun kejadian 

dsb. Dalam hal ini pertanyaan atau pernyataan dituliskan dalam 

kolom I sedangkan pilihan jawaban ada pada kolom II. Dapat 

juga pertanyaan isian diurutkan pada kolom sebelah kiri 

sementara jawaban tidak urut berada pada kolom jawaban 

sebelah kanan, siswa diminta menjodohkan pertanyaan dan 

jawaban yang paling benar. Type ini cocok untuk jenjang C-1 

(pengetahuan yang banyak mengingat)                  

                  Type soal analisis  hubungannya anatar hal ( Relationship 

analysis ) 

   Tipe soal semacam ini , terdiri atas satu kalimat yang 

merupakan pernyataan, yang diikuti oleh kalimat lain yang 

merupakan alasan dan antara kedua kalimat tersebut  

dihubungkan oleh kata sebab 

   Dalam hal ini testee dituntut untuk menganalisis kedua kalimat 

tersebut, apakah kalimat pernyataan itu betul atau salah, dan 

apakah kalimat alasan itu betul atau salah.Setelah itu testee 

dituntut untuk memikirkan apakah ada hubungan atau tidak 

antara kalimat pernyataan dengan kalimat alasan. 

   Untuk dapat menjawab tipe soal semacam ini testee diminta 

agar mengerti serta memahami hal-hal yang ditanyakan dan 

tidak sekedar hafal latar belakang persoalannya. 
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Dalam tipe soal semacam ini, petunjuknya berbunyi sebagai 

berikut : 

   Setiap soal berikut, masing-masing terdiri dari suatu 

pernyataan yang disertai oleh suatu alasan yang merupakan 
kalimat utuh (mandiri), bukan kalimat lanjutan 

   *Pilihlah huruf (A) pada kertas jawaban, bila baik pernyataannya 

maupun alasannya kedua-duanya merupakan pengertian yang 

benar  dan alas an itu memang merupakan sebab dari 

pernyataan 

   *Pilihlah huruf (B) pada kertas jawaban , bila baik peryantaan 

maupun alasannya kedua-duanya merupakan pengertian yang 

benar, tetapi alasan tersebut bulan merupakan sebab dari 

pertanyaan yang bersangkutan. 

   *Pilihlah huruf (C) pada kertas jawaban, bila peryantaannya 

merupakan pengertian yang benar, tetapi alasannya merupakan 

pengertian yang tidak benar. 

   *Pilihlah huruf (D) pada kertas jawaban, bila peryataannya 

merupakan pengertian yang tidak benar, tetapi alasannya 

merupakan pengertian yang benar. 

   *Pilihlah huruf (E) pada kertas jawaban, bila baik pernyataannya 

maupun alasannya merupakan pengertian yang tidak benar. 

 

Kalau dibuatkan singkatan : 

    Pernyataan    Alasan   Keterangan  

  

 ( A )  Betul  Betul  Ada hubungan 

 ( B )     Betul   Betul  Tak ada hubungan  

 ( C )  Betul  Salah              - 

 ( D )  Salah  Betul   - 

 ( E )  Salah Salah   - 
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Type soal melengkapi berganda (multiple completion atau 

multiple respons)  

   Type soal semacam ini sebetulnya merupakan modifikasi dari 

type true false, tetapi berganda atau dasarnya memang sama 

dengan true false, atau mungkin dasarnya sama dengan 

multiple choice artinya terdiri dari suatu kalimat pokok yang tak 

lengkap yang diikuti oleh beberapa kemungkinan yang berupa 

kalimat pernyataan.  

   Dalam type soal semacam ini petunjuknya berbunyi sebagai 

berikut :  

    Berilah tanda silang pada ( A ) , bila : ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) 

benar. 

    Berilah tanda silang pada ( B ) , bila : ( 1 ) , ( 3 ) benar.  

    Berilah tanda silang pada ( C ) , bila : ( 2 ) , ( 4 ) benar. 

      Berilah tanda silang pada ( D ) , bila : Hanya 4 yang benar  

    Berilah tanda silang pada ( E ) , bila : ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) , ( 4 )   

benar.  

 

         Type pesyaratan  

  Pada dasarnya type ini sama dengan type soal analisis 

hubungan antar hal, yaitu sama-sama terdiri dari 2 kalimat, 

dalam hal ini kalimat yang pertama disebut kalimat pernyataan 

sedangkan kalimat yang kedua disebut kalimat persyaratan dan 

antara keduanya dihubungkan oleh kata jika. 

  Petunjuk soal pada type ini, berbunyi sebagai berikut :  

o Pilihlah huruf (A), bila pernyataan itu menjadi 

benar bila menjadi persyaratan itu berlaku. 

o Pilihlah huruf (B), bila persyaratan memang sudah 

benar walaupun persyaratan itu berlaku atau tidak. 

o Pilihlah huruf (C), bila pernyataan itu malah 

menjadi salah bila persyaratan itu berlaku. 
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o Pilihlah huruf (D), bila peryataan adalah salah 

walaupun persyaratan berlaku atau tidak. 

 

 

o Pilihlah huruf (E), bila tidak mungkin menentukan 

jawaban sebelum mendapatkan penjelasan lebih 

lanjut 

          

                Type pembandingan kuantitatif. 

  Pada type soal semacam ini hanya ada 3 option, dan sebaiknya 

yang dijadikan bentuk soal ialah hal-hal yang hanya perlu 

diingat oleh testee bila memang pokok persoalan itu sangat 

fundamental dan di kemudian hari perlu diingat secara luar 

kepala dalam menjalankan profesinya tanpa melihat buku atau 

daftar. 

  Pentujuk dalam soal semacam ini biasanya bunyinya sebagai 

berikut :  

a. Pilihlah huruf (A), bila : p lebih besar dari pada q. 

b. Pilihlah huruf (B), bila : p lebih kecil dari pada q. 

c. Pilihlah huruf (C), bila : p sama dengan q. 

 

         Type hubungan dinamik ( variation relationship ) 

  Pada type soal semacam ini juga hanya terdiri dari 3 option. 

Dalam hal ini testee dituntut pengertian tentang pembandingan 

kuantitatif dalam keadaan dinamis.  

  Pentujuk dalam soal semacam ini berbunyi sebagai berikut :  

a. Pilihlah (A), bila : (1) naik akan disertai  (2) naik atau (1) 

turun akan disertai (2) turun. 

b. Pilihlah (B), bila : (1) naik disertai (2) turun atau (1) turun  

                           disertai (2) naik. 

c. Pilihlah (C), bila : (1) tidak mempengaruhi (2) 
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              Cara Mengatasi Kekurangan yang ada pada Tes Obyektif 
  Dalam tes obyektif, kesempatan para testee untuk memilih 

jawaban secara mengira-kira atau guessing atau mencontek 

pekerjaan temannya sangat mudah dilakukan. Makin pendek tes 

dengan pemilihan, jawaban  

 

sedikit, misalnya pada type soal true-false makin mudah terjdinya 

guessing, pada item yang panjangpun juga dapat terjadi guessing 

bila sikap indra diberi waktu yang leluasa. Oleh sebab itu untuk 

mengatasi hal-hal tesebut diatas, dianjurkan : 

1. Sedapat mungkin hindarilah penggunaan type soal 

true-false dan diganti dengan modifikasinya. 

2. Imbangan waktu dengan jumlah soal harus sesuai 

benar, jangan memberi kesempatan pada sikap indra 

yang akan menyeleweng (nyontek), item-item disusun 

dalam jumlah banyak dan mencakup scope yang luas. 

3. Untuk type soal dengan 5 pilihan, jenjang C-1 setiap 

soalnya maksimum diberi imbangan waktu 1 menit, 

untuk soal hitungan diberi waktu 2-3 menit 

4. Kertas jawaban jangan dilepas, melainkan dijepret 

dibagian belakang dari kertas soal. 

5. Tempat duduk harus diatur sedemikian sehingga 

mengurangi penyelewengan. 

 

 PETUNJUK PENULISAN SOAL-SOAL OBYEKTIVE TEST. 
1. Kembangkan kisi-kisi soal sesuai dengan aturan Kurikulum yang   

berlaku yang berisi:  a) indicator kompetensi 

                  b) materi ajar 

                             c) jenjang kesulitan soal yang diinginkan 

                             d) penyebaran butir soal berdasarkan indikator ke dalam  
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nomor-nomor butir soal. Satu indikator boleh berisi 

lebih  dari satu butir soal 

e) informasi berapa persen C-1, C-2, C-3 dst. 

2. Ppembuatan soal obyektif dapat dikerjakan satu orang atau lebih, 

akan lebih baik jika ada penelaah (reviewer) 

3. Soal disusun dalam kalimat yang jelas dan hanya ada satu arti 

4. Hindari penggunaan istilah yang meragukan :mungkin, sedikit, 

banyak dll. 

5. Antara soal satu dengan yang lain jangan sampai saling memberi 

petunjuk 

6. Gunakan kalimat positif 

7. Jika menggunakan kata kecuali, yang bukan termasuk, atau 

istilah lain yang ”bersifat berlawanan dengan yang dimaksud” 

maka kata dicetak tebal atau huruf besar supaya mendapat 

perhatian 

8. Kunci jawaban supaya ditempatkan secara menyebar pada huruf 

pilihan 

9. Distraktor dipilih yang logis, mirip dengan kunci sehingga peluang 

dipilih sama dengan pilihan kunci jawaban 

10. Kunci jawaban jangan ditulis lebih panjang dari pertanyaannya 

11. Kalimat supaya disusun sesuai dengan bentuk soal yang dipilih, 

misal bentuk hubungan sebab-akibat, masing-masing kalimat 

harus dapat berdiri sendiri sebagai kalimat utuh 

12. Pertanyaan dan pilihan jawaban (untuk satu nomor soal) harus 

ditulis pada halaman yang sama, jangan terpisah di halaman lain 

 

  Angket 
          Pada KBK atau KTSP hasil belajar bukan hanya aspek kognitif 

tetapi juga aspek psikomotor dan afeksi. Afeksi atau sikap siswa 

terhadap proses pembelajaran dapat diungkap  dengan angket atau 

disebut skala sikap. Pilihan jawaban sikap tidak dapat dinyatakan 
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salah atau benar tetapi berbentuk skala pilihan sesuai dengan apa 

yang dirasakan, diyakini dan dihayati siswa. Skala disini 

dimaksudkan sebagai : tanda yang bersifat kontinum di antara 
rentang skala (skor) dengan urutan tertentu yang dapat 
diterapkan untuk obyek  untuk mengukur sesuatu fenomena 
atau sifat yang ada pada siswa. Rentang skala dapat dari sangat 

setuju (diberi skor 5) sampai dengan sangat tidak setuju (skor 1). 

Skala dapat pula menggambarkan: 

Sangat menarik (5) s.d. sangat tidak menarik (1) 

Sangat baik (5) s.d. sangat jelek (1) 

Sangat menyenangkan (5) s.d. sangat membosankan (1) dst. 

Skor skala tidak harus 5 s.d. 1, dapat pula diganti 4 s.d. 0, atau skala 

tanpa pilihan tengah, misalnya 1,2, 4 dan 5. Dalam hal ini skor 3 

sengaja dihilangkan supaya responden dengan tegas memilih yang 

baik atau yang kurang baik, bukan setengah baik, setengah jelek. 

Pengembangan angket dimulai dari : 

a. definisi atau pengertian variabel (obyek kajian) 

b. jika obyek luas dapat dipecah menjadi sub-sub variabel 

c. dari sub diuraikan menjadi indikator 

d. dari indikator diuraikan menjadi butir-butir pernyataan angket 

Angket atau kuesioner dapat dibuat dalam bentuk Skala Likert atau 
semantik deferensial. 
Skala Likert merupakan angket dengan pilihan jawaban selalu ganjil 

(3,5,7,9); 

Ada pernyataan positif dan negatif  yang jumlahnya sama. Jawaban 

pernyataan positif harus sinkron (cocok) dengan jawaban pernyataan 

negatif dalam arti jika siswa sangat setuju pada hal positif, maka 

siswa sangat tidak setuju pada hal negatif 

Semantik deferensial merupakan angket bipolar dari kondisi sangat 

baik s.d sangat tidak baik, sangat aman s.d. sangat tidak aman, 

menyenangkan s.d. membosankan, penting s.d tidak penting dst. 
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mirip dengan Likert tetapi tidak harus dengan dua pernyataan positif 

dan negatif. 

Di samping bentuk skala, angket juga dapat dikembangkan dengan 

pilihan jawaban seperti pilhan ganda dengan skor tertentu, misalnya 

pilihan positif (A) diberi skor 3, B skor 2 dan C skor 1. Contoh: 

 Jika kamu diberi tugas yang berat maka langkah kamu adalah: 

A. berusaha keras mengerjakan sendiri 

B. berusaha dengan tanya pada teman 

C. tidak mengerjakan karena berat  

Skor 1,2,3 bersifat relatif bukan ukuran mutlak dapat dibolak-balik, 

dapat dikembangkan menjadi 1 s.d. 5 atau 1 s.d. 4 tergentung 

keahlian penilai, tetapi yang penting guru dapat membedakan siswa-

siswa yang pantas mendapat nilai atau skor tinggi dan yang rendah. 

Depdiknas (2003) memberi contoh indikator sikap siswa (yang 

diharapkan guru) antara lain: 

        a. keterbukaan 

        b. ketekunan belajar 

        c. kerajinan 

        d. kedisiplinan 

        e. tanggang rasa 

        f. kerjasama dengan teman  

g. ramah-tamah 

        h. hormat pada guru 

i.  kejujuran 

j. kepedulian  

k. tanggung jawab dll. 

        Sementara sikap “asli” dari murid menanggapi proses pembelajaran 

guru  dapat diungkap dari indicator: 

a. menyenangkan  

b. menarik 

c. guru menguasai bahan 
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d. siswa respek terhadap guru 

e. pelajaran dianggap penting 

f. pelajaran memberi kegunaan hidup  

g. pelajaran berlangsung kondusif dll. 

Angket yang dikembangkan guru bukan hanya untuk mengukur 

sikap tetapi dapat pula aspek lain kghususnya yang digunakan untuk 

penelitian tindakan kelas misalnya, minat, motivasi, kecakapan 
hidup. 
 Lembar Pengamatan  
Instrumen lembar pengamatan berbentuk seperti skala angket hanya 

saja indikator yang diamati relatif terukur, yaitu pengamatan terhadap 

aktivitas, gerak kemampuan siswa atau tindakan siswa dalam aspek 

tertntu. Dalam hal ini guru atau peneliti perlu mengenali indikator dari 

apa yang akan diukur. Jika seandainya yang diamati adalah 

kemampuan praktek pemisahan campuran dengan bahan garam 

kotor, indikator apa saja yang perlu ditulis atau diamati?Berikut ini 

contoh indikator tersebut: 

a. kelengkapan bahan 

b. kelengkapan alat 

c. kebersihan alat 

d. kebenaran cara merangkai alat penguapan 

e. cara menyaring 

f. cara kristalisasi 

g. cara membuat laporan sementara 

Indikator apa saja yang diperlukan untuk mengamati kemampuan 

praktek titrasi Asam-basa yang larutannya sudah disediakan? 

Diskusikan dengan teman anda. 

Untuk lembar pengamatan aktivitas siswa, hal-hal berikut dapat 

dipertimbangkan sebagai indikator: 

a. kesungguhan mengikuti pelajaran 

b. mengajukan pertanyaan 
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c. menjawab pertanyaan guru 

d. menyanggah jawaban salah dari temannya 

e. mengajukan gagasan orisinal 

f. berani mengerjakan soal di papan tulis 

g. berani memimpin teman-temannya dalam kerjasama/diskusi dll. 

 

Skor untuk lembar pengamatan dapat dari 1 s.d. 5 atau 1 s.d. 4 

tergantung dari apa yang diamati dan cara memberi skor. Dalam hal 

ini guru perlu 

 menjelaskan kapan diberi skor 5, misalnya jika pekerjaan sempurna 

tak ada yang salah. 

Skor 4 jika pekerjaan kurang sempurna ada 1 -2 kekurangan atau 

kesalahan 

Skor 3 jika ada kesalahan 3-4 buah 

Skor 2 jika banyak keslahan 5-6 

Skor 1 jika kesalahannya lebih dari 6 

Dengan skor untuk masing-masing kegiatan (point) dan masing-

masing siswa maka guru mampu membedakan mana siswa yang 

terampil dan mana yang kurang terampil. 

 
Latihan  
Buatlah soal dengan ketetntuan sebagai berikut: 

No. Materi Bentuk soal jenjang 

1. Bilangan oksidasi Pilihan ganda C-2 

2. elektrolisis Pilihan ganda C-3 

3. pH hidrolisis Pilihan ganda C-2 

4. pH buffer Pilihan ganda C-3 

5. pH  hidrolisis Hubungan sebab-akibat C-2 

6. Ksp Multiple respons C-2 

7. Sifat periodik unsur Multiple respons C-2 
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8. Sifat unsur Multiple choice C-4 

9. Ikatan Kimia Multiple respons C-2 

10. Kesetimbangan Pilihan ganda C-3 

 

Lembar kegiatan Mahasiswa 
Beri jawaban apakah soal berikut sudah benar atau belum, beri 

penjelasan 

1.  bentuk soal hubungan sebab-akibat,  materi koloid: 

     Ikan dalam aquarium bila diberi roti akan tumbuh lebih cepat 

Sebab Roti dalam aquarium menghalangi masuknya udara ke 

dalam aquarium 

2.   materi pH hidrolisis 

       Larutan 0,1 M NH4Cl bersifat asam Sebab 

      Larutannya mengalami hidrolisis dan pHnya kurang dari 7 

3.   materi Ksp 

       Kelarutan AgCl dalam satu lter air lebih besar dari kelarutan 

Ag2CO3 Sebab Garam karbonat sukar larut kecuali garam dari K+, 

Na+ dan NH4
+ 

 4.  bentuk soal multiple respons    

 Materi Redoks, elektrolisis Elektrolisis larutan Na2SO4 dengan 

ruang katode dan anode terpisah menghasilkan : 

2. larutan basa di katode 

3. larutan asam di anode 

4. gas oksigen di katode 

5. gas hidrogen : oksigen adalah 2 : 1 

5. materi elektrolisis 

     Elektrolisis larutan CuSO4 dengan katode dari besi dan anode dari 

Cu  

      Menghasilkan: 

1. endapan Cu yang melapisi besi 

2. larutan asam di anode 
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3. anode Cu akan makin berkurang 

4. kaode bersifat basa 

6. Analisislah soal berikut termasuk jenjang C-1, C-2, C-3, C-4atau 

C-5? 

a.  Jika ke dalam 100 ml larutan 0,1 M HCl ditambah 100 ml 

larutan 0,1 M NH4OH maka pH = ...   (Kb NH4OH) = 2.10 -5 

b.   pH larutan 0,1 M CH3COONa dengan Ka asam = 5.10 -5   

     

c.  Berapa pH campuran 400 ml 0,1 M CH3COOH dengan Ka sama 

dengan nomor b dan 100 ml KOH 0,1 M? 

d.  Jika diketahui Ksp AgCl = 10-10, Ag2CrO4 = 2.10-12 dan Ag3PO4 = 

5.10-8 maka urutan kelarutan garam-garam tersebut dalam air 

adalah: 

 1) AgCl > Ag2CrO4 > Ag3PO4 

        2)  Ag3PO4 > Ag2CrO4 > AgCl 

        3) Ag3PO4 > AgCl > Ag2CrO4   

7. Diskusikan dengan teman dekat anda indicator untuk menilai 

siswa apakah kreatif atau tidak kreatif meliputi apa saja?  

8.  Diskusikan dengan teman anda  indicator apa saja yang diungkap 

untuk mengukur kecakapan hidup? 

Rangkuman 
1.  Tes dibedakan menjadi dua bentuk yaitu uraian dan obyektif 

2.  tes urian memiliki banyak kelemahan misalnya cakupan kecil, 

skoring  sulit untuk konsisten, bersifat subyektif,  koreksi butuh 

waktu lama. Kelebihan tes ini adalah menuntut siswa 

mengorganisasi sendiri jawabannya dengan berpikir logis dan 

analitis, siswa dilatih berpikir lebih kompleks, dilatih memecahkan 

masalah, tahapan berpikir siswa dapat diketahui. 

3. Tes obyektif memiliki kelemahan, membuatnya lama, ada 

kecenderungan untuk menebak jawban, proses berpikir tidak 
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nampak. Kekuatannya: cakupan soal bisa luas, penilian 

memerlukan waktu singkat dan bersifat obyektif. 

4. Jenis tes obyektif ada banyak antara lain : pilihan ganda, 

matching, multiple respons, hubungan antar hal (sebab-akibat). 

Jenis ini yang paling sering digunakan untuk mengukur aspek 

kognitif 

5. Angket dikembangkan dari teori atau bangun pengertian 

berdasarkan uraian variabel – sub variabel – indikator dan 

kemudian ke butir pertanyaan. 

 

6.  Lembar pengamatan dikembangkan berdasarkan konstruksi uji 

serta tujuan uji dari bangun pengertian tentang apa yang akan 

diamati/dinilai. 

7. validitas tes adalah validitas isi, sedangkan validitas butir 

ditentukan dengan pengukuran korelasi point biserialnya. 

8.  Reliabilitas tes dapat diukur dengan cara test-retest, belah dua, 

KR-21 dan cara lain. 

9. Validitas angket berdasarkan validitas konstruk dengan 

pertimbangan  ahli 

10. Reliabilitas angket dapat diukur dengan koefisien alpha Cronbach 

11. Validitas Lembar pengamatan ditentukan  berdasarkan teori atau 

konstruksi aspek yang diamati 

12. Reliabilitas lembar pengamatan dapat ditentukan berdasarkan 

kesepakatan antar pengamat.   

 
Tes Formatif 
1. Analisislah soal obyektif berikut apakah sudah benar, jika salah 

berikan alasan mengapa salah 

a.  10 g kapur direaksikan dengan HCl ekses, volume gas yang 

dihasilkan adalah: 
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A. 22,4 liter         B. 2,24 liter       C. 0,224 iter       D. 33,6 liter   E. 

3,36 liter 

b. simbol dari kalsium adalah: 

A. K                    B. Ka                 C. Ca                 D. Br              E. 

Cs 

c.  Pada suhu dan tekanan tertentu, gas-gas yang volumenya sama 

akan: 

A. memiliki tekanan yang sama       B. Memiliki volume yang sama 

C. memiliki mol yang sama             D. Memiliki jumlah molekul yang 

sama 

E.  memiliki suhu yang sama 

d.  larutan 0,1 M K2CO3 memiliki pH = …..    

e.  Pada kesetimbangan  3 H2  +   N 2 ======   2 NH3  ;  ∆H = +   X 

kjoule     

     Untuk memperoleh amoniak semaksimal mungkin maka; 

     A. suhu dinaikkan terus               B. Tekanan diperbesar terus 

     C. suhu diturunkan                       D. Volume diperbesar , suhu tetap 

     E.  Hidrogen dikurangi bertahap 

f. Soal hubungan sebab-akibat: 

   Kelarutan AgCl dalam air lebih besar dari kelarutannya dalam 0,1 

M  HCl sebab AgCl sedikit larut dalam HCl 

g. Elektrolisis larutan natrium sulfat menghasilkan NaOH di katode 

dan asam sulfat di anode sebab elektrolisis tersebut menghasilkan 

ion Na+ di katoda dan SO4 = di anode h. Soal multiple respons 

    Pada elektrolisis larutan KI dengan elektrode C akan dihasilkan: 

    1. larutan basa di ruang katode 

    2. I2 di anode 

    3. larutan asam di anode 

    4. gas oksigen di anode    
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2. Buat soal dengan ketetntuan sbb. 

No Materi Bentuk soal jenjang 

1. Laju reaksi Pilihan ganda C-2 

2. Kesetimbangan Multiple respons C-2 

3. pH hidrolisis Pilihan ganda C-3 

4. pH hidrolisis Sebab-akibat C-3 

5. Ksp Sebab-akibat C-2 

 

3. Jelaskan cara menentukan validitas dan reliabilitas pengukuran: 

a.  aktivitas belajar siswa 

b.  kreativitas belajar siswa 

c.  ketermapilan menggunakan komputer 

d.  vocasional skill siswa dalam bidang Kimia 

e.  tes bakat 
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BAB V 
STATISTIKA UNTUK EVALUASI PEMBELAJARAN 

 
A. Kompetensi dan Indikator Kompetensi 

      Kompetensi: mengenal statistika yang berhubungan dengan evaluasi 

belajar 

      Indikator Kompetensi:  

      1. menjelaskan cara menentukan validitas butir 

      2. menjelaskan cara menentukan reliabilitas tes obyektif 

      3. menjelaskan cara menentukan reliabilitas lembar pengamatan 

      4. menjelaskan cara menentukan reliabilitas angket 

      5. menjelaskan cara pengolahan skor tes dengan Norm-Referenced 

B. Uraian Materi Ajar   
   1.Validitas dan reliabilitas Tes 

 Di bagian depan sudah diuraikan bahwa alat ukur harus valid dan 

reliabel, oleh karena itu penyusun alat ukur perlu mengetahui cara-

cara pengukuran validitas dan reliabilitas. 

a. Validitas dan Reliabilitas Tes 

     Secara umum instrumen tes harus valid yaitu mampu mengukur 

apa yang harus diukur. Validitas instrumen tes hasil belajar 

adalah validitas isi artinya isi tes harus sesuai dengan isi 

kurikulum yang berlaku. Di samping valid secara keseluruhan, 

butir tes juga harus valid. Pengukuran validitas butir tes yang bisa 

diberi skor 1 (jawaban benar) 

dan 0 (jawaban salah) dapat menggunakan rumus point biserial. 

Langkah pengukurannya sebagai berikut: 

1)  Tuliskan nama testee atau kodenya 

2) Tuliskan skor setiap butir tes dengan skor 1 atau 0 sesuai dengan 

jawaban Testee 
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3)  Tuliskan skor total untuk masing-masing siswa (testee) dengan 

cara  

    Menjumlahkan  jawaban benar (skor 1) untuk semua butir tes 

 

4) Masukkan data yang yang sesuai untuk pengukuran butir tertentu 

misalnya butir ke k ke dalam rumus:  

     
                        Xp – Xt        ------------ 

 r pbis = ------------ √ p/q 
                          Sd 
 

Kemudian harga r pbis diuji dengan uji  t 
                                  -------- 

                            r √ (n-2) 
    t hitung = ---------------- 

                                ------------ 

               √ (1 – r2 ) 
 

Jika t hitung lebih besar dari t tabel 0,95 dan derajad kebebasan ( n-

2) butir tes adalah valid 

 

Keterangan : 

Xp adalah rerata skor siswa yang menjawab benar (memiliki skor 1) 

pada butir k 

Xt  adalah rerata skor total dari semua testee 

Sd adalah simpangan baku dari skor total 

p adalah proporsi siswa yang menjawab benar atau = tingkat 

kesukaran 

q adalah proporsi siswa yang menjawab salah = 1 – p 

r adalah r point biserial 

 

        Reliabilitas tes dapat diukur dengan beberapa cara misalnya: 

a) dengan cara test-retest 
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b) dengan cara belah dua 

c) dengan rumus KR-21 

 
 
 
Reliabilitas dengan cara test-retest, maksudnya soal tes dikenakan 

pada kelompok siswa dua kali dengan waktu berbeda yang 

berselang cukup lama. Kemudian skor tes yang I dikorelasikan 

dengan skor tes ke II, jika koefisien korelasinya lebih besar dari 0,70 

dinyatakan soal reliabel (ajeg) 

Reliabilitas dengan belah dua maksudnya butir-butir tes yang 

sebobot ditempatkan pada dua belahan, misalnya belahan ganjil-

genap. Bobot soal ganjil harus sama dengan soal genap. Kemudian 

skor soal-soal ganjil dikorelasikan dengan skor soal-soal genap untuk 

obyek siswa yang sama  Koefisien korelasi r kemudian 
dimasukkan ke dalam rumus Spearman-Brown. 

                                 2 X  r 
Reliabilitas = ----------- 

                                 1 +  r 
Jika harga reliabilitas minimum 0,60 soal sudah dinyatakan reliabel 

Reliabilitas dengan rumus KR-21: 
 
                                  k                            M(k-M) 

Reliabilitas = ------------   (  1 -     ---------------   ) 
                                  (k – 1)                      k. Vt 
 

K = banyaknya butir soal 
M =  rerata skor total 
Vt = varians total 
 
Validitas dan Reliabilitas Angket 
Validitas angket pada umumnya adalah validitas konstruk atau 

validitas bangun pengertian. Validitas angket dapat diukur 

berdasarkan validitas konstruk dengan pertimbangan ahli. Tidak 
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semua guru atau calon guru ahli dalam konsep tertentu misalnya 

motivasi, minat, sikap, kreativitas, dan 

 kepribadian, namun ada yang ahli dalam konsep-konsep tersebut 

misalnya psikolog. Jika guru ingin mengukur konsep-konsep 

psikologis tersebut hasilnya akan lebih valid jika butir-butir angket 

sudah dikonsultasikan 

 

 

 dengan psikolog. Validitas yang demikian disebut validitas konstruk 

dengan pertimbangan ahli. 

Reliabilitas angket dapat diukur dengan koefisien alpha Cronbach: 

 
                                        k                   Σ Vbutir 

Reliabilitas = (  ----------- ) ( 1 -    -------------   )         
                       k - 1  Vt  

K = banyak butir angket 

V butir = varians tiap butir  

Vt = varians total         

                  

Validitas dan Reliabilitas Lembar Pengamatan 
   Validitas lembar pengamatan ditentukan atas bangun pengertian 

atau konstruk dari aspek yang diukur atau dinilai. Jika yang diukur 

adalah keterampilan praktikum siswa untuk materi tertentu maka isi 

keterampilan praktikum adalah gambaran dari setiap kegiatan yang 

diperlukan untuk praktikum tersebut. Demikian juga jika yang dinilai 

adalah aktivitas siswa maka isi lembar pengamatan harus sesuai 

dengan konstruksi atau teori aktivitas siswa. 

Pengukuran dengan Lembar pengamatan pada umumnya dilakukan 

oleh dua pengamat, hasil skor pengamat satu harus cocok dengan 

pengamat yang kedua, oleh karena itu reliabilitas lembar 

pengamatan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara dua 
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pengamat. Salah satu cara mengukur tingkat kesepakatan itu adalah 

dengan korelasi peringkat spearman  

Rumus yang digunakan adalah : 

                               6 Σ b 2 

Rho =  1 -   ---------------  
                             N (N2 – 1) 
 

Rho adalah reliabilitas kesepakatan 

badalah beda peringkat antara pengamat satu dengan pengamat 

kedua 

N adalah jumlah siswa yang diamati 

 

Dalam hal ini skor masing-masing pengamat diubah menjadi 

peringkat dari skor tertinggi (peringkat 1) dan seterusnya sampai 

peringkat terbesar (skor terendah). Jika ada siswa dengan skor yang 

sama, peringkatnya adalah peringkat reratanya 

Beda diukur dari perbedaan peringkat pengamat satu dengan 

pengamat kedua untuk siswa yang sama. 

Jika harga rho minimum 0,60 lembar pengamatan sudah dinyatakan 

reliabel.  

 

Pengolahan Skor menurut Norm-Referenced (Acuan Norma) 
        Kadang dijumpai hampir seluruh siswa mendapat skor tes yang 

rendah. Jika skor rendah tersebut dibandingkan langsung dengan 

kriteria kelulusan maka banyak siswa yang tidak memnuhi kriteria. 

Untuk itu yang rendah tersebut diolah dengan statistika sederhana, 

langkahnya sbb. 

1. Tuliskan skor asli hasil tes 

2.  Tentukan rata-rata skor (X) dan simpangan bakunya (Sd) 

3. Ubah skor mentah menjadi skor nilai antara 1 s.d. 9 berdasarkan   

ketentuan : 

      Nilai 9 adalah siswa yang skornya =   X  +  2,25. Sd 
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      Nilai 8 adalah siswa yang skornya =   X  +  1,75 .Sd 

      Nilai 7 adalah siswa yang skornya =   X  +  1,25 . Sd 

      Nilai 6 adalah siswa yang skornya =   X  +   0,75 .Sd 

      Nilai 5 adalah siswa yang skornya =   X (rata-rata) 

      Nilai 4 adalah siswa yang skornya =   X   -   0,75. Sd 

      Nilai 3 adalah siswa yang skornya =   X   -    1,25.Sd 

      Nilai 2 adalah siswa yang skornya =   X   -    1,75.Sd 

      Nilai 1 adalah siswa yang skornya =   X   -    2,25. Sd 

Karena nilai bergerak dari 1 sampai dengan 9 maka aturan ini 

disebut cara pengolahan nilai berdasarkan Stannine. Pengolahan ini 

berasumsi bahwa skor tes hasil belajar berdistribusi normal.    

 

       Statistika yang digunakan untuk mengukur validitas, reliabilitas 

dan pengolahan nilai ini dipilih yang sederhana dsan sering 

digunakan. Sebenarnya masih banyak rumus atau cara statistika 

yang dapat digunakan, namun karena terbatasnya waktu dan tempat 

dalam buku ini maka hanya rumus-rumus sederhana saja yang 

penulis kemukakan. 

 
Latihan 
1. Jelaskan cara menentukan validitas angket kedisiplinan murid, 

tentukan pula cara menentukan reliabilitasnya 

2. Jelaskan cara mengembangakan alat lembar pengamatan 

praktikum identifikasi senyawa karbohidrat, protein dan lemak 

pada bahan makanan 

3. Jelaskan bagaimana cara menentukan validitas dan reliabilitas 

lembar pengamatan tersebut 

Lembar Kegiatan Mahasiswa 
1. Diskusikan kisi-kisi soal tes ulangan umum semetsre I kelas X 

2. diskusikan indikator untuk mengukur keterampilan hidup yang 

mengarah ke kerja (vocasional skill di bidang Kimia kelas XI IPA) 
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3. Diskusikan indikator yang akan digunakan untuk mengukur  

aktivitas siswa pada pembelajaran dengan metode tugas terstruktur 

 
Rangkuman 
1. Syarat utama suatu alat ukur adalah valid dan reliable 

2. Validitas instrumen tes adalah validitas isi, sedangkanbu tir juga 

harus 

     valid, memiliki daya beda dan memiliki tingkat kesukaran tertentu 

3.  Validitas butir tes dapat diukur dengan korelasi point biserial 

4. Reliabilitas tes dapat diukur dengan cara test-retest, belah dua 

maupun  dengan KR-21  

5. Validitas angket pada umumnya dengan validitas konstruk dengan 

pertimbangan ahli, sedangkan reliabilitasnya diukur dengan  

koefisien alpha 

6.  Validitas Lembar Pengamatan dapat ditentukan berdasarkan 

validitas konstruk isi kegiatan yang diamati, sementara reliabilitas 

lembar pengamatan praktikum dapat diukur dari kesepakatan 

pengamat yang diukur dari koefisien koreklasi Spearman. 

 

Tes Formatif 
1. Buatlah soal dengan ketentuan sebagai berikut 

a. Materi Kesetimbangan, jenjang soal C-3 bentuk soal Hubungan 

sebab akibat 

b. Materi pH hidrolisis, jenjang soal C-2, bentuk soal pilihan ganda 

c. Materi Ksp, jenjang soal C-2, bentuk soal multiple respons, 1,2,3 

benar, 2,4 benar dst. 

3. Psichomotoric scores of two observer  for 15 students are: 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

I 80 85 82 75 90 75 78 65 68 55 60 62 86 88 58 

II 75 90 95 70 75 65 60 75 80 85 80 65 50 65 60 
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Based on that data, calculate the reliability of the instrument. Is the 

instrument can be used as a research instrument? Explain it. 

3. Analisislah data berikut 
  
Rs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 T 
A 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13
B 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 10
C 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 12
D 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
E 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 11
F 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 12
G 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
H 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 12
I 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 8 
J 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 7 
K 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 8 
L 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 6 
M 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 7 
N 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 5 
O 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5 
P 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 
Q 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4 
 

Rs Responden yang diujicoba 

T adalah skor total dari  15 butir 

1 atau 0 adalah skor benar ataudan salah 

Berdasarkan data tersebut tentukan apakah soal nomor 2, 7 dan 8 

memenuhi syarat soal (valid, memiliki daya beda dan tingkat 

kesukaran yang memeuhi). Beri penjelasan 
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BAB I.  PENDAHULUAN 

 

A. Deskripsi  
 

           “Pemanfaatan Media dalam Pembelajaran” mempelajari 

tentang batasan media pembelajaran, pembagian media pembelajaran 

dalam media pembelajaran konvensional dan media pembelajaran 

elektronik, teknik pemilihan media pembelajaran kimia, perencanaan 

media pembelajaran kimia, membuat media pembelajaran yang tepat 

untuk bahan kajian kimia  

           Untuk mengajarkan materi kima guru harus dapat membuat 

perencanaan pembelajaran.  Dalam membuat perencanaan 

pembelajaran guru harus menguasai (1) materi kimia;  yang dipelajari 

dalam mata kuliah Kimia Dasar dan Kapita selekta kimia atau kimia 

SMA. (2) perencanaan kegiatan belajar mengajar; yang membutuhkan 

macam-macam staregi dan metode mengajar. Hal ini dapat dipelajari 

dalam mata kuliah Perencanaan pembelajaran dan Strategi belajar 

mengajar. Agar proses belajar mengajar  menarik, daya serap lebih 

tinggi perlu adanya media pembelajaran dan penguasaan pengelolaan 

kelas; yang dapat dipelajari dalam mata kuliah Perencanaan 

pembelajaran.(3)  Cara mengevaluasi hasil belajar, untuk mengetahui 

apakah materi yang diajarkan sudah dikuasai oleh peserta didik atau 

belum. Materi ini dapat dipelajari dalam mata kuliah Evaluasi 

pembelajaran.  
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B. Prasyarat 

           Prasyarat mempelajari “Pemanfaatan Media dalam 

Pembelajaran” peserta didik harus menguasai materi bidang studi 

yang diajarkan; yang dipelajari dalam mata kuliah Kimia Dasar dan 

Kapita selekta kimia atau kimia SMA.  dapat memilih strategi dan 

metode mengajar yang dipergunakan; yang dipelajari dalam Strategi 

belajar mengajar. Untuk pembuatan media pembelajaran elektronik 

peserta didik harus menguasai computer; yang dapat dipelajari dalam 

mata kuliah komputasi kimia.   

 

C. Petunjuk Berlajar  

     Pendekatan  :  Kooperatif        

     Metoda         : Ceramah, diskusi, tanya jawab dan praktek  

      Langkah-langkah belajar yang ditempuh ; mendengarkan  penyajian 

materi media pembelajaran yang disampaikan dengan metoda 

ceramah dan tanya jawab, mendiskusikan materi media,  cara 

pemilihan media, dan cara pembuatan media, dilanjutkan praktek 

pembuatan media pembelajaran kimia, diakhiri dengan pos tes. 

      Perlengkapan yang harus dipersiapkan : Kertas manila, spidol , 

transparansi dan spidol transparansi  untuk melaksanakan praktek 

pembuatan media.  
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D. Kompetensi dan Indikator 

Kompetensi : 

• Mendiskripsikan dan memilih media pembelajaran elektronik dan 

konvensional yang tepat untuk bahan kajian kimia tertentu 

• Memilih, merancang dan membuat media pembelajaran yang tepat 

untuk bahan kajian kimia tertentu 

Indikator     

1 Menjelaskan  batasan media pembelajaran  

2 Menjelaskan media pembelajaran elektronik 

3 Menjelaskan media  pembelajaran konvensional 
4 Menjelaskan teknik pemilihan media pembelajaran kimia 
5 Memilih media pembelajaran yg sesuai dengan bahan yang 

Merancang media pembelajaran kimia 

6 Membuat media pembelajaran  kimia untuk bahan kajian  tertentu  

7 Membuat media CET       
 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II.  KEGIATAN BELAJAR 

A. Kompetensi dan Indikator  

Kompetensi :  

*  Mendiskripsikan dan memilih media pembelajaran elektronik dan 

konvensional yang tepat untuk bahan kajian kimia tertentu 

*   Memilih, merancang dan membuat media pembelajaran yang tepat 

untuk bahan kajian kimia tertentu 

Indikator     

1 Menjelaskan  batasan media pembelajaran  

2 Menjelaskan media pembelajaran elektronik 

3 Menjelaskan media  pembelajaran konvensional 

4 Menjelaskan teknik pemilihan media pembelajaran kimia 

5 Memilih media pembelajaran yg sesuai dengan bahan yang 

diajarkan 

6 Merancang media pembelajaran kimia 

7 Membuat media pembelajaran  kimia untuk bahan kajian  tertentu   

8.  Membuat media CET       
B. Uraian Materi   

Media Pembelajaran 

Dalam proses belajar mengajar terjadi interaksi / komunikasi 

antara guru dengan kelompok siswa, antara guru dengan siswa dan 

antara sisa dengan siswa. Komunikasi bertujuan untuk menyampaikan 
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pesan / pikiran seseorang atau nara sumber kepada orang lain atau 

penerima pesan  

Media merupakan  alat bantu yang dapat dijadikan sebagai 

penyalur pesan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Komunikasi tidak 

dapat berjalan dengan baiak tanpa bantuan sarana penyampai pesan 

atau media. 

      Media adalah bentuk jamak dari medium, berasal dari 

bahasa latin medius yang berarti tengah. Dalam bahasa Indonesia 

medium dapat diartikan sebagai antara. Jadi pengertian media 

mengarah kepada sesuatu yang mengantar/meneruskan informasi/ 

pesan antara sumber (pemberi pesan) dengan penerima pesan. Media 

adalah segala bentuk yang dapat digunakan dalam suatu proses 

penyajian informasi.  

Media pembelajaran / media telah dikenal sejak lama, sampai 

sekarang pengertian media beraneka ragam, namun masing-masing 

pengertian itu mengandung arti yang hampir sama 

 

Beberapa pengertian media 

1. Menurut Santosa S. Hamidjojo, media adalah semua bentuk 

perantara yang digunakan oleh manusia untuk 

menyampaikan/menyebarkan ide, sehingga ide, pendapat atau 

gagasan  yang dikemukakan  sampai kepada penerima.  
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2. Menurut Blake dan Horalsen mengatakan bahwa media adalah 

saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

antara sumber dengan penerima pesan. 

3. Menurut Association for Education and Comunication Tectology 

(AECT), mengartikan media sebagai segala bentuk yang dapat 

digunakan dalam proses menyalurkan informasi  

4. Menurut Nasional Education Assosiation ( NEA), media adalah 

bentuk bentuk komunikasi, baik tercetak ataupun audio visual serta 

peralatannya. 

Pengertian-pengertian media secara khusus yaitu yang 

berhubungan dengan pendidikan /pengajaran banyak dilontarkan oleh 

para ahli. Sebelum istilah media, popular digunakan dalam dunia 

pendidikan khususnya dalam proses belajar mengajar, maka istilah 

yang cenderung memiliki pengertian yang sama sudah digunakan. 

Mula-mula dikenal dengan istilah  alat peraga, kemudian audiovisual 

aids, (alat Bantu pandang dengar), dan kini istilah yang lazim digunakan 

dalam dunia pendidikan adalah media pendidikan atau media 

pembelajaran. 

 

Beberapa pengertian media pembelajaran 

1. Santosa S. Hamidjojo mengatakan bahwa media pembelajaran 

adalah media yang penggunaannya diintegrasikan dengan tujuan 

dan isi pengajaran yang biasanya sudah dituangkan dalam Garis-
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garis Besar Program Pengajaran (GBPP), bertujuan untuk 

mempertinggi mutu kegiatan belajar mengajar. 

2. Gagne menyatakan bahwa media pengajaran adalah berbagai 

jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang 

untuk belajar.  

Gagne mengelompokkan media menjadi enam kelompok : 1. 

Benda untuk didemonstrasikan,2. komunikasi lesan, 3. media 

cetak, 4. gambar diam, 5. gambar gerak. 6. Film bersuara 

3. Menurut Briggs, media adalah segala alat fisik yang dapat dipakai 

untuk menyajikan pesan, serta merangsang siswa untuk belajar; 

contoh buku, film, kaset, film bingkai.  

4. Menurut Miarso, media adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk merangsang pikiran, pesam, perasaan, perhatian, 

dan kemampuan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya 

proses belajar pada diri siswa. 

5. Menurut Rudy  Bretz 

Rudy Bretz mengidentifikasi ciri utama dari media menjadi 3 unsur 

pokok yaitu suara, visual dan gerak . Visual dibedakan menjadi tiga 

yaitu: gambar, garis dan simbul 

      Rudy Bretz membedakan antara media siar dengan media 

rekam sehingga terdapat delapan  klasifikasi media : 1. media 

audio visual gerak, 2. media audio visual diam, 3. media audio 
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semi gerak, 4. media visual gerak, 5. media visual diam, 6. media 

semi gerak, 7. media audio, 8. media cetak 

           Dari beberapa pendapat diatas, tampak adanya persamaan, 

setidaknya tentang rambu-rambu media yaitu:  

a. Segala sesuatu (fisik) yang dapat dipakai untuk menyampaikan 

informasi atau pesam pembelajaran. 

b. Dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dari penerima 

pesan (siswa) 

c. Dapat tercipta bentuk-bentuk komunikasi atau prosedur belajar 

mengajar.  

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan 

dari guru ke siswa, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 

dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses 

belajar pada diri siswa. Penggunaan media secara kreatif dapat 

memungkinkan siswa untuk lebih tertarik pada materi yang diajarkan. 

Dengan demikian, media jangan hanya berfungsi sebagai alat bantu 

guru mengajar saja, melainkan merupakan upaya membantu siswa 

untuk belajar baik individual maupun kelompok. Dengan kata lain 

media disamping sebagai alat bantu mengajar untuk memperjelas 

pesan-pesan yang disampaikan secara lisan oleh guru, juga 

memotivasi siswa untuk belajar. Media selain mengandung pesan, 

harus dapat merangsang perhatian, pikiran dan perasaan siswa. 
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Media seperti ini disebut sebagai media pembelajaran. Media perlu 

dikembangkan dengan merancang atau mendesain sesuai dengan 

kurikulum. Dalam hal ini media harus didesain sesuai kebutuhan, dan 

diproduksi sendiri oleh guru, atau dengan bantuan kelompok ahli 

media. Selain membuat media sendiri , media juga dapat diperoleh 

dengan cara membeli .  

Menurut Bruner ada tiga tingkatan utama modus belajar yaitu : 

1. Pengalaman langsung (enactive) adalah mengerjakan, misalnya 

arti kata “simpul” dipelajari dengan langsung membuat “simpul” 

2. Pengalaman pictorial atau gambar atau image (iconic) kata ‘simpul” 

dipelajari dari gambar, lukisan, foto, atau film.(media) Meskipun 

siswa belum pernah mengikat tali untuk membuat “simpul” , 

mereka dapat mempelajari dan memahami dari gambar, lukisan, 

foto, atau film (media).  

3. Pengalaman abstrak ( symbolic), siswa membaca atau mendengar 

kata “simpul”  

Ketiga tingkat pengalaman ini saling berinteraksi dalam upaya 

memperoleh pengalaman ( pengetahuan, ketrampilan atau sikap) yang 

baru.  

Para ahli mempunyai pandangan bahwa kurang lebih 90% hasil 

belajar seseorang diperoleh melalui indra pandang, sekitar 5% 

diperoleh melalui indra dengar, dan 5% dengan indra lainnya.  Dale 
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memperkirakan hasil belajar melalui indra pandang sekitar 75%, 

melalui indra dengar 13% dan melalui indra lainnya sekitar 12 % .      

  

KEDUDUKAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Gambar  1:  Kedudukan media pembelajaran 

Dari diagram diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa perbedaan antara 

media dan alat peraga hanyalah pada fungsinya, bukan pada 

substansi. Suatu sumber belajar dikatakan sebagai alat peraga jika hal 

tersebut fungsinyahanya sebagai alat bantu saja, dikatakan sebagai 

media jika merupakan bagian integral dari seluruh kegiatan belajar dan 

ada pembagian tanggung jawab antara guru kelas dengan sumber 

lain/media.  

             KURIKULUM 

 

  GURU   GURU   GURU    

          SUBYEK DIDIK 
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Media pembelajaran  terdiri dari media pembelajaran elektronik dan 

media pembelajaran konvensional 

Media Pembelajaran Elektronik dan Komvensional 

    Media pembelajaran Elektronik 

         Media pembelajaran elektronik adalah media pembelajaran yang 

perangkatnya berhubungan dengan alat-alat elektronik.  Komunikasi 

lewat elektronik dimulai dengan diketemukan morse, yang mengirim 

berita lewat .kawat (telegrafi) , 

Contoh media pembelajaan elektronik : radio, televisi, internet, 

computer, Over Head Proyector (OHP), Slite proyektor (film bingkai), 

Film rangkai bersuara, Vidio 

     Media pembelajaran konvensional 

Media pembelajaran konvensional adalah media pembelajaran yang 

tidak berhubungan dengan alat-alat elektronik 

Contoh media pembelajaran konvensional : Gambar, papan tulis, 

model, cart. 

Secara umum media pembelajaran dikelompokkan dalam 

a. Media visual (pandang) 

b. Media audio (dengar) 

c. Media audo visual ( pandang dengar) 

Media visual : adalah alat-alat yang dapat memperlihatkan rupa atau 

bentuk, yang biasa dikenal dengan alat peraga. Media 

visual terbagi dalam 
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1.  Media visual dua dimensi 

a. Pada bidang yang tidak transparan ( tidak diproyeksikan) 

        Contoh : gambar diatas karton, kliping, gambar model, foto, poster, 

peta, grafik, sketsa, papan tulis, flipchart. 

b. Pada bidang yang transparan (diproyeksikan).  

        Media jenis ini mempunyai sifat tembus cahaya karena terbuat dari 

bahan-bahan plastik atai dari film. 

        Contoh : Film slide, transparansi, microfilm, film strip, movie film 

2. Media visual tiga dimensi 

    Media ini mempunyai isi atau volume seperti benda sesungguhnya 

    Contoh : Benda asli,model, alat tiruan sedrhana, diorama. 

    Media audio :  adalah media yang dapat menghasilkan suara 

    Contoh         : Radio, radio kaset 

Media audio visual: adalah media yang dapat menghasilkan rupa,dan 

suara dalam satu unit 

Contoh           : TV, computer, laser disc.  

 

Jenis Media Pendidikan ditinjau dari segi Dengar,Pandang dan Gerak 

Jenis-jenis media pendidikan ditinjau dari segi dengar,pandang dan gerak 

diantaranya: 

1. Media pandang, dengar gerak : Video, CD, Film 

2. Media pandang dengar diam : Slide suara 

3. Media dengar semi gerak : Radio/Rekaman audio bersinyal 
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4. Media pandang gerak : Film tak bersuara 

5. Media pandang diam : OHT, Slide, fotografi, gambar, bagan 

6. Media dengar:  radio, rekaman radio (kaset atau CD), piringan 

hitam 

7. Media cetak : Buku ajar, majalah ilmiah, koran 

 

JENIS DAN KARAKTERISTIK MEDIA 

Agar dapat menggunakan media secara efektif, efisien dan sesuai dengan 

tujuan, maka seorang guru harus mengetahui jenis dan karakteristiknya. 

1. Media Grafis 

b. Bagan 

         Istilah bagan meliputi berbagai jenis presentasi grafis seperti: peta, 

grafik, lukisan, diagram, poster dan kartun. Dalam hubungan ini 

bagan didefinisikan sebagai kombinasi antara media grafis dan 

gambar foto yang dirancang untuk memvisualisasikan secara logis 

dan teratur mengenai fakta pokok atau gagasan. 

    

c. Diagram  

        Diagram adalah suatu gambaran sederhana yang dirancang untuk 

memperlihatkan hubungan timbal balik terutama dengan garis-garis. 

Sebuah diagram yang baik adalah sangat sederhana, yakni hanya 

memperlihatkan bagian-bagian terpenting saja yang menjadi ciri 

khas dari diagram. 
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d. Grafik  

        Grafik didefinisikan sebagai penyajian data berkala, Suatu tabel, 

gambar, dapat mempunyai nilai informasi yang sangat bermanfaat, 

yang menggambarkan hubungan penting dari suatu data. 

e. Poster 

        Pada prinsipnya poster merupakan gagasan yang dicetuskan dalam 

bentuk ilustrasi gambar yang disederhanakan, dibuat dalam ukuran 

besar, bertujuan untuk menarik perhatian, membujuk, memotivasi, 

atau memperingatkan pada gagasan pokok,fakta atau peristiwa 

tertentu. 

Poster yang baik harus dinamis dan menonjolkan kualitas. Poster 

harus sederhana,tidak memerlukan pemikiran bagi pengamat secara 

terinci, harus cukup kuat untuk menarik perhatian, karena apabila 

tidak  akan mengakibatkan  hilang kegunaannya. 

Poster-poster yang efemtif pada umumnya enak dipandang, 

walaupun tidak perlu nyata dalam kejadian yang sangat dramatis. 

Poster yang memikat adalah perpaduan antara menyenangkan serta 

menarik hati, keduanya merupakan unsur yang kuat di dalam sebuah 

poster. Imajinasi kreatif ditambah dengan pemusatan perhatian yang 

bagus dapat membantu penyampaian gagasan yang efektif 

KEGUNAAN POSTER 

         Poater mempunyai kekuatan dramatic yang begitu tinggi, dapat 

memikat dan menarik perhatian. Banyak iklan menggunakan teknik-
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teknik poster dalam menarik perhatian demi kepentingan 

produksinya. Poster dapat penarik perhatian karena uraian yang 

memadai secara kejiwaan dan merangsang untuk dihayati. 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan mengenai poster 

hendaknya guru menggunakan poster-poster di dalam kelas atas 

dasar pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut. 

a. Untuk memotivasi 

              Penggunaan poster dalam pengajaran sebagai pendorong atau 

untuk memotivasi kegiatan belajar siswa. Diskusi dapat dilakukan 

setelah diperlihatkan sebuah poster yang berkenaan dengan 

bahan pengajaran. Di pihak lain poster dapat merangsang anak 

untuk mempelajari lebih jauh dan meningkatkan rasa ingin tahu 

hakekat dari pesan yang disampaikan melalui poster tersebut. 

b. Sebagai peringatan 

              Poster dapat dipakai sebagai peringatan atau menyadarkan. 

Pesan melalui poster yang tepat dapat membantu menyadarkan 

siswa, diharapkan dapat berubah perilakunya. dalam praktek 

sehari-hari sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Upaya 

menyadarkan atau memperingatkan siswa sangat penting sebab 

adanya kemampuan daya ingat siswa untuk terbiasa, serta sifat-

sifat tidak mempedulikan lingkungannya. 
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c. Pengalaman yang kreaktif 

              Sebagai alat bantu mengajar, poster memberi kemungkinan 

belajar kreaktif dan partisifatif. Kehadiran poster dalam proses 

belajar mengajar memberi kesempatan kepada siswa untuk 

melukiskan tentang apa yang dipelajari mereka. Dengan perkataan 

lain, dapat memberikan pengalaman baru sehingga menimbulkan 

kreaktifitas siswa dalam cara belajarnya. 

f. Kartun 

        Kartun adalah penggambaran dalam bentuk lukisan atau karikatur 

tentang orang, gagasan  atau situasi yang didesain untuk 

mempengaruhi opini masyarakat. Banyak kartun yang berfungsi 

untuk membuat orang tersenyum, seperti halnya kartun-kartun 

dalam surat-surat kabar. Kartun sebagai alat bantu mempunyai 

manfaat penting dalam pengajaran terutama dalam menjelaskan 

rangkaian isi bahan dalam satu urutan logis, atau mengandung 

makna 

a. Karakteristik kartun 

              Kartun yang baik hanya mengandung satu gagasan saja. Ciri 

khas kartun memakai karikatur, sindiran, yang dilebih-lebihkan, 

lambang atau humor pilihan. Humor sering membuat orang 

tertawa, terutama dalam kartun-kartun yang berisi pertentangan 

. Dari hasil penelitian Schaffer menyatakan penafsiran anak-
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anak terhadap kartun-katun social politik mengungkapkan 

bahwa pada umumnya anak-anak mulai menafsirkan kartun-

kartun semacam ini pada usia 13 tahun. Selanjutnya suatu 

analisis dari penafsiran-penafsiran yang keliru, menunjukkan 

bahwa karena tidak adanya pengertian dari unsur-unsur kata 

dalam keterangan kartun. Dengan kata lain kurangnya latar 

belakang yang memadai dalam memberikan arti yang tepat 

pada kata-kata yang digunakan, merupakan penyebab utama 

dari kesalahan menafsirkan kartun 

b. Penggunaan kartun 

1. Untuk memotivasi 

                      Sesuai dengan wataknya, kartun yang efektif akan menarik 

perhatian dan menumbuhkan minat belajar siswa. Ini 

menunjukkan bahan-bahan kartun yang bisa menjadi alat 

motivasi yang berguna di kelas. Beberapa kartun dengan 

topic yang sedang hangat, bilamana cocok dengan bahan-

bahan pengajaran merupakan pembuka diskusi yang efektif. 

2. Untuk Ilustrasi 

                      Seorang guru melaporkan hasil efektif dari penggunaan 

kartun-kartun dalam menggambarkan konsep ilmiah 

pengajaran sains. Sebagian dipakai untuk mengemukakan 

beberapa pertanyaan tentang ada tidaknya situasi ilmiah 

yang dapat digambarkan dalam kartun. Ini berarti kartun 
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dapat digunakan sebagai ilustrasi dalam kegiatan 

pengajaran. Namun demikian guru harusl selektif dalam 

memilih kartun untuk menjaga reaksi lelucon yang murni 

diantara siswa dan tidak kehilangan perhatian kepada 

bagian-bagian yang terinci yang tidak ada hubungannya 

dengan maksud pembuat kartun. 

3. Untuk kegiatan siswa   

                     Jenis lain dari kartun yang digunakan adalah kreasi kartun-

kartun yang dibuat oleh siswa sendiri. Para siswa membuat 

kartun untuk menumbuhkan minat memperdalam materi 

pelajaran. 

g. Komik 

 Komik dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kartun yang 

mengungkapkan karakter dan memerankan suatu cerita dalam 

urutan yang erat hubungannya dengan gambar dan dirancang untuk 

memberikan hiburan kepada para pembaca. Apabila kartun sangat 

berantung kepada dampak perhatian tunggal, tetapi komik terdiri 

atas berbagai situasi ceritera yang bersambung. 

2. Gambar Fotografi 

     Gambar fotografi pada dasarnya membantu mendorong siswa dan 

dapat membangkitkan minat terhadap pelajaran. Pemahaman dan 

pengertian mengenai suatu fakta dapat diperoleh dari gambar fotografi 

dan dalam situasi tertentu Gambar fotografi merupakan sumber terbaik 
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untuk tujuan penelitian. Beberapa karakteristiktk dari media fotografi 

adalah. 

a. Bersifat dua dimensi, sehingga perlu penambahan dampak tiga 

dimensi kepada bentuk dan kesan kedalaman yang jelas. 

b. Bersifat diam, sehingga amat sesuai untuk mengungkapkan fakta 

dan peristiwa yang bersifat actual. 

c. Bersifat rekaman fakta, sehingga cocok untuk tujuan pengajaran 

yang mengungkapkan rincian fotografis yang memerlukan 

kecermatan pengamatan atau penelitian. 

d. Bersifat berkesan hidup, dengan demikian media ini memerlukan 

sentuhan artistic sepeti komposisi, keseimbangan, titik perhatian, 

pewarnaan, serta kualitas teknik yang memadai. 

3. Media Proyeksi 

    Yang tergolong media proyeksi adalah: 

     a.    Slide 

            Slide adalah gambar transparan dalam bentuk positip karya 

fotografi atau tangan sendiri, dalam ukuran 2x2 inci, yang 

diproyeksikan pada layar, untuk keperluan belajar sendiri, belajar 

kelompok, atau belajar di dalam kelas. 

     b.   Film Strip 

           Pada dasarnya film strips sama dengan slide, perbedaannya 

adalah dalam mengemas. Slide dalam bentuk frame, sedangkan 
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film strips dalam bentuk film beruntun yang disatukan antara 

gambar yang satu dengan gambar yang lainnya. 

c.  Overhead Proyektor (OHP) 

      OHP adalah alat yang dirancang sedemikian rupa sehingga bahan 

yang berbentuk lembaran dan transparan diletakkan di sumber-

sumber cahaya, diproyeksikan di belakang operator. 

d.   Opaque Proyektor. 

      Disebut demikian karena yang diproyeksikan bukan transparansi 

tetapi bahan yang tidak tembus cahaya ( opaque) . 

e.   Techitoscop 

      Media ini berguna untuk menampilkan kata-kata, angka-angka, 

gambar-gambar atau perangsang visual lainnya untuk waktu 

sekejap. Alat ini merupakan stil proyektor yang dilengkapi dengan 

alat penutup dan pembuka lensa mekanis untuk proyeksi 

f.    Micro Proyentor 

            Alat ini bermanfaat untuk mengamati benda-benda kecil yang 

biasanya dilakukan secara individual dengan mikroskop. 

g. Micro Film 

Media ini terdiri dari film 16 mm atau 35 mm yang ditampilkan 

dalam frame menurut halaman buku, bahan-bahan grafis.dan lain-

lain 
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h. Televisi (TV) 

TV dapat menerima, menggunakan dan merubah atau membatasi 

semua bentuk yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. 

i. Video Tape Recorder (VTR) 

Gambar yang diperoleh dari VTR mudah diamati dengan seksama, 

karena dapat diulang dan dihentikan sesuai kebutuhan. 

j.    Komputer 

           Melalui media computer data yang disajikan memberikan 

kepercayaan yang besar dan mampu menyajikan informasi yang 

akurat dan sangat dipercaya 

4. Media Audio 

      Pengertian media audio untuk pengajaran, dimaksudkan sebagai 

bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif (pita suara atau 

piringan suara), yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan kemauan siswa, sehingga terjadi proses belajar mengajar. Yang 

termasuk dalam media Audio (media dengar) adalah: radio, tape 

recorder, piringan hitam,  

      Pemanfaatan media audio dalam pengajaran terutama digunakan 

dalam: 

a. Pengajaran musik literary (pembacaan sajak), dan kegiatan 

dokumentasi 

b. Pengajaran bahasa asing 

c. Pengajaran melalui radio atau radio pendidikan 
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d. Paket-paket belajar untuk berbagai jenis materi, yang 

memungkinkan siswa dapat melatih daya penafsirannya dalam 

suatu bidang studi. 

Manfaat Media Pembelajaran 

Dalam proses belajar mengajar, dua unsur yang amat penting adalah 

metode mengajar dan media pengajaran. Kedua aspek ini saling 

berkaitan . Pemilihan suatu metode mengajar mempengaruhi jenis 

media pengajaran yang dipakai, meskipun masih ada berbagai aspek 

yang harus diperhatikan dalam memilih media; antara lain tujuan 

pengajaran, jenis tugas, respon yang diharapkan dikuasai siswa setelah 

pengajaran berlangsung, dan karakteristik siswa. Meskipun demikian 

dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media pengajaran 

adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, 

kondisi, dan lingklungan belajar yang diciptakan oleh guru. 

Media mempunyai kemampuan atau potensi tertentu yang dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan guru yaitu : 

1.   Menyampaikan informasi dalam proses belajar mengajar 

2.   Melengkapi dan memperkaya informasi dalam kegiatan belajar 

mengajar 

3.   Mendorong motivasi belajar 

4.   Menambah variasi dalam penyampaian materi 

5.   Menambah pengertian nyata tentang suatu pengetahuan 
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6. Memungkinkan peserta didik memilih kegiatan belajar sesuai dengan 

kemampuan bakat,dan minat 

7. Membuat konsep yang abstrak menjadi kongkrit 

8. Menampilkan obyek yang berbahaya ke dalam situasi belajar 

9. Menampilkan obyek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang 

10. Memberi kesan perhatian individual 

11. Menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat langsung 

diulang kapanpun diminta 

12. Menyajikan informasi atau pesam belajar secara serempak, 

mengatasi batasan waktu, dan tempat 

Kegunaan Media Pembelajaran dalam Proses Belajar Mengajar

  

Secara umum media pembelajaran mempunyai kegunaan sebagai 

berikut: 

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis ( 

dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan ) 

2. Dapat dipakai untuk menampilkan obyek yang berbahaya kedalam 

situasi belajar 

3. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indra, misalnya : 

a. Obyek yang terlalu besar, dapat digantikan dengan gambar, film, 

film  bingkai, 

b. Obyek yang kecil ,dapat dibantu dengan proyektor mikro 
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c. Gerak yang terlalu lambat, atau terlalu cepat, dapat dibantu 

dengan  highspeed fotografi 

d. Peristiwa yang terjadi di masa lalu, dapat ditampilkan lagi lewat 

rekaman film,video, film bingkai,foto. 

e. Obyek yang terlalu kompleks ( mesin-mesin) dapat disajikan 

dengan model,diagram. 

f. Konsep yang terlalu luas ( gunung berapi, gempa bumi, iklim) 

dapat di visualkan dalam bentuk film, film bingkai, gambar 

4. Penggunaan Media Pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat 

mengatasi sikap pasif anak didik  dalam hal ini media pembelajaran 

berguna untuk : 

a. Menimbulkan kegairahan belajar 

b. .Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik 

dengan lingkungan dan kenyataan 

c. Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut 

kemampuan dan minatnya. 

5. Karena siswa bersifat unik dengan lingkungan dan pengalaman 

berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan 

sama untuk setiap siswa. Kalau hal ini harus diatasi sendiri guru 

mengalami kesulitan. Masalah ini dapat diatasi dengan media 

pembelajaran karena mempunyai kemampuan dalam : 

a. Memberikan perangsang yang sama. 

b. Menyamakan pengalaman. 
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c. Menimbulkan persepsi yang sama 

Pemilihan Media Pembelajaran 

Dasar pertimbangan Pemilihan Media 

Beberapa penyebab orang memilih media antara lain: 

1. Bermaksud mendemostrasikan 

2. Ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih kongkrit 

3. Merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukan, 

misalnya untuk menarik mina dan gaerah belajar siswa. 

4. Dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan. 

Perencanaan Media Pembelajaran 

a. Memilih Media pembelajaran yang sesuai dengan bahan yang 

diajarkan 

Untuk memilih media pembelajaran yang sesuai dengan bahan yang 

diajarkan berorientasi pada indicator/ tujuan pembelajaran, beberapa 

factor yang perlu dipertimbangkan adalah :  

1. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

2. Karakteristik siswa yang diajar 

3. Jenis rangsangan belajar yang dinginkan ( audio, visual, gerak ) 

4. Keadaan lingkungan 

5. Kondisi tempat dan luasnya jangkauan yang ingin dilayani 

b. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran  

1. Kesesuain dengan tujuan perilaku belajarnya 

2. Ketersediaan sumber setempat 
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3. Ketersediaan dana,tenaga dan fasilitas ( membeli atau membuat 

sendiri) 

4. Keluwesan,kepraktisan dan ketahanan media ( mudah dijijing dan 

dipindahkan) 

5. Efektifitas biaya yang dikeluarkan 

b  Merancang media pembelajaran kimia 

    Dalam merancang media pembelajaran hal-hal yang harus diperhatikan 

adalah: 

1. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa 

2. Merumuskan tujuan pembelajaran 

3. Menuliskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung 

tercapainya tujuan. 

4. Mengembangkan alat pengukur keberhasilan 

5. Menulis naskah media 

Bagan Merancang Media Pembelajaran 

  

 

  

 

 

 

  

Gambar 2. Merancang Media   
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PEMBUATAN MEDIA SEERHANA 

Media sederhana meliputi: media gafis, transparansi, radio/audio,  

Prinsip-prinsip Pembuaan Meda Grafis 

Media grafis sering disebut media visual dasar, meliputi : Papan flannel, 

papan buletin, poster, grafik, kartun, dll.  

Prinsip-prinsip umum untuk mendesain media grafis meliputi hal-hal 

sebagai berikut: 

Kesederhanaan, kesatuan, penekanan, dan keseimbangan 

1. Kesederhanaan 

Peta, gambar, maupun diagram, yang cocok untuk media cetak 

belum tentu cocok untuk media proyeksi karena biasanya penuh 

dengan informasi 

Bahan untuk media grafis harus ringkas, sederhana, dan dibatasi 

pada hal-hal yang penting saja. Konsepnya harus tegambar jelas dan 

mudah difahami. Tulisan harus sederhana,cukup tebal, jelas, dan 

mudah dibaca. Jangan menggunakan huruf-huruf yang artistik 

2. Kesatuan 

Yang dimaksud dengan kesatuan adalah jalinan yang harmonis 

antara bagian-bagian visual dalam kesatuan fungsinya secara 

keseluruhan. Jalinan antara bagian ini dapat dinyatakan dengan 

menggunakan petunjuk seperti anak panah dan alat-alat visual 

seperti garis, bentuk, warna, tekstur, dan ruang. 
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3. Penekanan 

Meskipun media grafis dibuat berdasarkan gagasan tunggal, 

didesaian menurut prinsip-prinsip kesederhanaan dan mempunyai 

kesatuan fungsional kadang-kadang masih diperlukan penekanan 

pada bagian tertentu untuk dijadikan pusat perhatian. Penekanan 

tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya: dengan 

cara memperbesar, memperjelas, memberi warna, atau ruang pada 

bagian tertentu. 

4. Keseimbangan 

Ada dua macam keseimbangan, yaitu formal dan non formal. Suatu 

desain dikatakan mempunyai keseimbangan formal apabila dapat 

dibayangkan ada suatu poros yang membagi bentuk visual secara 

simetris. Keseimbangan formal memberikan kesan statis.hal ini 

sering digunakan dalam mendesain judul. 

Suatu desain yang mempunyai keseimbangan informal tidak simetris. 

Hal ini dapat memberikan kesan dinamis dan biasanya mempunyai 

daya tarik yang lebih kuat. 

Disamping ke-empat prinsip umum, masih ada unsur lain yang perlu 

diperhatikan dalam mendesain media grafis yaitu :  garis, bentuk, 

warna, tekstur, ruang 

1. Garis 
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Dalam media grafis sebuah garis dapat menghubungkan unsur-

unsur  dan membmbing yang melihatnya kepada suatu unsur 

tertentu 

2. Bentuk  

Suatu bentuk yang aneh akan membangkitkan perhatian khusus 

kepada sesuatu yang divisualisasikan.  

3. Warna 

Kebanyakan visual warna merupakan unsur tambahan yang 

penting. Akan tetapi hal tersebut harus digunakan secara hati-hati 

sekali. Usahakan agar warna yang dipakai jangan terlalu banyak 

dan berbaur satu sama lain. Usahakan batas warna dengan jelas. 

Pergunaknlah dua atau tiga warna saja untuk suatu visual. Karena 

warna yang terlalu banyak dan saling berbaur akan melelahkan 

mata. 

4. Tekstur 

Tekstur adalah unsur visual yang dapat bertindak sebagai pengganti 

perasaan yang menyentuh dan dalam, banyak hal yang dapat 

digunakan sebagai pengganti warna untuk memberikan penekanan, 

pemisahan, atau meningkatkan kesatuan  

5. Ruang 

Ruang terbuka disekelilng unsur visual dan kata, dapat mencegah 

perasaan terlalu berdesakan. Tatalah ruang yang digunakan dengan 

cermat agar unsur-unsur dalam desain jadi efektif. 



 

 

7-30 Media Pembelajaran  

PEMBUATAN MEDIA TRANSPARANSI 

Dalam proes belajar mengajar dengan mempergunakan media 

transparansi seorang guru dapat: 

1. Berkomunikasi dengan siswa tanpa kehilangan pandangan terhadap 

siswa 

2. Menutup transparansi yang berisi pesan, dengan transparansi lain 

yang kosong agar dapat digunakan untuk menambah catatan 

3. Mempegunakan kertas penutup yang tidak tembus cahaya 

4. Mempergunakan transparansi lain yang berisikan bagian dari pesan 

yang akan disampaikan langkah demi langkah 

Pembuatan media transparansi dapat dilakukan dengan cara langsung 

dan tak langsung 

1. Proses langsung 

Dalam membuat desain jangan lupa memperhatikan keempat prinsip 

unsur serta kelima unsur tambahan pembuatan media grafis, karena 

pada dasarnya media transparansi merupakan media grafis yang 

diproyeksikan. 

Tentukan “ lay out “ yang akan dibuat.apakah anda menggunakan 

keseimbangan formal atau informal 

Daerah aman untuk membuat tulisan atau gambar pada transparansi 

adalah sekitar 2 cm dari pinggir. Bidang sekitar 2 cm tersebut jangan 

ditulisi untuk menjaga jangan sampai pesan yang diproyeksikan 

keluar dari layar. 



 

 

7-31 Media Pembelajaran  

2. Proses tak langsung. 

Salah satu cara membuat media transparansi dengan proses tidak 

langsung, yaitu dengan menggunakan mesin thermofek. Langkah-

langkah yang dilakukan sebagai berikut: 

a. Buatlah pesan visual diatas sehelai kertas HVS. Jika perlu bahan 

tersebut dapat divotocopy terlebih dahulu. 

b. Letakkan “ infrared “ transparansi diatas fotocopy atau bahan asli 

tadi.  

c. Masukkan bahan yang sudah disiapkan pada langkah-langkah 

kedalam termofak, bahan transparansi terletak di sebelah atas. 

Jangan lupa mengatur jarum petunjuk ketebalan untuk mengatur 

tebal tipisnya hasil yang diinginkan  

 

PEMANFAATAN MEDIA 

A. Pola Pemanfaatan 

1. Pemanfaatan Media dalam Situasi Kelas. 

  Dalam tatanan (setting) ini, media pembelajaran dimanfaatkan 

untuk menunjang tercapanya tujuan tertentu. Pemanfaatannya 

dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi kelas.  

Dalam merencanakan pemanfaatan media, guru harus melihat  

a. Tujuan yang akan dicapai  

b. Materi pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan 

c. Strategi belajar mengajar yang sesuai untuk tujuan itu. 
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           Pemanfaatan Media di Luar Situasi kelas. 

Pemanfaatan media pembelajaran di luar situasi kelas dapat 

dibedakan dalam : 

a. Pemanfaatan Secara Bebas 

   Pemanfaatan secara bebas adalah ,media digunakan tanpa 

dikontrol atau diawasi. Pembuat program media mendistribusikan 

pogram media dimasyarakat pemakai media dengan harapan 

media digunakan orang dan cukup efektif untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

   Pemakai media menggunakan media menurut kebutuhan 

masing-masing. Biasanya pemakai media menggunakannya 

secara perorangan. Dalam menggunakan media ini pemakai tidak 

dituntut untuk mencapai tingkat pemahaman tertentu. Dan tidak 

perlu mengikuti tes atau ujian. 

b. Pemanfaatan Media Secara Perorangan, Kelompok, atau 

Masal. 

1. Media dapat digunakan secara perorangan 

         Artinya media itu digunakan oleh satu orang saja. Media 

seperti ini biasanya dilengkapi dengan petunjuk pemanfaatan 

yang jelas sehingga orang dapat menggunakannya secara 

mandiri. Artinya orang tersebut tidak perlu bertanya kepada 

orang lain tentang bagaimana cara menggunakannya, alat 
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apa yang diperlukan, dan bagaimana mengetahui bahwa ia 

telah berhasil dalam belajar.  

         Petunjuk tersebut biasanya mengandung keterangan tentang: 

a. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

b. Garis besar isi 

c. Urutan cara mempelajarinya 

d. Komponen-komponen media 

e. Alat yang diperlukan untuk menggunakannya 

f. Alat evaluasi yang biasanya terdiri dari soal tes 

Apabila di dalam suatu ruangan ada beberapa orang yang 

belajar menggunakan media secara perorangan, sebaiknya 

dilakukan dalam ruangan khusus. Dalam ruangan tersebut 

disediakan meja belajar yang disekat-sekat  hanya cukup 

untuk duduk seorang saja. Masing masing pemakai media 

menempati satu meja yang tersekat sehingga tidak saling 

mengganggu. 

2. Media dapat digunakan secara kelompok.  

     Dapat berupa kelompok kecil dengan anggauta 2 sampai 8 

orang . atau berupa kelompok besar yang beranggautakan 9 

sampai dengan 40 orang. Media yang dirancang untuk 

digunakan secara kelompok juga memerlukan buku petunjuk. 

     Buku petunjuk ini biasanya ditujukan kepada pimpinan 

kelompok, tutor atau guru 
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     Keuntungan belajar menggunakan media secara kelompok 

adalah kelompok dapat melakukan diskusi tentang bahan 

yang sedang dipelajari 

     Media yang digunakan secara kelompok harus memenuhi 

beberapa persyaratan: 

a. Suara yang disajikan oleh media harus cukup keras 

sehingga semua anggauta kelompok  dapat mendengar. 

b. Gambar atau tulisan dalam media harus cukup besar 

sehingga dapat dilihat oleh semua anggauta kelompok. 

c. Perlu ada alat penyaji yang dapat memperkeras suara dan 

membesarkan gambar.. 

 

3. Media dapat digunakan secara masal 

     Orang yang jumlahnya puluhan, ratusan bahkan ribuan dapat 

menggunakan media tersebut secara bersama-sama. Media 

yang dirancang seperti ini biasanya disiarkan melalui 

pemancar, seperti radio, televise, atau digunakan dalam ruang 

yang besarseperti film 35 mm. Untuk memudahkan orang 

yang belajar dengan menggunakan media seperti ini 

sebaiknya kepada para peserta sebelumnya diberi bahan 

tercetak. Cetakan tersebut setidak-tidaknyaharus memuat: 

a. Tujuan pembelajaran yang akan dcapai 

b. Garis besar isi 
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c. Petunjuk tindak lanjut 

d. Bahan atau sumber lain yang dapat dipelajari untuk 

memperdalam pemahaman 

      Bahan cetakan ini diberikan jauh sebelum penggunaan media 

dilakukan, sehingga para peserta dapat  menyiapkan diri 

dalam mengikuti program media itu. 

B.  Srategi Pemanfaatan 

Media digunakan jika media itu mendukung tercapainya tujuan 

instruksional / indicator yang telah dirumuskan, serta sesuai dengan 

sifat materi instruksionalnya yang telah dirumuskan. 

      Supaya media dapat digunakan secara efektif dan efisien ada tiga 

langkah utama yang perlu diikuti dalam menggunakan media. 

1. Persiapan Sebelum Menggnakan Media 

 Supaya penggunaan media berjalan dengan baik kita perlu 

membuat persiapan yang baik 

          a. Pelajari buku petunjuk yang telah disediakan 

          b. Menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk menggunakan 

media 

          c. Jika media digunakan secara kelompok sebaiknya tujuan yang 

akan dicapai dibicarakan terlebih dahulu dengan semua 

anggauta kelompok. 

         d. Menempatkan peralatan media dengan baik agar kita dapat 

melihat dan mendengar programnya dengan jelas. 
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2. Kegiatan Selama Menggunakan Media 

         Yang perlu dijaga selama mengunakan media: 

a. Suasana ketenangan.  

b. Kalau mungkin ruangan jangan digelapkan sama sekali, agar kita 

masih dapat menulis.  

c. Jika menulis atau membuat gambar usahakan tidak 

mengganggu konsentrasi 

d. Jika media digunakan secara kelompok jangan berbicara agar 

tidak mengganggu yang lain. 

e. Jika selama sajian diminta sesuatu, misalnya menjawab 

pertanyaan sebaiknya dilakukan dengan tenang agar tidak 

mengganggu teman lain. 

3. Kegiatan Tindak Lanjut 

    Maksud kegiatan tindak lanjut adalah untuk: 

a. Menjajagi apakah tujuan telah tercapai 

b. Memantapkan pemahaman terhadap materi yang disampaikan 

melalui media tersebut 

   Oleh karena itu : 

1. Soal tes yang disediakan harus segera dikerjakan sebelum lupa 

isi program media. 

2. Cocokkan jawaban dengan kunci yang disediakan. Jika masih 

banyak kesalahan sebaiknya sajian program media tersebut 

diulangi lagi. 
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Apabila belajar secara kelompok, perlu diadakan diskusi kelompok, 

untuk membicarakan jawaban soal tes atau untuk membicarakan hal-

hal yang kurang jelas atau sulit difahami. 

Ada kemungkinan dianjurkan melakuman tindak lanjut lain misalnya: 

melakukan percobaan, melakukan observasi. Jika hal tersebut dapat 

dilakukan sebaiknya petunjuk tersebut diikuti dengan baik.   

Chemo Edu Tainment ( CET) 

Seorang guru yang professional harus dapat berimprofvisasi dalam 

mengemas kegiatan PBM, sehingga pembelajaran kimia tidak hanya 

sekedar belajar tetapi juga bersifat lebih menyenangkan.  Istilah yang 

tepat untuk itu adalah Chemo Edu Tainment (CET), yaitu suatu proses 

belajar mengajar yang dikemas kedalam media yang inovatif dan 

menghibur. Media pembelajaran yang menarik dapat mempengaruhi 

atau membangkitkan minat siswa untuk ikut terlibat dalam proses 

belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

.Media-media Edu Tainment yang dapat dipergunakan dalam 

pembelajaran kimia antara lain: gambar visual, Compact Disk (CD), 

tentang kegiatan pembuatan suatu produk kimia, permainan kartu, 

gambar, gambar berwarna, poster/karikatur,  berkunjung langsung ke 

pabrik sebagai sarana pembelajaran CET.  
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C. Latihan 

1. Kesetimbangan formal dalam media grafis…. 

      a. memberikan kesan statis 

      b. memberikan kesan dinamis 

      c. mempunyai daya tarik lebih kuat 

      d..jawaban b dan c benar 

2. Yang termasuk media audio visual adalah …. 

a. Computer, laserdisc, internet 

b. Film slide, transparansi, microfilm 

c. Radio kaset, radio, film slide 

d. TV, computer, laser disc 

3. Media  bermanfaat pada pembelajaran karena …. 

      a. dapat membantu guru saja 

      b. dapat membantu murid saja 

      c. dapat membantu guru dan murid 

      d. mengatasi keterbatasan ruang 

4. Syarat pemanfaatan media secara kelompok adalah … 

       a. suara yang disajikan harus keras 

       b. gambar/tulisan harus besar 

       c. perlu ada alat penyaji yang dapat memperkeras suara dan 

memperbesar gambar 

 d. semua jawaban benar 

 

1. Jelaskan bahwa penggunaan media secara tepat dan bervariasi  

dapat mengatasi sikap pasif siswa 
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2. Mengapa warna, tekstur dan bentuk harus diperhatikan dalam  media 

grafis 

3. Jelaskan bahwa media dapat menghasilkan keseragaman 

4. Buatlah media kartun untuk pokok bahasan minyak bumi    

C. Lembar Kegiatan 

1. Alat dan bahan :  

        Alat   : Spidol ukuran kecil dan  tanggung, spidol transparansi ukuran 

kecil dan tanggung, steples. 

        Bahan : Transparansi, kertas manila 

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

        Dalam pemakai spidol biasa dan transparansi jangan ditekan terlalu 

keras agar  

        Ujung spidol tidak cepat rusak, sehingga hasil tulisan tidak terlalu 

besar. 

3. Prasyarat 

        Sebelum membuat media harus dikonsep terlebih dahulu agar tidak 

banyak kesalahan, sehingga bahan tidak banyak yang terbuang. 

4. Langkah Kegiatan  

        a. Pelajari terlebih dahulu cara-cara pembuatan media 

        b.Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

        c.Tuliskan penekanan yang ingin dilakukan bedasarkan tujuan 

pembelajaran yang anda buat  
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        d. Buatlah konsep terlebih dahulu sebelum membuat media yang 

diinginan 

5. Hasil 

         Hasil yang dicapai setelah melakukan kegiatan adalah siswa dapat 

membuat media  geafis, transparansi, kartun dan poster 

D. Rangkuman 

           Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan pesan dari guru ke siswa, sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong 

terciptanya proses belajar pada diri siswa. Penggunaan media 

pembelajaran secara kreatif dapat memungkinkan siswa untuk lebih 

tertarik pada materi yang diajarkan. 

                Media jangan hanya berfungsi sebagai alat bantu guru 

mengajar saja, melainkan merupakan upaya membantu siswa untuk 

belajar baik individual maupun kelompok. Dengan kata lain media 

disamping sebagai alat bantu mengajar untuk memperjelas pesan-

pesan yang disampaikan secara lisan oleh guru, juga memotivasi 

siswa untuk belajar.  

                 Perbedaan antara media dan alat peraga hanyalah pada 

fungsinya, bukan pada substansi. Suatu sumber belajar dikatakan 

sebagai alat peraga jika hal tersebut fungsinyahanya sebagai alat 

bantu saja, dikatakan sebagai media jika merupakan bagian integral 
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dari seluruh kegiatan belajar dan ada pembagian tanggung jawab 

antara guru kelas dengan sumber lain/media.  

                 Media pembelajaran elektronik adalah media pembelajaran 

yang perangkatnya berhubungan dengan alat-alat elektronik.  

Komunikasi lewat elektronik dimulai dengan diketemukan morse, yang 

mengirim berita lewat .kawat (telegrafi) , 

     Contoh media pembelajaan elektronik : radio, televisi, internet, 

computer, Over Head Proyector(OHP), Slite proyektor (film bingkai), 

Film rangkai bersuiara, Vidio 

                Media pembelajaran konvensional adalah media pembelajaran 

yang tidak berhubungan dengan alat-alat elektronik 

Contoh media pembelajaran konvensional : Gambar, papan tulis, 

model, cart. 

Secara umum media pembelajaran dikelompokkan dalam 

a. Media visual (pandang) 

b. Media audio (dengar) 

c. Media audo visual ( pandang dengar) 

Jenis Media Pendidikan ditinjau dari segi Dengar,Pandang dan 

Gerak 

Jenis-jenis media pendidikan ditinjau dari segi dengar,pandang dan 

gerak diantaranya: 

1. Media pandang, dengar gerak : Video, CD, Film 

2. Media pandang dengar diam : Slide suara 
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3. Media dengar semi gerak : Radio/Rekaman audio bersinyal 

4. Media pandang gerak : Film tak bersuara 

5. Media pandang diam : OHT, Slide, fotografi, gambar, bagan 

6. Media dengar:  radio, rekaman radio (kaset atau CD), piringan 

hitam 

7. Media cetak : Buku ajar, majalah ilmiah, koran 

Pemilihan Media Pembelajaran 

Beberapa penyebab orang memilih media antara lain: 

1. Bermaksud mendemostrasikan 

2. Ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih kongkrit 

3. Merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukan, 

misalnya untuk menarik mina dan gaerah belajar siswa. 

4. Dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan. 

Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran  

1. Kesesuain dengan tujuan perilaku belajarnya 

2. Ketersediaan sumber setempat 

3. Ketersediaan dana,tenaga dan fasilitas ( membeli atau membuat 

sendiri) 

4. Keluwesan,kepraktisan dan ketahanan media ( mudah dijijing dan 

dipindahkan) 

5. Efektifitas biaya yang dikeluarkan 
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Merancang media pembelajaran kimia 

Dalam merancang media pembelajaran hal-hal yang harus 

diperhatikan adalah: 

     1. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa 

     2. Merumuskan tujuan pembelajaran 

     3. Menuliskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung 

tercapainya tujuan. 

     4. Mengembangkan alat pengukur keberhasilan 

     5. Menulis naskah media 

    Pemanfaatan media 

1. Pemanfaatan Media dalam Situasi Kelas. 

      2. Pemanfaatan Media di Luar Situasi kelas. 

          a. Pemanfaatan Secara Bebas 

          b. Pemanfaatan Media Secara Perorangan, Kelompok, atau Masal     

 

F. Tes Formatif 

    A.  Soal Obyektif  

1. Contoh media visual dua dimensi adalah …. 

  a.  transparansi, gambar diatas karton, model 

b. kliping, film slide, gambar model 

c. benda asl, model, diorama 

d. alat tiruan sederhana, mikro film, benda asli 
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2.  Media yang paling tepat untuk menyampaikan materi dengan 

indicator “ siswa dapat menjelaskan proses pembuatan margarine 

adalah …. 

a. transparansi 

b.  film slide 

c.  radio kaset 

d.  vidio  

3. Pernyataan dibawah ini yang benar adalah …. 

a. .media transparansi sangat berbeda dengan media grafis 

b. media transparansi tidak dapat dipakai untuk menyampaikan 

suatu  proses 

c. media transparansi merupakan media grafis yang diproyeksikan 

d. dalam membuat media transparansi tidak perlu memperhatikan 

prinsip-prinsip pembuatan media grafis 

4. Urut-urutan dalam merancang media pembelajaran adalah …. 

a. mengembangkan alat ukur, merumuskan tujuan, menulis naskah 

b. menganalisis ,merumuskan tujuan , menuliskan butir-butir materi  

c. menulis naskah, menganalisis, merumuskan tujuan. 

d. menganalisis, mengembangkan, menulis naskah 

  5.  Pengelompokan media menurut Gagne adalah… 

a. media cetak, media visual gerak, media semi gerak 

b. media gambar diam, media visual gerak, media audio 

c. media cetak, gambar diam, gambar gerak 
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d. media audio, media cetak, media visual diam 

  6. Media yang paling tepat untuk menyampaikan materi dengan 

indicator siswa dapat menjelaskan ikatan kimia dalam senyawa  

organic adalah …. 

      a. media gambar 

      b. alat peraga molimot 

      c. transparansi/OHP 

      d. film slide 

7. Rudy Bretz mengelompokkan media menjadi …. 

      a. tiga yaitu : visual, audio, dan pandang dengar 

      b. dua yaitu : visual dan audio  

      c. tiga yaitu : suara, visual, gerak 

      d. dua yaitu: suara dan gerak     

8. Dalam membuat media pernyataan dibawah ini yang benar 

adalah…. 

    a. gambar, maupun diagram, untuk media cetak,  cocok untuk 

media proyeksi 

    b. bentuk yang aneh akan membingungkan siswa 

    c. tekstur tidak dapat dipakai sebagai pengganti warna 

    d. Jumlah warna yang baik dua atau tiga saja 

9. Contoh media visual tiga dimensi adalah …. 

     a. transparansi, gambar diatas karton, model 

     b. kliping, film slide, gambar model 
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     c. benda asli, model, alat tiruan sederhana 

     d. alat tiruan sederhana, mikro film, benda asli 

10. Yang termasuk media audio visual adalah …. 

    a. computer, laser disc, internet 

    b. computer, laserdisc, radio 

    c. radio kaset, radio, film slide 

   d. film slide, transparansi, mikrofilm 

B. Soal Uraian Terbatas 

1. Jelaskan bahwa unsur tujuan pembelajarn penting untuk 

dipertimbangkan dalam rangka memilih media. 

2. Sebutkan  alat dan bahan yang harus disiapkan dalam mengajarkan 

larutan elektrolit non elektrolit 

3. Sebutkan lima factor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih 

media 

4. Sebutkan media yang dapat dipakai untuk mengajarkan materi 

dengan indicator siswa dapat menjelaskan cara membuar margarin 

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 

 
A. Kunci Soal Obyektif 
1. B                                                            6.   B 

2. D                                                            7.   C 

3. C                                                            8.   C 

4. B                                                            9.    B 

5. C                                                          10.    D 

B. Kunci Soal Uraian Terbatas 



 

 

7-47 Media Pembelajaran  

      

1. Tujuan pembelajaran penting untuk dipertimbangkan dalam memilih 

media karena penggunaan media bertujuan agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai semaksimal mungkin 

2. Alat dan bahan yang harus disiapkan dalam mengajarkan larutan 

elektrolit non elektrolit: 

a. Elektrolit tester 

b. Multitester 

c. Larutan alkohol, urea, gula pasir 

d. Larutan HCl,H2SO4,  NaOH, KOH, NaCl, Asam cuka, jeruk nipis 

3. Lima factor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media 

      a. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

      b. Karakteristik siswa yang diajar 

      c. Jenis rangsangan belajar yang diingnkan 

     d. Keadaan lingkungan 

     e. Kondisi tempat dan luas jangkauan yang ingin dilayani 

4. Media yang dapat dipakai untuk mengajarkan materi dengan indicator 

siswa dapat menjelaskan cara membuat margarine :  

    OHP, Vidio, film rangkai bersuara,   
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BAB I PENDAHULUAN 
 

 
A Kompetensi dan Indikator 

Untuk keperluan mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas, sejumlah 

kompetensi yang ingin dicapai beserta indikator pencapaiannya diungkap 

di bawah ini. 

 

B Standar kompetensi :  Mampu merancang dan melaksanakan penelitian 

Tindakan Kelas 

 

C Kompetensi dasar    :  
1. Memahami penelitian tindakan kelas dan implikasinya. 

2. Mampu merumuskan permasalahan PTK 

3. Mampu mengembangkan prosedur PTK 

4. Mampu mengembangkan instrument yang sesuai untuk PTK 

5. Mampu memperoleh, menganalisis data dan menyajikan hasil penelitian 

dengan jelas 

D Indikator kompetensi:  
Sejumlah indikator yang menandai pencapaian kompetensi di atas, 

sesuai dengan urutan nomor kompetensi dasarnya adalah memberi 

kemampuan kepada para peserta untuk: 

1.1. Mengenal Penelitian  tindakan dan Tindakan Kelas 

1.2. Memahami implikasi penelitian dan PTK 

2.1. Memahami permasalahan di dalam penelitian 

2.2. mengidentifikasi sejumlah permasalahan di kelas yang layak untuk 

diteliti dalam bentuk PTK. 

2.3.  mengidentifikasi masalah khusus yang direncanakan untuk diberi 

prioritas PTK 

2.4. menetapkan kemungkinan penyebab berbagai permasalahan yang 

dihadapi di kelas 

2.5.  menentukan penyebab utama timbulnya masalah khusus yang akan 

diteliti 

2.6. membuat rumusan permasalahan yang sesuai untuk diatasi di dalam 

PTK. 

3.1. memahami sejumlah motode penelitian yang kemungkinan relevan 

dengan kebutuhan saat itu. 
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3.2. memilih metode paling sesuai dengan yang diperlukan untuk 

pemecahan masalah yang dihadapi 

3.3. menetapkan prosedur lengkap kegiatan PTK yang ditetapkan 

permasalahannya untuk diteliti 

4.1. memahami jenis instrumen penelitian yang akan dilakukan 

4.2. memahami kelebihan dan kelemahan instrumen yang harus 

dikembangkan  

4.3. menyempurnakan istrumen yang lemah 

4.4. menyediakan dengan baik instrumen penelitian yang diperlukan sesuai 

dengan kebutuhan. 

5.1. memahami jenis data yang dikumpulkan dalam penelitan yang 

dilakukan 

5.2. memahami sumber data penelitiannya 

5.3. memahami cara perolehan data secara baik  yang diperlukan dalam 

penelitiannya 

5.4. menguasai cara menganalisis data sesuai jenisnya dan cara 

penyajiannya 

5.5. menguasai cara pelaporan penelitian tindakan kelas serta publikasi 

ilmiah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II PENELLITIAN TINDAKAN KELAS DAN INPLIKASINYA 
 

A Kompetensi dan Indikator 
Bab kedua dimaksudkan untuk membantu peserta didik mencapai 

kompetensi dasar pertama, yakni: Memahami penelitian tindakan kelas 

dan implikasinya. 

 

Adapun Indikator pencapaian kompetensi di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

1.1. Mengenal Penelitian  tindakan dan Tindakan Kelas 

1.2. Memahami implikasi penelitian dan PTK 

 

B Muasal Penelitian Tindakan Kelas 
Penelitian Tindakan atau Penelitian tindakan participatory 

(yang lebih dimaknai bersifat partisipatif, walau kata participatory itu 

sendiri dapat bermakna bersifat penyaingan, penantangan), akhir-akhir 

ini muncul sebagai metodologi yang cukup bermakna untuk melakukan 

intervensi, pengembangan dan perubahan dalam komunitas maupun 

kelompok. Kegiatan ini sekarang dipromosikan dan diterapkan oleh 

banyak agensi pengembangan serta program internasional, seperti 

penelitian tindakan kelas, serta organisasi komunitas lokal di seluruh 

dunia. 

Penelitian tindakan participatory sebenarnya merupakan salah 

satu dari sekian bentuk penelitian eksperimen yang telah dikenal lama.  

Fokus perhatiannya pada pengaruh tindakan langsung dari peneliti 

melalui tindakan nyata di dalam masyarakat yang terlibat dengan tujuan 

meningkatkan mutu tampilan komunitas atau bidang yang digeluti (Dick, 

2002; Reason & Bradbury, 2001; Hult & Lennung, 1980; McNiff, 2002 

dalam participatory Action Research-). Penelitian tindakan melibatkan 

penggunaan metode siklis sistematik berupa perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan, pengevaluasian (termasuk 

evaluasi diri) serta merefleksi secara kritis sebelum merencanakan 

siklus berikutnya (O'Brien, 2001; McNiff, 2002). Tindakan yang 

dilakukan itu memiliki seperangkat tujuan untuk mengatasi 

permasalahan yang teridentifikasi di tempat kerja, misal, mengurangi 

jumlah siswa yang tidak dapat memahami konsep stoikhiometri melalui 

penggunaan strategi tertentu, menambah atau meningkatkan jumlah 

siswa yang dapat memahami serta menggunakan dengan baik konsep 



 8-4 Penelitian Tindakan Kelas 

kimia yang dipelajari di SMA, dan seterusnya. Kegiatan ini merupakan 

metoda kolaboratif untuk menguji gagasan baru dan menerapkan 

tindakan untuk melakukan perubahan, Kegiatan ini melibatkan 

keterlibatan langsung dalam proses penelitian yang dinamis, sementara 

memonitor dan mengevaluasi pengaruh dari tindakan penelitinya 

dengan tujuan meningkatkan praktek (Quigley, 2000). Pada prinsipnya, 

penelitian tindakan merupakan cara untuk meningkatkan pemahaman 

tentang cara perubahan itu berlangsung oleh tindakan tertentu atau 

paraktek, yang selanjutnya bermanfaat secara timbal balik bagi 

masyarakat pengguna (Dick, 2002; Checkland & Holwell, 1998; Hult & 

Lennung, 1980).  Pada intinya, penelitian tindakan merupakan cara 

untuk meningkatkan pemahaman tentang cara tindakan atau praktek 

seseorang dapat bermanfaat secara timbal balik bagi masyarakat 

pengguna (McNiff, 2002; Reason & Bradburym, 2001; Carr & Kremmis 

1986; Masters, 1995)  

 

Penelitian tindakan participatory  berusaha untuk menghindari  

penelitian bersifat ekstraktif yang dilaksanakan oleh sejumlah peneliti, 

yang di situ para pakarnya menemui masyarakat, mempelajari 

subyeknya, dan mengambil data untuk menuliskan papernya, setelah 

itu  menuliskan laporan dan menetapkan thesis. Penelitian itu didisain 

untuk menjawab isu khusus yang teridentifikasi oleh masyarakat lokal, 

dan hasilnya diterapkan untuk permasalahan yang ada pada waktu itu. 

 

Penelitian tindakan  partisipatori  dapat berlanjut melalui siklus 

yang diulang. Di situ penelitinya bersama masyarakat memulai dengan 

mengidentifikasi isu besar, hal yang dikhawatirkan serta masalah, 

penelitian awal, mulai melakukan  tindakan, mempelajari tentang 

tindakan  itu dan berlanjut dengan  siklus riset dan tindakan baru. 

Proses ini bersifat berkelanjutan, Partisipan di dalam penelitian tindakan 

secara berkelanjutan  merefleksikan hasil belajar mereka dari tindakan 

dan  melanjutkan diri mengawali tindakan baru pada spot berikutnya. 

Hasilnya sangat sulit untuk diramalkan dari awal mulanya, 

tantangannya terukur dan pencapaiannya sangat tergantung pada  

komitmen, kreativitas, dan imaginasi penelitinya. Banyak sekali hasil 

penelitian  tindakan yang diplublikasikan. Untuk keperluan ini dapat 

diakses melalui internet serta  serta sumber-sumber laporan lain.  
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PAR berbeda dari PRA (Participatory rural appraisal). Yang 

terakhi9r ini merupakan teknik assessmen yang dapat menjadi bagian 

dari PAR dalam prosesnya, akan tetapi tidak menyangkut semua  siklus 

tindakan–refleksi. 

 

PAR dapat ditelusur ulang asal usulnya dari psikologi sosial, 

pengetahuan itu dibangun berdasarkan penelitian tindakan dan model 

dinamika kelompok yang dikembangkan oleh psikolog Kurt Lewin di 

tahun 1946, serta studi budaya oral oleh sarjana seperti Milman Parry 

dan Walter J. Ong. Pada intinya, PAR bergulir di sekitar tiga set 

keterkaitan: hubungan antar individu di dalam masyarakat dan 

kelompok, hubungan antar kelompok  serta lingkungan fisiknya. 

Managemen dinamika kelompok dalam banyak aspeknya yang 

berperan sentral di dalam proses PAR, dan penyelenggara serta 

fasilitator  PAR harus memiliki fondasi kuat di  bidang ini. 

 

PAR yang ditujukan untuk membangun pedagogi kritis, 

dasarnya dibangun oleh Paulo Freire sebagai respons terhadap model 

formal tradisional pendidikan. Di situ guru  biasanya berdiri di depan 

kelas dan memberi informasi kepada para siswa, sebagai penerima 

pasif. Hal ini selanjutnya dikembangkan untuk model pendidikan  orang 

dewasa  di seluruh Amerika Latin. 

 

Berdasarkan penelitian Freire, Orlando Fals Borda, seorang 

sosiolog Kolombia yang memungkinkan PAR memperoleh pengakuan 

luas, melalui pengorganisarian konferensi PAR pertama di Kartagena, 

Kolombia.  Berdasarkan penelitiannya dengan para kelompok petani di 

pinggiran Boyaca dan dengan kelompok lain yang tidak memperoleh  

bantuan  Fan Borda  mampu secara efektif melibatkan komponen 

tindakan masyarakat menjadi bagian dari perencanaan penelitian dari 

para peneliti tradisional terlatih. Sebelum itu, komunitas belum 

menghargai manfaat pendekatan ini yang  pada awalnya dianggap 

abstrak oleh banyak pihak. 

 

Antonio Gramsci, yang sebenarnya kurang begitu terkenal 

berkaitan dengan hal ini merupakan salah seorang kontributor penting 

pada PAR. Tulisan Gramsci di awal abad 20 di Itali, menyatakan bahwa 

pada dsarnya semua orang itu adalah intelektual dan filsuf. Intelektual 

Organik, menurut istilahnya, adalah orang orang yang mengambil 
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pengetahuan lokalnya dari pengalaman hidup dan menggunakan 

pengetahuan tersebut untuk menghadapi perubahan dan permaslahan 

di amsyarakat, Gagasan bahwa peneliti PAR sesungguhnya co learners 

serta peneliti dengan orang orang yang yang mereka temui di dapam 

proses penelitian mempromosikan validitas bahwa semua orang itu 

adalah intelektual yang mengembangkan filsafat rumit berdasarkan 

pengalaman hidup. 

 

PAR juga memiliki lahan di dalam fenomenologi dan 

postmodernisme.  

Gerakan  ini  memvalidasi pengalaman sebagai cara yang valid 

untuk mengetahui, yang merupakan landasan model refleksi tindakan 

dari pembelajaran berdasar pengalaman serta proses dari PAR. PAR 

sebenarnya merupakan bagian dari perubahan paradigma penting dari  

paradigma  sains tradisional, positivis, yang membangkitkan kepastian 

serta penegasan pada pertanyaan penelitian, ke postpositivisme yang 

mengakui keberadaan serta berusaha untuk  menghadapi manusia 

yang kompleks serta masalah sosial. 

Pada akhirnya, PAR juga berakar pada perjalanan 

perkembangan jenis penelitian itu sendiri. 

 

PAR sebenarnya telah berada di sekitar kita  pada tahun 

1990an dan memasuki abad ke 21 sebagaimana telah diterapkan di 

berbagai bidang dalam perkembangan keilmuan secara internasional. 

Di antara kegiatan yang  menerapkan penelitian tindakan di dalamnya 

adalah  penelitian-penelitian berikut: Participatory Plant Breeding (PPB) 

dan participatory  technology development  (PTD) adalah dua teknik 

menggunakan pendekatan PAR. Metode lain telah dikembangkan juga 

untuk menambah nuansa dan  memantapkan proses kunci cara 

melaksanakan PAR, seperti participatory development communication 

(PDC)  dan participatory video PV. Banyak para praktisi yang  akhir-

akhir ini juga bergeser dari  kata riset saja karena konotasinya yang 

mengikat dan memiliki makna abstrak bagi umumnya anggota  

masyarakat maupun kelompok. Karena itu nama baru dengan 

tambahan  elemen baru lebih banyak digunakan, seperti  participatory 

action learning, participatory learning action, dan participatory action 

development. 
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PAR merupakan metode populer yang digunakan di dalam 

membelajarkan  peserta didik dewasa di dalam komunitas 

berpendapatan rendah, di samping juga cara menggali, menantang, 

dan bereaksi terhadap kebutuhan mereka sendiri. Metode ini semakin 

memperoleh popularitas di antara komunitas pekerja muda masyarakat, 

maupun guru sekolah menengah atas sebagai metodologi untuk 

melibatkan suara muda di dalam kelas. Menurut Torre dan Fine (2005), 

dalam proyek Youth, PAR secara tipikal dipusatkan pada  isue–isue 

berkenaan dengan masalah anak muda  

  

Akhirnya, PAR itu ketika diterapkan di bidang pendidikan, dia 

sering digunakan di dalam penelitian yang dilakukan di kelas. Atas 

dasar iitulah maka penelitan tindakan yang dilakukan di kelas itu disebut 

dengan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research-CAR). 

Sebagai konsekuensinya, maka tata cara penelitian tindakan yang 

diadopsi untuk keperluan kelas ini juga akan menyesuaikan dengan 

kepentingan di kelas, tempat penelitinya melaksanakan penelitiannya.  

 

Penelitian tindakan kelas semakin banyak digunakan di bidang 

pendidikan. Sebelumnya kegiatan penelitian tindakan  lebih banyak 

dialaksanakan oleh para peneliti universitas. Namun sekarang  semakin 

banyak kegiatan penelitian tindakan kelas dilakukan oleh para pendidik 

dan administratur sekolah di jenjang  Taman Kanak-Kanak hingga 

Sekolah Menengah  Atas, sementara para dosen atau profesor di 

universitas berperan sebagai konsultan. Kegiatan atau cakupan 

penelitian yang dilakukan mereka ini terentang antara  berbagai 

permasalahan di sekolah yang digarap oleh sekelompok guru atau 

pendidik bersama administrator sekolah hingga proyek kecil yang 

dilaksanakan oleh guru perorangan di kelasnya sendiri. 

 

C Ciri Penelitian Tindakan Termasuk PTK 
Ciri-ciri penelitian tindakan yang berlaku umum ini dengan 

sendirinya mengenai juga pada penelitian tindakan kelas. Sejumlah ciri 

yang dimiliki oleh penelitian tindakan adalah sebagai berikut: 

• Menjawab permasalahan praktis khusus  yang hasilnya dalam bentuk 

tindakan. 

• Hasil penelitian ini berarti  tidak harus digeneralisasi, kecuali bila 

alasannya sangat kuat untuk mengenakannya pada kelompok lain. 



 8-8 Penelitian Tindakan Kelas 

• Penelitian tindakan  terutama sekali berkaitan dengan  relevansinya 

pada tempat  khusus sebagai tempat penelitian itu dilangsungkan. 

• Penelitian tindakan  biasanya memerlukan triangulasi data, 

menggunakan sumber data kuantitatif maupun kualitatif. 

• Hasil penelitiannya biasanya digunakan bersama oleh mereka yang 

secara langsung terkena. Karena itu mereka dapat melakukan 

tindakan berdasarkan penemuan penelitian tersebut. 

 

D Implikasi Penelitian Tindakan Kelas 
Sesuai dengan namanya maka penelitian ini merupakan 

penelitian tindakan yang berkisar di wilayah pedagogi serta bersifat 

spesifik untuk kelas atau sejumlah kelas tertentu.  

 

Mettetal (2008) mengungkap perbedaan utama antara  Penelitian Formal 

dan Penelitian Tindakan Kelas. 

• Penelitian tindakan kelas dinyatakan sebagai penelitian yang didisain 

untuk membantu guru menemukan apa yang terjadi di kelasnya dan 

menggunakan informasi yang diperoleh itu untuk melakukan tindakan 

untuk peningkatan di waktu mendatang. 

• Penelitian Formal berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran 

dinyatakan sebagai penelitian yang didisain untuk menguji teori dan 

memperoleh pengetahuan yang dapat digunakan untuk 

menggeneralisasi-kannya pada banyak setting pembelajaran. 

 

a. Implikasi Pemilihan PTK dibanding Penelitian Lain 
Agar tidak keliru apakah Anda perlu melakukan penelitian tindakan 

(kelas) atau tidak cobalah perhatikan informasi pada tabel 1 

 

IMPLIKASI 
PADA 
SEJUMLAH 
ASPEK 

 
PILIHAN JENIS PENELITIAN 

PENELITIAN FORMAL PENELITIAN TINDAKAN 

Pelatihan yang 

diperlukan peneliti 

Pelatihan ekstensif Dapat dilakukan sendiri atau 

dengan konsultasi 

Ruang 

penempatan hasil  

penelitian  

Pengetahuan yang 

diperoleh dapat 

digeneralisasi 

Pengetahuan yang 

diperoleh digunakan untuk 

situasi lokal 

Metode Dengan mereview Berkaitan dengan masalah 
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pengidentifikasian 

masalah yang 

diteliti 

penelitian sebelumnya atau sasaran yang sekarang 

ini dihadapi 

Prosedur 

mereview literatur 

Ekstensif, menggunakan 

sumber primer 

Lebih longgar, 

menggunakan sumber 

sekunder 

Perolehan data 

penelitian, melalui 

Sampel acak atau 

representatif 

Para siswa atau para client 

yang bekerjasama dengan 

penelitinya 

Sifat rancangan 

penelitiannya 

Kontrol ketat, kerangka 

waktu lama 

Prosedur lebih longgar, 

berubah selama penelitan 

berlangsung, kerangka 

waktu cepat, kontrol melalui 

triangulasi 

Prosedur 

pengukuran 

Pengukuran evaluasi dan 

uji awal 

Pengukuran enak atau uji 

terstandar 

Analisis Data Uji statistik; teknik 

kualitatif 

Berfokus pada signifikansi 

praktis, bukan statistik; 

menampilkan data mentah, 

grafik 

Penerapan hasil Penekanan pada 

signifikansi teoritis, 

pengetahuan yang 

meningkat tentang 

mengajar dan belajar 

secara umum 

Penekanan pada 

kebermaknaan praktis, 

peningkatan belajar 

mengajar di kelas khusus 

Pelaporan hasil Laporan terpublikasikan, 

artikel jurnal, konferensi 

profesional 

Berbagi secara informal 

dengan teman, laporan 

cepat, dokumen ERIC, 

konferensi 

 Tabel diadopsi dari Berger, 1985, oleh  Mettetal (2008). 

Tabel 1 

Implikasi terkait dengan jenis kegiatan penelitian yang digunakan

atau dipilih untuk digunakan 
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Isu Etika di Dalam Penelitian tindakan 
Pada prinsipnya, ketika seorang peneliti melakukan kegiatan 

penelitian, termasuk penelitian tindakan kelas maka  dia harus 

menyadari isu etika ini. Prinsip utamanya adalah, tak boleh ada 

seorang pun yang menderita , baik secara fisik, mental, emosional, 

dan finansial, sebagai akibat dari  keterlibatannya dalam penelitian. 

Dari  prinsip di atas,  Mettetal (2008) memberi tuntunan bagi para 

peneliti kelas seperti di bawah ini. 

 

Pedoman Umum 

• Anda punya tanggung jawab untuk mengajar di kelas anda dengan 

baik. Dengan melakukan penelitian hendaknya hal itu tidak 

mempengaruhi kegiatan belajar yang dilaksanakan. 

• Perhatikan di dalam prosedur penelitian anda apakah keterlibatan 

siswa dapat menyebabkan mereka marah atau malu? 

• Siswa hendaknya tidak diwajibkan untuk berpartisipasi dalam prosedur 

di luar dari yang biasanya dilakukan di kelas (seperti misalnya, 

mengikuti survey, wawancara, pengujian khusus). Harus ditegaskan 

kepada mereka bahwa bila tidak berpartisipasi, mereka tidak akan 

mendapat hukuman. 

• Siswa hendaknya ditanya untuk memperoleh kesediaan mereka bila 

ada prosedur di luar dari yang biasa dilakukan di dalam kelas. Dengan 

uraian ringkas langkah-langkah penelitian yang Anda rencanakan, 

mintalah mereka untuk menanda-tangani bila mereka setuju untuk 

berpartisipasi di dalamnya. 

• Siswa hendaknya diberi peyakinan bahwa nama mereka akan 

disimpan secara anonym. Ketika mengumpulkan data di luar penilaian 

mata pelajaran standar hendaknya dijaga agar jawabannya bersifat 

anonym. Bila menggambarkan atau memerikan siswa hendaknya 

dijaga agar identitasnya tidak diketahui (disamarkan). 

• Ikuti petunjuk institusi di dalam melakukan penelitian di kelas. Dengan 

melalui saluran itu berikan jaminan ekstra bahwa prosedur Anda 

tersebut memenuhi etika yang telah ditetapkan. 

 

Catatan Khusus bagi Guru Peneliti 
Di samping hal-hal yang disebutkan di atas itu anda juga perlu: 

Menjelaskan proyek Anda dengan kepala sekolah Anda. Dia 

diharapkan dapat menunjukkan  maslah etika potensial yang ada di 

dalam penelitian Anda.  
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Karena Anda bekerja dengan anak-anak, maka anda perlu 

memperoleh ijin dari orangtua atau wali mereka atas tindakan di luar 

yang dilaksanakan dalam praktek pembelajaran biasanya. 

 

Catatan Khusus Lain 
Di samping aturan-aturan di atas, dalam melakukan penelitian 

tindakan (kelas) di tempat atau di daerah tertentu, Walaupun pada 

umumnya kegiatan penelitian semacam itu tidak akan membahayakan 

siswa atau peserta didik, namum perolehan ijin atau dukungan dari 

penguasa daerah untuk melakukan penelitian tersebut. Hal ini juga 

berlaku untuk tamu atau mahasiswa dari perguruan tinggi yang ingin 

melakukan penelitian di wilayah jurisdiksi tertentu. Hal ini perlu 

dilakukan sebenarnya juga dimaksudkan untuk membantu yang 

bersangkutan (peneliti) untuk memperoleh kemudahan di dalam 

melaksanakan kegiatan penelitiannya. 

 



BAB III PERMASALAHAN DALAM  
PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

A Kompetensi dan Indikator 
Kompetensi yang ingin dicapai melalui pembelajaran pada Bab ke 

2 ini adalah berkaitan dengan kompetensi dasar ke 2 (dua) yakni, 

memberi peluang pada peserta didik agar mampu merumuskan 

permasalahan PTK. 

 

Iadapaun idikator penanda pencapaian kompetensi di atas adalah 
sebagai berikkut: 
2.1. Memahami permasalahan di dalam penelitian 

2.2.  mengidentifikasi sejumlah permasalahan di kelas yang layak untuk 

diteliti dalam bentuk PTK. 

2.3. mengidentifikasi masalah khusus yang direncanakan untuk diberi 

prioritas PTK 

2.4. menetapkan kemungkinan penyebab berbagai permasalahan yang 

dihadapi di kelas 

2.5. menentukan penyebab utama timbulnya masalah khusus yang akan 

diteliti 

2.6. membuat rumusan permasalahan yang sesuai untuk diatasi di dalam 

PTK 

 

B Melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas? 
Pertanyaan di atas perlu diawali dengan pertanyaan, 

“Penelitian apa yang ingin dilakukan oleh guru?” Pada awalnya mungkin 

pertanyaan tersebut dapat menyebabkan guru takut melakukan 

penelitian. Atau sebaliknya, senang ketika mengetahui cara melakukan 

penelitian itu serta memahami kegunaanya. Yang perlu dipahami adalah 

penelitian yang dapat dilakukan oleh guru itu terbentang sangat luas, 

sebagaimana disebutkan sebelumnya. Karena hasilnya juga tidak 

tertutup kemungkinannya akan dimanfaatkan juga oleh kolega lain, maka 

guru tersebut harus dapat membatasi diri tentang apa yang perlu, harus, 

dan dapat  dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dia 

ajukan atau tetapkan sendiri.   

 

Penelitian guru termasuk penelitian tindakan kelas dapat 

dimaknai berbeda oleh setiap pendidik. Guru yang satu mungkin 
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melakukannya secara sederhana dengan melakukan observasi di kelas 

dan melakukan pencatatan dalam jurnalnya. Yang lain, mungkin akan 

melakukan penelitian lebih kompleks seperti penelitian panjang 

(longitudinal) seperti meneliti perkembangan kemampuan sejumlah 

siswa dalam memahami konsep kimia. Apakah yang mendorong 

seorang guru melakukan penelitian? Tentunya banyak alasan. Di 

Indonesia seringkali, akhir-akhir ini, guru melakukan penelitian karena 

kegiatan itu diperlukan sebagai syarat agar dia dapat meningkatkan 

jenjang kepangkatannya. Dengan kata lain, kegiatan penelitian dilakukan 

hanya sekedar untuk memperoleh angka kredit.  

 

Terlepas dari tujuan peneliti melakukan penelitiannya, mereka 

semua perlu punya keinginan untuk melakukan penelitian dan keinginan 

melakukan penelitian diharapkan karena keingintahuan mendalam 

tentang jawaban atas pertanyaan yang sedang atau telah lama 

dihadapinya di kelas. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu banyak dan 

berbagai macam. Oleh karena itu diperlukan pengembangan pertanyan 

penelitian yang spesifik. Pertanyaan itu hendaknya tidak dimaksudkan 

untuk sekedar mengatasi secara cepat kesalahan yang ada dengan 

menggunakan teknik klasikal. Akan tetapi, pertanyaan itu hendaknya 

lebih diarahkan pada pelibatan pemahaman tentang siswa dan 

pembelajaran dengan cara lebih baik atau lebih mendalam. 

 

Setelah gagasan tentang pertanyaan itu ditetapkan, pertanyaan 

itu selanjutnya diberi kerangka yang dapat menghasilkan penelitian 

terbaik. Dalam kaitan ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Yang 

pertama, pertanyaan itu hendaknya bersifat cukup terbuka sehingga 

memberi peluang munculnya kemungkinkan-kemungkinan tertentu. 

Dalam hal ini tidak dianjurkan pengembangan pertanyaan yang hanya 

memerlukan jawaban “ya” atau “tidak.” Pertanyaan semacam ini akan 

menyebabkan kegagalan untuk memperoleh jawaban lebih rinci atas 

pertanyaan yang dikemukakan. Pertanyaan-pertanyaan yang diawali 

dengan kata “bagaimana”, “kenapa” , atau “dalam kondisi apa atau 

bagaimana”, misalnya, sering membawa penelitinya kearah perolehan 

informasi yang lebih kaya. 

 

Yang kedua, dianjurkan agar guru peneliti melakukan penelitian 

yang menarik minat guru itu untuk meneliti di kelasnya sendiri. Hal ini 

dapat dimaknai bahwa guru perlu memilih secara khusus permasalahan 



 8-14 Penelitian Tindakan Kelas 

itu sesuai dengan kondisi di kelasnya sendiri. Misalnya dengan 

memperhatikan siswa yang mengalamai kesulitan dalam hal tertentu 

seperti menerapkan stoikhiometri, konsep oksidasi reduksi dalam 

praktek, dan seterusnya. Selanjutnya, coba fokuskan pada cara yang 

pernah dilakukan di masa lalu untuk membantu siswa yang mengalami 

kesulitan semacam itu.Informasi semacam ini dapat dipakai sebagai titik 

awal kegiatan penelitian. 

 

Yang ketiga, dianjurkan agar guru “meneliti dilemma 

pembelajaran yang lebih luas yang sedang terjadi. Misal, alih-alih 

memfokuskan penelitian pada satu  atau beberapa siswa guru 

dianjurkan untuk melakukan penelitian pada  sekelompok siswa atau 

keseluruhan siswa di kelas, yang menghadapi permasalahan serupa. 

Misal, melakukan studi untuk mengatasi kesulitan siswa  belajar kimia 

dengan melakukan lebih banyak latihan pada satu atau dua siswa saja 

tentu informasinya tidak setuntas bila pengatasan hal yang sama 

dilakukan pada 20 siswa atau pada seluruh kelas. 

 

Berdasarkan pengamatan penulis, hal yang juga penting 

diperhatikan untuk mendorong guru melakukan penelitian adalah bila 

guru untuk matapelajaran sejenis mengkomunikasikan kesulitan yang 

dihadapi kepada temannya. Permasalahan yang dihadapi itu 

kemungkinan juga dihadapi oleh teman guru lain. Dengan cara demikian, 

pertanyaan penelitian yang perlu dan harus dijawab itu menjadi lebih 

bermakna dan lebih luas kemanfaatannya. Implikasinya, tidak hanya dia 

sendiri yang akan melakukan penelitian itu, akan tetapi teman lain juga 

dapat terdorong atau didorong untuk melakukan penelitian sejenis 

secara kolaboratif. 

 

Setelah guru menetapkan pertanyaan penelitian dan mulai 

mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, lalu apa yang perlu 

dianjurkan? Hansen (1977) dalam Mettetal 2008c membahas dua 

karakteristik menonjol dalam penelitian guru. Yang pertama, 

menganggap penelitian sebagai cara pandang dunia. Di sini yang dia 

maksudkan adalah “penelitian guru itu merupakan pendekatan pada  

kegiatan pembelajaran yang di situ guru belajar dari dan dengan para 

siswanya”.  Dengan pengertian semacam itu, guru diharapkan tidak 

sekedar membantu siswa tanpa dia sendiri memperoleh sesuatu dari 

siswanya. Yang dimaksud dengan memperoleh sesuatu di sini 
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hendaknya tidak dimaknai sebagai memperoleh sesuatu bersifat 

financial, melainkan, lebih pada pengetahuan atau pengalaman. Cara 

pandang dunia atau sikap tentang pencarian (inquiri) semacam ini dapat 

memberi model kuat bagi siswa tentang makna seorang berpendidikan. 

Diharapkan siswa akan melihat bahwa belajar itu sebenarnya 

merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat. 

 

Karakteristik kedua yang disampaikan oleh Hansen adalah 

bahwa penelitian guru itu merupakan cara guru bertanya. Pada 

prinsipnya, hal ini merujuk kepada keinginan guru untuk menyampaikan 

dan berusaha menjawab pertanyaan yang mereka inginkan untuk 

belajar, bukan tentang sesuatu yang diberikan kepada mereka untuk 

melakukan. “Pertanyaan sesungguhnya” itu penting bagi guru untuk 

berkembang dan belajar tentang proses penelitian termasuk penelitian 

tindakan. Bila guru tidak dapat melakukan penelitian yang menarik bagi 

mereka, seringkali motivasi dan keinginan untuk menyelesaikan 

penelitian itu akan sulit dipertahankan atau dilanjutkan.  

 

Beberapa hal yang dapat mendorong guru untuk melakukan 

penelitian adalah penelitiann guru mencari tahu tentang apa yang 

menyebabkan keberhasilan. Oleh karena itu guru berkeinginan agar 

keberhasilan itu dapat ditularkan kepada siswa lain serta guru lain. 

Dengan melakukan penelitian tentang kenapa teknik, pelajaran, atau 

strategi tertentu dapat berhasil, guru ingin mengetahui tentang diri 

mereka sendiri dan bagaimana para siswa memaknai keberhasilan 

tersebut. Melalui pemahaman pada apa yang diresapkan siswa tersebut 

maka para guru akan berusaha untuk mengajar semacam yang 

dirasakan siswa tersebut pada siswa lainnya.  

 

Hal lain yang mendorong guru untuk melakukan penelitian 

adalah  ”penelitian yang mereka lakukan itu dapat menjawab 

permasalahan mereka sendiri.”  Di antara para guru itu mengungkapkan 

bahwa dengan melakukan penelitian, mereka dapat mengetahui kenapa 

pada suatu saat atau  pada hal-hal tertentu mereka tidak berhasil 

melakukan itu. Melalui jawaban pertanyaan pada siswa serta melalui 

penelitian pustaka mereka akan dapat melihat kekurangan itu dengan 

lebih baik  dan selanjutnya melakukan pembenahan sesuai dengan 

kebutuhan. Tanpa penelitian guru berkaitan dengan masa tunggu, 

misalnya, kita tidak mengetahui bahwa diam sesaat (dua detik) itu dapat 
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meningkatkan kemampuan siswa untuk mengenal kata –kata yang 

belum mereka ketahui.  

 

Hal ketiga yang mendorong guru melakukan penelitian adalah 

guru peneliti yang baik ”mencari hal khusus di antara para siswa 

mereka.” Dengan itu, mereka berusaha menelisik dengan baik, 

mendengar dengan telinga lebih tajam tentang siswa yang tiba-tiba 

berbeda dari arah yang diberikan guru. Momentum untuk melakukan 

penelitian itu  datang dari pemikiran siswa dan penemuan baru. 

Pernyataan kelegaan atau kepuasan siswa mendorong guru untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut. Misalnya, kesenangan siswa saat 

memahami konvensi penulisan tertentu sebagai akibat dari pemberian 

pembelajaran mikro dapat mendorong guru melakukan penelitian lebih 

jauh tentang hal tersebut.  

 

Dengan melakukan penelitian, para guru megakui bahwa 

banyak hal yang dapat mereka lakukan. Dengan menulis jurnal, setiap 

hari guru dapat mengetahui kekurangan siswa tertentu serta dapat 

memberi bantuan kepada yang bersangkutan. Dengan memeriksa 

pekerjaan siswa para guru dapat mengetahui hal-hal yang tidak biasa 

atau dianggap sebagai anomali atas kegiatan yang mereka lakukan. 

 

Berdasarkan pengalaman meneliti yang mereka lakukan itu 

sebenarnya guru kemudian dapat melakukan perubahan yang 

diperlukan untuk mengadakan perbaikan. Mula-mula mereka dapat 

membangun teori berdasarkan pengalaman yang mereka lakukan 

selama ini pada saat merefleksi, mencari, dan mengatasi masalah. 

Selanjutnya mereka menjadi pendesain kurikulum berdasarkan pada 

hasil penelitian mereka, Akhirnya, mereka dapat menyesuaikan praktek 

yang selama ini mereka lakukan bila dianggap ada yang kurang.  

 

Tanpa melakukan penelitian, guru mungkin akan menghambat 

pertumbuhan mereka sendiri karena banyak pengalaman yang tidak 

mereka temukan selama ini. Di samping itu, melalui penelitian mereka 

dapat mengetahui bahwa pengambilan keputusan dapat dilakukan dan 

kita dapat mengetahui perubahan apa yang dapat dilakukan dalam 

pembelajaran dan kita dapat mengetahui cara mengevaluasi pengaruh 

dari perubahan yang dilakukan. Yang jelas dengan melakukan 

penelitian, betapapun sederhananya, maka guru akan memperoleh 
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manfaat atas kegiatan yang dilakukannya. Untuk itu penulis sampaikan 

sejumlah petikan yang penulis ambil dari sebuah sumber sebagai 

perangsang pembaca untuk melakukan penelitian bagi mereka masing-

masing: 

 

“But we are all very busy. How do we find the time to organize 

and prepare our lessons, teach our classes, spend time with students, 

and do teacher research? Isakson and Boody (1993) have some 

suggestions. Isakson, a high school reading and English teacher in 

Provo, Utah, found that keeping a journal of her classes was a very 

successful tool in her research process. She says, "I had already 

discovered that keeping a journal was valuable for preparing for the next 

day. My notes helped clarify things for me: ideas for supporting a 

particular student would occur to me while I reviewed them, anomalies or 

unusual occurrences would surface, and significant questions would 

arise" (p. 28). In essence, the journal becomes a way to examine not 

only her teaching but also her students and their responses to the 

different techniques and strategies she uses in the classroom. Further, 

Isakson sees a parallel between finding time to teach and to do research, 

"because for me they are the same" (p. 28). To explain this she refers 

back to the teacher's role as questioner. She says that she asks herself 

the same questions as a researcher that she does as a teacher. For 

example, in both roles she asks, "What do I know about each student? 

What do I know about how each one best learns this content or this 

process? What support can I provide?" (p. 28). Isakson continues by 

explaining she uses the summer to do those aspects of her research that 

are not included in her teaching--things like writing articles, doing library 

research, and preparing conference presentations.  

Conducting research can be an important aspect in all teachers' 

professional lives. It provides a means for educators to learn about 

themselves, their students, and other teachers' findings. By conducting 

some form of research, we find a new world of information not only about 

ourselves and our teaching styles but also about students' attitudes and 

learning styles--two things that can be difficult to understand without 

research. The preceding pages detail some suggestions and methods for 

ways to begin conducting research in your classroom. Future articles will 

focus on some more specific aspects of teacher research. If you have 

any preferences about the focus for the next article, please contact 

Bryan Bardine at the OLRC… 
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Inti Permasalahan Penelitian Tindakan Kelas 
Pada dasarnya penelitian tindakan kelas dapat 

mengambilpermaslahan yang berkaitan dengan kesenjangan antara 

harapan dan kenyataan, misalnya: 

• aktivitas belajar rendah 

• hasil belajar rendah 

• motivasi belajar rendah 

• metode pembelajaran kurang berhasil 

• disiplin pelaksanaan tugas kurang 

• kemampuan menyelesaikan soal kurang 

• kreativitas rendah 

• keterampilan praktek rendah 

• dan seterusnya, silahkan direnungkan dan ditambahkan di bagian ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEMECAHAN MASALAH 
UNTUK MELAKUKIAN PENELITIAN DALAM PEMBELAJARAN 

 

 

WILAYAH MASALAH ALTERNATIF PEMECAHAN 

Pertanyan 

Pertanyaannya 

terlampau luas atau 

janggal 

Pikirkan tentang aspek situasi yang  benar-

benar memprihatinkan anda. Aspek mana 

yang terukur? Pilih pertanyaan khusus serta 

sub pertanyaannya. Ingat bahwa pertanyaan 

itu dapat saja berubah sesuai dengan 

perjalanan waktu.  

 Kurang antusias 

Yakinkan anda memilih pertanyaan yang 

perlu dijawab, bukan pertanyaan yang 

sepertinya “benar.”  Jawabannya diharapkan 

bermanfaat untuk anda. 

 

Kita belum 

mencoba metode 

pembelajaran itu 

sebelumnya 

Anda mungkin perlu mempelajari sendiri 

proses pelaksanaannya (masalah, 

perubahan) alih-alih melihat  seberapa 

efektifnya hal itu. Lakukan itu tahun depan 

ketika metodenya sudah dipraktekkan 

dengan baik.   

Literatur 
Seberapa banyak 

kita perlukan? 

Anda setidaknya perlu membaca sejumlah 

artikel atau buku umum tentang topic anda 

itu. Juga bacaan dalam lokakarya. Sumber 

bacaan lain yang sesuai, merujuk di internet, 

laporan penelitian, serta proyek-proyek lain 

yang telah dilakukan oleh pihak-pihak lain.  

 

Kita tidak  dapat 

memperoleh 

apapun berkaitan 

dengan topic kita.  

Dengan menggunakan sumber pencarian 

informasi seperti ERIC, misalnya, mungkin 

anda tidak menggunakan istilah yang tepat. 

Coba cek kamus. Bila anda melakukan 

sesuatu yang sangat inovatif, mungkin belum 

ada penelitian tentang itu. Untuk itu carilah 

informasi yang berdekatan dengan hal itu 

guna membentuk landasan metode anda.  

Desain Desain umum?  
Studi kasus tentang pelajaran anda atau 

sejumlah siswa kunci seringkali mencukupi. 
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Bandingkan kelas anda tahun ini dengan 

tahun sebelumnya, atau dengan kelas 

sebelah. Bisa juga anda membandingkan 

keadaan sebelum dan sesudah dilakukan 

kegiatan di kelas anda. 

 
Apa yang harus 

saya ukur? 

Mulai dengan informasi yang ada, seperti 

skor tes, jurnal/komentar/hasil observasi. 

Selanjutnya pertimbangkan untuk menambah 

interview atau pengukuran lain. 

 

Seberapa banyak 

yang harus saya 

ukur? 

Aturan sederhana yang bagus: ukurlah target 

anda itu menggunakan setidaknya tiga cara 

berbeda guna melihat konsistensinya. 

Cobalah lakukan observasi, wawancara atau 

survey, dan tes.  

 

Saya 

membandingkan 

dua kelas, tetapi 

salah satunya telah 

mengenal lebih 

banyak. 

Jangan hanya melihat skor tes akhir saja. 

Cobalah lihat skor peningkatannya dengan 

mengurangi skor akhir dengan skor awal.    

 

Bagaimana cara 

mengetahui kalau 

desain saya itu baik 

atau tidak? 

Bayangkan anda menjelaskan hasil studi 

anda pada guru paling sinis dan pesimistis di 

sekolah anda. Prinsipnya, lakukan cara 

terbaik yang dapat anda lakukan. Ingat, 

sebenarnya tak ada penelitian yang 

sepenuhnya sempurna.  

Prosedur 
Kapan hal itu dapat 

dilakukan? 

Rencanakan pengukuran yang telah 

dikumpulkan, seperti skor tes, catatan 

kedisiplinan, dan seterusnya. Manfaatkan 

kondisi yang ada seperti melakukan survey 

pada orang tua siswa melalui berita singkat 

mingguan. Sediakan map khusus yang dapat 

dipakai untuk mengumpulkan catatan kapan 

saja, seperti ketika sesuatu terjadi di kelas. 

Buatlah catatan yang singkat, tetapi sering. 

Kalau anda punya laptop yang selalu dibawa 

kemana-mana, anda dapat menggunakan 
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laptop tersebut sebagai pengganti map. 

 

Bagaimana kita 

dapat 

melaksanakan 

pekerjaan?  

Tak ada waktu khusus yang ditetapkan untuk 

itu. Banyak kelompok yang mengambil 

setengah hari di awal kegiatan, pergi ke 

perpustakaan dan mendesain penelitian 

mereka. Selanjutnya setengah hari 

menjelang  penyelesaian melihat temuan 

penelitian. Sisa waktu digunakan untuk 

menuliskan laporan penelitian.  

Hasil 

Bagaimana cara 

kita menyajikan 

angka? 

Biasanya,  tabel dan grafik batang yang 

diberi label merupakan cara terbaik, dengan 

menunjukkan angka kasar atau presentase. 

Program seperti Microsoft Exell atau program 

kertas bentang lain dapat membantu 

keperluan penyajian semacam ini. 

 

Apakah kita perlu 

memahami 

statistik? 

Tidak. Pakar pendamping dapat membantu 

statistika sederhana seperti korelasi, chi 

kuadrat, dan t-test bila diperlukan.  Pedoman 

SPSS dapat memberi tuntunan sederhana 

untuk keperluan ini.  

 

Kita tidak 

menggunakan 

angka. Apa yang 

harus kita lakukan 

dengan kata-kata 

yang ada? 

Carilah tema besarnya. Selanjutnya, olah 

semua informasi tersebut menjadi beberapa 

topic. Kemudian, masukkan sejumlah 

pernyataan siswa atau catatan anda sebagai 

bukti di bawah tema tersebut. 

 

 Salah satu 

tindakan kami 

rusak atau kami 

kehabisan waktu 

untuk 

menyelesaikan, 

dst. 

Anda punya banyak tindakan. Bila salah satu 

tidak dapat digunakan, anda dapat 

menghapuskannya. Perhatikan bahwa 

tindakan yang dilakukan itu bukannya tidak 

menghasilkan sesuatu yang jelas. Hasil-hasil 

itu selanjutnya dapat disertakan dan 

didiskusikan.  

 

Kiami tidak 

menemukan hal 

yang kami 

harapkan  

Tidak masalah. Coba pikirkan lagi, kenapa 

anda sampai pada hasil itu. Apakah 

tindakannya buruk? Apakah metode 

pembelajarannya tidak sesuai untuk kelas 
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anda? Kenapa tidak? Apapun hasilnya, 

sebenarnya anda masih mempelajari 

sesuatu. Percayalah. 

Penulisan 

Seberapa panjang 

laporan yang harus 

ditulis? 

Tuliskan saja hal-hal yang telah anda 

lakukan, temukan, dan jelaskan maknanya 

bagi kelas anda. 

Pameran 

penelitian  

Seberapa menarik 

tampilan yang 

harus kami buat? 

Bayangkanlah anda menyiapkan pameran 

sains. Rencanakan poster yang menekankan 

gagasan utama. Beri hiasan berupa charta 

bulatan atau grafik batang, material yang 

anda gunakan, dan seterusnya. Anda dapat 

memberi penjelasan lebih lanjut secara 

verbal 

Kondisi 

Nampaknya hal ini 

tak akan 

berlangsung seperti 

yang dikehendaki. 

Pada bulan-bulan tertentu mungkin 

kondisinya tidak begitu menyenangkan. 

Proyek rasanya tak dapat diharapkan selesai. 

Pastikan anda melakukan pertemuan dengan 

anggota tim dan bangun semangat anda 

untuk menyelesaikan tugas. 

 
Sungguh 

menakutkan! 

Hal ini betul-betul baru, jadi sungguh 

menakutkan. Untuk mengurangi ketakutan itu 

lakukanlah satu langkah setiap kali. 

Percayalah pada pembimbing atau konsultan 

anda, yang sudah pernah melakukan hal 

serupa sebelumnya. 

 

 Nggak usah repot. 

Kita akan 

melakukannya di 

minggu terakhir. 

 Anda dapat melaksanakannya pada minggu 

terakhir , namun anda tak dapat menunda 

lagi pekerjaan sampai saat itu. Anda perlu 

mengumpulkan data pada saat yang sama. 

Sumber  

rujukan 
Buku-buku 

Gunakan yang sesuai dengan kebutuhan 

penulisan anda 

 Jurnal 

Review riset pendidikan, dalam berbagai 

topic. Cari yang bersifat ilmiah, namun tetap 

terbaca menurut kemampuan anda. 

  

 Perhatikan jurnal-jurnal pendidikan, minimal 

di dalam negeri. Lebih baik lagi yang ada di 

diluar negeri.  Tidak perlu yang terlampau 
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ilmiah, yang anda tidak paham, tetapi 

topiknya terbaru. 

 Web site 

Perhatikan dan coba akses dengan kata 

kunci paling dekat seperti penelitian kimia, 

penelitian tindakan kelas kimia, cara 

mengatasi kesulitan belajar dst.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV STRATEGI PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
 

 

A Kompetensi dan Indikator 

 

3. Mampu mengembangkan prosedur PTK 

 

3.1. memahami sejumlah motode penelitian yang kemungkinan relevan 

dengan kebutuhan saat itu. 

3.2. memilih metode paling sesuai dengan yang diperlukan untuk 

pemecahan masalah yang dihadapi 

3.3. menetapkan prosedur lengkap kegiatan PTK yang ditetapkan 

permasalahannya untuk diteliti 

 
B Pilihan Strategi Penelitian Tindakan  

Walau di dalam penelitian tindakan yang mendapat penekanan 

adalah hasil tindakan yang telah dilakukan, di dalam mencapai hasil itu 

sendiri tetap perlu dilakukan strategi penelitian yang sesuai hingga sampai 

pada hasil yang diperoleh atau diinginkan itu. Di samping itu, sebagai 

bagian dari acuan penggunaan atau pemanfaatan hasil yang dicapai 

tersebut, perlakuan di dalam penelitian itu juga ikut menentukan hasil akhir  

yang dirujuk tersebut. Untuk memberi gambaran  serta membantu 

memberi kemudahan secara umum, Tabel 2 memberi contoh  sejumlah 

informasi berkaitan dengan strategi yang dapat diambil untuk menjawab 

pertanyaan tertentu di dalam penelitian yang ingin anda lakukan. 

 

 
   

PERTANYAAN METODA CONTOH STRATEGI 

Seberapa 

besar 

keberadaan X 

atau Y? 

Kumpulkan data 

tentang individu 

(kasus) atau 

kelompok. 

Seberapa tingkat 

pemahaman siswa saya 

pada konsep kimia SMA 

kelas X? Seberapa 

banyak mereka belajar di 

rumah? 

 

 

Deskriptif 

Apakah X dan 

Y berkorelasi 

Kumpulkan 

sedikitnya dua 

Apakah kemampuan 

memahami konsep kimia 

 

 

Tabel 2 
Contoh strategi yang dapat dilaksanakan untum menjawab pertanyaan 
penelitian tertentu 
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satu sama 

lain? 

set data dari 

kelompok yang 

sama.  

berkaitan dengan waktu 

yang dihabiskan untuk 

mempelajarinya di 

rumah? 

Korelasi 

Apakah X 

menyebabkan 

Y? (tes yang 

lemah) 

Bandingkan 

data dari dua 

kelompok, yang 

tidak dilakukan 

secara acak 

Apakah tingkat 

pemahaman siswa di 

kelas saya tentang kimia 

kelas X berbeda dari 

mereka yang di kelas 

Pak D? (Siapakah yang 

tidak menggunakan 

program kimia pelajari di 

rumah, yang saya 

kembangkan?) 

 

  Quasi-
eksperimen

Apakah X 

menyebabkan 

Y? (tes yang 

lemah) 

Bandingkan dua 

kelompok yang 

ditetapkan 

secara acak 

kepada 

programnya. 

Apakah program 

mempelajari kimia di 

rumah dapat 

menghasilkan tingkat 

pemahaman lebih tinggi? 

 

Eksperimen
 

 

 

Langkah Pelaksanaan Penetlitian Tindakan Kelas 
1. Meninjau langkah dan strategi yang telah dilakukan di dalam kegiatan 

pembelajaran selama ini. Perhatikan kelebihan dan kekurangan yang ada 

di dalam kegiatan yang telah dilakukan. Beri perhatian lebih pada 

kekurangan yang ingin dilakukan pembenahannya. Petimbangkan apakah 

hal itu layak dianggap sebagai bagian dari masalah Anda dan perlu 

diangkat di dalam penelitian. 

2. Menetapkan pertanyaan penelitian. Diharapkan pertanyaan penelitian 

tersebut bermakna dan penting bagi anda. Pertanyaan tersebut 

diharapkan dapat dipakai untuk mengatasi permasalahan yang sedang 

anda hadapi. 

3. Bacalah literatur secara mencukupi untuk mendukung kegiatan 

penelitian yang akan anda lakukan.  Beri penekanan pada hal-hal 

menyangkut permasalahan yang sedang anda hadapi, kemungkinan 

pengatasan permasalahan, serta langkah-langkah pengatasan 

permasalahan yang sesuai dengan kebutuhan anda. 
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4. Rencanakan strategi penelitian yang perlu anda lakukan untuk 

mengatasi permasalahan yang secara spesifik telah anda tetapkan. Di 

dalam mengatasi permasalahan yang ada, diharapkan pemecahan 

tersebut bersifat komprehensif dan dapat diulang, sesuai dengan 

kondisi yang ada. 

5. Ikuti petunjuk di dalam etika penelitian. Perhatikan hal-hal khusus yang 

kemungkinan dapat berakibat buruk pada proses pembelajaran ketika 

anda melakukan penelitian sehingga merugikan siswa dan juga 

kemungkinan dapat merugikan atau membahayakan anda sendiri 

sebagai peneliti maupun sebagai guru. 

6. Kembangkan instrumen yang relevan untuk melakukan tindakan 

pengatasan permasalahan yang sedang atau telah anda miliki. 

Instrumen yang dimaksud hendaknya tidak dimaknai terlampau sempit 

sehingga dimaknai untuk peroleh data-data yang hendak dikumpulkan 

saja, akan tetapi juga berbagai bentuk instrumen lain yang 

memungkinkan munculnya data yang dikumpulkan tersebut. 

7. Kumpulkan data. Pada proses pengumpulan data inilah sebenarnya 

kemampuan sesungguhnya dari anda untuk mengatasi masalah itu 

diuji. Jadi bukan sekedar pada data yang terkumpul. Oleh karena itu, 

buatlah rekaman yang mencukupi untuk segala sesuatu yang anda 

lakukan, termasuk pernak-pernik langkah hingga sampainya anda 

pada data utama yang anda kumpulkan. 

8. Pahami semua data yang anda kumpulkan serta gambaran keterkaitan 

antar dara yang terkumpul, baik data kualitatif serta/atau kuantitatif. 

Hanya dengan itu anda akan mampu melakukan analisis secara 

menyeluruh dan bermakna pada ”tindakan yang telah anda lakukan 

serta hasil yang anda peroleh dari tindakan tersebut”. Analisis data 

yang ada sebaik-baiknya agar anda dapat mengambil kesimpulan 

sebaik mungkin.  

9.  Tetapkan kesimpulan penelitian pada tahap itu secara benar dan jujur. 

Bagian ini merupakan kegiatan merefleksi segala sesuatu yang telah 

anda lakukan.  Jangan lupa bahwa tujuan anda meneliti adalah untuk 

mengatasi permasalahan. Permasalahan itu juga milik anda sendiri. 

Kebermaknaan jawaban atau kesimpulan yang anda tarik atau 

tetapkan setelah melakukan penelitian itu juga untuk anda sendiri 

(setidaknya untuk perbaikan atau peningkatan kualitas diri). Jadi bila 

kesimpulan yang anda tarik atau tetapkan itu salah dan tidak 

bermanfaat bagi anda sendiri, maka kesalahan itu terletak pada anda, 
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kemungkinan bukan pada tindakan atau strategi yang telah anda 

lakukan untuk mengatasi permasalahan. 

10. Lakukan tindakan sesuai dengan hasil penelitian tersebut untuk 

memperbaiki kondisi yang anda hadapi. Penerapan tindakan yang 

perlu dilakukan ini berkaitan dengan pengatasan masalah yang 

dianggap berhasil. Hal ini tentunya sangat ditentukan pada selesainya 

kegiatan penelitian untuk menjawab permasalahan yang dihadapi pada 

waktu itu. Apabila pada siklus tertentu kegiatan penelitian tersebut 

sudah dianggap berhasil maka penelitian untuk tahan pengatasan 

masalah itu dapat dianggap selesai.  

11. Diseminasi atau sosialisasi hasil kegiatan penelitian dapat dilakukan 

setelah hasil kegiatan penelitian tersebut dianggap selesai. Sosialisasi 

atau diseminasi penelitian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai 

cara tergantung pada kebutuhan anda untuk menyosialisasikan hasil 

penelitian itu atau pada kebutuhan audiens untuk mengetahui hasil 

penelitian yang telah anda lakukan tersebut.  

12.  

13. Secara umum penelitian tindakan kelas yang perlu anda lakukan itu 

akan mengikuti siklus-siklus sebagaimana diungkap pada Diagram 1. 

Di situ hal yang dilakukan pada siklus pertama hendaknya tidak 

diartikan sama persis dengan yang dilakukan pada siklus-siklus 

berikutnya. Setiap siklus dikembangkan berdasarkan pada hasil 

pengamatan, perenungan atau refleksi pada tahap atau siklus kegiatan 

sebelumnya. 
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Yang perlu diingat adalah penelitian tindakan tidak harus dianggap 

selesai di dalam satu siklus kegiatan penelitian. Namun demikian, 

sosialisasi hasil penelitian hendaknya diartikan hanya pada saat 

selesainya penelitian itu secara keseluruhan. Sosialisasi penelitian dapat 

saja dilakukan ditengan penelitian yang sedang dilakukan untuk 

menyampaikan hasil penelitian sampai tahap dilakukannya penelitian 

tersebut. Hal ini biasa dilakukan untuk kegiatan penelitian yang bersifat 

berkesinambungan atau penelitian longitudinal. 

 

Dalam konteks penelitian tindakan, siklus penelitian biasanya akan 

diulang dengan kegiatan pada siklus berikutnya yang di situ merupakan 

bentuk upaya atau tindakan yang dianggap lebih baik untuk melakukan 

pengatasan masalah dibanding dengan pada tahap sebelumnya. 

 

Mengusulkan Penelitian Tindakan Kelas 
Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti sendiri tanpa bantuan 

pembiayaan pihak lain tentu akan memiliki pola penulisan rencana 

penelitian sesuai dengan keinginan yang bersangkutan. Dalam hal 

penelitian tindakan kelas maka pola pengembangan perencanaan 

Diagram 1. 
Siklus Kegiatan Penelitian Tindakan Kelas dari Tahap Awal Hingga Tercapainya 
Tujuan Penelitian 
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penelitiannya dapat dibuat dengan mengikuti pedomanyang diberikan di 

dalam tulisan ini. 

  

Dalam hal-hal tertentu, seperti pada lomba karya tulis atau tawaran 

bagi guru untuk melakukan penelitian,  di situ biasanya ditetapkan tata 

cara pengembang-an usulan penelitian yang akan didanai oleh 

sponsornya. Dalam hal semcam ini kadang persyaratan penulisan 

proposal atau usulan penelitian itu sedemikian rupa sehingga hanya hal-

hal pokok yang diinginkan oleh sponsor atau penyelenggara tawaran 

penelitian itu yang perlu diperhatikan. Dengan demikian  hal-hal yang 

tidak diperlukan tidak harus diberi perhatian secara serius pada waktu 

mengembangkan usulan penelitian tersebut.  Walaupun di antara 

pedoman yang dimintakan untuk dikembangkan oleh para peneliti  yang 

akan diberi sponsor itu kemungkinan ada hal-hal esensial yang diminta 

oleh sponsornya, biasanya ada hal-hal serupa yang diinginkan untuk 

ditampilkan. Beberapa hal yang seringkali diminta untuk ditampilkan di 

antaranya adalah butir-butir berikut: 

1. judul penelitian yang menandai dilakukannya penelitian dengan tujuan 

tertentu yang biasanya terungkap di dalam judul penelitian tersebut. 

2. Wilayah kajian atau bidang ilmu cakupan penelitian yang akan 

dilaksanakan. 

3. Latar belakang atau rasional perlunya dilakukan penelitian tersebut. 

4. Perumusan masalah yang ingin diteliti 

5. Cara mengatasi permasalahan yang dirumuskan 

6. Kajian teoritis pendukung tindakan yang akan dilaksanakan untuk 

mengatasi permasalahan yang dirumuskan. 

7. tujuan penelitian 

8. kemanfaatan dari dilaksanakannya penelitian tersebut 

9. metode penelitian agar memungkinkan keberhasilan tindakan yang 

dilakukan untuk mengatasi penelitian. 

10. Jadual kegiatan penelitian itu akan dilaksanakan. 

11. Personalia penelitian, yang biasanya ditekankan pada pelaksana 

utama peneliti 

12. Dana dan rinciannya yang diperlukan untuk menyelesaikan dengan 

baik kegiatan penelitian tersebut. 

13.  Dalam hal-hal tertentu informasi tentang institusi tempat peneliti 

bekerja,  bentuk kolaborasi yang dilakukan dengan individu dari 

institusi lain kadang diminta untuk mengikuti atau untuk menilai 

kelayakan dari kegiatan penelitian yang diusulkan. 
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14. curriculum vitae atau riwayat hidup dari peneliti, khususnya berkaitan 

dengan pengalaman meneliti, kadang diminta oleh sponsor pemberi 

dana untuk meyakinkan kemampuan peneliti menyelesaikan kegiatan 

penelitian yang didanai. 

 

Di bawah ini disampaikan contoh format proposal yang diminta oleh 

Universitas Muhamadiyah Surakarta (UMS) yang menawarkan kegiatan 

penelitian bagi mereka yang memerlukan sponsor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMAT PROPOSAL PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
(CLASSROOM ACTION RESEARCH) 

(DARI UNIVERSITAS MUHAMADIYAH SURAKARTA) 
 

 
A. JUDUL PENELITIAN 

Judul penelitian hendaknya singkat dan spesifik tetapi cukup jelas 

mewakili gambaran tentang masalah yang akan diteliti dan tindakan yang 

dipilih untuk menyelesaikan atau sebagai solusi terhadap masalah yang 

dihadapi. 

 

B. BIDANG ILMU 
Tuliskan bidang ilmu (Jurusan) dari Ketua Peneliti.  

 

C. PENDAHULUAN 
Penelitian dilakukan untuk memecahkan permasalahan pendidikan dan 

pembelajaran. Dalam pendahuluan kemukakan: 

6. Latar belakang masalah secara jelas dan sistematis, yang meliputi:  (a) 

Uraian tentang kedudukan mata kuliah dalam kurikulum (semester, 

mata kuliah yang ditunjang dan mata kuliah penunjang);  (b) 

Gambaran umum isi mata kuliah tersebut termasuk pembagian 

waktunya (lampirkan Analisis Instruksional, SAP, GBPP dari mata 

kuliah yang bersangkutan); (c) Metode pembelajaran yang digunakan 

saat ini. 

7. Masalah yang dihadapi ditinjau dari hasil belajar yang dicapai 

mahasiswa 

 

D. PERUMUSAN MASALAH 
Rumuskan masalah penelitian dalam bentuk suatu rumusan 

penelitian  tindakan kelas. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan 

definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan penelitian. Rumusan 

masalah sebaiknya menggunakan kalimat tanya dengan mengajukan 

alternatif tindakan yang akan diambil dan hasil positif yang diantisipasi. 

Kemukakan secara jelas bahwa masalah yang diteliti merupakan 

sebuah masalah yang nyata terjadi di kelas, penting dan mendesak untuk 

dipecahkan.  Setelah didiagnosis (diidentifikasi) masalah penelitiannya,  

selanjutnya perlu diidentifikasi dan dideskripsikan akar penyebab dari 

masalah tersebut.   
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E. CARA PEMECAHAN MASALAH 
Uraikan pendekatan dan konsep yang digunakan untuk 

menjawab masalah yang diteliti, sesuai dengan kaidah penelitian 

tindakan kelas (yang meliputi: perencanaan-tindakan-
observasi/evaluasi-refleksi, yang bersifat daur ulang atau siklus). 
Cara pemecahan masalah telah menunjukkan akar penyebab 

permasalahan dan bentuk tindakan (action) yang ditunjang dengan data 

yang lengkap dan baik. 

 

F. TINJAUAN PUSTAKA 
Uraikan dengan jelas kajian teori dan pustaka yang 

menumbuhkan gagasan yang mendasari penelitian yang akan 

dilakukan. Kemukakan teori, temuan dan bahan penelitian lain yang 

dipahami sebagai acuan, yang dijadikan landasan untuk menunjukkan 

ketepatan tentang tindakan yang akan dilakukan dalam mengatasi 

permasalahan penelitian tersebut. Uraian ini digunakan untuk menyusun 

kerangka berpikir atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. 

Pada bagian akhir dikemukakan hipotesis tindakan yang 

menggambarkan  tingkat keberhasilan tindakan yang 

diharapkan/diantisipasi. 

 

G. TUJUAN PENELITIAN 
Kemukakan secara singkat tujuan penelitian yang ingin dicapai 

dengan mendasarkan pada permasalahan yang dikemukakan. Tujuan 

umum dan khusus diuraikan dengan jelas, sehingga tampak 

keberhasilannya. 

H. KONTRIBUSI HASIL PENELITIAN 
Uraikan kontribusi hasil penelitian terhadap kualitas 

pendidikan dan/atau pembelajaran, sehingga tampak manfaatnya bagi 

mahasiswa, dosen, maupun komponen pendidikan lainnya. Kemukakan 

inovasi yang akan dihasilkan dari penelitian ini. 

 

I. METODE PENELITIAN 
Uraikan secara jelas prosedur penelitian yang akan dilakukan. 

Kemukakan obyek, latar waktu dan lokasi penelitian secara jelas. 

Prosedur hendaknya dirinci dari perencanaan-tindakan-
observasi/evaluasi-refleksi, yang bersifat daur ulang atau siklis. 

Tunjukkan siklus-siklus kegiatan penelitian dengan menguraikan tingkat 
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keberhasilan yang dicapai dalam satu siklus sebelum pindah ke siklus 

lainnya. Jumlah siklus disyaratkan lebih dari dua siklus.  

J. JADWAL PENELITIAN 
Buatlah jadwal kegiatan penelitian yang meliputi kegiatan 

persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan hasil penelitian dalam 

bentuk bar chart. Jadwal kegiatan penelitian disusun selama 10 bulan. 

 

K. PERSONALIA PENELITIAN 
Jumlah personalia penelitian maksimal 3 orang. Uraikan peran 

dan jumlah waktu yang digunakan dalam setiap bentuk kegiatan 

penelitian yang dilakukan. Rincilah nama peneliti, golongan, pangkat, 

jabatan, dan lembaga tempat tugas, sama seperti pada Lembar 

Pengesahan. 

 

Lampiran-lampiran 
1. Daftar Pustaka, yang dituliskan secara konsisten menurut model 

APA, MLA atau Turabian. 

2. Riwayat Hidup Ketua Peneliti dan Anggota Peneliti (Cantumkan 

pengalaman penelitian yang relevan telah dihasilkan sampai saat ini 

) 

(Penjelasan tentang penelitian PTK silahkan akses di  

www.ums.ac.id./qac/ ) 



BAB V DATA DAN INSTUMEN PENELITIAN 

 

A Kompetensi dan Indikator 
 

4.1. Mampu mengembangkan instrument yang sesuai untuk PTK 

4.2. memahami jenis instrumen penelitian yang akan dilakukan 

4.3. memahami kelebihan dan kelemahan instrumen yang harus 

dikembangkan  

4.4. menyempurnakan istrumen yang lemah 

4.5. menyediakan dengan baik instrumen penelitian yang diperlukan sesuai 

dengan kebutuhan. 

 

B Data dan Sumbernya 
Berikut ini sejumlah informasi ringkas berkaitan dengan 

sumber data yang dapat diakses untuk membantu kelancaran 

pelaksanaan penelitian anda. Untuk itu anda perlu aktif mencari dari 

berbagai sumber yang disarankan di samping juga dari sumber lain 

yang mungkin saja anda temukan sendiri. 
 

 Sumber Rekaman  
(Data kelas atau 

sekolah) 

Sumber konvensional 
(memerlukan pemilihan atau 

pengembangan instrumen 

pengumpulan data. Relatif 

masih mudah diperoleh) 

Sumber inventif 
(Sebagai produk atau 

tampilan. Mungkin sulit 

diperoleh dan sulit 

dievaluasi) 

Rekaman  
• Jenjang kelas siswa *  

• Kehadiran  

• Catatan kedisiplinan  

• penundaan  

• Tidak naik kelas 

• Berhenti sekolah  

• % siswa pada 

pendidikan khusus 

• % siswa yang 

disponsori organisasi 

ttt. 

• Hasil tes 

terstandarisasi.  

• Demografi  

Data perilaku (terbaik) 
• Jurnal guru atau catatan 

lapangan*  

• Jumlah buku yang dibaca  

• Penggunaan perpustakaan  

• Contoh penulisan 

• Jenjang dalam tes*  

• Jenis material yang digunakan 

• Observasi guru berkenaan 

dengan partisipasi, interaksi 

siswa dll.*  

• Observasi luar pada kegiatan 

kelas $  

• Jurnal siswa  

• Catatan pertemuan  

• Exhibits$  

• Portfolios$  

• Expositions$  

• Videotapes$  
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• Keanggotaan komite 

sekolah  

Data Arsip 
• Literatur Penelitian*  

• Kebijakan atau aturan 

local berkaitan dengan 

pendidikan. 

• Pedoman kurikulum 

lokal  

• Laporan akreditasi 

  

• Kegiatan sukarela orangtua 

(jam, jenis)  

• Pengembangan staf (jam, jenis). 

• Rekaman audio dan video 

kegiatan kelas $  

Data persepsi (sikap, 

pendapat) 
• Survey  

• Nterview sederhana  

  

  

*=sumber data sangat 

baik 

$=mungkin mahal dari 

segi waktu dan dana 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI MELAPORKAN HASIL PENELITIAN 

A Kompetensi dan Indikator Pencapaian 
a. Mampu memperoleh, menganalisis data dan menyajikan hasil 

penelitian dengan jelas 

 

b. memahami jenis data yang dikumpulkan dalam penelitan yang 

dilakukan 

c. memahami sumber data penelitiannya 

d. memahami cara perolehan data secara baik  yang diperlukan dalam 

penelitiannya 

e. menguasai cara menganalisis data sesuai jenisnya dan cara 

penyajiannya 

f. menguasai cara pelaporan penelitian tindakan kelas serta publikasi 

ilmiah. 

 

B Makna Laporan Hasil Penelitian 
Yang dimaksud dengan melaporkan hasil penelitian sebenarnya 

dapat dimaknai sebagai menuliskan keseluruhan hasil penelitian mulai dari 

latar belakang atau rasional dilakukannnya penelitian; permasalahan yang 

dihadapi; cara mengatasai permasalahan; landasan teroritis untuk memilih 

dan menetapkan cara pengatasan masalah; metode penelitian yang 

dilakukan untuk menjawab atau mengatasi permasalahan; data yang perlu 

dikumpulkan untuk membuktikan kesesuaian hasil kegiatan pengatasan 

permasalahan; instrumen penelitian untuk mengumpulkan data yang 

dimaksud; analisis data yang telah diperoleh; penarikan kesimpulan serta 

kemungkinan rekomendasi  berdasar hasil penelitian. Yang tak kalah 

penting adalah menyajikan rujukan atau daftar pustaka yang dipakai untuk 

dasar mengungkap landasan teoritis. Hal itu biasanya dilakukan bila yang 

bersangkutan melakukan penelitian secara umum dan menyerahkan 

laporan penelitiannya. Namun demikian, melaporkan hasil penelitian 

dalam rangka diseminasi hasil penelitian mungkin tidak harus dalam 

bentuk semacam itu. Akibatnya tidak semua laporan hasil penelitian 

disajikan dengan cara di atas.  

Media diseminasi hasil penelitian yang lain mungkin tidak 

mensyaratkan hal di  atas sekaligus dengan urutan seperti yang 

digambarkan itu, tetapi  boleh saja mensyaratkan hal lain. Jurnal 

penelitian, mungkin tidak sepenuhnya sama dalam menyajikan hasil 

penelitian dibanding dengan informasi di atas. Sesuai dengan misi jurnal 
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tersebut, dapat saja sajian hasil penelitian jauh lebih sederhana dari butir-

butir yang disampaikan sebelumnya atau justru sebaliknya, lebih rumit 

atau kompleks. Namun demikian, secara umum butir-butir yang 

disampaikan di atas akan dapat diperoleh dalam laporan dalam bentuk 

jurnal khusus hasil penelitian.  Oleh karena itu ketika anda harus 

melaporkan hasil penelitian maka anda perlu melihat pedoman yang 

dipakai oleh institusi diseminasi yang mempublikasikan hasil penelitian 

tersebut secara seksama dan mengikutinya secara utuh. Bila tidak, 

laporan hasil penelitian anda  kemungkinan besar akan ditolak untuk 

dipublikasikan.  

Dalam banyak hal, penulisan laporan hasil penelitian memiliki 

implikasi pelaporan hasil utama penelitian berkaitan dengan informasi 

pengujian kebenaran cara pengatasan permasalahan sebagaimana 

diungkap dalam bentuk hipotesis penelitian  (bila ada hipotesisnya) atau 

informasi deskriptif, bila anda melakukan studi semacam eksplorasi. 

Secara umum, laporan penelitian akan terungkap sebagai jawaban atas 

permasalahan di dalam penelitiannya. Oleh karena itu di dalam bab ini 

pembahasan tentang laporan hasil penelitian lebih ditekankan pada hal 

terakhir, yakni memberi cara pada pengungkapan hasil penelitian yang 

bertumpu pada penjawaban pertanyaan penelitian. Bagian ini penting 

diperhatikan, karena bila dalam proses diseminasi hasil penelitian harus 

dibuat sangat singkat atau ringkas maka bagian inilah yang paling pantas 

ditampilkan atau ditonjolkan. Bila tidak, orang akan bertanya apa yang 

telah dilakukan dalam penelitian anda dan bagaimana sebenarnya hasil 

penelitian anda tersebut. 

Pada prinsipnya, apakah penelitian anda itu bersifat kuantitatif 

atau kualitatif, laporan penelitian merupakan bukti utama bahwa anda 

telah melaksanakan penelitian tersebut. Pada kondisi tertentu, seperti 

penelitian yang didanai oleh pemberi sumber dana tertentu (funding 

agencies) maka laporan penelitian itu sekaligus menandai bentuk 

pertanggung jawaban anda atas pensponsoran terseubut.  

 

Melaporkan Bagian Utama Penelitian. 
Bagian utama penelitian yang dimaksud di sini adalah 

penjawaban atas pertanyaan penelitian. Di dalam laporan penelitian yang 

bersifat umum dan menyeluruh, bagian ini sering kali dianggap sebagai 

kesimpulan dari penelitian. Oleh karena cara menulis atau mengungkap 

kesimpulan ini akan menentukan sesuai atau tidaknya jawaban anda pada 

pertanyaan atau permasalahan penelitian, diperlukan latihan serta 
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pembiasaan yang memungkinkan anda dapat mengungkap dengan jelas 

dan benar serta efektif kesimpulan penelitian tersebut. 

Bila anda melakukan uji statistik di dalam penelitian anda, maka 

anda perlu menyajikan hasil analisis tersebut  pada bagian HASIL atau 

SIMPULAN di dalam makalah diseminasi anda. Ada banyak cara untuk 

mengungkap hasil penelitian ini. Dalam banyak hal, anda perlu meletakkan 

informasi ini dalam kalimat yang menyatakan hasil penelitian. Bila anda 

melakukan pengulangan pengujian dengan hasil yang sama, atau bila 

anda memiliki satuan informasi yang rumit, sebaiknya anda menampilkan 

informasi tersebut di dalam charta. Selanjutnya, anda dapat merujuk ke 

charta tersebut untuk memberi penjelasan tentang hasil analisis yang telah 

anda lakukan tersebut. 

Kadang akan cukup membantu bila anda menuliskan kalimat dan 

meletakkan kalimat tersebut di dalam informasi statistik yang anda 

sampaikan, sehingga memberi gambaran tentang kesinambungan 

informasi yang anda tuliskan tersebut pada penyajiaan hasil analisis data 

anda. 

Berikut ini adalah sejumlah contoh penyajian hasil analisis data 

untuk keperluan pelaporan penelitian yang telah anda lakukan. Contoh di 

bawah ini tentu saja tidak bersifat mengikat. Namun demikian, sebaiknya 

anda perhatikan format utama yang selanjutnya dapat anda modifikasi 

sesuai keperluan masing-masing pelaporan atau penyajian yang ingin 

anda lakukan dengan menggunakan gaya bahasa anda sendiri yang 

komunikatif. 

Format umum laporan penelitian kuantitatif 
Uji kebermaknaan (signifikansi) 

Uji signifikansi (derajat kebebasan) = hasil tes, tingkat kemungkinan 

CONTOH 

Statistika deskriptif: 

Berkaitan dengan waktu yang dihabiskan untuk melaksanakan 

pekerjaan rumah, siswa lelaki menghabiskan waktu rata-rata 28 menit 

semalam, sementara anak perempuan menghabiskan waktu 36 menit 

(Lihat Tabel xx  untuk mengetahui deskripsi waktu berkaitan dengan 

jantina/gender dan jenjang pendidikannya.) 

76% dari para siswa memerlukan bantuan orang tua mereka 

setiap malamnya ketika mengerjakan pekerjaan rumah mereka. 

(Seringkali tabel atau grafik batang dapat menyajikan dengan 

lebih baik dan memperjelas informasi yang disampaikan secara deskriptif 

tersebut. Selanjutnya anda dapat memberi deskripsi ringkas dalam teks 
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dan meminta pembaca untuk merujuk ke tabel atau charta yang diperlukan 

untuk dirujuk. 

Korelasi: 
Jenjang studi dan jumlah pekerjaan rumah yang diberikan kepada siswa 

berkorelasi sangat tinggi. 

Misal: 

Antara jenjang studi dan jumlah pekerjaan rumah pelajaran kimia yang 

diberikan kepada siswa di SMA Negeri 1 Semarang berkorelasi sangat 

tinggi.  

r(120) = 0,65, p < 0,01 

Di sini r merupakan penanda korelasi 

(120)  merupakan derajat kebebasan, bilangan yang didasarkan pada 

jumlah subjek penelitiannya. 

= 0,65 di dalam penulisan bahasa Inggris sering dituliskan sebagai .65; 

menyatakan koefisien korelasi. Harga koefisien korelasi berada di antara -

1.00 hingga + 1.00. 

p < 0,01 menyatakan taraf signifikansi (α), artinya apa yang dinyatakan itu 

kemungkinannya setidaknya 99% benar atau kemungkinan kesalahan dari 

pernyataan itu adalah paling besar 1%. Kadang dipakai α < 0,05. Gunakan 

α sesuai dengan kebutuhan dan taraf sesungguhnya, jangan berlebihan, 

bila memang tidak diperlukan dan instrumen tidak memungkinkan untuk 

menyatakan harga α yang lebih tinggi. Bila tidak signifikan tuliskan TS 

(tidak signifikan). 

T-Test 
Secara signifikan anak perempuan bekerja lebih lama dibanding dengan 

anak laki-laki dalam mengerjakan pekerjaan rumah mereka. 

Secara signifikan anak perempuan bekerja lebih lama dalam mengerjakan 

pekerjaan rumah mereka (M = 35) dibanding dengan anak laki-laki (M = 

28), t(120)=2.73, p<.01. 

t  tanda untuk t-test 

(120) menyatakan derajat kebebasan,  

=2.73 menyatakan harga t-test  

p<.01 menyatakan taraf signifikansi 

(M = 35) rata-rata skor anak perempuan 

(M = 28) rata-rata skor anak laki-laki 
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Analisis Varians (Anova) 
Berkaitan dengan variabel jumlah waktu yang digunakan untuk 

mengerjakan rumah, anak kelas sepuluh menggunakan waktu paling 

sedikit, anak kelas sebelas menggunakan waktu sedang, sementara anak 

kelas 12 menggunakan waktu paling lama dalam mengerjakan pekerjaan 

rumah mereka. 

Berkaitan dengan variabel jumlah waktu yang digunakan untuk 

mengerjakan rumah, anak kelas sepuluh menggunakan waktu paling 

sedikit (M = 19 menit), anak kelas sebelas menggunakan waktu sedang 

(M = 32 menit), sementara anak kelas 12 menggunakan waktu paling 

lama dalam mengerjakan pekerjaan rumah mereka (M = 42 menit). 

Perbedaan itu secara statistik signifikan, F(2,120) = 6,22, p< 0,05. 

F menandai uji analisis varians 

(2,120) menyatakan derajat kebebasan, tergantung pada jumlah  jumlah 

kelompok dan jumlah subjek. 

 = 6,22 menyatakan harga F, pada hasil uji 

p< 0,05 menyatakan tingkat signifikansi pada hasil cetakan analisis 

(Gunakan TS bila tidak signifikan atau dalam bahasa Inggris NS untuk not 

significant  pada 0,05 atau lebih baik) 

M = menyatakan rerata skor untuk masing-masing kelompok. 

 

Chi Kuadrat (Chi square) 
Anak perempuan memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan 

pekerjaan rumah mereka dibanding dengan anak laki-laki. 

Anak perempuan memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan 

pekerjaan rumah mereka dibanding dengan anak laki-laki, X2 (1) = 4,3, p< 

0,05. 

X2 tanda untuk tes chi kuadrat 

(1) derajat kebebasan, tergantung pada jumlah kelompok 

= 4,3 menyatakan harga chi kuadrat 

p< 0,05 menyatakan taraf signifikansi. 

 

C Uji berganda (Multiple Test) seperti t-test, korelasi 
berganda, dst) 

Ada perbedaan bermakna antara siswa perempuan dan laki-laki 

pada delapan dari sepuluh pengukuran penyelesaian pekerjaan rumah, 

yang di situ siswa perempuan melakukan lebih baik dibanding anak laki-

laki kecuali dalam hal pencarian bantuan dan hasil akhir. Silahkan 
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merujuk ke Tabel yy untuk daftar  skor uji t dan reratanya. (Buat tabel 

berisi informasi yang disebutkan itu) 

Dari sejumlah contoh di atas dapat anda ketahui bahwa 

sebenarnya banyak hal yang perlu dilakukan dan sekaligus menampilkan 

hasil statistik, bila penelitian anda mengumpulkan data-data kuantitatif 

yang memerlukan penganalisisan secara kuantitatif. 

Untuk penyajian data deskriptif, yang perlu anda lakukan 

tentunya menyajikan hasil penelitian yang telah anda lakukan tersebut 

dengan menggunakan bahasa yang baik, jelas dan ringkas  atau seefektif 

mungkin. Pelaporan hasil penelitian secara deskriptif tidak berarti tidak 

boleh menggunakan angka-angka di dalamnya. Namun, pengungkapan 

angka-angka tersebut tidak harus dimaknai sebagai pernyataan hasil 

penelitian yang bersifat kuantitatif.  

 

Penulisan Laporan Penelitian Kualitatif 
Sejalan dengan  hal di atas, di dalam penelitian kualitatif, hasil 

penelitian yang telah dilakukan juga perlu dilaporkan. Di dalam penelitian 

tindakan kelas, tidak tertutup seseorang menggunakan cara penelitian 

kualitatif di dalam mengatasi permasalahannya. Oleh karena itu, cara 

penyajian hasilnya juga perlu menyesuaikan dengan kebutuhan.  

Sebagaimana yang umum dilakukan di dalam pelaksanaan 

penelitian kualitatif, penyajian hasil penelitiannya juga diharapkan dapat 

dilakukan secara efektif dan efisien.  Dengan demikian, merupakan 

tanggung jawab penelitinya untuk menyajikan hasil penelitiannya 

sehingga dapat diterima dengan baik oleh pihak lain atau setidaknya 

kolega para peneliti itu sendiri. 

Sesuai dengan  namanya, hasil penelitian kualitatif akan 

menampilkan informasi yang bersifat kualitatif, sekaligus berkualitas tinggi 

dalam cara penyajiannya. Betapapun, hasil penelitian tetaplah harus 

menyatakan hasil penelitian, bukan  sekedar merupakan opini penelitinya. 

Pengungkapan hasil penelitian kualitatif tetap harus bersifat faktual. 

Keberhasilan penelitian kualitatif  justru sangat ditentukan oleh kualitas 

hasil penelitian yang disajikan, di luar kualitas cara penyajian. Dengan 

demikian, peneliti hendaknya membatasi diri untuk sebanyak mungkin 

tidak memasukkan unsur  subjektif penilaian yang dapat berpengaruh 

kepada kualitas penelitian itu sendiri. 

Karena kebanyakan penelitian kualitatif lebih banyak 

menggunakan unsur bahasa komunikasi verbal (di luar bahasa 

matematika) tentunya pemilihan kata yang dipakai akan berpengaruh  
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terhadap kualitas hasil. Pemilihan kata-kata yang tegas membedakan 

akan lebih memperjelas hasil penelitian  dibangin dengan bila 

menggunakan kata berbunga-bunga atau berlebihan yang dapat 

bermakna ganda (ambiguous). 

Contoh: 
Kemauan siswa kelas X SMAN 23 Semarang dalam 

menyelesaikan pekerjaan rumah pelajaran kimia amat sangat dipengaruhi 

oleh  kebiasan mereka menonton acara televisi. Semakin suka mereka 

menonton acara televisi, semakin rendah kemauan  menyelesaikan 

pekerjaan rumah mereka. 

Akan lebih baik  bila dituliskan seperti berikut: 

Kemauan siswa kelas 2 SMAN 1 Semarang dalam 

menyelesaikan pekerjaan rumah pelajaran kimia sangat dipengaruhi oleh 

lama waktu mereka menonton acara televisi. Semakin lama mereka 

menonton acara televisi, semakin sedikit jumlah pekerjaan rumah yang 

mereka selesaikan. 

Di dalam pernyataan terakhir, kita dapat melihat bahwa kualitas 

informasi yang disampaikan itu lebih berbobot dan terarah dibandingkan 

dengan pernyataan di atas. 

Walaupun penelitian kualitatif tidak berwacana tentang angka, 

penggunaan angka matematika tidak harus dilarang di dalam pelaporan 

penelitian. Justru hal itu dapat membantu memperjelas informasi hasil 

penelitian yang disampaikan. Bandingkan pernyataan di bawah ini: 

Lima dari 20 siswa yang ada di kelas X-A lebih suka belajar kimia 

sambil mendengarkan musik dibanding dengan siswa lain sekelas. 

Sebagian kecil siswa yang ada di kelas X-A lebih suka belajar 

kimia sambil mendengarkan musik dibanding dengan siswa lain sekelas. 

Untuk Latihan: 

Cobalah anda buat sedikitnya 5 pernyataan kualitatif yang mudah 

dipahami dan tidak bermakna ganda.  Anda perlu sering melatih membuat 

pernyataan yang bersifat kualitatif  bukan untuk sekedar keperluan 

penelitian, tapi dengan pembiasaan tersebut anda akan membiasakan diri 

berkomunikasi secara lebih efektif. Hal ini terutama sekali anda perlukan 

ketika anda harus memperkenalkan berbagai macam konsep, termasuk 

konsep kimia, kepada siswa yang baru memperoleh atau mengenalnya 

pertama kali.  
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Cara Penulisan Rujukan  
Di dalam penulisan karya ilmiah, termasuk laporan hasil 

penelitian, anda akan diminta untuk menyajikan sumber informasi tempat 

anda merujuk. Hal ini merupakan kebiasaan yang baik karena dengan itu 

anda diajak atau dilatih untuk bersikap jujur dalam mengungkapkan 

pendapat atau informasi yang anda kemukakan. Dengan mengungkap 

sumber informasi rujukan, anda akan terhindar dari sifat plagiarisme, 

yang tidak menghargai karya orang lain. 

Untuk penulisan rujukan ada sejumlah cara yang bisa dipakai. Di 

sini kita tidak akan membahas bermacam-macam cara tersebut. 

Sebaliknya, kita akan mengadopsi salah satu cara yang sering digunakan 

untuk tujuan penulisan karya ilmiah. Hal ini dimaksudkan untuk tidak 

membuat anda bingung, melainkan untuk dapat berlatih secara konsisten 

menggunakan satu cara. Bila anda sudah memahami dengan baik, 

mungkin pada kesempatan lain anda akan berkeinginan untuk 

mempelajari yang lain. Pada saat itu anda telah memiliki pola tertentu 

yang dapat saja diadaptasi dengan cara lain. Yng penting, anda konsisten 

dalam penggunaan dan penerapannya. 

Sementara ini, yang akan kita bahas adalah cara perujukan dan 

penulisan sumber rujukan atau pustaka menggunakan cara APA 

(American Psychological Association). Pilihan pada cara ini berdasarkan 

pertimbangan bahawa cara ini banyak dipakai di banyak publikasi ilmiah. 

Yang perlu diketahui, cara APA tidak hanya dibatasi untuk kelompok 

psikolog Amerika itu, tetapi juga oleh kelompok akademisi lain di luar 

bidang psikologi. 

Secara ringkas informasi tentang hal ini dibahas pada halaman 

berikutnya setelah halaman ini. 

 

 

 

 

 



PENULISAN RUJUKAN MENURUT FORMAT 
AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION 

(APA) (Edisi ke 5) 

 

Lembar ini  merupakan pedoman ringkas penggunaan dalam penulisan 

rujukan karya ilmiah. Namun demikian, hal ini tidak dimaksudkan untuk 

mengganti petunjuk pemublikasian  APA edisi ke 5. Hanya contoh-contoh 

tertenu saja yang diambil di sini. Untuk contoh-contoh lain silahkan lihat 

pedoman yang ada. Ketika menggunakan format APA, sangat penting untuk 

mengingat bahwa tujuan dari pemublikasian pedoman adalah untuk 

membantu staf pengeditan jurnal APA dalam penataan letak (typesetting). 

Lembaran ini sendiri dimaksudkan untuk mereka yang sedang menulis artikel 

atau makalah. Karena itu anda diharapkan tidak terlampau repot karena 

bagian ini memang dibuat reletif sederhana untuk mudah dirujuk dan 

dipahami. Tentu saja anda berhak untuk tidak menggunakan sistem ini kalau 

memang itu tidak anda kehendaki atau tidak dikehendaki oleh institusi 

penerbitan tempat anda mengirimkan artikel atau tulisan anda. Sebagai 

pegangan, anda diharapkan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh institusi 

penerbitan tempat anda mengirim artikel anda. 

Penuliasn Artikel Jurnal, Satu Pengarang 

Simon, A. (2000). Perceptual comparisons through the mind’s eye. Memory & 

Cognition, 23, 635-647. 

Penuliasn Artikel Jurnal, Dua Pengarang 

Becker, M. B., & Rozek, S. J. (1995). Welcome to the energy crisis. Journal of 

Social Issues, 32, 230-343. 

Penuliasn Artikel Majalah, Satu Pengarang 

Garner, H. J. (1997, July). Do babies have a universal song? Psychology 

Today,102, 70-77. 

Penulisan Artikel Koran, Tanpa Pengarang 

Study finds free care used more. (1982, April 3). Wall Street Journal, pp. A1, 

A25. 
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Buku, Dua Pengarang 

Strunk, W., & White, E. B. (1979).  The elements of style (3rd ed.). New York: 

Macmillan. 

Buku, Teredit 

Letheridge, S., & Cannon, C. R. (Eds.). (1980). Bilingual education. New 

York: Praeger. 

Artikel atau Bab Dalam Buku teredit, Dua Orang 

Sheets, B. (2006). The cost of lingering arm injuries. In B. Selig,. & W. Selig 

(Eds.), A compilation of long stories (pp. 211-234). Milwaukee, WI: MB 

Press. 

Dokumen ERIC 

Peterson, K. (2002). Welfare-to-work programs: Strategies for success 

(Report No. EDO-JC-02-04). Washington D.C.: Office of  

Educational Research and Improvement. (ERIC Document Reproduction 

Service No. ED467985) 

Enti Ensiklopedia 

Imago. (2000). In World Book Encyclopedia (Vol. 10, p. 79).  Chicago: World 

Book Encyclopedia. 

Laporan Organisasi Swasta 

Kimberly-Clark. (2002). Kimberly-Clark (Annual Report). Dallas, TX: Author. 

Brosur 

Minnesota Coconut Growers Association. (2008). Growing coconuts for fun 

and profit [Brochure]. Crookston, MN: Author. 

Disertasi 

Olsen, G. W. (1985). Campus child care within the public supported post-

secondary educational institutions in the  
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State of Wisconsin (dare care) (Doctoral dissertation, University of Wisconsin-

Madison, 1985). Dissertations Abstracts International, 47/03, 783.  

Pita Video 

Mass, J. B. (Producer), & Gluck, D. H. (Director). (1979). Deeper into 

hypnosis. (Motion picture). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

 

Penyitiran Pernyataan yang Dibahas di Dalam Sumber SekunderCitation 
of   

Untuk menyitir sumber sekunder, rujuklah kedua sumbernya di dalam teks 

anda, tetapi sebutkan satu sumber saj adi daftar rujukan, yaitu sumber 

sebenarnya anda menyitir  informasi tersebut. 

Contoh, misalnya anda membaca buku Fielder (2008) dan anda ingin 

mengungkap kalimat berikut dalam artikel tersebut: Braun (2008) 

mendefinisikan kecepatan pukulan bola  sebagai “kemampuan untuk 

menangkap bola dengan pemukul yang sedang bergerak” (hal 11). 

Di sini, penyitiran anda mungkin akan seperti berikut ini: “Braun, 2008, dalam 

Fielder, 2008,  menyatakan bahwa...). Selanjutnya di dalam rujukan, anda 

menyebutkan secara lengkap tulisan Fielder. 

Format Electronik 

Artikel Internet Berdasarkan Pada Sumber Cetakan 

Penyitiran dilakukan seperti dari artikel tertulis dan diikuti dengan pernyataan 

pengaksesan informasi yang menandai tanggal pengaksesan dan 

sumbernya. 

Sahelian, R. (1999, Januari).  Achoo!  Better Nutrition, 61, 24.  diakses 17 

September, 2008, dari indeks akademik. 

Halaman Web Dengan Pengarang Organisasi Swasta 

Midwest League. (2003). Pitching, individual records. Diakses 1 Oktober, 

2003, dari http://www.midwestleague.com/indivpitching.html 
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Bab atau Bagian dari Dokumen Internet 

Thompson, G. (2003). Youth coach handbook.  In Joe soccer. Diakses 17 

September 2004, dari http://www.joesoccer.com/menu.html 

Halaman Web Dengan Pengarang Pemerintah 

Wisconsin Department of Natural Resources. (2001). Glacial habitat 

restoration areas. Diakses 18 September 2007, dari  

http://www.dnr.state.wi.us/org/land/wildlife/hunt/hra.htm 

Informasi Perusahaan dari Kumpulan Basis Data  

Ripon Pickle Company Inc. (company profile). (2003). Retrieved September 

18, 2002, dari Business and Company Resource Center. Ingersoll-Rand 

Company Limited (company profile). (2004). In Hoovers.  Diakses 29 

April2004, dari Lexis-Nexis. 

Komunikasi Pribadi  

Komunikasi pribadi mungkin berupa berita e-mail, wawancara, pidato tidak 

tertulis, pembicaraan telepon. Karena informasinya yang tidak dapat diakses 

secara tertulis maka dapat ditampilkan sebagai berikut: Contoh: Salahudin 

(komunikasi pribadi, 5 April 2008) menyatakan bahwa … atau pada 

wawancara yang terbaru ( Salahudin, 5 Juni 2008) mengungkapkan …  

Penyitiran rujukan dalam Teks 

Untuk  menyebutkan rujukan dari daftar pustaka dari suatu teks, hendaknya 

digunakan metode pengarang-tanggal.  Maksudnya, gunakan nama akhir 

pengarang (tanpa akhiran) dan tahun publikasi dalam teks pada tempat yang 

sesuai.  

Misal: Para peneliti menengarai bahwa masih banyak hal yang perlu 

diharapkan dari mahasiswa di perguruan tinggi (Hudson, 2001) serta 

pendidikan menengah (Taylor & Hornung, 2002). 

Satu Pengarang 

Issac (2001) mengetahui dari penelitiannya... 

Dalam studinya diketahui bahwa…Isaac, 2001) 

Dua atau Lebih Pengarang 

Bila suatu karya ditulis oleh dua pengarang, selalu sebutkan kedua nama 

pengarang setiap kali perujukan itu diperlukan. Untuk karya tulis dengan tiga, 

empat, atau lima pengarang, sebut semua nama pengarang pada waktu 
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pertama kali merujuk. Untuk perujukan selanjutnya sebutkan nama akhir 

pengarang atau penulis pertama diikuti dengan kata et al. 

 

Bila karya itu tidak dituliskan pengarangnya 

Nyatakan beberapa kata pertama yang muncul dalam entrinya dalam daftar 

(biasanya berupa judul) diikuti dengan tahun.  

Bagian khusus dari sumbernya 

(Yount & Molitor, 1982, hal. 19) 

(Cooper, 1983, Bab 4) 

Karya Tanpa Nama Pengarang 

(“New Student Center,” 2002) 

 

Untuk informasi lebih lengkap cara penyitiran informasi dengan 

menggunakan tanda kutip silahkan merujuk pada sumber-sumber langsung 

tulisan ilmiah yang ada di berbagai jurnal ilmiah yang anda kenal. Pada 

dasarnya yang diperlukan adalah informasi pengutipan yang jelas sampai 

batas tertentu, yang menandai bahwa kutipan itu berasal dari orang atau 

pihak lain, bukan tulisan asli penulis yang merujuk.  

 

Aturan Umum Penulisan Pada Halaman Rujukan (Daftar Pustaka): 

• Mulailah menulis rujukan pada halaman baru. Halaman tersebut 

diawalai dengan Daftar Rujukan/Pustaka bila banyak, atau 

Rujukan/Pustaka, bila hanya satu. Tuliskan di tengan atas halaman, 

menggunakan huruf Besar dan Kecil. Bila daftar rujukan atau pustakan 

itu menggunakan lebih dari satu halaman, anda tidak perlu menulis lagi 

kata Daftar Rujukan/Pustaka.  Langsung saja tulis rujukan berikutnya 

pada halaman baru tersebut.  

• Gunakan atau beri satu spasi setelah tanda-tanda baca. 

• Baris pertama mulai dari garis tepi. Baris selanjutnya dimulai pada 

beberapa spasi ke dalam membentuk indentasi tergantung (lihat contoh 

cara penulisan daftar rujukan seperti dalam tulisan ini). 

• Beri spasi ganda di antara perujukan. Gunakan spasi tunggal pada 

penulisan satu rujukan. 

• Gunakan cetak miring pada judul buku, majalah, Koran, dan jurnal. 

• Pustaka yang dirujuk, hendaknya muncul di dalam daftar 

rujukan/pustaka. Sebaliknya, setiap entri di dalam daftar 

rujukan/pustaka juga harus dirujuk di dalam teksnya. 

• Susun, entri menurut urutan abjad.  
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• Letakkan tahun penerbitan karya dalam tanda kurung. Untuk majalah 

dan koran, tuliskan tahun diikuti dengan bulan dan tanggal, bila ada. 

Bila tak ada tanggal, tuliskan n.d. (no date)  

• Tuliskan nomor volume majalah, jurnal, dan lembar berita. Tuliskan 

nomor issue bila dan hanya bila setiap issue dimulai pada halaman 1.  
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Abstrak. Kecepatan Etektif Membaca (KEM) siswa kelas 3 D SLTP 3 

Patebon, Kendal masih rendah, yaitu 106 kpm. Angka ini masih jauh dari 

angka KEM ideal untuk siswa SLTP yaitu 250 kpm. Hal ini disebabkan antara 

lain belum diternukannya pendekatan/metode/teknik pembelajaran yang 

efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan, antara lain: (1) agar siswa 

dapat menumbuhkan kemampuan membaca pemahaman untuk menangkap 

informasi bacaan, dan (2) agar siswa dapat meningkatkan KEM mereka. 

  

Usaha pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan model 

pembelajaran Tri Fokus Steve Snyder. Pembelajaran tersebut dibagi dalam 

sejumlah kegiatan, yaitu; (1) pendahuluan, yang meliputi pemberian motivasi 

berkaitan dengan kegiatan membaca cepat dan pemahaman serta  

pengenalan (penjelasan) tentang teknik Tri Fokus Steve Snyder, (2) kegiatan 

inti, yaitu praktik membaca dengan teknik Tri Fokus Steve Snyder, dan (3) 

penutup, yaitu evaluasi atau pengukuran KEM siswa. 

  

Berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran yang menggunakan Teknik Tri 

Fokus Steve Snyder dapat disimpulkan bahwa: (1) rata-rata KEM siswa kelas 

3 D meningkat dari 106,50 kpm pada pembelajaran pertama (tidak 

menggunakan teknik trifokus) menjadi 128,72 kpm pada pembelajaran 

kedua, dan (2) terjadi perubahan minat, motivasi, dan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran. 

  

PENDAHULUAN 
 

Hasil studi yang dilakukan oleh Book and Reading Development 

(1992) yang dilaporkan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa  kebiasaan 

membaca belum terjadi pada siswa SD dan SLTP. Hasil studi tersebut juga 

menunjukkan adanya korelasi antara mutu pendidikan secara keseluruhan 

dengan waktu yang tersedia untuk membaca dan ketersediaan bahan 

bacaan. Selanjutnya hasil studi tersebut menyimpulkan bahwa belum 

dimilikinya kebiasan membaca oleh siswa cenderung memberikan dampak 

negatife terhadap mutu pendidikan SD dan SLTP secara nasional (Sitepu: 

1999). 

  

Pada tahun yang sama, IEA (International Association for Evaluation 

Education Achievement) mengungkapkan bahwa kebisaaan membaca siswa 

Indonesia berada pada peringkat ke-26 dari 27 negara yang diteliti. 
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Rendahnya kemampuan membaca tersebut dipengaruhi oleh faktor internal 

dan eksternal sekolah. 

  

Rendahnya minat dan kemampuan membaca antara lain tampak pada 

rendahnya kecepatan efektif membaca (KEM) mereka. Hal ini merupakan 

salah satu indikator bahwa  pembelajaran membaca di sekolah belum 

maksimal, kalau tidak boleh dikatakan gagal. Padahal kita mengetahui bahwa 

rendahnya kemahiran membaca akan sangat berpengaruh pada kemahiran 

berbahasa yang lain, yaitu mahir menyimak listening skills), mahir berbicara 

(speaking skills), dan mahir menulis (writing  skills) (Tarigan: 1994). 

   

Penggunaan pendekatan, metode, dan teknik membaca yang tidak 

tepat diasumsikan merupakan salah satu faktor penentu kurang maksimalnya 

pencapaiaan tujuan membaca di sekolah. Selain itu, alokasi waktu yang  

disediakan  untuk pembelajaran masih sangat minim. Akibatnya pelatihan-

pelatihan yang diberikan oleh guru untuk pelatihan membaca siswa 

cenderung diarahkan hanya membaca bacaan-bacaan pendek yang terdapat 

dalam buku paket. Pemahaman guru terhadap kiat-kiat pengembangan 

membaca yang baik juga disinyalir sangat kurang. 

  

Demikian juga halnya yang terjadi pada siswa kelas 3 D SLTP 3 

Patebon, Kendal, Jawa Tengah semester I tahun pembelajaran 2002/2003. 

Dari pengukuran awal diketahui bahwa KEM mereka masih rendah yaitu 

106,50 kpm. Angka ini menurut Nurhadi masih jauh dari KEM ideal untuk 

siswa SLTP, yaitu 250 kpm. 

   

Kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan harus segara ditangani 

dengan sungguh-sungguh, simultan, dan terencana. Rendahnya KEM siswa 

akan memengaruhi rendahnya kemampuan mereka dalam menemukan isi 

bacaan yang dibaca. Hal tersebut akan berakibat pada turunnya minat baca 

mereka. Pada akhirnya gairah belajar dan prestasi akademik mereka 

menurun. 

    

Ada dua faktor utama penyebab rendahnya KEM siswa. Pertama, 

faktor siswa yang terdiri atas: (1) faktor internal antara lain rendahnya minat 

dan motivasi membaca, penguasaan bahasa yang rendah, dan intelegensi 

siswa, dan (2) factor eksternal antara lain: keadaan sosial ekonomi siswa, 

lingkungan yang kurang  kondusif untuk peningkatan kemahiran membaca. 

Kedua, factor guru antara lain: kemampuan guru dalam memotivasi siswa, 
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dan kemampuan guru mengelola kelas untuk pembelajaran membaca masih 

kurang. 

   

Teknik Tri Fokus Steve Snyder adalah teori mutakhir yang 

berkembang saat ini, cukup sederhana, mudah, dan praktis untuk melatih 

KEM siswa. Di samping itu, teknik ini masih jarang digunakan dalam 

pelatihan pembelajaran membaca padahal teknik ini sangat sederhana dan 

mudah. Oleh kerena itu, teknik ini dijadikan solusi terbaik untuk meningkatkan 

KEM siswa kelas 3D SLTP Negeri 3 Patebon Kabupaten Kendal. 

     

Teknik Tri Fokus Steve Snyder merupakan teknik membaca yang 

terbilang baru. Teknik ini memiliki kelebihan sederhana, praktis, dan inivatif. 

Teknik ini disebut tri fokus karena mengajarkan pada para siswa untuk 

mengembangkan pelatihan peripheral mereka dengan latihan "tri fokus", 

Maksudnya titik konsentrasi pandangan mata terpusat tiga focus (tiga bagian) 

setiap barisnya. Sebagian dipusatkan di sebelah kiri, sebagian tengah.dan 

sebagian kanan. 

    

Periferal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3 (1999 : 

858) berarti proses melihat tidak mengenai pokoknya. Dalam kaitan ini dapat 

diartikan bahwa pandangan periferal saat membaca maksudnya ketika kita 

membaca titik fokus pandangan mata kita tidak tertuju pada satu demi satu 

kata secara terpisah. Namun satu focus mewakili satu bagian baik yang 

berupa kelompok kata (frase), klausa, atau bagian berdasarkan penjedaan. 

   

Dalam membaca, pelihatan periferal yang lebih luas berarti adalah 

kemampuan untuk menerima informasi lebih banyak dalam satu waktu. Kita 

membaca lebih cepat jika kita memahami satu frasa dalam sekali pandang. 

Oleh karena itu pelihatan periferal harus dilatih dan ditingkatkan agar lebih 

luas dan tajam (De Porter 2000 : 270-274). 

     

Berdasarkan hal tersebut di atas, masalah yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah "Apakah teknik Tri Fokus Steve Snyder dapat 

meningkatkan kecepatan efektif membaca (KEM) siswa 3D SLTP 3 Patebon 

pada semester I tahun pelajaran 2002/2003. Adapun tujuan penelitian 

makalah ini adalah agar siswa memiliki kecepatan efektif membaca yang 

memadai dan menumbuhkan kemampuan membaca pemahaman (kritis) 

untuk menangkap informasi dari bacaan dengan cepat. 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti: 

 

Bagi siswa yang memiliki kecepatan efektif membaca rendah dapat 

mengetahui kelemahannya dalam membaca cepat dan dapat mengubahnya 

menjadi kekuatan dalam meningkatkan KEM. Bagi guru agar mengetahui 

teknik pembelajaran membaca yang sederhana, mudah dan praktis tapi 

mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan 

tugasnya. 

    

METODE PEMECAHAN MASALAH 
 Untuk menjawab apakah teknik Tri Fokus Steve Snyder mampu 

meningkatkan KEM siswa? Berikut ini adalah perlakuan pembelajaran 

sebelum dan sesudah penggunaan teknik Tri Fokus Steve Snyder. 

   

Pertemuan pertama 
 Pada perternuan pertama, KEM siswa diukur dengan model pembelajaran 

konvensional. Pembelajaran dilakukan dalam beberapa tahap: 

1. Pendahuluan, meliputi: menyiapkan bahan bacaan, menyiapkan alat 

evaluasi,  dan menyampaikan informasi model kepada siswa tentang KEM.  

2. Kegiatan inti, meliputi: siswa membaca wacana dan mencatat waktunya, 

siswa menjawab soal yang berkait dengan wacana (berupa sepuluh soal 

pilihan ganda dengan empat jawaban) tanpa membaca wacana.  

3. Penutup,  yaitu:  siswa  bersama  guru menghitung KEM yang dicapai. 

    

Pertemuan kedua 
 Pada pertemuan kedua penulis mengadakan inovasi pembelajaran dengan 

menggunakan teknik Tri Fokus Steve Snyder.  Pembelajaran dilakukan 

dalam beberapa tahap, yaitu: 

   

TAHAP PRA PEMBELAJARAN; 
 Pada tahap ini penulis mengadakan persiapan antara lain: membuat rencana 

pembelajaran, menyiapkan alat-alat implementasi tindakan, menyiapkan 

bacaan serta alat evatuasi. 

  TAHAP PEMBELAJARAN: 
Pendahuluan: 

a. Siswa diajak berbincang tentang KEM hingga terjadi persepsi yang   

benar. 

b. Siswa diberi motivasi agar tumbuh gairah untuk mengubah diri berkaitan 

dengan KEM mereka. 
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   Motivasi pertama yang diberikan antara lain dengan menyodorkan kepada 

mereka dan menvakinkan mereka kalimat-kalimat ini: 

  

a. Aku sadar membaca itu mudah. 

b. Aku pembaca cepat. 

c. Aku mampu membaca cepat dan  paham. 

   

Siswa diminta membaca kalimat-kalimat tersebut dalam hati dan menghayati, 

kemudian menjadikan kalimat-kalimat tersebut sebagai keyakinan awal 

sebelum membaca. Kegiatan ini penulis sebut dengan pembelajaran sugestif. 

   

Kemudian disampaikan beberapa hal berkait dengan persiapan sebelum 

membaca. Persiapan ini lebih bersifat teknik ekstemal. Namun demikian, 

kondisi eksternal ini sangat berpengaruh pada saat siswa membaca. Jika 

kondisi dan sikap fisik tidak nyaman dan lingkungan penuh gangguan niscaya 

kemampuan siswa dalam membaca tidak maksimal. 

   

Siswa diminta melakukan persiapan sebelum membaca sebagai berikut: 

1) Minimalkan gangguan 

2) Duduklah dengan sikap tegak 

3) Lihat sekilas seluruh wacana 

   

Kegiatan inti 

 Siswa dikenalkan dan dilatih pengembangan periferal yang merupakan inti 

dari teknik trifokus. Latihan ini berupa tes sederhana yaitu :  

 

1) Lihatlah secara langsung sebuah objek!  

2) Rentangkan kedua lengan kalian dengan jari telunjuk mengarah ke 

atas!  

3) Gerakan lengan kalian ke dalam secara perlahan-lahan hingga kalian 

melihat jari-jari  tadi.  

4) Perhatikan cakupan pelihatan mata kalian ketika melihat lurus ke 

depan! 

 

a. Setelah latihan tersebut, siswa diberi lembaran yang berisi simbol-simbol 

Tri Fokus Steve Snyder seperti Gambar 1. Untuk membaca simbol-simbol 

tersebut siswa hanya memperhatikan bagian kiri dengan fokus pada 

bintang, sebagian tengah, dan sebagian yang kanan. Hal ini dilakukan 

berulang-ulang beberapa menit. Pada saat mata berpindah dari satu 
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bintang ke bintang yang lain siswa diminta menghitung dalam hati secara 

berirama 1,2,3; 1,2,3. Inilah latihan trifokus. 

 

 

 

 

 

 

b. Siswa diarahkan menggunakan konsep tersebut untuk membaca 

sesungguhnya.  Bacaan yang digunakan berjudul "Sentra Kedelai Masih 

Terpusat di Jawa". Bintang (imajiner) merupakan fokus, sedangkan garis-

garis merupakan kata-kata dalam kalimat. Setelah selesai membaca, 

siswa menghitung waktu yang digunakan kemudian bacaan dikumpulkan. 

Sebagai akhir pembelajaran siswa   menjawab pertanyaan yang 

berhubungan dangan bacaan tanpa melihat teks bacaan. Soal yang 

dikerjakan berjumlah sepuluh nomor dengan empat pilihan ganda. Sebagai 

akhir kegiatan pembelajaran siswa mengoreksi hasil tes yang telah 

dikerjakan. Setelah itu, siswa menghitung sendiri KEM mereka dengan 

menggunakan rumus yang telah disampaikan. 

    

HASIL PENELITIAN 
 Pertemuan Pertama 
  Hasil kegiatan pertemuan pertama diketahui bahwa: 

1. Siswa  tampak  biasa-biasa  saja  dalam mengikuti pembelajaran 

membaca.  

2. Karena berulang-ulang mengalami kegiatan membaca dengan model 

pembelajaran yang sama siswa tampak kurang bergairah.  

3. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa rata-rata KEM siswa 106,50 kpm. 

 

Pertemuan Kedua 
  Pada pertemuan kedua terjadi perubahan antara lain: 

1. Siswa tampak memiliki motivasi lebih tinggi  

2. Siswa lebih bergairah mengikuti pembelajaran  

3. Terjadi peningkatan KEM, yaitu 128,72 kpm. 

 PEMBAHASAN 
  Sebelum pembelajaran kedua dilakukan rata-rata KEM siswa 3D adalah 

106,50 kpm dengan KEM tertinggi 203,30 kpm dan KEM terendah 41,85 

kpm. KEM di atas 110,00 berjumlah 17 siswa. Setelah proses pembelajaran 

kedua bertangsung terjadi peningkatan rata-rata KEM siswa kelas 3D 

------*-----  -----*-----  -----*------ 
------*-----  -----*-----  -----*------ 
------*-----  -----*-----  -----*------ 
------*-----  -----*-----  -----*------ 
------*-----  -----*-----  -----*------ 
------*-----  -----*-----  -----*------ 
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menjadi 128,72 kpm, ini berarti ada perubahan yang cukup berarti. KEM 

tertinggi 218,77 kpm dan terendah 81,55 kpm, KEM di atas 110,00 kpm 

berjumlah 37 siswa. 

   

Perubahan juga semakin tampak pada siswa. Terbukti dari empat puluh 

siswa 37 siswa (92,5%) mengatakan mulai terbiasa dan senang dengan 

membaca cepat. Guru juga dapat lebih memahami prinsip-prinsip Teknik Tri 

Fokus Steve Snyder sehingga lebih mampu menciptakan suasana 

pembelajaran membaca yang cukup kondusif. 

  KEM siswa sebesar 128,72 kpm pada pembelajaran kedua memang belum 

sampai pada angka ideal, tetapi hasil ini menunjukan bahwa teknik Tri Fokus 

Steve Snyder cukup etektif untuk meningkatkan kecepatan efektif membaca 

siswa kelas 3D SLTP Patebon tanpa mengesampingkan beberapa 

kelemahan yang ada. 

          

SIMPULAN 
Hasil pembelajaran dapat disimpulkan: 

1. Rata-rata KEM siswa kelas 3D meningkat dari 106,50 kpm menjadi 128,72 

kpm. 

2. Teknik Tri Fokus Steve Snyder menumbuhkan motivasi dan kreativitas 

membaca siswa.  

3. Teknik Tri Fokus berpengaruh terhadap cara dan gaya guru mengajar. 
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LAMPIRAN 
 
PERSENTASE TINGKAT PENGUASAAN  MATERI 
GURU SMA1) 
Mata Pelajaran Kimia 

NO POKOK BAHASAN PERSENTASE 

1.  Biomelekul dan metabolisme 11 

2.  Polimer 39 

3.  Reaksi redoks dn elektro kimia 44 

4.  Gas mulia  44 

5.  Termokimia 50 

6.  Hidrolisis garam 50 

7.  Ion komplek 50 

8.  Reaksi senyawa karbon 50 

9.  Stoikiometri larutan 56 

10. Larutan penyangga 56 

11. Unsur-usur transisi periode keempat di alam 56 

12. Benzana dan turunannya 56 

13. Protein 56 
 

                                                           
1) Hasil studi Akreditasi Guru SMA se Indonesia. Untuk guru SMP Data Akurat tidak diperoleh, 

tetapi dapat dianalogikan dengan guru SMA karena mereka berasal dari program studi dan 
LPTK yang sama. 





BAB I  PENDAHULUAN 
 

A. Deskripsi 
Buku Ajar mengenai “Penulisan Karya Tulis Ilmiah” ini meliputi 

materi pembelajaran tentang penulisan artikel ilmiah, jenis dan struktur 

artikel ilmiah,m artikel hasil pemikiran, artikel hasil penelitian, format 

tulisan, serta praktik penulisan artikel ilmiah. Secara garis besar, buku 

ajar ini mengantarkan peserta PLPG untuk memahami materi-materi 

tersebut di atas, namun demikian peserta juga diminta untuk 

menyusun draft penulisan artikel ilmiah di bidang kompetensi masing-

masing. Hal ini mempunyai tujuan agar setelah pelaksanaan 

matapelajaran ini peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam 

menyusun artikel ilmiah yang siap dimasukkan ke dalam jurnal ilmiah 

yang tidak maupun terakreditasi. 

Buku ajar “Penulisan Karya Tulis Ilmiah” ini mempunyai standar 

kompetensi dasar (1) mengenal penulisan artikel ilmiah; (2) mengenal 

perbedaan penulisan artikel ilmiah yang konseptual dan yang non 

konseptual; (3) mengenal format penulisan artikel ilmiah; dan (4) 

menyusun draft artikel ilmiah. Buku ajar ini mempunyai hubungan 

dengan buku ajar yang terutama adalah penelitian tindakan kelas. 

Karena standar kompetensi penelitian tindakan kelas adalah (1) 

mengenal metode penelitian tindakan kelas; (2) mengenal format 

laporan penelitian tindakan kelas, (3) menyusun draft proposal 

penelitian tindakan kelas. Jelas bahwa kompetensi dasar kedua mata 

pelajaran ini akan bersngkut paut, pada saat peserta PLPG 

berkeinginan untuk menuliskan hasil penelitian tindakan kelas ke 

dalam jurnal penelitian pendidikan. 

 

 

 



 

 

9-2 Penulisan Karya Ilmiah 

B. Petunjuk Pembelajaran 
 Peserta PLPG harus selalu aktif mengikuti proses 

pembelajaran di kelas. Peserta PLPG aktif berdiskusi dengan pelatih, 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami, selanjutnya mendiskusikan 

dengan teman lainnya. Di samping itu, peserta pelatihan mencermati 

contoh-contoh yang telah disajikan oleh pelatih dan yang tersaji di 

dalam buku ajar ini. Kemudian peserta PLPG harus belajar menyusun 

suatu draft artikel ilmiah yang selaras dengan format yang tersaji di 

dalam buku ajar ini. Hasil draft itu selanjutnya digunakan untuk 

memenuhi tugas mata pelajaran ini, serta dimintakan pendapat dari 

pelatih. Saran-saran dari pelatih yang belum dipahami perlu 

ditanyakan kembali kepada pelatih jika perlu meminta perbandingan 

dengan artikel yang telah termuat di dalam jurnal. 

 

C. Kompetensi dan Indikator 
1. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami kriteria 

penulisan artikel ilmiah; 

2. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami jenis dan 

struktur artikel ilmiah; 

3. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami artikel 

penulisan hasil pemikiran konseptual; 

4. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami artikel 

penulisan hasil penelitian; 

5. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami format 

penulisan enumeratif; 

6. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami format 

penulisan esai; 

7. Peserta mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam 

menyusun draft artikel ilmiah. 



BAB II  KEGIATAN BELAJAR I 
JENIS DAN STRUKTUR ARTIKEL ILMIAH 

 

A. Kompetensi dan Indikator 
Karya ilmiah tentu sudah merupakan bacaan yang sangat akrab 

dengan peserta PLPG. Sebagai guru, bapak dan ibu sudah sering 

membaca berbagai artikel, baik yang bersifat populer, ilmiah populer 

maupun yang memang benar-benar merupakan karya ilmiah. Berbekal 

pengalaman bapak dan ibu dalam memahami artikel ilmiah, bapak dan 

ibu akan mengkaji bentuk, sifat dan struktur karya tulis ilmiah. 

Berkaitan uraian di atas, maka setelah menyelesaikan kegiatan 

berlajar pertama ini, bapak dan ibu diharapkan mempunyai 

kemampuan dalam: 

1. Menjelaskan sifat artikel ilmiah; 

2. Menjelaskan sikap ilmiah; 

3. Menjelaskan bentuk, struktur dan sifat-sifat artikel ilmiah 

4. Menjelaskan perbedaan artikel hasil pemikian konseptual dengan 

hasil penelitian 

 

B. Uraian Materi 
Sesuai dengan namanya, artikel ilmiah yang dimuat dalam 

jurnal diharapkan memenuhi kriteria sebagai sebuah karya ilmiah. 

Kriteria ini adalah cerminan sifat karya ilmiah yang berupa norma dan 

nilai yang berakar pada tradisi ilmiah yang diterima secara luas dan 

diikuti secara sungguh-sungguh oleh para ilmuwan (Taryadi, 1993:5). 

Oleh karena itu, penerbitan ilmiah secara inherent harus menampilkan 

sifat-sifat dan ciri-ciri khas karya ilmiah tersebut yang mungkin tidak 

selalu harus dipenuhi di dalam jenis penerbitan yang lain. Pertama, 

penerbitan ilmiah bersifat objektif, artinya isi penerbitan ilmiah hanya 

dapat dikembangkan dari fenomena yang memang exist, walaupun 
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kriteria eksistensi fenomena yang menjadi fokus bahasannya dapat 

berbeda antaa satu bidang ilmu dengan bidang ilmu yang lain. 

Selain objektif, sifat lain karya ilmiah adalah rasional. Rasional 

menurut Karl Popper adalah tradisi berpikir kritis para ilmuwan. Oleh 

karena itu, penerbitan ilmiah juga membawa ciri khas ini yang 

sekaligus berfungsi sebagai wahana penyampaian kritik timbal-balik 

yang berkaitan dengan masalah yang dipersoalkan (Taryadi, 1993:6). 

Lain daripada itu, karena jurnal merupakan sarana komunikasi yang 

berada di garis depan dalam pengembangan IPTEKS, ia juga 

mengemban sifat pembaharu dan up-to-date atau tidak ketinggalan 

jaman. 

Selanjutnya, dalam menulis artikel ilmiah penulis hendaknya 

juga tidak mengabaikan komponen sikap ilmiah yang lain seperti 

menahan diri (reserved), hati-hati dan tidak over-claiming, jujur, lugas, 

dan tidak menyertakan motif-motif pribadi atau kepentingan-

kepantingan tertentu dalam menyampaikan pendapatnya. Semua 

sikap di atas, dilengkapi dengan keterbukaan dalam menyebutkan 

sumber bahan yang menjadi rujukannya, juga dipandang sebagai 

upaya penulis untuk memenuhi etika penulisan ilmiah. 

Artikel ilmiah mempunyai bentuk, struktur, dan sifat-sifat 

tertentu. Oleh karena itu, penulisannya harus mengikuti pola, teknik, 

dan kaidah-kaidah tertentu juga. Pola dan teknik penulisan artikel 

ilmiah ini relatif konsisten diikuti oleh penerbitan ilmiah pada umumnya 

yang biasa dikenal sebagai jurnal atau majalah ilmiah. Walaupun 

demikian, setiap majalah ilmiah biasanya memiliki gaya selingkung 

yang berusaha dipertahankan konsistensinya sebagai penciri dan 

kriteria kualitas teknik dan penampilan majalah yang bersangkutan. 

Gaya selingkung itu secara rinci mungkin berbeda antara satu majalah 

ilmiah dan majalah ilmiah yang lain, tetapi biasanya semuanya masih 

mengikuti semua pedoman yang berlaku secara umum. Sementara itu 

kaidah-kaidah penulisan artikel ilmiah diharapkan diikuti oleh para 
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penulis artikel sebagaimana sikap ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

ilmuwan atau kode etik profesi oleh para profesional dalam bidangnya 

masing-masing. Dalam perspektif tertentu pemenuhan kaidah-kaidah 

penulisan artikel ilmiah ini dapat dipandang sebagai etika yang harus 

dipenuhi oleh para penulis artikel. 

Sesuai dengan tujuan penerbitannya, majalah ilmiah pada 

umumnya memuat salah satu dari hal-hal berikut: (1) kumpulan atau 

akumulasi pengetahuan baru, (2) pengamatan empirik, dan (3) 

gagasan atau usulan baru (Pringgoadisurjo, 1993). Dalam praktik hal-

hal tersebut akan diwujudkan atau dimuat di dalam salah satu dari dua 

bentuk artikel, yaitu artikel hasil pemikiran atau artikel non penelitian 

dan artikel hasil penelitian. Ada beberapa jurnal yang hanya memuat 

artikel hasil penelitian, misalnya Journal of Research in Science 

Teaching yang terbit di Amerika Serikat dan Jurnal Penelitian 

Kependidikan terbitan Lembaga Penelitian Unversitas Negeri Malang. 

Akan tetapi sebagian jurnal biasanya memuat kedua jenis artikel: hasil 

pemikiran dan hasil penelitian. Selain itu, seringkali majalah ilmiah juga 

memuat resensi buku dan obituari. Pemuatan artikel hasil penelitian, 

artikel hasi pemikiran, resensi dan obituari ini sejalan dengan 

rekomendasi Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (2000). Di 

dalam tulisan ini pembahasan akan dibatasi pada struktur dan anatomi 

dua jenis artikel saja yaitu artikel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian. 

 

C. Lembar Kegiatan 
1. Alat dan Bahan 

a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah. 
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2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk 

mengawali pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, jika 

ada yang tidak masuk karena 

sakit misalnya, maka peserta 

diajak berdoa kembali agar 

teman yang sakit dapat segera 

sembuh dan berkumpul untuk 

bersekolah kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan 

dikembangkan; 

2.4 Selanjutnya fasilitator 

menyajikan bentuk, struktur dan 

sifat karya tulis ilmiah. 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 

3. Kegiatan Inti   

 3.1 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang pengertian sifat artikel 

ilmiah; 

3.2 Fasilitator memberikan ceramah 

35 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 

pendampingan 
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tentang sikap ilmiah; 

3.3 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang bentuk dan struktur 

artikel ilmiah 

3.4 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

3.5 Sharing dalam kelas mengenai 

sikap ilmiah, sifat, bentuk, dan 

struktur artikel ilmiah; 

3.6 Fasilitator menekankan kembali 

kesimpulan yang tepat. 

4. Kegiatan Akhir   

 4.1 Fasilitator bersama-sama 

dengan peserta mengadakan 

refleksi terhadap proses 

pembelajaran hari itu, tentang 

beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian dari sikap 

ilmiah, sifat, bentuk, dan struktur 

artikel ilmiah; 

4.2 Fasilitator memberi kesempatan 

peserta untuk mengungkapkan 

pengalaman setelah dilakukan 

sharing; 

4.3 Berdoa bersama-sama sebagai 

menutup pelatihan 

10 

menit 

Refleksi 

 

3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai sifat artikel ilmiah; 
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b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai karakter sikap ilmiah; yang 

selanjutnya mempunyai kecenderungan positif jika dihadapkan 

pada kasus plagiariasme misalnya; 

c. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai bentuk, dan struktur karya tulis 

ilmiah. 

 

D. Rangkuman 
Artikel ilmiah mempunyai bentuk, struktur, dan sifat-sifat 

tertentu. Oleh karena itu, penulisannya harus mengikuti pola, teknik, 

dan kaidah-kaidah tertentu juga. Pola dan teknik penulisan artikel 

ilmiah ini relatif konsisten diikuti oleh penerbitan ilmiah pada umumnya 

yang biasa dikenal sebagai jurnal atau majalah ilmiah. Walaupun 

demikian, setiap majalah ilmiah biasanya memiliki gaya selingkung 

yang berusaha dipertahankan konsistensinya sebagai penciri dan 

kriteria kualitas teknik dan penampilan majalah yang bersangkutan. 

Gaya selingkung itu secara rinci mungkin berbeda antara satu majalah 

ilmiah dan majalah ilmiah yang lain, tetapi biasanya semuanya masih 

mengikuti semua pedoman yang berlaku secara umum. Sementara itu 

kaidah-kaidah penulisan artikel ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

penulis artikel sebagaimana sikap ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

ilmuwan atau kode etik profesi oleh para profesional dalam bidangnya 

masing-masing. Dalam perspektif tertentu pemenuhan kaidah-kaidah 

penulisan artikel ilmiah ini dapat dipandang sebagai etika yang harus 

dipenuhi oleh para penulis artikel. 

 

E. Tes Formatif 
1.   Tes Obyektif 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 
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1. Aspek-aspek yang menentukan karakteristik karya tulis, kecuali 

a. sikap penulis 

b. panjang tulisan 

c. struktur sajian 

d. penggunaan bahasa 

2. Struktur sajian suatu karya tulis ilmiah pada umumnya terdiri dari 

a. pendahuluan, inti (pokok pembahasan), dan penutup 

b. pendahuluan, abstrak, bagian inti, simpulan 

c. abstrak, pendahuluan, bagian inti, simpulan 

d. abstrak, bagian inti, penutup 

3. Bagian penutup suatu karya tulis ilmia, pada umumnya 

menyajikan tentang 

a. rangkuman dan tindak lanjut 

b. simpulan umum 

c. rekomendasi penulis 

d. simpulan dan saran 

4. Substansi suatu karya tulis ilmiah dapat mencakup berbagai hal, 

dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks. 

Berikut ini adalah contoh-contoh subatansi karya tulis ilmiah, 

kecuali 

a. pendidikan 

b. kebudayaan 

c. pemulung 

d. informatika 

5. Dalam karya tulis ilmiah, penulis bersikap netral, obyektif, dan 

tidak memihak. Sikap ini sesuai dengan hakikat karya tulis ilmiah 

yang merupakan kajian berdasarkan pada, kecuali 

a. fakta atau kenyataan 

b. argumentasi 

c. teori yang diakui kebenarannya 

d. data empirik/hasil penelitian 
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6. Keobyektifan penulis karya tulis ilmiahdicerminkan dalam gaya 

bahasa yang bersifat 

a. resmi 

b. baku 

c. impersonal 

d. personal 

7. Komponen suatu karya tulis ilmiah bervariasi sesuai dengan jenis 

karya tulis ilmiah dan tujuan penulisannya, namun pada um,umnya 

semua karya tulis ilmiah mempunayi komponen 

a. daftar pustaka 

b. abstrak 

c. daftar tabel 

d. lampiran 

8. Berikut ini adalah ciri-ciri suatu karya tulis ilmiah, kecuali 

a. memaparkan bidang ilmu tertentu 

b. merupakan deskripsi suatu kejadian 

c. menggunakan gaya bahasa resmi 

d. disajikan secara sistematis 

9. Di antara judul berikut, yang manakah yang paling sesuai untuk 

judul karya tulis ilmiah? 

a. senjata makan tuan 

b. kumbang cantik pengisap madu 

c. pengaruh gizi pada pertumbuhan anak 

d. pengaruh obat bius yang menghebohkan 

10. Untuk membedakan karya tulis ilmiah dan karya tulis bukan ilmiah, 

seseorang dapat mengkaji berbagai aspek tulisan. Salah satu 

aspek yang dapat digunakan sebagai pembeda adalah 

a. sistematika tulisan 

b. panjang tulisan 

c. ragam bahasa yang digunakan 

d. pengarang 
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2. Tes Uraian 
1. Setelah membaca uraian di atas, coba bapak dan ibu simpulkan 

bagaimana caranya mengenal karakteristik karya tulis ilmiah. 

Jelaskan mengapa bapak dan ibu menyimpulkan seperti itu? 

2. Sebutkan asspek-aspek yang dapat menggambarkan karakteristik 

suatu karya tulis ilmiahdan berikan penjelasan singkat untuk 

setiap aspek. Berdasarkan uraian itu, coba simpulkan 

karakteristik karya tulis ilmiah! 

3. Secara umum, struktur sajian suatu karya tulis ilmiah terdiri dari 

bagian awal, inti, dan bagian penutup. Coba jelaskan deskripsi 

masing-masing bagian dan apa bedanya dengan struktur sajian 

karya non ilmiah? 

 



BAB III  KEGIATAN BELAJAR II 
ARTIKEL HASIL PEMIKIRAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Kompetensi dan Indikator 
Pada kegiatan belajar yang kedua ini akan dibahas bagaimana 

menentukan kelayakan ide untuk dituangkan ke dalam tulisan serta 

struktur tulisan konseptual. Pembahasan mengenai materi ini akan 

bermanfaat pada saat bapak dan ibu menulis artikel konseptual. Di 

samping itu akan dibahas juga teknik menulis karya tulis ilmiah atas 

dasar hasil penelitian. Berkaitan uraian di atas, maka setelah 

menyelesaikan kegiatan berlajar kedua ini, bapak dan ibu diharapkan 

mempunyai kemampuan dalam: 

1. Menjelaskan pembuatan judul karya tulis yang bersifat konseptual 

maupun atas dasar hasil penelitian; 

2. Menjelaskan abstrak dan kata kunci karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

3. Menjelaskan penulisan pendahuluan karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 

4. Menjelaskan penulisan metode karya tulis yang bersifat konseptual 

maupun atas dasar hasil penelitian; 

5. Menjelaskan penulisan hasil penelitian karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

6. Menjelaskan penulisan pembahasan karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 

7. Menjelaskan penulisan simpulan dan saran karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

8. Menjelaskan penulisan daftar pustaka karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 
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B. Uraian Materi 
1. Artikel Hasil Pemikiran 

Artikel hasil pemikiran adalah hasil pemikiran penulis atas 

suatu permasalahan, yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam 

upaya untuk menghasilkan artikel jenis ini penulis terlebih dahulu 

mengkaji sumber-sumber yang relevan dengan permasalahannya, 

baik yang sejalan maupun yang bertentangan dengan apa yang 

dipikirkannya. Sumber-sumber yang dianjurkan untuk dirujuk dalam 

rangka menghasilkan artikel hasil pemikiran adalah juga artikel-

artikel hasil pemikiran yang relevan, hasil-hasil penelitian terdahulu, 

di samping teori-teori yang dapat digali dari buku-buku teks. 

Bagian paling vital dari artikel hasil pemikiran adalah 

pendapat atau pendirian penulis tentang hal yang dibahas, yang 

dikembangkan dari analisis terhadap pikiran-pikiran mengenai 

masalah yang sama yang telah dipublikasikan sebelumnya, dan 

pikiran baru penulis tentang hal yang dikaji, jika memang ada. Jadi, 

artikel hasil pemikiran bukanlah sekadar kolase atu tempelan 

cuplikan dari sejumlah artikel, apalagi pemindahan tulisan dari 

sejumlah sumber, tetapi adalah hasil pemikiran analitis dan kritis 

penulisnya. 

Artikel hasil pemikiran biasanya terdiri dari beberapa unsur 

pokok, yaitu judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, 

pendahuluan, bagian inti atau pembahasan, penutup, dan daftar 

rujukan. Uraian singkat tentang unsur-unsur tersebut disampaikan 

di bawah ini. 

 

a. Judul  

Judul artikel hasil pemikiran hendaknya mencerminkan 

dengan tepat masalah yang dibahas. Pilihan kata-kata harus tepat, 

mengandung unsur-unsur utama masalah, jelas, dan setelah 

disusun dalam bentuk judul harus memiliki daya tarik yang kuat 
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bagi calon pembaca. Judul dapat ditulis dalam bentuk kalimat berita 

atau kalimat tanya. Salah satu ciri penting judul artikel hasil 

pemikiran adalah bersifat ”provokatif”, dalam arti merangsang 

pembaca untuk membaca artikel yang bersangkutan. Hal ini 

penting karena artikel hasil pemkiran pada dasarnya bertujuan 

untuk membuka wacana diskusi, argumentasi, analisis, dan sintesis 

pendapat-pendapat para ahli atau pemerhati bidang tertentu. 

Perhatikan judul-judul artikel di bawah ini, dan lakukan evaluasi 

terhadap judul-judul tersebut untuk melihat apakah kriteria yang 

disebutkan di atas terpenuhi. 

 Membangun Teori melalui Pendekatan Kualitatif (Forum 

Penelitian Kependidikan Tahun 7, No. 1) 

 Repelita IV: A Cautious Development Plan for Steady Growth 

(Kaleidoscope International Vol. IX No.1) 

 Interpreting Student’s and Teacher’s Discourse in Science 

Classes: An Underestimated Problem? (Journal of Research in 

Science Teaching Vol. 33, No.2.) 

 

Di dalam contoh-contoh judul di atas seharusnya tercermin 

ciri-ciri yang diharapkan ditunjukan oleh artikel hasil pemikiran 

seperti provokatif, argumentative, dan analitik. 

 

b. Nama Penulis  

Untuk menghindari bias terhadap senioritas dan wibawa atau 

inferioritas penulis, nama penulis artikel ditulis tanpa disertai gelar 

akademik atau gelar profesional yang lain. Jika dikehendaki gelar 

kebangsawanan atau keagamaan boleh disertakan. Nama lembaga 

tempat penulis bekerja sebagai catatan kaki di halaman pertama. 

Jika penulis lebih dari dua orang, hanya nama penulis utama saja 

yang dicantumkan disertai tambahan dkk. (dan kawan-kawan). 

Nama penulis lain ditulis dalam catatan kaki atau dalam catatan 
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akhir jika tempat pada catatan kaki atau di dalam catatan akhir jika 

tempat pada catatan kaki tidak mencukupi. 

 

c. Abstrak dan Kata Kunci 

Abstrak artikel hasil pemikiran adalah ringkasan dari artikel 

yang dituangkan secara padat; bukan komentar atau pengantar 

penulis. Panjang abstrak biasanya sekitar 50-75 kata yang disusun 

dalam satu paragraf, diketik dengan spasi tunggal. Format lebih 

sempit dari teks utama (margin kanan dan margin kiri menjorok 

masuk beberapa ketukan). 

Dengan membaca abstrak diharapkan (calon) pembaca 

segera memperoleh gambaran umum dari masalah yang dibahas di 

dalam artikel. Ciri-ciri umum artikel hasil pemikiran seperti kritis dan 

provokatif hendaknya juga sudah terlihat di dalam abstrak ini, 

sehingga (calon) pembaca tertarik untuk meneruskan 

pembacaannya. 

Abstrak hendaknya juga disertai dengan 3-5 kata kunci, yaitu 

istilah-istilah yang mewakili ide-ide atau konsep-konsep dasar yang 

terkait dengan ranah permasalahan yang dibahas dalam artikel. 

Jika dapat diperoleh, kata-kata kunci hendaknya diambil dari 

tesaurus bidang ilmu terkait. Perlu diperhatikan bahwa kata-kata 

kunci tidak hanya dapat dipetik dari judul artikel, tetapi juga dari 

tubuh artikel walaupun ide-ide atau konsep-konsep yang diwakili 

tidak secara eksplisit dinyatakan atau dipaparkan di dalam judul 

atau tubuh artikel. Perhatikan contoh abstrak dan kata-kata kunci 

berikut ini. 

 

Abstract: Theory Generation through Qualitative Study. A 
qualitative study is often contrasted with its quantitative 
counterpart. These two approaches are more often 
inappropriately considered as two different schools of 
thought than as two different tools. In fact these two 
approaches serve different purposes. A qualitative study 
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takes several stage in generating theories. Business 
transaction pattern and market characteristic, for example, 
can be investigated through qualitative study, while their 
tendencies, frequencies, and other related quantitative 
values can be more appropriately investigated through 
quantitative study. 

 
Key words: qualitative study, theory development 

 

d. Pendahuluan 

Bagian ini menguraikan hal-hal yang dapat menarik 

perhatian pembaca dan memberikan acuan (konteks) bagi 

permasalahan yang akan dibahas, misalnya dengan menonjolkan 

hal-hal yang kontroversial atau belum tuntas dalam pembahasan 

permasalahan yang terkait dengan artikel-artikel atau naskah-

naskah lain yang telah dipublikasikan terdahulu. Bagian 

pendahuluan ini hendaknya diakhiri dengan rumusan singkat (1-2 

kalimat) tentang hal-hal pokok yang akan dibahas dan tujuan 

pembahasan. Perhatikan tiga segmen bagian pendahuluan dalam 

contoh di bawah ini. 

 

Partisipasi masyarakat merupakan unsur yang paling 
penting sekali bagi keberhasilan program pendidikan. 
Catatan sejarah pendidikan di negara-negara maju dan 
dikelompok-kelompok masyarakat yang telah berkembang 
kegiatan pendidikan menunjukan bahwa keadaan dunia 
pendidikan mereka sekarang ini telah dicapai dengan 
partisipasi masyarakat yang sangat signifikan di dalam 
berbagai bentuk. Di Amerika Serikat dalam tingkat 
pendidikan tinggi dikenal apa yang disebut “Land-Grant 
Universities...”dst. 

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli 
yang berkaitan dengan menurunnya partisipasi 
masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Sebagian 
ahli berpendapat bahwa sistem politik yang kurang 
demokratis dan budaya masyarakat paternalistik telah 
menyebabkan rendahnya partisipasi. Sementara itu 
penulis-penulis lain lebih memfokus pada faktor-faktor 
ekonomi... 
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Dari kajian terhadap berbagai tulisan dan hasil 
penelitian disebutkan di muka terlihat masih terdapat 
beberapa hal yang belum jelas benar atau setidak-
tidaknya masih menimbulkan keraguan mengenai sebab-
sebab menurunnya mutu partisipasi masyarakat dalam 
pengembangan pendidikan. Dalam artikel-artikel ini akan 
dibahas kemungkinan-kemungkinan menurunnya 
partisipasi masyarakat tersebut berdasarkan analisis 
ekonomi pendidikan. Diharapka, dengan analisis ini 
kekurangan analisis terdahulu dapat dikurangi dan dapat 
disusun penjelasan baru yang lebih komprehensif. 

 

Di dalam petikan bagian pendahuluan di atas dapat dilihat 

alur argumentasi yang diikuti penulis untuk menunjukan masih 

adanya perbedaan pandangan tentang menurunnya partisipasi 

masyarakat di dalam pengembangan pendidikan. Tinjauan dari 

berbagai sudut pandang telah menghasilkan kesimpulan yang 

beragam, yang membuka kesempatan bagi penulis untuk 

menampilkan wacana penurunan partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan pendidikan dari sudut pandang yang lan. 

 

e. Bagian Inti 

Isi bagian ini sangat bervariasi, lazimnya berisi kupasan, 

analisis, argumentasi, komparasi, keputusan, dan pendirian atau 

sikap penulis mengenai masalah yang dibicarakan. Banyaknya 

subbagian juga tidak ditentukan, tergantung kepada kecukupan 

kebutuhan penulis untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Di 

antara sifat-sifat artikel terpenting yang seharusnya ditampilkan di 

dalam bagian ini adalah kupasan yang argumentatif, analitik, dan 

kritis dengan sistematika yang runtut dan logis, sejauh mungkin 

juga berciri komparatif dan menjauhi sikap tertutup dan instruktif. 

Walaupun dmikian, perlu dijaga agar tampilan bagian ini tidak 

terlalu panjang dan menjadi bersifat enumeratif seperti diktat. 

Penggunaan subbagian dan sub-subbagian yang terlalu banyak 
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juga akan menyebabkan artikel tampil seperti diktat. Perhatikan 

contoh-contoh petikan bagian inti artikel berikut ini. 

 
Science earns its place on the curriculum because there is 
cultural commitment to the value of the knowledge and the 
practices by which this body of ideas has been derived. 
Hence, any consideration of the theoretical implementation 
must start by attempting to resolve the aims and intentions of 
this cultural practice…(Dari Osborne, 1996:54). 

 
Dalam situasi yang dicontohkan di atas perubahan atau 
penyesuaian paradigma dan praktik-praktik pendidikan 
adalah suatu keharusan jika dunia pendidikan Indonesia tidak 
ingin tertinggal dan kehilangan perannya sebagai wahana 
untuk menyiapkan generasi masa datang ironisnya, kalangan 
pendidikan sendiri tidak dengan cepat mengantisipasi, 
mengembangkan dan mengambil inisiatif inovasi yang 
diperlukan, walaupun kesadaran akan perlunya perubahan-
perubahan tertentu sudah secara luas dirasakan. Hesrh dan 
McKibbin (1983:3) menyatakan bahwa sebenarnya banyak 
pihak telah menyadari perlunya inovasi…(Dari Ibnu, 1996:2) 

 
John Hassard (1993) suggested that, ‘Unlike modern 
industrial society, where production was the cornerstone, in 
the post modern society simulation structure and control 
social affairs. We, at witnesses, are producing simulation 
whitin discorses. We are fabricating words, not because we 
are “falsyfaying” data, or “lying” about what we have learned, 
but because we are constructing truth within a shifting, but 
always limited discourse.’ (Dari Ropers-Huilman, 1997:5) 

 

Di dalam contoh-contoh bagian inti artikel hasil pemikiran di 

atas dapat dilihat dengan jelas bagian yang paling vital dari jenis 

artikel ini yaitu posisi atau pendirian penulis, seperti terlihat di 

dalam kalimat-kalimat: (1) Hence, any consideration of the 

theoretical base of science and its practical implementation must 

start by…, (2) Dalam situasi yang dicontohkan di atas perubahan 

atau penyesuaian paradigma dan praktek-praktek pendidikan, 

adalah suatu keharusan jika…, (3)…We are fabricating words not 

because …, or ‘lying’ about…, but…dan seterusnya. 
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f. Penutup atau Simpulan 

Penutup biasanya diisi dengan simpulan atau penegasan 

pendirian penulis atas masalah yang dibahas pada bagian 

sebelumnya. Banyak juga penulis yang berusaha menampilkan 

segala apa yang telah dibahas di bagian terdahulu, secara ringkas. 

Sebagian penulis menyertakan saran-saran atau pendirian 

alternative. Jika memang dianggap tepat bagian terakhir ini dapat 

dilihat pada berbagai artikel jurnal. Walaupun mungkin terdapat 

beberapa perbedaan gaya penyampaian, misi bagian akhir ini pada 

dasarnya sama: mengakhir diskusi dengan suatu pendirian atau 

menyodorkan beberapa alternative penyelesaian. Perhatikan 

contoh-contoh berikut. 

 

Konsep pemikiran tentang Demokrasi Ekonomi 
pada prinsipnya adalah khas Indonesia. menurut Dr. M. 
Hatta dalam konsep Demokrasi Ekonomi berlandaskan 
pada tiga hal, yaitu: (a) etika sosial yang tersimpul dalam 
nilai-nilai Pancasila; (b) rasionalitas ekonomi yang 
diwujudkan dengan perencanaan ekonomi oleh negara; 
dan (c) organisasi ekonomi yang mendasarkan azas 
bersama/koperasi. 

 
Isu tentang pelaksanaan Demokrasi Ekonomi 

dalam sistem perekonomian Indonesia menjadi menarik 
dan ramai pada era tahun 90-an. Hal tersebut terjadi 
sebagai reaksi atas permasalahan konglomerasi di 
Indonesia. Perlu diupayakan hubungan kemitraan yang 
baik antara pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian 
Indonesia. Pada saat ini nampak sudah ada political will 
dari pemerintah kita terhadap kegiatan ekonomi berskala 
menengah dan kecil. Namun demikian kemampuan politik 
saja tidak cukup tanpa disertai keberanian politik. 
Semangat untuk berpihak pada pengembangan usaha 
berskala menengah dan kecil perlu terus digalakkan, 
sehingga tingkat kesejahteraan seluruh msyarakat dapat 
ditingkatkan. 

 
(Dari Supriyanto, 1994:330-331) 
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if, as has been discussed in this article, 
argumentation has a central role play in science and 
learning about science, then its current omission is a 
problem that needs to be seriously addressed. For in the 
light of our emerging understanding of science as social 
practice, with rhetoric and argument as a central feature, 
to continue with current approaches to the teaching of 
science would be to misrepresent science and its nature. 
If his pattern is to change, then it seems crucial that any 
intervention should pay attention not only to ways of 
enhancing the argument skills of young people, but also 
improving teachers’ knowledge, awareness, and 
competence in managing student participation in 
discussion and argument. Given that, for good or for ill, 
science and technology have ascended to ascended to a 
position of cultural dominance, studying the role of 
argument in science offers a means of prying open the 
black box that is science. Such an effort would seem well 
advised-both for science and its relationship with the 
public, and the public and its relationship with science. 

 
(Dari Driver, Newton & Osborne, 2000:309) 

 

g. Daftar Rujukan  

Bahan rujukan yang dimasukan dalam daftar rujukan hanya 

yang benar-benar dirujuk di dalam tubuh artikel. Sebaliknya, semua 

rujukan yang telah disebutkan dalam tubuh artikel harus tercatat di 

dalam daftar rujukan. Tata aturan penulisan daftar rujukan 

bervariasi, tergantung gaya selingkung yang dianut. Walaupun 

demikian, harus senantiasa diperhatikan bahwa tata aturan ini 

secara konsisten diikuti dalam setiap nomor penelitian. 

 

2. Artikel Hasil Penelitian 
Artikel hasil penelitian sering merupakan bagian yang paling 

dominan dari sebuah jurnal. Berbagai jurnal bahkan 100% berisi 

artikel jenis ini. Jurnal Penelitian Kependidikan yang diterbitkan oleh 

Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang, misalnya, dan 

Journal of Research in Science Teaching; termasuk kategori jurnal 
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yang semata-mata memuat hasil penelitian. Sebelum ditampilkan 

dalam sebagai artikel dalam jurnal, laporan penelitian harus 

disusun kembali agar memenuhi tata tampilan karangan 

sebagaimana yang dianjurkan oleh dewan penyunting jurnal yang 

bersangkutan dan tidak melampaui batas panjang karangan. Jadi, 

artikel hasil penelitian bukan sekadar bentuk ringkas atau 

”pengkerdilan” dari laporan teknis, tetapi merupakan hasil kerja 

penulisan baru, yang dipersiapkan dan dilakukan sedemikian rupa 

sehingga tetap menampilkan secara lengkap semua aspek penting 

penelitian, tetapi dalam format artikel yang jauh lebih kompak dan 

ringkas daripada laporan teknis aslinya. 

Bagian-bagian artikel hasil penelitian yang dimuat dalam 

jurnal adalah judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, bagian 

pendahuluan, metode, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan 

dan saran, dan daftar rujukan. 

 

a. Judul 
Judul artikel hasil penelitian diharapkan dapat dengan tepat 

memberikan gambaran mengenai penelitian yang telah dilakukan. 

Variabel-variabel penelitian dan hubungan antar variabel serta 

informasi lain yang dianggap penting hendaknya terlihat dalam 

judul artikel. Walaupun demikian, harus dijaga agar judul artikel 

tidak menjadi terlalu panjang. Sebagaimana judul penelitian, judul 

artikel umumnya terdiri dari 5-15 kata. Berikut adalah beberapa 

contoh. 

 Pengaruh Metode Demonstrasi Ber-OHP terhadap Hasil Belajar 

Membuat Pakaian Siswa SMKK Negeri Malang (Forum 

Penelitian Kependidikan Tahun 7, No.1). 

 Undergraduate Science Students’ Images of the Nature of 

Science (Research presented at the American Educational 



 

 

9-22 Penulisan Karya Ilmiah 

Research Association Annual Conference, Chicago, 24-28 

March 1997). 

 Effect of Knowledge and Persuasion on High-School Students’ 

Attitudes towards Nuclear Power Plants (Journal of Research in 

Science Teaching Vol.32, Issue 1). 

 

Jika dibandingkan judul-judul di atas, akan sgera tampak 

perbedaannya dengan judul artikel hasil pemikiran, terutama 

dengan terlihatnya variabel-variabel utama yang diteliti seperti yang 

diperlihatkan pada judul yang pertama dan ketiga. 

 

b. Nama Penulis 
Pedoman penulisan nama penulis untuk artikel hasil 

pemikiran juga berlaku untuk penulisan artikel hasil penelitian. 

 

c. Abstrak dan Kata Kunci 

Dalam artikel hasil penelitian abstrak secara ringkas memuat 

uraian mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode yang 

digunakan, dan hasil penelitian. Tekanan terutama diberikan 

kepada hasil penelitian. Panjang abstrak lebih kurang sama dengan 

panjang artikel hasil pemikiran dan juga dilengkapi dengan kata-

kata kunci (3-5 buah). Kata-kata kunci menggambarkan ranah 

masalah yang diteliti. Masalah yang diteliti ini sering tercermin 

dalam variable-variabel penelitian dan hubungan antara variable-

variabel tersebut. Walaupun demikian, tidak ada keharusan kata-

kata kunci diambil dari variabel-variabel penelitian atau dari kata-

kata yang tercantum di dalam judul artikel. 

 

Contoh abstrak: 

Abstract: The aim of this study was to asses the readiness of 
elementary school teachers in mathematic teaching, from the 
point of view of the teacher mastery of the subject. Forty two 
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elementary school teachers from Kecamatan Jabung, 
Kabupaten Malang were given a test in mathematic which 
was devided in to two part, arithmatics and geometry. A 
minimum mastery score of 65 was set for those who would be 
classified as in adequate readiness as mathematics teachers. 
Those who obtained scores of less than 65 were classified as 
not in adequate readiness in teaching. The result of the study 
indicated that 78,8% of the teachers obtained scores of more 
than 65 in geometry. Sixty nine point five percent of the 
teachers got more than 65 arithmetic, and 69,5% gained 
scores of more than 65 scores in both geometry and 
arithmetics. 
 
Key words: mathematic teaching, teaching readiness, 
subject mastery. 

 

d. Pendahuluan 
Banyak jurnal tidak mencantumkan subjudul untuk 

pendahuluan. Bagian ini terutama berisi paparan tentang 

permasalaha penelitian, wawasan, dan rencana penulis dalam 

kaitan dengan upaya pemecahan masalah, tujuan penelitian, dan 

rangkuman kajian teoretik yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. Kadang-kadang juga dimuat harapan akan hasil dan 

manfaat penelitian. 

Penyajian bagian pendahuluan dilakukan secara naratif, dan 

tidak perlu pemecahan (fisik) dari satu subbagin ke subbagian lain. 

Pemisahan dilakukan dengan penggantian paragraf. 

 

e. Metode 
Bagian ini menguraikan bagaimana penelitian dilakukan. 

Materi pokok bagian ini adalah rancangan atau desain penelitian, 

sasaran atau target penelitian (populasi dan sampel), teknik 

pengumpulan data dan pengembangan instrumen, dan teknik 

analisis data. Sub-subbagian di atas umumnya (atau sebaiknya) 

disampaikan dalam format esei dan sesedikit mungkin 

menggunakan format enumeratif, misalnya: 
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Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan rancangan observasi partisipatori. Peneliti terjun 

langsung ke dalam keidupan masyarakat desa, ikut serta 

melakukan berbagai aktivitas sosial sambil mengumpulkan data 

yang dapat diamati langsung di lapangan atau yang diperoleh dari 

informan kunci. Pencatatan dilakukan tidak langsung tetapi ditunda 

sampai peneliti dapat ”mengasingkan diri” dari anggota masyarakat 

sasaran. Informasi yang diberikan dari informan kunci diuji dengan 

membandingkannya dengan pendapat nara sumber yang lain. 

Analisis dengan menggunakan pendekatan... 

Rancangan eksperimen pretest-posttest control group design 

digunakan dalam penelitian ini. Subjek penelitian dipilih secara 

random dari seluruh siswa kelas 3 kemudian secara random pula 

ditempatkan ke dalam kelompok percobaan dan kelompok control. 

Data diambil dengan menggunakan tes yang telah dikembangkan 

dan divalidasi oleh Lembaga Pengembangan Tes Nasional. 

Analisis data dilakukan dengan... 

 

f. Hasil Penelitian 
Bagian ini memuat hasil penelitian, tepatnya hasil analisis 

data. Hasil yang disajikan adalah hasil bersih. Pengujian hipotesis 

dan penggunaan statistic tidak termasuk yang disajikan. 

Penyampaian hasil penelitian dapat dibantu dengan 

pengguaan tabel dan grafik (atau bentuk/format komunikasi yang 

lain). Grafik dan tabel harus dibahas dalam tubuh artikel tetapi tidak 

dengan cara pembahasan yang rinci satu per satu. Penyajian hasil 

yang cukup panjang dapat dibagi dalam beberapa subbagian 

Contoh: 

Jumlah tulisan dari tiga suku ranah utama yang dimuat di 

dalam berbagai jurnal, dalam kurun waktu satu sampai empat tahun 

dapat dilihat dalam Tabel 1. 
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Tabel 3.1 Distribusi Jumlah Tulisan dari Tiga Suku Ranah 

Pendidikan Sains yang Dimuat dalam Berbagai Jurnal 

antara Januari 1994-Juli 1997 

 

Suku ranah 1994 1995 1996 1997 Jumlah 

Konsep 7 7 13 6 32 

Sci. Literacy 5 3 14 6 28 

Teori & Pengaj. 2 12 1 5 20 

Jumlah 3 suku 

ranah 

    80 

Lain-lain     46 

 
Dari tabel 3.1 di atas terlihat bahwa frekuensi pemunculan 

artikel dari tiga suku ranah tersebut di atas jauh melebihi suku-suku 

ranah yang lain, yaitu 80:46. hal ini menunjukan bahwa...dst. 

 

g. Pembahasan 

Bagian ini merupakan bagian terpenting dari artikel hasil 

penelitian. Penulis artikel dalam bagian ini menjawab pertanyaan-

pertanyaan penelitian dan menunjukan bagaimana temuan-temuan 

tersebut diperoleh, mengintepretasikan temuan, mengaitkan 

temuan penelitian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan, 

dan memunculkan ”teori-teori” baru atau modifikasi teori yang telah 

ada. 

Contoh: 

 Dari temuan penelitian yang diuraikan dalam artikel ini 
dapat dilihat bahwa berbagai hal yang berkaitan dengan 
masalah kenakalan remaja yang selama ini diyakini 
kebenarannya menjadi goyah. Kebenaran dari berbagai hal 
tersebut ternyata tidak berlaku secara universal tetapi 
kondisional. Gejala-gejala kenakalan remaja tertentu hanya 
muncul apabila kondisi lingkungan sosial setempat 
mendukung akan terjadinya bentuk-bentuk kenalan terkait. 
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Hal ini sesuai dengan teori selektive cases dari Lincoln 
(1987:13) yang menyatakan bahwa... 

 

h. Simpulan dan Saran 
Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil 

penelitian dan pembahasan. Dari kedua hal ini dikembangakan 

pokok-pokok pikiran (baru) yang merupakan esensi dari temuan 

penelitian. Saran hendaknya dikembangkan berdasarkan temuan 

penelitian. Saran dapat mengacu kepada tindakan praktis, 

pengembangan teori baru, dan penelitian lanjutan. 

 

i. Daftar Rujukan  

Daftar rujukan ditulis dengan menggunakan pedoman umum 

yang juga berlaku bagi penulis artikel nonpenelitian. 

 

3. Penutup 
Perbedaan dasar antara artilkel hasil pemikiran dan artikel 

hasil penelitian terletak pada bahan dasar yang kemudian 

dikembangkan dan dituangkan ke dalam artikel. Bahan dasar artikel 

hasil pemikiran adalah hasil kajian atau analisis penulis atas suatu 

masalah. Bagian terpenting dari artikel jenis ini adalah pendirian 

penulis tentang masalah yang dibahas dan diharapkan memicu 

wahana baru mengenai masalah tersebut. Artikel hasil penelitian, 

dilain pihak, dikembangkan dari laporan teknis penelitian dengan 

tujuan utama untuk memperluas penyebarannya dan secara 

akumulatif-dengan hasil penelitian peneliti-peneliti lain-memperkaya 

khasanah pengetahuan tentang masalah yang diteliti. 

Perbedaan isi kedua jenis artikel memerlukan struktur dan 

sistematika penulisan yang berbeda untuk menjamin kelancaran 

dan keparipurnaan komunikasi. Walaupun demikian, dipandang 

tidak perlu dikembangkan aturan-aturan yang terlalu mengikat dan 

baku, sehingga gaya selingkung masing-masing jurnal dapat 
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terakomodasikan dengan baik di dalam struktur dan sistematika 

penulisan yang disepakati. 

Satu hal yang harus diupayakan oleh penulis, baik untuk 

artikel hasil pemikiran ataupun artikel hasil penelitian, adalah 

tercapainya maksud penulisan artikel tersebut, yaitu komunikasi 

yang efektif dan efisien tetapi tetap mempunyai daya tarik yang 

cukup tinggi. Selain itu, kaidah-kaidah komunikasi ilmiah yang lain 

seperti objektif, jujur, rasional, kritis, up to date, dan tidak arogan 

hendaknya juga diusahakan sekuat tenaga untuk dapat dipenuhi 

oleh penulis. 

 

C. Lembar Kegiatan 
1. Alat dan Bahan 

a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah. 

 

2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.5 Berdoa bersama untuk 

mengawali pembelajaran; 

5 menit Curah 

pendapat, 
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2.6 Presensi peserta pelatihan, jika 

ada yang tidak masuk karena 

sakit misalnya, maka peserta 

diajak berdoa kembali agar 

teman yang sakit dapat segera 

sembuh dan berkumpul untuk 

bersekolah kembali; 

2.7 Fasilitator menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan 

dikembangkan; 

2.8 Selanjutnya fasilitator 

menyajikan artikel ilmiah dalam 

bentuk hasil pemikiran 

konseptual dan hasil penelitian. 

ceramah 

pemecahan 

masalah 

3. Kegiatan Inti   

 3.7 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang pengertian penulisan 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual 

3.8 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang penulisan karya tulis 

ilmiah hasil penelitian; 

3.9 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

3.10 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual; 

3.11 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil penelitian 

3.12 Fasilitator menekankan kembali 

35 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 

pendampingan 
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kesimpulan yang tepat. 

4. Kegiatan Akhir   

 4.4 Fasilitator bersama-sama 

dengan peserta mengadakan 

refleksi terhadap proses 

pembelajaran hari itu, tentang 

beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian  

4.5 Fasilitator memberi kesempatan 

peserta untuk mengungkapkan 

pengalaman setelah dilakukan 

sharing; 

4.6 Berdoa bersama-sama sebagai 

menutup pelatihan 

10 

menit 

Refleksi 

 

3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai penulisan karya tulis ilmiah 

hasil pemikiran; 

b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai penulisan karya tulis ilmiah 

hasil penelitian; 

 

D. Rangkuman 
Perbedaan dasar antara artilkel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian terletak pada bahan dasar yang kemudian dikembangkan 

dan dituangkan ke dalam artikel. Bahan dasar artikel hasil pemikiran 

adalah hasil kajian atau analisis penulis atas suatu masalah. Bagian 

terpenting dari artikel jenis ini adalah pendirian penulis tentang 

masalah yang dibahas dan diharapkan memicu wahana baru 

mengenai masalah tersebut. Artikel hasil penelitian, dilain pihak, 
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dikembangkan dari laporan teknis penelitian dengan tujuan utama 

untuk memperluas penyebarannya dan secara akumulatif-dengan hasil 

penelitian peneliti-peneliti lain-memperkaya khasanah pengetahuan 

tentang masalah yang diteliti. 

Perbedaan isi kedua jenis artikel memerlukan struktur dan 

sistematika penulisan yang berbeda untuk menjamin kelancaran dan 

keparipurnaan komunikasi. Walaupun demikian, dipandang tidak perlu 

dikembangkan aturan-aturan yang terlalu mengikat dan baku, 

sehingga gaya selingkung masing-masing jurnal dapat 

terakomodasikan dengan baik di dalam struktur dan sistematika 

penulisan yang disepakati. 

Satu hal yang harus diupayakan oleh penulis, baik untuk artikel 

hasil pemikiran ataupun artikel hasil penelitian, adalah tercapainya 

maksud penulisan artikel tersebut, yaitu komunikasi yang efektif dan 

efisien tetapi tetap mempunyai daya tarik yang cukup tinggi. Selain itu, 

kaidah-kaidah komunikasi ilmiah yang lain seperti objektif, jujur, 

rasional, kritis, up to date, dan tidak arogan hendaknya juga 

diusahakan sekuat tenaga untuk dapat dipenuhi oleh penulis. 

 

E. Tes Formatif 
1. Tes Obyektif 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 

1. Artikel dapat dikelompokkan menjadi 

a. artikel laporan dan artikel rujukan 

b. artikel konseptual dan artikel teoritis 

c. artikel hasil telaahan dan artikel teoritis 

d. artikel hasil laporan dan artikel hasil telaahan 

2. Dari sudut ide, salah satu dari empat faktor yang harus 

diperhatikan untuk menghasilkan tulisan ilmiah yang berkualitas 

tinggi adalah 

a. kelayakan ide untuk dipublikasikan 
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b. wacana tentang ide yang sedang berkembang 

c. kesiapan ide untuk didiskusikan 

d. persamaan persepsi para ahli di bidang yang sama 

3. Tulisan analisis konseptual terdiri dari 

a. judul, abstrak, data, pembahasan, dan referensi 

b. judul, abstrak, pendahuluan, diskusi, referensi 

c. judul pendahuluan, diskusi, kesimpulan referensi 

d. judul, pendahuluan, temuan, pembahasan, referensi 

4. Dalam suatu artikel konseptual, bagaimana teori/konsep yang 

ditawarkan dapat berkontribusi dalam peta pengetahuan dimuat 

pada bagian 

a. abstrak 

b. pendahuluan 

c. diskusi 

d. referensi 

5. Referensi memuat semua rujukan yang  

a. pernah dibaca penulis 

b. perlu dibaca pembaca 

c. dimuat dalam badan tulisan 

d. diperlukan dalam pengembangan tulisan 

6. Salah satu dari tiga pertanyaan yang harus dijawab di bagian 

pendahuluan adalah berikut ini 

a. apa inti teori/konsep yang dibahas? 

b. mengapa konsep itu dibahas? 

c. Apa kesimpulan yang dapat ditarik? 

d. Apa tindak lanjut yang perlu dilakukan? 

7. Salah satu hal yang harus dihindari pada saat menulis hasil 

penelitian adalah 

a. menjelaskan partisipan 

b. menulis masalah yang sudah pernah dibahas 

c. memecah satu penelitian menjadi beberapa artikel 
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d. melaporkan korelasi yang dibahas dalam penelitian 

8. Pemilihan penggunaan kata dan kalimat yang tidak provokatif 

dalam laporan atau artikel merupakan salah satu contoh upaya 

untuk menjaga kualitasdari aspek 

a. panjang tulisan 

b. nada tulisan 

c. gaya tulisan 

d. bahasa tulisan 

9. Rekomendasi untuk judul adalah 

a. 8-10 kata 

b. 10-12 kata 

c. 12-15 kata 

d. 15-30 kata 

10. Dalam suatu laporan atau artikel hasil penelitian, kontribusi 

penelitian dapat dilihat di bagian 

a. pendahuluan 

b. metode 

c. hasil 

d. diskusi 

 

2. Tes Uraian 
1. Jelaskan mengapa abstrak merupakan bagian terpenting dalam 

laporan dan artikel penelitian 

2. Sebut dan jelaskan perbedaan karya tulis ilmiah hasil pemikian 

dan hasil penelitian! 

3. Carilah salah satu artikel hasil penelitian, telaah unsur-unsur yang 

terdapat pada artikel itu! 

 



BAB IV  KEGIATAN BELAJAR III 
PRAKTIK PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH 

 

A. Kompetensi dan Indikator 
Pada kegiatan belajar kedua telah disajikan bagaimana teknik 

menulis karya tulis ilmiah yang bersifat hasil pemikiran dan hasil 

penelitian. Pada kegiatan belajar yang ketiga ini berisi mengenai 

latihan peserta PLPG dalam menulis karya tulis ilmiah baik yang 

bersifat hasil pemikiran maupun hasil penelitian. Dengan demikian 

peserta PLPG diharapkan mempunyai keterampilan dalam menyusun 

karya tulis ilmiah yang dapat dikirimkan kepada pengelola jurnal 

penelitian pendidikan (JIP). Pada kesempatan ini akan dicontohkan 

beberapa petunjuk bagi penulis ilmu pendidikan. Oleh karena itu, 

indikator kegiatan belajar ketiga ini adalah: 

1. mengenal format penulisan enumeratif; 

2. mengenal format penulisan esay; 

3. membuat karya tulis ilmiah baik yang bersifat hasil pemikiran 

maupun hasil penelitian. 

 

B. Uraian Materi 
1. Mengenai Format Tulisan 

Semua bagian artikel yang dibicarakan di atas ditulis dalam 

format esai. Penggunaan format esai dalam penulisan artikel jurnal 

bertujuan untuk menjaga kelancaran pembacaan dan menjamin 

keutuhan ide yang ingin disampaikan. Dengan digunakannya 

format esai diharapkan pembaca memperoleh kesan seolah-olah 

berkomunikasi langsung, dan secara aktif berdialog dengan 

penulis. Bandingkan dua format petikan berikut: 
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Format Enumeratif 

 Sesuai dengan lingkup penyebaran jurnal yang 
bersangkutan maka record ISSN dilaporkan kepada pihak-
pihak berikut: 
(a) International Serials Data System di Paris untuk jurnal 

internasional 
(b) Regional Center for South East Asia bagi wilayah Asia 

Teggara, dan 
(c) PDII-LIPI untuk wilayah Indonesia. 

 

Format Esei 

 Setiap record ISSNdilaporkan kepada internasional 
Serial Data System yang berkedudukan di Paris. Untuk 
kawasan Asia Tenggara dilaporkan melalui Regional Center 
for South East Asia dan untuk wilayah Indonesia dilaporkan 
kepada PDII-LIPI. 

 

Di dalam hal-hal tertentu format enumeratif boleh digunakan, 

terutama apabila penggunaan format enumeratif tersebut benar-

benar fungsional dan tidak tepat apabila diganti dengan format esei 

seperti dalam menyatakan urutan dan jadwal. Jika format esai 

masih dapat digunakan “penandaan” sejumlah elemen dapat 

dilakukan dengan format esei bernomor, seperti (1)…, (2)…, (3)…., 

dan seterusnya. 

 
2. Petunjuk bagi Penulis Ilmu Pendidikan 

a. Naskah diketik spasi ganda pada kertas kuarto sepanjang 

maksimal 20 halaman, dan diserahkan dalam bentuk cetakan 

(print out) komputer sebanyak 2 eksemplar beserta disketnya. 

Berkas (file) pada naskah pada disket dibuat dengan program olah 

kata WordStar, WordPerfect atau MicroSoft Word. 

b. Artikel yang dimuat meliputi hasil penelitian dan kajian analitis-

kritis setara dengan hasil penelitian di bidang filsafat kependidikan, 

teori kependidikan, dan praktik kependidikan. 

c. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan format 
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esai, disertai judul (heading), masing-masing bagian, kecuali 

bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul bagian. Peringkat 

judul bagian dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda (semua 

judul bagian dicetak tebal atau tebal miring), dan tidak 

menggunakan angka/nomor bagian. 

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, RATA DENGAN TEPI 

KIRI) 

Peringkat 2 (Huruf Besar Kecil, Rata dengan Tepi Kiri) 
Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil, Miring, Rata dengan tepi Kiri) 

d. Sistematika artikel setara hasil penelitian: judul; nama penulis 

(tanpa gelar akademik); abstrak (maksimum 100 kata); kata-kata 

kunci; pendahuluan (tanpa sub judul) yang berisi latar belakang 

dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; bahasan utama (dibagi ke 

dalam subjudul-subjudul); penutup atau kesimpulan; daftar rujukan 

(berisi pustaka yang dirujuk saja). 

e. Sistematika artikel hasil penelitian: judul, nama penulis (tanpa 

gelar akademik); abstrak (maksimum 100 kata) yang berisi tujuan, 

metode, dan hasil penelitian; kata-kata kunci; pendahuluan (tanpa 

sub judul) yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan pustaka, dan 

tujuan penelitian; metode; hasil; pembahasan; kesimpulan dan 

saran; daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk saja). 

f. Daftar Rujukan disusun dengan mengikuti tata cara seperti contoh 

berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis. 

Anderson, D.W., Vault, V.D. & Dickson, C.E. 1993. Problems and 

Prospects for the Decades Ahead: Competency based Teacher 

Education. Berkeley: McCutchan Publishing Co. 

Hanurawan, F. 1997. Pandangan Aliran Humanistik tentang Filsafat 

Pendidikan Orang Dewasa. Ilmu Pendidikan: Jurnal Filsafat, 

Teori, dan Praktik Kependidikan, Tahun 24, Nomor 2, Juli 1997, 

hlm. 127-137. 

Huda, N. 1991. Penulisan Laporan Penelitian untuk Jurnal. Makalah 
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disajikan dalam Lokakarya Penelitian Tingkat Dasar bagi Dosen 

PTN dan PTS di malang Angkataan XIV, Pusat Penelitian IKIP 

MALANG, Malang, 12 Juli. 

g. Tata cara penyajian kutipan, rujukan, tabel, dan gambar mengikuti 

ketentuan dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, 

Disertasi, Makalah, Artikel dan Laporan Penelitian (Universitas 

Negeri Malang, 200). Artikel berbahasa Indonesia mengikuti 

aturan tentang penggunaan tanda baca dan ejaan yang dimuat 

dalam Pedoman Umum Ejaan bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan (Depdikbud, 1987). Artikel berbahasa Inggris 

menggunakan ragam baku. 

h. Pemeriksaan dan penyuntingan cetak-coba dilakukan oleh 

penyunting dan/atau melibatkan penulis. Artikel yang sudah dalam 

bentuk cetak-coba tidak dapat ditarik kembali oleh penulis. 

i. Penulis yang artikelnya dimuat wajib memberi kontribusi biaya 

cetak minimal sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) 

perjudul. Sebagai imbalannya, penulis menerima nomor bukti 

pemuatan sebanyak 2 (dua) eksemplar dan cetak lepas sebanyak 

5 (lima) eksemplar yang akan diberikan jiuka kontribusi biaya 

cetak telah dibayar lunas. 

 

C. Lembar Kegiatan 
1. Alat dan Bahan 

a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah 

e. Kamera digital 
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2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk 

mengawali pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, jika 

ada yang tidak masuk karena 

sakit misalnya, maka peserta 

diajak berdoa kembali agar 

teman yang sakit dapat segera 

sembuh dan berkumpul untuk 

bersekolah kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan 

dikembangkan; 

2.4 Selanjutnya fasilitator 

menyajikan petunjuk bagi 

penulis ilmu pendidikan 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 

3. Kegiatan Inti   

 3.1 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang format penulisan karya 

tulis ilmiah 

3.2 Fasilitator memberikan ceramah 

130 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 

pendampingan 
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tentang salah satu contoh 

petunjuk bagi penulis ilmu 

pendidikan ; 

3.3 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

3.4 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual; 

3.5 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil penelitian 

3.6 Fasilitator memberikan tugas 

menyusun karya tulis ilmiah baik 

dalam bentu pemikiran maupun 

hasil penelitian. 

4. Kegiatan Akhir   

 4.1 Fasilitator bersama-sama 

dengan peserta mengadakan 

refleksi terhadap proses 

pembelajaran hari itu, tentang 

beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian  

4.2 Fasilitator memberi kesempatan 

peserta untuk mengungkapkan 

pengalaman setelah dilakukan 

sharing; 

4.3 Berdoa bersama-sama sebagai 

menutup pelatihan 

10 

menit 

Refleksi 
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3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam dalam menyusun 

karya tulis ilmiah dalam bentuk hasil pemikiran; 

b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam dalam menyusun 

karya tulis ilmiah dalam bentuk hasil penelitian. 

 
D. Rangkuman 

 1. Artikel (hasil penelitian) memuat: 

 Judul 

Nama Penulis 

Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

Kata-kata kunci 

Pendahuluan (tanpa sub judul, memuat latar belakang masalah 

dan sedikit tinjauan pustaka, dan masalah/tujuan penelitian) 

Metode 

Hasil 

Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran 

Daftar Rujukan (berisi pustaka yang dirujuk dalam uaraian saja)

 2. Artikel (setara hasil penelitian) memuat: 

 Judul 

Nama Penulis 

Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

Kata-kata kunci 

Pendahuluan (tanpa subjudul) 

Subjudul 

Subjudul 

Subjudul 

Penutup (atau Kesimpulan dan Saran) 

Daftar Rujukan (berisi pustaka yang dirujuk dalam uraian saja) 

 

sesuai dengan kebutuhan 
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E. Tes Formatif 
Peserta PLPG ditugasi menyusun karya tulis ilmiah dengan cara 

memilih salah satunya yaitu hasil pemikiran konseptual atau hasil 

penelitian. Tugas ini sifatnya individual. Fasilitator memberikan 

bimbingan dan pendampingan pada saat peserta PLPG menyusun 

karya tulis ilmiah. Tugas dapat ditulis menggunakan komputer atau 

tulis tangan. Ruangan bebas, tidak harus terkekang di dalam kelas. 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 
Kegiatan Belajar 1 Kegiatan Belajar 2 

1. b 

2. a 

3. d 

4. c 

5. b 

6. b 

7. a 

8. b 

9. c 

10. a 

 

1. c 

2. a 

3. b 

4. c 

5. c 

6. a 

7. c 

8. b 

9. b 

10. d 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 

A. Deskripsi 
Buku Ajar mengenai “Penulisan Karya Tulis Ilmiah” ini meliputi 

materi pembelajaran tentang penulisan artikel ilmiah, jenis dan struktur 

artikel ilmiah, artikel hasil pemikiran, artikel hasil penelitian, format 

tulisan, serta praktik penulisan artikel ilmiah. Secara garis besar, buku 

ajar ini mengantarkan peserta PLPG untuk memahami materi-materi 

tersebut di atas, namun demikian peserta juga diminta untuk 

menyusun draft penulisan artikel ilmiah di bidang kompetensi masing-

masing. Hal ini mempunyai tujuan agar setelah pelaksanaan 

matapelajaran ini peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam 

menyusun artikel ilmiah yang siap dimasukkan ke dalam jurnal ilmiah 

yang tidak maupun terakreditasi. 

Buku ajar “Penulisan Karya Tulis Ilmiah” ini mempunyai 

standar kompetensi dasar (1) mengenal penulisan artikel ilmiah; (2) 

mengenal perbedaan penulisan artikel ilmiah yang konseptual dan 

yang non konseptual; (3) mengenal format penulisan artikel ilmiah; dan 

(4) menyusun draft artikel ilmiah. Buku ajar ini mempunyai hubungan 

dengan buku ajar yang terutama adalah penelitian tindakan kelas. 

Karena standar kompetensi penelitian tindakan kelas adalah (1) 

mengenal metode penelitian tindakan kelas; (2) mengenal format 

laporan penelitian tindakan kelas, (3) menyusun draft proposal 

penelitian tindakan kelas. Jelas bahwa kompetensi dasar kedua mata 

pelajaran ini akan bersngkut paut, pada saat peserta PLPG 

berkeinginan untuk menuliskan hasil penelitian tindakan kelas ke 

dalam jurnal penelitian pendidikan. 
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B. Petunjuk Pembelajaran 
Peserta PLPG harus selalu aktif mengikuti proses 

pembelajaran di kelas. Peserta PLPG aktif berdiskusi dengan pelatih, 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami, selanjutnya mendiskusikan 

dengan teman lainnya. Di samping itu, peserta pelatihan mencermati 

contoh-contoh yang telah disajikan oleh pelatih dan yang tersaji di 

dalam buku ajar ini. Kemudian peserta PLPG harus belajar menyusun 

suatu draft artikel ilmiah yang selaras dengan format yang tersaji di 

dalam buku ajar ini. Hasil draft itu selanjutnya digunakan untuk 

memenuhi tugas mata pelajaran ini, serta dimintakan pendapat dari 

pelatih. Saran-saran dari pelatih yang belum dipahami perlu 

ditanyakan kembali kepada pelatih jika perlu meminta perbandingan 

dengan artikel yang telah termuat di dalam jurnal. 

 

C. Kompetensi dan Indikator 
1. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami kriteria 

penulisan artikel ilmiah; 

2. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami jenis dan 

struktur artikel ilmiah; 

3. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami artikel 

penulisan hasil pemikiran konseptual; 

4. .Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami artikel 

penulisan hasil penelitian; 

5. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami format 

penulisan enumeratif; 

6. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami format 

penulisan esai; 

7. Peserta mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam 

menyusun draft artikel ilmiah. 



BAB II. KEGIATAN BELAJAR I 
JENIS DAN STRUKTUR ARTIKEL ILMIAH 

 
A. KOMPETENSI DAN INDIKATOR 

Karya ilmiah tentu sudah merupakan bacaan yang sangat 

akrab dengan peserta PLPG. Sebagai guru, bapak dan ibu sudah 

sering membaca berbagai artikel, baik yang bersifat populer, ilmiah 

populer maupun yang memang benar-benar merupakan karya ilmiah. 

Berbekal pengalaman bapak dan ibu dalam memahami artikel ilmiah, 

bapak dan ibu akan mengkaji bentuk, sifat dan struktur karya tulis 

ilmiah. Berkaitan uraian di atas, maka setelah menyelesaikan kegiatan 

berlajar pertama ini, bapak dan ibu diharapkan mempunyai 

kemampuan dalam: 

1. Menjelaskan sifat artikel ilmiah; 

2. Menjelaskan sikap ilmiah; 

3. Menjelaskan bentuk, struktur dan sifat-sifat artikel ilmiah 

4. Menjelaskan perbedaan artikel hasil pemikian konseptual dengan 

hasil penelitian 

 

B. URAIAN MATERI 
Sesuai dengan namanya, artikel ilmiah yang dimuat dalam 

jurnal diharapkan memenuhi kriteria sebagai sebuah karya ilmiah. 

Kriteria ini adalah cerminan sifat karya ilmiah yang berupa norma dan 

nilai yang berakar pada tradisi ilmiah yang diterima secara luas dan 

diikuti secara sungguh-sungguh oleh para ilmuwan. Oleh karena itu, 

penerbitan ilmiah secara inherent harus menampilkan sifat-sifat dan 

ciri-ciri khas karya ilmiah tersebut yang mungkin tidak selalu harus 

dipenuhi di dalam jenis penerbitan yang lain. Pertama, penerbitan 

ilmiah bersifat objektif, artinya isi penerbitan ilmiah hanya dapat 

dikembangkan dari fenomena yang memang exist, walaupun kriteria 
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eksistensi fenomena yang menjadi fokus bahasannya dapat berbeda 

antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu yang lain. 

Selain objektif, sifat lain karya ilmiah adalah rasional. Rasional 

menurut Karl Popper adalah tradisi berpikir kritis para ilmuwan. Oleh 

karena itu, penerbitan ilmiah juga membawa ciri khas ini yang 

sekaligus berfungsi sebagai wahana penyampaian kritik timbal-balik 

yang berkaitan dengan masalah yang dipersoalkan. Lain daripada itu, 

karena jurnal merupakan sarana komunikasi yang berada di garis 

depan dalam pengembangan IPTEKS, ia juga mengemban sifat 

pembaharu dan up-to-date atau tidak ketinggalan jaman. 

Selanjutnya, dalam menulis artikel ilmiah penulis hendaknya 

juga tidak mengabaikan komponen sikap ilmiah yang lain seperti 

menahan diri (reserved), hati-hati dan tidak over-claiming, jujur, lugas, 

dan tidak menyertakan motif-motif pribadi atau kepentingan-

kepantingan tertentu dalam menyampaikan pendapatnya. Semua 

sikap di atas, dilengkapi dengan keterbukaan dalam menyebutkan 

sumber bahan yang menjadi rujukannya, juga dipandang sebagai 

upaya penulis untuk memenuhi etika penulisan ilmiah. 

Artikel ilmiah mempunyai bentuk, struktur, dan sifat-sifat 

tertentu. Oleh karena itu, penulisannya harus mengikuti pola, teknik, 

dan kaidah-kaidah tertentu juga. Pola dan teknik penulisan artikel 

ilmiah ini relatif konsisten diikuti oleh penerbitan ilmiah pada umumnya 

yang biasa dikenal sebagai jurnal atau majalah ilmiah. Walaupun 

demikian, setiap majalah ilmiah biasanya memiliki gaya selingkung 

yang berusaha dipertahankan konsistensinya sebagai penciri dan 

kriteria kualitas teknik dan penampilan majalah yang bersangkutan. 

Gaya selingkung itu secara rinci mungkin berbeda antara satu majalah 

ilmiah dan majalah ilmiah yang lain, tetapi biasanya semuanya masih 

mengikuti semua pedoman yang berlaku secara umum. Sementara itu 

kaidah-kaidah penulisan artikel ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

penulis artikel sebagaimana sikap ilmiah diharapkan diikuti oleh para 
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ilmuwan atau kode etik profesi oleh para profesional dalam bidangnya 

masing-masing. Dalam perspektif tertentu pemenuhan kaidah-kaidah 

penulisan artikel ilmiah ini dapat dipandang sebagai etika yang harus 

dipenuhi oleh para penulis artikel. 

Sesuai dengan tujuan penerbitannya, majalah ilmiah pada 

umumnya memuat salah satu dari hal-hal berikut: (1) kumpulan atau 

akumulasi pengetahuan baru, (2) pengamatan empirik, dan (3) 

gagasan atau usulan baru (Pringgoadisurjo, 1993). Dalam praktik hal-

hal tersebut akan diwujudkan atau dimuat di dalam salah satu dari dua 

bentuk artikel, yaitu artikel hasil pemikiran atau artikel non penelitian 

dan artikel hasil penelitian. Ada beberapa jurnal yang hanya memuat 

artikel hasil penelitian, misalnya Journal of Research in Science 

Teaching yang terbit di Amerika Serikat dan Jurnal Penelitian 

Kependidikan terbitan Lembaga Penelitian Unversitas Negeri Malang. 

Akan tetapi sebagian jurnal biasanya memuat kedua jenis artikel: hasil 

pemikiran dan hasil penelitian. Selain itu, seringkali majalah ilmiah juga 

memuat resensi buku dan obituari. Pemuatan artikel hasil penelitian, 

artikel hasi pemikiran, resensi dan obituari ini sejalan dengan 

rekomendasi Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (2000). Di 

dalam tulisan ini pembahasan akan dibatasi pada struktur dan anatomi 

dua jenis artikel saja yaitu artikel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian. 

 

C. LEMBAR KEGIATAN 
1. Alat dan Bahan 

a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah. 

 



 9-4 Penulisan Karya Ilmiah 

2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk 

mengawali pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, 

jika ada yang tidak masuk 

karena sakit misalnya, maka 

peserta diajak berdoa kembali 

agar teman yang sakit dapat 

segera sembuh dan 

berkumpul untuk bersekolah 

kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang 

akan dikembangkan; 

2.4 Selanjutnya fasilitator 

menyajikan bentuk, struktur 

dan sifat karya tulis ilmiah. 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 

3. Kegiatan Inti   

 3.1 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang pengertian sifat artikel 

ilmiah; 

35 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 
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3.2 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang sikap ilmiah; 

3.3 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang bentuk dan struktur artikel 

ilmiah 

3.4 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

3.5 Sharing dalam kelas mengenai 

sikap ilmiah, sifat, bentuk, dan 

struktur artikel ilmiah; 

3.6 Fasilitator menekankan kembali 

kesimpulan yang tepat. 

pendampingan 

4. Kegiatan Akhir   

 4.1 Fasilitator bersama-sama 

dengan peserta mengadakan 

refleksi terhadap proses 

pembelajaran hari itu, tentang 

beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian dari sikap 

ilmiah, sifat, bentuk, dan 

struktur artikel ilmiah; 

4.2 Fasilitator memberi 

kesempatan peserta untuk 

mengungkapkan pengalaman 

setelah dilakukan sharing; 

4.3 Berdoa bersama-sama 

sebagai menutup pelatihan 

10 

menit 

Refleksi 
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3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai sifat artikel ilmiah; 

b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai karakter sikap ilmiah; yang 

selanjutnya mempunyai kecenderungan positif jika dihadapkan 

pada kasus plagiariasme misalnya; 

c. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai bentuk, dan struktur karya tulis 

ilmiah. 

 

D. RANGKUMAN 
Artikel ilmiah mempunyai bentuk, struktur, dan sifat-sifat 

tertentu. Oleh karena itu, penulisannya harus mengikuti pola, teknik, 

dan kaidah-kaidah tertentu juga. Pola dan teknik penulisan artikel 

ilmiah ini relatif konsisten diikuti oleh penerbitan ilmiah pada umumnya 

yang biasa dikenal sebagai jurnal atau majalah ilmiah. Walaupun 

demikian, setiap majalah ilmiah biasanya memiliki gaya selingkung 

yang berusaha dipertahankan konsistensinya sebagai penciri dan 

kriteria kualitas teknik dan penampilan majalah yang bersangkutan. 

Gaya selingkung itu secara rinci mungkin berbeda antara satu majalah 

ilmiah dan majalah ilmiah yang lain, tetapi biasanya semuanya masih 

mengikuti semua pedoman yang berlaku secara umum. Sementara itu 

kaidah-kaidah penulisan artikel ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

penulis artikel sebagaimana sikap ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

ilmuwan atau kode etik profesi oleh para profesional dalam bidangnya 

masing-masing. Dalam perspektif tertentu pemenuhan kaidah-kaidah 

penulisan artikel ilmiah ini dapat dipandang sebagai etika yang harus 

dipenuhi oleh para penulis artikel. 
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F. TES FORMATIF 
1. Tes Obyektif 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 

1. Aspek-aspek yang menentukan karakteristik karya tulis, kecuali 

a. sikap penulis 

b. panjang tulisan 

c. struktur sajian 

d. penggunaan bahasa 

2. Struktur sajian suatu karya tulis ilmiah pada umumnya terdiri dari 

a. pendahuluan, inti (pokok pembahasan), dan penutup 

b. pendahuluan, abstrak, bagian inti, simpulan 

c. abstrak, pendahuluan, bagian inti, simpulan 

d. abstrak, bagian inti, penutup 

3. Bagian penutup suatu karya tulis ilmia, pada umumnya menyajikan 

tentang 

a. rangkuman dan tindak lanjut 

b. simpulan umum 

c. rekomendasi penulis 

d. simpulan dan saran 

4. Substansi suatu karya tulis ilmiah dapat mencakup berbagai hal, 

dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks. 

Berikut ini adalah contoh-contoh subatansi karya tulis ilmiah, kecuali 

a. pendidikan 

b. kebudayaan 

c. pemulung 

d. informatika 

5. Dalam karya tulis ilmiah, penulis bersikap netral, obyektif, dan tidak 

memihak. Sikap ini sesuai dengan hakikat karya tulis ilmiah yang 

merupakan kajian berdasarkan pada, kecuali 

a. fakta atau kenyataan 

b. argumentasi 
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c. teori yang diakui kebenarannya 

d. data empirik/hasil penelitian 

6. Keobyektifan penulis karya tulis ilmiahdicerminkan dalam gaya 

bahasa yang bersifat 

a. resmi 

b. baku 

c. impersonal 

d. personal 

7. Komponen suatu karya tulis ilmiah bervariasi sesuai dengan jenis 

karya tulis ilmiah dan tujuan penulisannya, namun pada umumnya 

semua karya tulis ilmiah mempunayi komponen 

a. daftar pustaka 

b. abstrak 

c. daftar tabel 

d. lampiran 

8. Berikut ini adalah ciri-ciri suatu karya tulis ilmiah, kecuali 

a. memaparkan bidang ilmu tertentu 

b. merupakan deskripsi suatu kejadian 

c. menggunakan gaya bahasa resmi 

d. disajikan secara sistematis 

9. Di antara judul berikut, yang manakah yang paling sesuai untuk 

judul karya tulis ilmiah? 

a. senjata makan tuan 

b. kumbang cantik pengisap madu 

c. pengaruh gizi pada pertumbuhan anak 

d. pengaruh obat bius yang menghebohkan 

10

. 

Untuk membedakan karya tulis ilmiah dan karya tulis bukan ilmiah, 

seseorang dapat mengkaji berbagai aspek tulisan. Salah satu aspek 

yang dapat digunakan sebagai pembeda adalah 

a. sistematika tulisan 

b. panjang tulisan 
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c. ragam bahasa yang digunakan 

d. pengarang 

 

2. Tes Uraian 
1.  Setelah membaca uraian di atas, coba bapak dan ibu simpulkan 

bagaimana caranya mengenal karakteristik karya tulis ilmiah. 

Jelaskan mengapa bapak dan ibu menyimpulkan seperti itu? 

2.  Sebutkan aspek-aspek yang dapat menggambarkan karakteristik 

suatu karya tulis ilmiahdan berikan penjelasan singkat untuk setiap 

aspek. Berdasarkan uraian itu, coba simpulkan karakteristik karya 

tulis ilmiah! 

3.  Secara umum, struktur sajian suatu karya tulis ilmiah terdiri dari 

bagian awal, inti, dan bagian penutup. Coba jelaskan deskripsi 

masing-masing bagian dan apa bedanya dengan struktur sajian 

karya non ilmiah? 

 



BAB III. KEGIATAN BELAJAR II 
ARTIKEL HASIL PEMIKIRAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. KOMPETENSI DAN INDIKATOR 
Pada kegiatan belajar yang kedua ini akan dibahas bagaimana 

menentukan kelayakan ide untuk dituangkan ke dalam tulisan serta 

struktur tulisan konseptual. Pembahasan mengenai materi ini akan 

bermanfaat pada saat bapak dan ibu menulis artikel konseptual. Di 

samping itu akan dibahas juga teknik menulis karya tulis ilmiah atas 

dasar hasil penelitian. Berkaitan uraian di atas, maka setelah 

menyelesaikan kegiatan berlajar kedua ini, bapak dan ibu diharapkan 

mempunyai kemampuan dalam: 

1. Menjelaskan pembuatan judul karya tulis yang bersifat konseptual 

maupun atas dasar hasil penelitian; 

2. Menjelaskan abstrak dan kata kunci karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

3. Menjelaskan penulisan pendahuluan karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 

4. Menjelaskan penulisan metode karya tulis yang bersifat konseptual 

maupun atas dasar hasil penelitian; 

5. Menjelaskan penulisan hasil penelitian karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

6. Menjelaskan penulisan pembahasan karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 

7. Menjelaskan penulisan simpulan dan saran karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

8. Menjelaskan penulisan daftar pustaka karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 
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B. URAIAN MATERI 
1. Atikel Hasil Pemikiran 

Artikel hasil pemikiran adalah hasil pemikiran penulis atas suatu 

permasalahan, yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam upaya 

untuk menghasilkan artikel jenis ini penulis terlebih dahulu mengkaji 

sumber-sumber yang relevan dengan permasalahannya, baik yang 

sejalan maupun yang bertentangan dengan apa yang dipikirkannya. 

Sumber-sumber yang dianjurkan untuk dirujuk dalam rangka 

menghasilkan artikel hasil pemikiran adalah juga artikel-artikel hasil 

pemikiran yang relevan, hasil-hasil penelitian terdahulu, di samping 

teori-teori yang dapat digali dari buku-buku teks. 

Bagian paling vital dari artikel hasil pemikiran adalah pendapat 

atau pendirian penulis tentang hal yang dibahas, yang dikembangkan 

dari analisis terhadap pikiran-pikiran mengenai masalah yang sama 

yang telah dipublikasikan sebelumnya, dan pikiran baru penulis 

tentang hal yang dikaji, jika memang ada. Jadi, artikel hasil pemikiran 

bukanlah sekadar kolase atu tempelan cuplikan dari sejumlah artikel, 

apalagi pemindahan tulisan dari sejumlah sumber, tetapi adalah hasil 

pemikiran analitis dan kritis penulisnya. 

Artikel hasil pemikiran biasanya terdiri dari beberapa unsur 

pokok, yaitu judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, 

bagian inti atau pembahasan, penutup, dan daftar rujukan. Uraian 

singkat tentang unsur-unsur tersebut disampaikan di bawah ini. 

 

a. Judul  

Judul artikel hasil pemikiran hendaknya mencerminkan dengan 

tepat masalah yang dibahas. Pilihan kata-kata harus tepat, 

mengandung unsur-unsur utama masalah, jelas, dan setelah disusun 

dalam bentuk judul harus memiliki daya tarik yang kuat bagi calon 

pembaca. Judul dapat ditulis dalam bentuk kalimat berita atau kalimat 

tanya. Salah satu ciri penting judul artikel hasil pemikiran adalah 
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bersifat ”provokatif”, dalam arti merangsang pembaca untuk membaca 

artikel yang bersangkutan. Hal ini penting karena artikel hasil pemkiran 

pada dasarnya bertujuan untuk membuka wacana diskusi, 

argumentasi, analisis, dan sintesis pendapat-pendapat para ahli atau 

pemerhati bidang tertentu. Perhatikan judul-judul artikel di bawah ini, 

dan lakukan evaluasi terhadap judul-judul tersebut untuk melihat 

apakah kriteria yang disebutkan di atas terpenuhi. 

 Membangun Teori melalui Pendekatan Kualitatif (Forum Penelitian 

Kependidikan Tahun 7, No. 1) 

 Repelita IV: A Cautious Development Plan for Steady Growth 

(Kaleidoscope International Vol. IX No.1) 

 Interpreting Student’s and Teacher’s Discourse in Science Classes: 

An Underestimated Problem? (Journal of Research in Science 

Teaching Vol. 33, No.2.) 

 

Di dalam contoh-contoh judul di atas seharusnya tercermin ciri-

ciri yang diharapkan ditunjukan oleh artikel hasil pemikiran seperti 

provokatif, argumentative, dan analitik. 

 

b. Nama Penulis  

Untuk menghindari bias terhadap senioritas dan wibawa atau 

inferioritas penulis, nama penulis artikel ditulis tanpa disertai gelar 

akademik atau gelar profesional yang lain. Jika dikehendaki gelar 

kebangsawanan atau keagamaan boleh disertakan. Nama lembaga 

tempat penulis bekerja sebagai catatan kaki di halaman pertama. Jika 

penulis lebih dari dua orang, hanya nama penulis utama saja yang 

dicantumkan disertai tambahan dkk. (dan kawan-kawan). Nama 

penulis lain ditulis dalam catatan kaki atau dalam catatan akhir jika 

tempat pada catatan kaki atau di dalam catatan akhir jika tempat pada 

catatan kaki tidak mencukupi. 
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c. Abstrak dan Kata Kunci 

Abstrak artikel hasil pemikiran adalah ringkasan dari artikel yang 

dituangkan secara padat; bukan komentar atau pengantar penulis. 

Panjang abstrak biasanya sekitar 50-75 kata yang disusun dalam satu 

paragraf, diketik dengan spasi tunggal. Format lebih sempit dari teks 

utama (margin kanan dan margin kiri menjorok masuk beberapa 

ketukan). 

Dengan membaca abstrak diharapkan (calon) pembaca segera 

memperoleh gambaran umum dari masalah yang dibahas di dalam 

artikel. Ciri-ciri umum artikel hasil pemikiran seperti kritis dan provokatif 

hendaknya juga sudah terlihat di dalam abstrak ini, sehingga (calon) 

pembaca tertarik untuk meneruskan pembacaannya. 

Abstrak hendaknya juga disertai dengan 3-5 kata kunci, yaitu 

istilah-istilah yang mewakili ide-ide atau konsep-konsep dasar yang 

terkait dengan ranah permasalahan yang dibahas dalam artikel. Jika 

dapat diperoleh, kata-kata kunci hendaknya diambil dari tresaurus 

bidang ilmu terkait. Perlu diperhatikan bahwa kata-kata kunci tidak 

hanya dapat dipetik dari judul artikel, tetapi juga dari tubuh artikel 

walaupun ide-ide atau konsep-konsep yang diwakili tidak secara 

eksplisit dinyatakan atau dipaparkan di dalam judul atau tubuh artikel. 

Perhatikan contoh abstrak dan kata-kata kunci berikut ini. 

 

Abstract: Theory Generation through Qualitative Study. A 
qualitative study is often contrasted with its quantitative 
counterpart. These two approaches are more often inappropriately 
considered as two different schools of thought than as two 
different tools. In fact these two approaches serve different 
purposes. A qualitative study takes several stage in generating 
theories. Business transaction pattern and market characteristic, 
for example, can be investigated through qualitative study, while 
their tendencies, frequencies, and other related quantitative 
values can be more appropriately investigated through 
quantitative study. 
 
Key words: qualitative study, quantitative study, theory development 
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d. Pendahuluan 

Bagian ini menguraikan hal-hal yang dapat menarik perhatian 

pembaca dan memberikan acuan (konteks) bagi permasalahan yang 

akan dibahas, misalnya dengan menonjolkan hal-hal yang 

kontroversial atau belum tuntas dalam pembahasan permasalahan 

yang terkait dengan artikel-artikel atau naskah-naskah lain yang telah 

dipublikasikan terdahulu. Bagian pendahuluan ini hendaknya diakhiri 

dengan rumusan singkat (1-2 kalimat) tentang hal-hal pokok yang akan 

dibahas dan tujuan pembahasan. Perhatikan tiga segmen bagian 

pendahuluan dalam contoh di bawah ini. 

 

Partisipasi masyarakat merupakan unsur yang paling 
penting sekali bagi keberhasilan program pendidikan. Catatan 
sejarah pendidikan di negara-negara maju dan dikelompok-
kelompok masyarakat yang telah berkembang kegiatan 
pendidikan menunjukan bahwa keadaan dunia pendidikan 
mereka sekarang ini telah dicapai dengan partisipasi 
masyarakat yang sangat signifikan di dalam berbagai bentuk. 
Di Amerika Serikat dalam tingkat pendidikan tinggi dikenal 
apa yang disebut “Land-Grant Universities...”dst. 

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli yang 
berkaitan dengan menurunnya partisipasi masyarakat dalam 
pengembangan pendidikan. Sebagian ahli berpendapat 
bahwa sistem politik yang kurang demokratis dan budaya 
masyarakat paternalistik telah menyebabkan rendahnya 
partisipasi. Sementara itu penulis-penulis lain lebih memfokus 
pada faktor-faktor ekonomi... 

Dari kajian terhadap berbagai tulisan dan hasil penelitian 
disebutkan di muka terlihat masih terdapat beberapa hal yang 
belum jelas benar atau setidak-tidaknya masih menimbulkan 
keraguan mengenai sebab-sebab menurunnya mutu 
partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan. 
Dalam artikel-artikel ini akan dibahas kemungkinan-
kemungkinan menurunnya partisipasi masyarakat tersebut 
berdasarkan analisis ekonomi pendidikan. Diharapkan, 
dengan analisis ini kekurangan analisis terdahulu dapat 
dikurangi dan dapat disusun penjelasan baru yang lebih 
komprehensif. 
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Di dalam petikan bagian pendahuluan di atas dapat dilihat alur 

argumentasi yang diikuti penulis untuk menunjukan masih adanya 

perbedaan pandangan tentang menurunnya partisipasi masyarakat di 

dalam pengembangan pendidikan. Tinjauan dari berbagai sudut 

pandang telah menghasilkan kesimpulan yang beragam, yang 

membuka kesempatan bagi penulis untuk menampilkan wacana 

penurunan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan 

dari sudut pandang yang lan. 

 

 

e. Bagian Inti 

Isi bagian ini sangat bervariasi, lazimnya berisi kupasan, 

analisis, argumentasi, komparasi, keputusan, dan pendirian atau sikap 

penulis mengenai masalah yang dibicarakan. Banyaknya subbagian 

juga tidak ditentukan, tergantung kepada kecukupan kebutuhan 

penulis untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Di antara sifat-sifat 

artikel terpenting yang seharusnya ditampilkan di dalam bagian ini 

adalah kupasan yang argumentatif, analitik, dan kritis dengan 

sistematika yang runtut dan logis, sejauh mungkin juga berciri 

komparatif dan menjauhi sikap tertutup dan instruktif. Walaupun 

demikian, perlu dijaga agar tampilan bagian ini tidak terlalu panjang 

dan menjadi bersifat enumeratif seperti diktat. Penggunaan subbagian 

dan sub-subbagian yang terlalu banyak juga akan menyebabkan 

artikel tampil seperti diktat. Perhatikan contoh-contoh petikan bagian 

inti artikel berikut ini. 

 
Science earns its place on the curriculum because there is 
cultural commitment to the value of the knowledge and the 
practices by which this body of ideas has been derived. 
Hence, any consideration of the theoretical implementation 
must start by attempting to resolve the aims and intentions of 
this cultural practice…(Dari Osborne, 1996:54). 
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Dalam situasi yang dicontohkan di atas perubahan atau 
penyesuaian paradigma dan praktik-praktik pendidikan 
adalah suatu keharusan jika dunia pendidikan Indonesia tidak 
ingin tertinggal dan kehilangan perannya sebagai wahana 
untuk menyiapkan generasi masa datang ironisnya, kalangan 
pendidikan sendiri tidak dengan cepat mengantisipasi, 
mengembangkan dan mengambil inisiatif inovasi yang 
diperlukan, walaupun kesadaran akan perlunya perubahan-
perubahan tertentu sudah secara luas dirasakan. Hesrh dan 
McKibbin (1983:3) menyatakan bahwa sebenarnya banyak 
pihak telah menyadari perlunya inovasi…(Dari Ibnu, 1996:2) 

 
John Hassard (1993) suggested that, ‘Unlike modern 
industrial society, where production was the cornerstone, in 
the post modern society simulation structure and control 
social affairs. We, at witnesses, are producing simulation 
whitin discorses. We are fabricating words, not because we 
are “falsyfaying” data, or “lying” about what we have learned, 
but because we are constructing truth within a shifting, but 
always limited discourse.’ (Dari Ropers-Huilman, 1997:5) 

 

Di dalam contoh-contoh bagian inti artikel hasil pemikiran di atas 

dapat dilihat dengan jelas bagian yang paling vital dari jenis artikel ini 

yaitu posisi atau pendirian penulis, seperti terlihat di dalam kalimat-

kalimat: (1) Hence, any consideration of the theoretical base of science 

and its practical implementation must start by…, (2) Dalam situasi yang 

dicontohkan di atas perubahan atau penyesuaian paradigma dan 

praktek-praktek pendidikan, adalah suatu keharusan jika…, (3)…We 

are fabricating words not because …, or ‘lying’ about…, but…dan 

seterusnya. 

 

f. Penutup atau Simpulan 

Penutup biasanya diisi dengan simpulan atau penegasan 

pendirian penulis atas masalah yang dibahas pada bagian 

sebelumnya. Banyak juga penulis yang berusaha menampilkan segala 

apa yang telah dibahas di bagian terdahulu, secara ringkas. Sebagian 

penulis menyertakan saran-saran atau pendirian alternatif. Jika 

memang dianggap tepat bagian terakhir ini dapat dilihat pada berbagai 
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artikel jurnal. Walaupun mungkin terdapat beberapa perbedaan gaya 

penyampaian, misi bagian akhir ini pada dasarnya sama: mengakhir 

diskusi dengan suatu pendirian atau menyodorkan beberapa alternatif 

penyelesaian. Perhatiakan contoh-contoh berikut. 

 

 Konsep pemikiran tentang Demokrasi Ekonomi pada 
prinsipnya adalah khas Indonesia. menurut Dr. M. Hatta 
dalam konsep Demokrasi Ekonomi berlandaskan pada tiga 
hal, yaitu: (a) etika sosial yang tersimpul dalam nilai-nilai 
Pancasila; (b) rasionalitas ekonomi yang diwujudkan dengan 
perencanaan ekonomi oleh negara; dan (c) organisasi 
ekonomi yang mendasarkan azas bersama/koperasi. 

 
 Isu tentang pelaksanaan Demokrasi Ekonomi dalam 
sistem perekonomian Indonesia menjadi menarik dan ramai 
pada era tahun 90-an. Hal tersebut terjadi sebagai reaksi atas 
permasalahan konglomerasi di Indonesia. Perlu diupayakan 
hubungan kemitraan yang baik antara pelaku ekonomi dalam 
sistem perekonomian Indonesia. Pada saat ini nampak sudah 
ada political will dari pemerintah kita terhadap kegiatan 
ekonomi berskala menengah dan kecil. Namun demikian 
kemampuan politik saja tidak cukup tanpa disertai keberanian 
politik. Semangat untuk berpihak pada pengembangan usaha 
berskala menengah dan kecil perlu terus digalakkan, 
sehingga tingkat kesejahteraan seluruh msyarakat dapat 
ditingkatkan. 

 
(Dari Supriyanto, 1994:330-331) 

 
 if, as has been discussed in this article, argumentation 
has a central role play in science and learning about science, 
then its current omission is a problem that needs to be 
seriously addressed. For in the light of our emerging 
understanding of science as social practice, with rhetoric and 
argument as a central feature, to continue with current 
approaches to the teaching of science would be to 
misrepresent science and its nature. If his pattern is to 
change, then it seems crucial that any intervention should pay 
attention not only to ways of enhancing the argument skills of 
young people, but also improving teachers’ knowledge, 
awareness, and competence in managing student 
participation in discussion and argument. Given that, for good 
or for ill, science and technology have ascended to ascended 
to a position of cultural dominance, studying the role of 
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argument in science offers a means of prying open the black 
box that is science. Such an effort would seem well advised-
both for science and its relationship with the public, and the 
public and its relationship with science. 

 
(Dari Driver, Newton & Osborne, 2000:309) 

 

g. Daftar Rujukan  

Bahan rujukan yang dimasukan dalam daftar rujukan hanya 

yang benar-benar dirujuk di dalam tubuh artikel. Sebaliknya, semua 

rujukan yang telah disebutkan dalam tubuh artikel harus tercatat di 

dalam daftar rujukan. Tata aturan penulisan daftar rujukan bervariasi, 

tergantung gaya selingkung yang dianut. Walaupun demikian, harus 

senantiasa diperhatikan bahwa tata aturan ini secara konsisten diikuti 

dalam setiap nomor penelitian. 

 

2. Artikel Hasil Penelitian 
Artikel hasil penelitian sering merupakan bagian yang paling 

dominan dari sebuah jurnal. Berbagai jurnal bahkan 100% berisi artikel 

jenis ini. Jurnal Penelitian Kependidikan yang diterbitkan oleh 

Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang, misalnya, dan Journal 

of Research in Science Teaching; termasuk kategori jurnal yang 

semata-mata memuat hasil penelitian. Sebelum ditampilkan sebagai 

artikel dalam jurnal, laporan penelitian harus disusun kembali agar 

memenuhi tata tampilan karangan sebagaimana yang dianjurkan oleh 

dewan penyunting jurnal yang bersangkutan dan tidak melampaui 

batas panjang karangan. Jadi, artikel hasil penelitian bukan sekadar 

bentuk ringkas atau ”pengkerdilan” dari laporan teknis, tetapi 

merupakan hasil kerja penulisan baru, yang dipersiapkan dan 

dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap menampilkan secara 

lengkap semua aspek penting penelitian, tetapi dalam format artikel 

yang jauh lebih kompak dan ringkas daripada laporan teknis aslinya. 
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Bagian-bagian artikel hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal 

adalah judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, bagian 

pendahuluan, metode, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan dan 

saran, dan daftar rujukan. 

 

a. Judul 

Judul artikel hasil penelitian diharapkan dapat dengan tepat 

memberikan gambaran mengenai penelitian yang telah dilakukan. 

Variabel-variabel penelitian dan hubungan antar variabel serta 

informasi lain yang dianggap penting hendaknya terlihat dalam judul 

artikel. Walaupun demikian, harus dijaga agar judul artikel tidak 

menjadi terlalu panjang. Sebagaimana judul penelitian, judul artikel 

umumnya terdiri dari 5-15 kata. Berikut adalah beberapa contoh. 

 

 Pengaruh Metode Demonstrasi Ber-OHP terhadap Hasil Belajar 

Membuat Pakaian Siswa SMKK Negeri Malang (Forum Penelitian 

Kependidikan Tahun 7, No.1). 

 Undergraduate Science Students’ Images of the Nature of Science 

(Research presented at the American Educational Research 

Association Annual Conference, Chicago, 24-28 March 1997). 

 Effect of Knowledge and Persuasion on High-School Students’ 

Attitudes towards Nuclear Power Plants (Journal of Research in 

Science Teaching Vol.32, Issue 1). 

 

Jika dibandingkan judul-judul di atas, akan sgera tampak 

perbedaannya dengan judul artikel hasil pemikiran, terutama dengan 

terlihatnya variabel-variabel utama yang diteliti seperti yang 

diperlihatkan pada judul yang pertama dan ketiga. 
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b. Nama Penulis 

Pedoman penulisan nama penulis untuk artikel hasil pemikiran 

juga berlaku untuk penulisan artikel hasil penelitian. 

 

c. Abstrak dan Kata Kunci 

Dalam artikel hasil penelitian abstrak secara ringkas memuat 

uraian mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode yang 

digunakan, dan hasil penelitian. Tekanan terutama diberikan kepada 

hasil penelitian. Panjang abstrak lebih kurang sama dengan panjang 

artikel hasil pemikiran dan juga dilengkapi dengan kata-kata kunci (3-5 

buah). Kata-kata kunci menggambarkan ranah masalah yang diteliti. 

Masalah yang diteliti ini sering tercermin dalam variable-variabel 

penelitian dan hubungan antara variable-variabel tersebut. Walaupun 

demikian, tidak ada keharusan kata-kata kunci diambil dari variabel-

variabel penelitian atau dari kata-kata yang tercantum di dalam judul 

artikel. 

 

Contoh abstrak: 

Abstract: The aim of this study was to asses the readiness of 
elementary school teachers in mathematic teaching, from the 
point of view of the teacher mastery of the subject. Forty two 
elementary school teachers from Kecamatan Jabung, 
Kabupaten Malang were given a test in mathematic which 
was devided in to two part, arithmatics and geometry. A 
minimum mastery score of 65 was set for those who would be 
classified as in adequate readiness as mathematics teachers. 
Those who obtained scores of less than 65 were classified as 
not in adequate readiness in teaching. The result of the study 
indicated that 78,8% of the teachers obtained scores of more 
than 65 in geometry. Sixty nine point five percent of the 
teachers got more than 65 arithmetic, and 69,5% gained 
scores of more than 65 scores in both geometry and 
arithmetics. 

 
Key words: mathematic teaching, teaching readiness, 
subject mastery. 
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d. Pendahuluan 

Banyak jurnal tidak mencantumkan subjudul untuk 

pendahuluan. Bagian ini terutama berisi paparan tentang permasalaha 

penelitian, wawasan, dan rencana penulis dalam kaitan dengan upaya 

pemecahan masalah, tujuan penelitian, dan rangkuman kajian teoretik 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kadang-kadang juga 

dimuat harapan akan hasil dan manfaat penelitian. 

Penyajian bagian pendahuluan dilakukan secara naratif, dan 

tidak perlu pemecahan (fisik) dari satu subbagin ke subbagian lain. 

Pemisahan dilakukan dengan penggantian paragraf. 

 

e. Metode 
Bagian ini menguraikan bagaimana penelitian dilakukan. Materi 

pokok bagian ini adalah rancangan atau desain penelitian, sasaran 

atau target penelitian (populasi dan sampel), teknik pengumpulan data 

dan pengembangan instrumen, dan teknik analisis data. Sub-

subbagian di atas umumnya (atau sebaiknya) disampaikan dalam 

format esei dan sesedikit mungkin menggunakan format enumeratif, 

misalnya: 

 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan rancangan observasi 
partisipatori. Peneliti terjun langsung ke dalam keidupan 
masyarakat desa, ikut serta melakukan berbagai aktivitas 
sosial sambil mengumpulkan data yang dapat diamati 
langsung di lapangan atau yang diperoleh dari informan 
kunci. Pencatatan dilakukan tidak langsung tetapi ditunda 
sampai peneliti dapat ”mengasingkan diri” dari anggota 
masyarakat sasaran. Informasi yang diberikan dari informan 
kunci diuji dengan membandingkannya dengan pendapat 
nara sumber yang lain. Analisis dengan menggunakan 
pendekatan... 
 
 Rancangan eksperimen pretest-posttest control group 
design digunakan dalam penelitian ini. Subjek penelitian 
dipilih secara random dari seluruh siswa kelas 3 kemudian 
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secara random pula ditempatkan ke dalam kelompok 
percobaan dan kelompok control. Data diambil dengan 
menggunakan tes yang telah dikembangkan dan divalidasi 
oleh Lembaga Pengembangan Tes Nasional. Analisis data 
dilakukan dengan... 

 

f. Hasil Penelitian 
Bagian ini memuat hasil penelitian, tepatnya hasil analisis data. 

Hasil yang disajikan adalah hasil bersih. Pengujian hipotesis dan 

penggunaan statistik tidak termasuk yang disajikan. 

Penyampaian hasil penelitian dapat dibantu dengan 

penggunaan tabel dan grafik (atau bentuk/format komunikasi yang 

lain). Grafik dan tabel harus dibahas dalam tubuh artikel tetapi tidak 

dengan cara pembahasan yang rinci satu per satu. Penyajian hasil 

yang cukup panjang dapat dibagi dalam beberapa subbagian 

 

Contoh: 

Jumlah tulisan dari tiga suku ranah utama yang dimuat di dalam 

berbagai jurnal, dalam kurun waktu satu sampai empat tahun dapat 

dilihat dalam Tabel 1. 

 

Tabel 1 Distribusi Jumlah Tulisan dari Tiga Suku Ranah Pendidikan 

Sains yang Dimuat dalam Berbagai Jurnal antara Januari 

1994-Juli 1997 

 

Suku ranah 1994 1995 1996 1997 Jumlah 

Konsep 7 7 13 6 32 

Sci. Literacy 5 3 14 6 28 

Teori & Pengaj. 2 12 1 5 20 

Jumlah 3 suku 

ranah 

    80 

Lain-lain     46 
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Dari Tabel 1 di atas terlihat bahwa frekuensi pemunculan artikel 

dari tiga suku ranah tersebut di atas jauh melebihi suku-suku ranah 

yang lain, yaitu 80:46. hal ini menunjukan bahwa...dst. 

 

g. Pembahasan 

Bagian ini merupakan bagian terpenting dari artikel hasil 

penelitian. Penulis artikel dalam bagian ini menjawab pertanyaan-

pertanyaan penelitian dan menunjukan bagaimana temuan-temuan 

tersebut diperoleh, mengintepretasikan temuan, mengaitkan temuan 

penelitian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan, dan 

memunculkan ”teori-teori” baru atau modifikasi teori yang telah ada. 

 

Contoh: 

 Dari temuan penelitian yang diuraikan dalam artikel ini 
dapat dilihat bahwa berbagai hal yang berkaitan dengan 
masalah kenakalan remaja yang selama ini diyakini 
kebenarannya menjadi goyah. Kebenaran dari berbagai hal 
tersebut ternyata tidak berlaku secara universal tetapi 
kondisional. Gejala-gejala kenakalan remaja tertentu hanya 
muncul apabila kondisi lingkungan sosial setempat 
mendukung akan terjadinya bentuk-bentuk kenalan terkait. 
Hal ini sesuai dengan teori selektive cases dari Lincoln 
(1987:13) yang menyatakan bahwa... 

 

h. Simpulan dan Saran 

Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil 

penelitian dan pembahasan. Dari kedua hal ini dikembangkan pokok-

pokok pikiran (baru) yang merupakan esensi dari temuan penelitian. 

Saran hendaknya dikembangkan berdasarkan temuan penelitian. 

Saran dapat mengacu kepada tindakan praktis, pengembangan teori 

baru, dan penelitian lanjutan. 
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i. Daftar Rujukan  

Daftar rujukan ditulis dengan menggunakan pedoman umum 

yang juga berlaku bagi penulis artikel nonpenelitian. 

 

3. Penutup 
Perbedaan dasar antara artilkel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian terletak pada bahan dasar yang kemudian dikembangkan 

dan dituangkan ke dalam artikel. Bahan dasar artikel hasil pemikiran 

adalah hasil kajian atau analisis penulis atas suatu masalah. Bagian 

terpenting dari artikel jenis ini adalah pendirian penulis tentang 

masalah yang dibahas dan diharapkan memicu wahana baru 

mengenai masalah tersebut. Artikel hasil penelitian, dilain pihak, 

dikembangkan dari laporan teknis penelitian dengan tujuan utama 

untuk memperluas penyebarannya dan secara akumulatif dengan hasil 

penelitian peneliti-peneliti lain dalam memperkaya khasanah 

pengetahuan tentang masalah yang diteliti. 

Perbedaan isi kedua jenis artikel memerlukan struktur dan 

sistematika penulisan yang berbeda untuk menjamin kelancaran dan 

keparipurnaan komunikasi. Walaupun demikian, dipandang tidak perlu 

dikembangkan aturan-aturan yang terlalu mengikat dan baku, 

sehingga gaya selingkung masing-masing jurnal dapat 

terakomodasikan dengan baik di dalam struktur dan sistematika 

penulisan yang disepakati. 

Satu hal yang harus diupayakan oleh penulis, baik untuk artikel 

hasil pemikiran ataupun artikel hasil penelitian, adalah tercapainya 

maksud penulisan artikel tersebut, yaitu komunikasi yang efektif dan 

efisien tetapi tetap mempunyai daya tarik yang cukup tinggi. Selain itu, 

kaidah-kaidah komunikasi ilmiah yang lain seperti objektif, jujur, 

rasional, kritis, up to date, dan tidak arogan hendaknya juga 

diusahakan sekuat tenaga untuk dapat dipenuhi oleh penulis. 
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C.  LEMBAR KEGIATAN 
1. Alat dan Bahan 

a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah. 

 

2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk 

mengawali pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, 

jika ada yang tidak masuk 

karena sakit misalnya, maka 

peserta diajak berdoa kembali 

agar teman yang sakit dapat 

segera sembuh dan 

berkumpul untuk bersekolah 

kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang 

akan dikembangkan; 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 
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2.4 Selanjutnya fasilitator 

menyajikan artikel ilmiah 

dalam bentuk hasil pemikiran 

konseptual dan hasil 

penelitian. 

3. Kegiatan Inti   

 3.1 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang pengertian penulisan 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual 

3.2 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang penulisan karya tulis 

ilmiah hasil penelitian; 

3.3 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

3.4 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual; 

3.5 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil penelitian 

3.6 Fasilitator menekankan kembali 

kesimpulan yang tepat. 

35 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 

pendampingan 

4. Kegiatan Akhir   

  Fasilitator bersama-sama dengan 

peserta mengadakan refleksi 

terhadap proses pembelajaran 

hari itu, tentang beberapa hal 

yang perlu mendapat perhatian; 

 Fasilitator memberi kesempatan 

peserta untuk mengungkapkan 

10 

menit 

Refleksi 
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pengalaman setelah dilakukan 

sharing; 

 Berdoa bersama-sama sebagai 

menutup pelatihan 

 

3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai penulisan karya tulis ilmiah 

hasil pemikiran; 

b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai penulisan karya tulis ilmiah 

hasil penelitian; 

 

D. RANGKUMAN 
Perbedaan dasar antara artilkel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian terletak pada bahan dasar yang kemudian dikembangkan 

dan dituangkan ke dalam artikel. Bahan dasar artikel hasil pemikiran 

adalah hasil kajian atau analisis penulis atas suatu masalah. Bagian 

terpenting dari artikel jenis ini adalah pendirian penulis tentang 

masalah yang dibahas dan diharapkan memicu wahana baru 

mengenai masalah tersebut. Artikel hasil penelitian, dilain pihak, 

dikembangkan dari laporan teknis penelitian dengan tujuan utama 

untuk memperluas penyebarannya dan secara akumulatif dengan hasil 

penelitian peneliti-peneliti lain dalam memperkaya khasanah 

pengetahuan tentang masalah yang diteliti. 

Perbedaan isi kedua jenis artikel memerlukan struktur dan 

sistematika penulisan yang berbeda untuk menjamin kelancaran dan 

keparipurnaan komunikasi. Walaupun demikian, dipandang tidak perlu 

dikembangkan aturan-aturan yang terlalu mengikat dan baku, 

sehingga gaya selingkung masing-masing jurnal dapat 
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terakomodasikan dengan baik di dalam struktur dan sistematika 

penulisan yang disepakati. 

Satu hal yang harus diupayakan oleh penulis, baik untuk artikel 

hasil pemikiran ataupun artikel hasil penelitian, adalah tercapainya 

maksud penulisan artikel tersebut, yaitu komunikasi yang efektif dan 

efisien tetapi tetap mempunyai daya tarik yang cukup tinggi. Selain itu, 

kaidah-kaidah komunikasi ilmiah yang lain seperti objektif, jujur, 

rasional, kritis, up to date, dan tidak arogan hendaknya juga 

diusahakan sekuat tenaga untuk dapat dipenuhi oleh penulis. 

 

 

F. TES FORMATIF 
1. Tes Obyektif 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 

 

1. Artikel dapat dikelompokkan menjadi 

a. artikel laporan dan artikel rujukan 

b. artikel konseptual dan artikel teoritis 

c. artikel hasil telaahan dan artikel teoritis 

d. artikel hasil laporan dan artikel hasil telaahan 

2. Dari sudut ide, salah satu dari empat faktor yang harus 

diperhatikan untuk menghasilkan tulisan ilmiah yang berkualitas 

tinggi adalah 

a. kelayakan ide untuk dipublikasikan 

b. wacana tentang ide yang sedang berkembang 

c. kesiapan ide untuk didiskusikan 

d. persamaan persepsi para ahli di bidang yang sama 

3. Tulisan analisis konseptual terdiri dari 

a. judul, abstrak, data, pembahasan, dan referensi 

b. judul, abstrak, pendahuluan, diskusi, referensi 

c. judul pendahuluan, diskusi, kesimpulan referensi 



 9-29 Penulisan Karya Ilmiah 

d. judul, pendahuluan, temuan, pembahasan, referensi 

4. Dalam suatu artikel konseptual, bagaimana teori/konsep yang 

ditawarkan dapat berkontribusi dalam peta pengetahuan dimuat 

pada bagian 

a. abstrak 

b. pendahuluan 

c. diskusi 

d. referensi 

5. Referensi memuat semua rujukan yang  

a. pernah dibaca penulis 

b. perlu dibaca pembaca 

c. dimuat dalam badan tulisan 

d. diperlukan dalam pengembangan tulisan 

6. Salah satu dari tiga pertanyaan yang harus dijawab di bagian 

pendahuluan adalah berikut ini 

a. apa inti teori/konsep yang dibahas? 

b. mengapa konsep itu dibahas? 

c. Apa kesimpulan yang dapat ditarik? 

d. Apa tindak lanjut yang perlu dilakukan? 

7. Salah satu hal yang harus dihindari pada saat menulis hasil 

penelitian adalah 

a. menjelaskan partisipan 

b. menulis masalah yang sudah pernah dibahas 

c. memecah satu penelitian menjadi beberapa artikel 

d. melaporkan korelasi yang dibahas dalam penelitian 

8. Pemilihan penggunaan kata dan kalimat yang tidak provokatif 

dalam laporan atau artikel merupakan salah satu contoh upaya 

untuk menjaga kualitasdari aspek 

a. panjang tulisan 

b. nada tulisan 

c. gaya tulisan 
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d. bahasa tulisan 

9. Rekomendasi untuk judul adalah 

a. 8-10 kata 

b. 10-12 kata 

c. 12-15 kata 

d. 15-30 kata 

10. Dalam suatu laporan atau artikel hasil penelitian, kontribusi 

penelitian dapat dilihat di bagian 

a. pendahuluan 

b. metode 

c. hasil 

d. diskusi 

 

2. Tes Uraian 
1. Jelaskan mengapa abstrak merupakan bagian terpenting dalam 

laporan dan artikel penelitian 

2. Sebut dan jelaskan perbedaan karya tulis ilmiah hasil pemikian 

dan hasil penelitian! 

3. Carilah salah satu artikel hasil penelitian, telaah unsur-unsur yang 

terdapat pada artikel itu! 

 



BAB IV. KEGIATAN BELAJAR III 
PRAKTIK PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH 

 

A. KOMPETENSI DAN INDIKATOR 
Pada kegiatan belajar kedua telah disajikan bagaimana teknik 

menulis karya tulis ilmiah yang bersifat hasil pemikiran dan hasil 

penelitian. Pada kegiatan belajar yang ketiga ini berisi mengenai 

latihan peserta PLPG dalam menulis karya tulis ilmiah baik yang 

bersifat hasil pemikiran maupun hasil penelitian. Dengan demikian 

peserta PLPG diharapkan mempunyai keterampilan dalam menyusun 

karya tulis ilmiah yang dapat dikirimkan kepada pengelola jurnal 

penelitian pendidikan (JIP). Pada kesempatan ini akan dicontohkan 

beberapa petunjuk bagi penulis ilmu pendidikan. Oleh karena itu, 

indikator kegiatan belajar ketiga ini adalah: 

1. mengenal format penulisan enumeratif; 

2. mengenal format penulisan esay; 

3. membuat karya tulis ilmiah baik yang bersifat hasil pemikiran 

maupun hasil penelitian. 

 

B. URAIAN MATERI 
1. Mengenai Format Tulisan 

Semua bagian artikel yang dibicarakan di atas ditulis dalam 

format esai. Penggunaan format esai dalam penulisan artikel jurnal 

bertujuan untuk menjaga kelancaran pembacaan dan menjamin 

keutuhan ide yang ingin disampaikan. Dengan digunakannya format 

esai diharapkan pembaca memperoleh kesan seolah-olah 

berkomunikasi langsung, dan secara aktif berdialog dengan penulis. 

Bandingkan dua format petikan berikut: 
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Format Enumeratif 

 Sesuai dengan lingkup penyebaran jurnal yang 
bersangkutan maka record ISSN dilaporkan kepada pihak-pihak 
berikut: 
(a) International Serials Data System di Paris untuk jurnal 

internasional 
(b) Regional Center for South East Asia bagi wilayah Asia 

Tenggara, dan 
(c) PDII-LIPI untuk wilayah Indonesia. 

 

Format Esei 

 Setiap record ISSN dilaporkan kepada internasional 
Serial Data System yang berkedudukan di Paris. Untuk 
kawasan Asia Tenggara dilaporkan melalui Regional Center 
for South East Asia dan untuk wilayah Indonesia dilaporkan 
kepada PDII-LIPI. 

 

Di dalam hal-hal tertentu format enumeratif boleh digunakan, 

terutama apabila penggunaan format enumeratif tersebut benar-benar 

fungsional dan tidak tepat apabila diganti dengan format esei seperti 

dalam menyatakan urutan dan jadwal. Jika format esai masih dapat 

digunakan “penandaan” sejumlah elemen dapat dilakukan dengan 

format esei bernomor, seperti (1)…, (2)…, (3)…., dan seterusnya. 

 
2. Petunjuk bagi Penulis Ilmu Pendidikan 

 

a. Naskah diketik spasi ganda pada kertas kuarto sepanjang 

maksimal 20 halaman, dan diserahkan dalam bentuk cetakan 

(print out) komputer sebanyak 2 eksemplar beserta disketnya. 

Berkas (file) pada naskah pada disket dibuat dengan program olah 

kata WordStar, WordPerfect atau MicroSoft Word. 

b. Artikel yang dimuat meliputi hasil penelitian dan kajian analitis-

kritis setara dengan hasil penelitian di bidang filsafat kependidikan, 

teori kependidikan, dan praktik kependidikan. 

c. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan format 
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esai, disertai judul (heading), masing-masing bagian, kecuali 

bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul bagian. Peringkat 

judul bagian dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda (semua 

judul bagian dicetak tebal atau tebal miring), dan tidak 

menggunakan angka/nomor bagian. 

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, RATA DENGAN TEPI 

KIRI) 

Peringkat 2 (Huruf Besar Kecil, Rata dengan Tepi Kiri) 
Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil, Miring, Rata dengan tepi Kiri) 

d. Sistematika artikel setara hasil penelitian: judul; nama penulis 

(tanpa gelar akademik); abstrak (maksimum 100 kata); kata-kata 

kunci; pendahuluan (tanpa sub judul) yang berisi latar belakang 

dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; bahasan utama (dibagi ke 

dalam subjudul-subjudul); penutup atau kesimpulan; daftar rujukan 

(berisi pustaka yang dirujuk saja). 

e. Sistematika artikel hasil penelitian: judul, nama penulis (tanpa 

gelar akademik); abstrak (maksimum 100 kata) yang berisi tujuan, 

metode, dan hasil penelitian; kata-kata kunci; pendahuluan (tanpa 

sub judul) yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan pustaka, dan 

tujuan penelitian; metode; hasil; pembahasan; kesimpulan dan 

saran; daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk saja). 

f. Daftar Rujukan disusun dengan mengikuti tata cara seperti contoh 

berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis. 

 

Anderson, D.W., Vault, V.D. & Dickson, C.E. 1993. Problems and 

Prospects for the Decades Ahead: Competency based Teacher 

Education. Berkeley: McCutchan Publishing Co. 

Hanurawan, F. 1997. Pandangan Aliran Humanistik tentang Filsafat 

Pendidikan Orang Dewasa. Ilmu Pendidikan: Jurnal Filsafat, 

Teori, dan Praktik Kependidikan, Tahun 24, Nomor 2, Juli 1997, 

hlm. 127-137. 
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Huda, N. 1991. Penulisan Laporan Penelitian untuk Jurnal. Makalah 

disajikan dalam Lokakarya Penelitian Tingkat Dasar bagi Dosen 

PTN dan PTS di malang Angkataan XIV, Pusat Penelitian IKIP 

MALANG, Malang, 12 Juli. 

 

g. Tata cara penyajian kutipan, rujukan, tabel, dan gambar mengikuti 

ketentuan dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, 

Disertasi, Makalah, Artikel dan Laporan Penelitian (Universitas 

Negeri Malang, 200). Artikel berbahasa Indonesia mengikuti 

aturan tentang penggunaan tanda baca dan ejaan yang dimuat 

dalam Pedoman Umum Ejaan bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan (Depdikbud, 1987). Artikel berbahasa Inggris 

menggunakan ragam baku. 

h. Pemeriksaan dan penyuntingan cetak-coba dilakukan oleh 

penyunting dan/atau melibatkan penulis. Artikel yang sudah dalam 

bentuk cetak-coba tidak dapat ditarik kembali oleh penulis. 

i. Penulis yang artikelnya dimuat wajib memberi kontribusi biaya 

cetak minimal sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) 

perjudul. Sebagai imbalannya, penulis menerima nomor bukti 

pemuatan sebanyak 2 (dua) eksemplar dan cetak lepas sebanyak 

5 (lima) eksemplar yang akan diberikan jika kontribusi biaya cetak 

telah dibayar lunas. 

 

C. LEMBAR KEGIATAN 
1. Alat dan Bahan 
a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah 

e. Kamera digital 
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2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk mengawali 

pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, jika 

ada yang tidak masuk karena 

sakit misalnya, maka peserta 

diajak berdoa kembali agar teman 

yang sakit dapat segera sembuh 

dan berkumpul untuk bersekolah 

kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dikembangkan; 

2.4 Selanjutnya fasilitator menyajikan 

petunjuk bagi penulis ilmu 

pendidikan 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 

3. Kegiatan Inti   

  Fasilitator memberikan 

ceramah tentang format 

penulisan karya tulis ilmiah; 

 Fasilitator memberikan 

130 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 

pendampingan 
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ceramah tentang salah satu 

contoh petunjuk bagi penulis ilmu 

pendidikan ; 

 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual; 

 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil penelitian; 

 Fasilitator memberikan tugas 

menyusun karya tulis ilmiah baik 

dalam bentu pemikiran maupun 

hasil penelitian. 

4. Kegiatan Akhir   

 4.1 Fasilitator bersama-sama dengan 

peserta mengadakan refleksi 

terhadap proses pembelajaran 

hari itu, tentang beberapa hal 

yang perlu mendapat perhatian; 

4.2 Fasilitator memberi kesempatan 

peserta untuk mengungkapkan 

pengalaman setelah dilakukan 

sharing; 

4.3 Berdoa bersama-sama sebagai 

menutup pelatihan 

10 

menit 

Refleksi 

 

3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam dalam menyusun 

karya tulis ilmiah dalam bentuk hasil pemikiran; 
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b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam dalam menyusun 

karya tulis ilmiah dalam bentuk hasil penelitian. 

 

D. RANGKUMAN 
1. Artikel (hasil penelitian) memuat: 

 Judul 

Nama Penulis 

Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

Kata-kata kunci 

Pendahuluan (tanpa sub judul, memuat latar belakang masalah 

dan sedikit tinjauan pustaka, dan masalah/tujuan penelitian) 

Metode 

Hasil 

Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran 

Daftar Rujukan (berisi pustaka yang dirujuk dalam uaraian saja) 

2. Artikel (setara hasil penelitian) memuat: 

 Judul 

Nama Penulis 

Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

Kata-kata kunci 

Pendahuluan (tanpa subjudul) 

Subjudul 

Subjudul 

Subjudul 

Penutup (atau Kesimpulan dan Saran) 

Daftar Rujukan (berisi pustaka yang dirujuk dalam uraian saja) 

 

 

 

 

sesuai dengan kebutuhan 
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E. TES FORMATIF 
Peserta PLPG ditugasi menyusun karya tulis ilmiah dengan cara 

memilih salah satunya yaitu hasil pemikiran konseptual atau hasil 

penelitian. Tugas ini sifatnya individual. Fasilitator memberikan 

bimbingan dan pendampingan pada saat peserta PLPG menyusun 

karya tulis ilmiah. Tugas dapat ditulis menggunakan komputer atau 

tulis tangan. Ruangan bebas, tidak harus terkekang di dalam kelas. 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 
 

Kegiatan Belajar 1 Kegiatan Belajar 2 

1. b 

2. a 

3. d 

4. c 

5. b 

6. b 

7. a 

8. b 

9. c 

10. a 

 

1. c 

2. a 

3. b 

4. c 

5. c 

6. a 

7. c 

8. b 

9. b 

10. d 
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