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PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Reaksi kimia yang memiliki peranan penting dalam kehidupan adalah reaksi 

redoks yang biasa dikenal dengan reaksi reduksi-oksidasi. Proses fotosintesis, 

metabolisme, respirasi, pembakaran, dan perkaratan merupakan contoh reaksi 

redoks. Aplikasi reaksi redoks yang berguna dalam kehidupan yaitu penggunaan 

sumber listrik dari baterai dan aki, penyepuhan, pemurnian logam, serta  

pembuatan beberapa bahan kimia. 

 

Perkembangan konsep reaksi redoks dimulai dari pengikatan atau pelepasan 

oksigen, kemudian pengikatan atau pelepasan elektron, hingga perubahan 

bilangan oksidasi. Reaksi redoks dalam sel elektrokimia dapat berlangsung 

spontan dan tidak spontan. Melalui reaksi sel elektrokimia dapat diperoleh 

informasi mengenai perubahan energi, energi kimia menjadi energi listrik atau 

sebaliknya. Reaksi redoks spontan dapat digunakan sebagai sumber arus listrik 

dalam sel Galvani (baterai dan aki) dan reaksi redoks tidak spontan dapat 

berlangsung karena adanya arus listrik dalam reaksi elektrolisis (penyepuhan dan 

pengolahan logam).  

 

Pada sel elektrokimia diperlukan elektrolit sebagai zat yang menghantarkan arus 

listrik, pemilihan larutan elektrolit  harus sesuai dengan elektroda yang digunakan 

karena dapat mempengaruhi hasil akhir  reaksi sel elektrokimia.  

 

Pada modul ini akan membahas sel elektrokimia, yaitu sel Galvani dan sel 

elektrolisis. Berbagai jenis baterai primer dan sekunder yang menggunakan prinsip 

sel Galvani, serta contoh-contoh aplikasi sel elektrokimia dalam kehidupan mulai 

dari peristiwa galvanisasi, elektroplating, pemurnian logam, pembuatan bahan 

kimia,  sel bahan bakar, dan solar sel. 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari modul ini pebelajar diharapkan dapat: 
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1. Memahami konsep/hukum/teori yang terkait dengan termodinamika kimia dan 

sel elektrokimia. 

2. Menjelaskan potensial elektroda tunggal pada sel elektrokimia. 

3. Mengidentifikasi perbedaan sel Galvani dengan sel Daniel.  

4. Menjelaskan proses pembentukan sel Galvani pada sel elektrokimia.  

5. Mengaplikasikan sel Galvani dan sel Daniel dalam  teknologi tepat guna 

bidang teknologi dan rekayasa. 

6. Menghitung massa suatu zat yang mengendap di elektroda dari hasil 

elektrolisis berdasarkan hukum Faraday. 

7. Menjelaskan aplikasi sel elektrolisis dalam teknologi tepat guna bidang 

teknologi dan rekayasa. 

8. Mengidentifikasi perbedaan baterai primer dengan baterai sekunder. 

9. Menjelaskan proses pembentukan dan cara kerja baterai primer  dengan 

baterai sekunder. 

10.  Menjelaskan aplikasi sel elektrokimia  dalam  teknologi tepat guna bidang 

teknologi dan rekayasa. 

11.  Mendeskripsikan sel bakar berdasarkan pengetahuan sel elektrokimia 

12.  Menjelaskan proses pembentukan dan cara kerja sel bakar. 

13.  Mengaplikasikan sel bakar ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. 

14.  Terampil menggunakan alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak 

komputer untuk meningkatkan pembelajaran kimia. 

 

C. Peta Kompetensi 
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D. Ruang Lingkup 

Elektrokimia 

1. Sel elektrokimia 

2. Potensial elektroda tunggal 

3. Sel Galvani dan sel Daniel 

4. Aplikasi Sel 

 

Sel Elektrolisis 

1. Elektrolit 

2. Elektrolisis 

3. Elektrolisis dalam kehidupan 

4. Jenis-jenis pelapisan 

 

Baterai  

1. Jenis-jenis baterai 

2. Aplikasi baterai 

3. Sel ramah lingkungan    

 

E. Saran Cara Penggunaan Modul 

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, dalam menggunakan modul ini 

maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain : 

1. Bacalah dan pahami dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada 

masing-masing kegiatan belajar. Bila ada materi yang kurang jelas, pembaca 

dapat menggunakan referensi utama yang tertera dalam daftar pustaka/ 

referensi. 

2. Kerjakan setiap tugas formatif (soal latihan) untuk mengetahui seberapa besar 

pemahaman yang telah anda kuasai terhadap materi-materi yang dibahas 

dalam setiap kegiatan belajar. 

3. Untuk kegiatan belajar yang terdiri dari teori dan praktik, perhatikanlah hal-hal 

berikut: 

a. Perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja yang berlaku. 

b. Pahami setiap langkah kerja (prosedur percobaan) dengan baik. 
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c. Sebelum melaksanakan percobaan, identifikasi (tentukan) peralatan dan 

bahan yang diperlukan dengan cermat. 

d. Gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar. 

e. Setelah selesai, kembalikan alat dan bahan ke tempat semula. 

f. Jika belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi pada 

kegiatan belajar sebelumnya. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 : ELEKTROKIMIA 

 

A. Tujuan 

Setelah menelaah kegiatan pembelajaran 2 ini, pebelajar diharapkan dapat; 

1. Memahami konsep/hukum/teori yang terkait dengan termodinamika kimia dan 

sel elektrokimia. 

2. Menjelaskan potensial elektroda tunggal pada sel elektrokimia. 

3. Mengidentifikasi perbedaan sel Galvani dengan sel Daniel.  

4. Menjelaskan proses pembentukan sel Galvani pada sel elektrokimia.  

5. Mengaplikasikan sel Galvani dan sel Daniel dalam  teknologi tepat guna bidang 

teknologi dan rekayasa. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan  sel elektrokimia 

2. Menerapkan pengetahuan tentang sel elektrokimia  

3. Memahami  sel Galvani dan sel Daniel  

4. Menerapkan pengetahuan tentang sel Galvani dan sel Daniel 

5. Menggunakan alat ukur, alat hitung, dan piranti lunak komputer dengan  

terampil untuk meningkatkan pembelajaran kimia. 

 

C. Uraian Materi 

Elektrokimia adalah bidang ilmu kimia yang mempelajari perubahan energi kimia 

menjadi energi listrik atau sebaliknya. Sel elektrokimia adalah tempat  terjadinya 

aliran elektron yang ditimbulkan oleh perubahan energi kimia menjadi energi listrik 

atau sebaliknya. Pada sel elektrokimia terdapat larutan elektrolit dan dua   

elektroda (katoda dan anoda). Sel Galvani dan sel elektrolisis merupakan bagian 

dari sel elektrokimia. 

 
Kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga banyak yang diproduksi melalui reaksi 

elektrokimia. Untuk mendapatkan logam murni dari bijih logam, menghambat 

korosi, memperbaiki penampilan logam dilakukan proses elektrokimia. Pada 
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bidang kesehatan, teknik elektrokimia diterapkan pada sensor glukosa untuk 

mendiagnosa penderita diabetes.  

 

Contoh-contoh tersebut menggambarkan penerapan elektrokimia dalam berbagai 

bidang pada kehidupan manusia yang membawa dampak positif bagi kehidupan 

yang lebih baik. 

Bagaimana elektrokimia ini berbeda dari kimia secara umum?  

Apakah hubungan antara listrik dan kimia? 

Marilah kita pelajari bersama kegiatan pembelajaran 1 ini. 

 

1. Sel Elektrokimia  

Reaksi kimia pada sel elektrokimia sebenarnya berasal dari reaksi reduksi- 

oksidasi (reaksi redoks). Reaksi oksidasi merupakan reaksi setengah sel 

elektrokimia  yang terjadi karena adanya pelepasan elektron, sedangkan reaksi 

reduksi terjadi karena penerimaan elektron.  

 

Mengapa baterai dapat menjadi sumber listrik? 

Pada baterai berlangsung reaksi redoks spontan yaitu reaksi redoks yang 

berlangsung serta-merta. Sementara itu pada peristiwa penyepuhan berlangsung 

reaksi redoks tidak spontan.   

 

Untuk memahami hal tersebut lakukan percobaan berikut!  

Percobaan 1 

Tujuan  : Mengamati terjadinya reaksi redoks spontan 

Alat  : Gelas  kimia 100 mL  Termometer 

    Gelas ukur 50 mL  Pipet 

Bahan  : Lempeng logam zink  Lempeng logam tembaga 

    Larutan CuSO4  0,1 M Larutan ZnSO4 0,1 M 

Cara kerja :  

1. Masukkan 50 mL larutan CuSO4 0,1 M ke dalam gelas kimia 1, kemudian 

masukkan sepotong logam zink.  

2. Ukur suhu awal dan suhu selama reaksi berlangsung. 

3. Masukkan 50 mL larutan ZnSO4 0,1 M ke dala gelas kimia 2, kemudian 

masukkan sepotong logam tembaga. 

4. Ukur suhu awal dan suhu selama reaksi berlangsung.  
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Pertanyaan : 

1. Manakah yang mengalami reaksi spontan? 

2. Jelaskan mengapa terjadi reaksi spontan? 

3. Buatlah kesimpulan dari percobaan ini! 

  

Sumber : kimiareaksiredoks.blogspot.co.id 

Gambar 1. 1 Logam Zn dalam Larutan CuSO4 

             

Logam zink yang dimasukkan dalam larutan CuSO4 akan mengalami reaksi secara 

spontan, ditandai dengan larutnya logam zink sedikit demi sedikit dan ion 

tembaga(II) yang berasal dari larutan CuSO4 akan diendapkan pada lempeng 

logam zink. Selama reaksi berlangsung terjadi peningkatan suhu sehingga reaksi 

ini bersifat eksoterm. Reaksi yang terjadi dapat dituliskan sebagai berikut: 

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

Sedangkan kebalikannya yaitu logam tembaga yang dimasukkan ke dalam larutan 

ZnSO4 tidak terjadi reaksi.  

 
Reaksi redoks dapat terjadi karena adanya transfer elektron yang mengakibatkan 

muncul energi listrik.  Berdasarkan perubahan energi yang terjadi, maka sel 

elektrokimia dibedakan menjadi dua yaitu sel Galvani/sel Volta dan sel elektrolisis.  

 Sel Galvani/sel Volta adalah  sel elektrokimia yang merubah energi kimia 

menjadi energi listrik.  

 Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia yang merubah energi listrik menjadi 

energi kimia (dibahas lebih lanjut pada Kegiatan Pembelajaran 2) 

 

1.1 Sel Galvani/Sel Volta 

Sel Galvani disebut juga sel Volta adalah sel elektrokimia yang dapat 

menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. 

Reaksi redoks spontan yang dapat mengakibatkan terjadinya energi listrik ini 

ditemukan oleh Luigi Galvani dan Alessandro Guiseppe Volta.  

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sel_elektrokimia_%28elektrokimia%29&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Reaksi_redoks
https://id.wikipedia.org/wiki/Luigi_Galvani
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alessandro_Guiseppe_Volta&action=edit&redlink=1
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Alessandro Volta menemukan bahwa pasangan logam tertentu dapat 

membangkitkan gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik inilah yang menyebabkan 

arus listrik mengalir dalam suatu rangkaian. Arus listrik adalah aliran elektron 

melalui kawat penghantar.  

 

Sumber: http://kimiapraktikum23. 

 

Gambar 1. 2 Skema Terjadinya Sel Galvani/Sel Volta 

 

Secara sederhana sebuah sel Volta dapat  terbentuk apabila dua logam  

dicelupkan dalam larutan elektrolit.  Logam-logam tersebut dinamakan elektroda. 

Salah satu logam akan mengalami reaksi oksidasi disebut sebagai anoda 

menghasilkan kation yang terlarut dalam larutan elektrolit dengan melepaskan 

elektron. Logam yang lain mengalami reaksi reduksi disebut sebagai katoda 

karena mengikat elektron yang mengalir ke logam tersebut. Oleh karena oksidasi 

adalah pelepasan elektron dan reduksi adalah pengikatan elektron, maka anoda 

adalah elektroda negatif dan katoda adalah elektroda positif. Jadi elektron akan 

berpindah dari elektroda negatif ke elektroda positif sedangkan arus listrik akan 

mengalir dari elektroda positif ke elektroda negatif.  

 

Contoh sel Galvani/sel Volta adalah sel Daniel. 

Amati Gambar 1.3! 
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Sumber: http://kimiapraktikum23 

 

Gambar 1. 3 Sel Daniel 

 

 

Gambar 1.3  merupakan contoh rangkaian sel elektrokimia yang disebut dengan 

sel Daniel. Pada rangkaian sel Daniel, dua elektroda logam dicelupkan dalam 

larutan elektrolit  berupa larutan logam sulfatnya. Anoda adalah logam zink dalam  

larutan zink sulfat  (ZnSO4), katoda berupa  logam tembaga dalam larutan 

tembaga sulfat (CuSO4). Sekat berpori digunakan untuk memisahkan kedua 

larutan (ZnSO4  dan CuSO4).  

 

Pada anoda lempeng logam Zn dapat berubah menjadi Zn2+ dengan melepaskan 

elektron dalam larutan elektrolit  ZnSO4. Sedangkan pada katoda digunakan 

lempeng logam Cu yang dicelupkan dalam larutan elektrolit  CuSO4.  Logam Cu 

dapat digantikan dengan logam lain asal tidak bereaksi dengan larutan CuSO4. 

Elektron yang dihasilkan pada anoda dialirkan menuju lempeng logam Cu, 

sehingga Cu2+ dalam larutan CuSO4 akan berubah menjadi Cu setelah mengikat 

elektron tersebut.  

 

Pada saat reaksi oksidasi berlangsung pada anoda konsentrasi ion Zn2+ makin 

lama makin besar mengakibatkan larutannya menjadi bermuatan positif dan 

menolak ion-ion Zn2+ dari logam sehingga logam Zn tidak dapat larut lagi.  

Sedangkan reaksi reduksi yang berlangsung pada katoda menyebabkan ion-ion 

Cu2+ diubah menjadi Cu. Oleh karena itu konsentrasi ion SO4
-2 menjadi berlebih 

dan menyebabkan larutannya bermuatan negatif. Larutan yang bermuatan negatif 

akan menolak elektron dari logam. Maka diperlukan sekat pemisah yang berpori, 

http://4.bp.blogspot.com/-jnaLASG7ujA/Tl9Ed92E3pI/AAAAAAAABPs/D67rq4H21GE/s1600/kimia03.png
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sekat ini dapat memisahkan larutan CuSO4 dari lempeng logam Zn dan pada saat 

yang sama dapat mengalirkan kelebihan kation (Zn2+) dari anoda ke katoda dan 

mengalirkan arus listrik dari katoda ke anoda. . 

 

Tanpa adanya sekat pemisah, ion Cu2+ akan bereaksi secara langsung pada 

permukaan lempeng logam Zn sehingga tidak terjadi aliran elektron melalui 

penghantar. Pada saat lempeng logam Zn seluruhnya terlapisi Cu maka reaksi 

akan berhenti karena Cu tidak bereaksi dengan larutan elektrolit (ZnSO4  dan 

CuSO4). 

 

Reaksi redoks yang terjadi pada sel Daniel dapat dituliskan sebagai berikut: 

Pada anoda, logam Zn menjadi Zn2+ dengan melepaskan elektron. 

Zn(s) → Zn2+(aq) + 2e-    

Pada katoda, ion Cu2+ menangkap elektron dan mengendap menjadi logam Cu. 

Cu2+(aq) + 2e- → Cu(s)    

Massa logam Zn akan berkurang sedangkan massa logam Cu bertambah setelah 

reaksi. Reaksi total yang terjadi pada sel Daniel adalah: 

Zn(s) + Cu2+(aq) → Zn2+(aq) + Cu(s) 

Reaksi tersebut merupakan reaksi redoks spontan yang dapat digunakan untuk 

memproduksi listrik melalui suatu rangkaian sel elektrokimia. 

 

Sel Daniel sering pula dimodifikasi dengan memberikan jembatan garam untuk 

menghubungkan kedua setengah sel reduksi-oksidasi seperti pada Gambar 4. 

 

Sumber: http://inspirationblogz.wordpress.com 

Gambar 1. 4 Sel Daniel dengan Jembatan Garam 

 

Pada umumnya jembatan garam menggunakan tabung U yang diisi dengan agar-

agar yang dijenuhkan dengan KCl (kalium klorida). Penggunaan agar-agar 

mempunyai keuntungan, diantaranya menjaga agar larutan elektrolit pada bagian 

https://alsabatikomulyadi.files.wordpress.com/2012/11/anoda.jpg
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elektroda tidak mengalir ke bagian elektroda lainnya saat permukaan kedua 

larutan elektrolit berbeda. 

 

Jembatan garam berfungsi untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. 

Konsentrasi larutan elektrolit pada jembatan garam lebih tinggi daripada konsentrsi 

elektrolit dikedua bagian elektroda. Ion negatif dari jembatan garam masuk ke 

salah satu setengah sel yang kelebihan muatan positif dan ion positif dari jembatan 

garam berdifusi ke bagian lain yang kelebihan muatan negatif serta kedua larutan 

pada elektroda dapat dijaga untuk tidak saling bercampur secara bebas. Dengan 

adanya jembatan garam terjadi aliran yang terus menerus melalui kawat pada 

rangkaian luar dan aliran ion-ion melalui larutan sebagai akibat dari reaksi redoks 

spontan yang terjadi pada kedua elektroda. 

 

Apa yang terjadi tanpa jembatan garam ? 

Tanpa jembatan garam aliran elektron akan segera berhenti karena pada kedua 

elektroda terjadi ketidaknetralan listrik, di satu bagian kelebihan muatan positif dan 

di bagian lain kelebihan muatan negatif. Ion Cu2+ akan bereaksi secara langsung 

dengan elektroda Zn sehingga elektron tidak dapat mengalir melalui kawat pada 

rangkaian luar. 

 

1.2 Notasi Sel  

Informasi lengkap dari suatu sel elektrokimia dapat dituliskan secara singkat 

dengan suatu notasi yang disebut diagram sel. Berdasarkan notasi sel dapat 

diketahui anoda, katoda, jenis elektrolit yang sesuai  dengan elektrodanya, 

pereaksi, dan hasil reaksi setiap setengah sel. Diagram sel untuk Gambar 4 adalah  

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

Anoda digambarkan terlebih dahulu, diikuti dengan katoda. Satu garis vertikal 

menggambarkan batas fasa. Garis vertikal rangkap dua menyatakan adanya 

jembatan garam. Untuk konsentrasi larutan dinyatakan dalam tanda kurung 

setelah penulisan rumus kimianya. 

Secara sederhana penulisan notasi sel pada sel Galvani/sel Volta adalah:  

anoda || katoda  

dapat diartikan bahwa sebelah kiri jembatan garam menggambarkan terjadinya 

reaksi oksidasi pada anoda dan sebelah kanan jembatan garam menggambarkan 

terjadinya reaksi reduksi pada katoda. 
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1.3 Potensial sel  

Potensial elektroda seringkali disebut sebagai potensial elektroda tunggal, kata ini 

tidak tepat karena potensial elektroda tunggal sebenarnya tidak dapat ditentukan 

atau diukur. Potensial elektroda dapat ditentukan menggunakan salah satu 

elektroda pembanding. Yang dapat diukur adalah  beda potensial dari kedua 

elektroda (dalam suatu sel). Oleh karena potensial oksidasi merupakan kebalikan 

dari potensial reduksi maka data potensial elektroda suatu logam tidak perlu 

diketahui dua-duanya.  

 

Potensial sel yang dihasilkan oleh elektroda logam dengan elektroda hidrogen 

pada kondisi standar, disebut potensial elektroda standar logam tersebut dan 

diberi lambang E°. Nilai potensial elektroda bukan nilai mutlak, melainkan relatif 

terhadap elektroda hidrogen. Elektroda yang lebih mudah mengalami reduksi 

dibanding hidrogen mempunyai potensial elektroda > 0 (positif), sedangkan 

elektroda yang lebih sukar mengalami reduksi dibanding hidrogen mempunyai 

potensial elektroda < 0 (negatif). Jadi, potensial elektroda standar menunjukkan 

urutan kecenderungan untuk mengalami reduksi, sehingga dikenal sebagai 

potensial reduksi standar. 

 

Bila potensial reduksi zat lebih besar dari potensial reduksi hidrogen  maka zat  

tersebut lebih mudah mengalami reduksi dibanding ion H+ dan sebaliknya. Zat 

yang lebih mudah mengalami reduksi disebut sebagai oksidator dan zat yang 

mengalami oksidasi disebut reduktor. Semakin besar nilai potensial reduksi 

semakin kuat sifat oksidatornya dan semakin kecil nilai potensial reduksi semakin 

lemah sifat oksidatornya. 

 
Tabel 1. 1 Nilai Potensial Reduksi Standar Beberapa Elektroda. 

 
Reaksi reduksi (katoda) 

E° Potensial reduksi, 
(Volt)  

Li+/Li  Li+ + e-  Li  -3,04 

K+/K  K+ + e-  K  -2,92 

Ca2+/Ca  Ca2+ + 2e-  Ca  -2,87 

Na+/Na  Na+ + e-  Na  -2,71 

Mg2+/Mg  Mg2+ + 2e-  Mg  -2,37 

Al3+/Al  Al3+ + 3e-  Al  -1,66 

Zn2+/Zn  Zn2+ + 2e-  Zn  -0,76 
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Fe2+/Fe  Fe2+ + 2e-  Fe  -0,44 

PbSO4/Pb  PbSO4 + 2e-  Pb + 2SO4  -0,36 

Co2+/Co  Co2+ + 2e-  Co  -0,28 

Ni2+/Ni  Ni2+ + 2e-  Ni  -0,25 

Sn2+/Sn  Sn2+ + 2e-  Sn  -0,14 

Pb2+/Pb  Pb2+ + 2e-  Pb  -0,13 

D+/D2  2D+ + 2e-  D2  -0,003 

H+/H2  2H+ + 2e-  H2  0,000 

Sn4+/Sn2+  Sn4+ + 2e-  Sn2+  +0,15 

Cu2+/Cu  Cu2+ + 2e- Cu  +0,34 

I2/I- I2 + 2e-  2I- +0,54 

O2/H2O2  O2 + 2H+ + 2e-  H2O2  +0,68 

Fe3+/Fe2+  Fe3+ + e-  Fe2+  +0,77 

Hg2 2+/Hg  Hg2 2+ + 2e-  2Hg  +0,79 

Ag+/Ag  Ag+ + e-  Ag  +0,80 

NO3 -/N2O4  2NO3 - + 4H+ + 2e-  N2O4 + 
2H2O  

+0,80 

NO3 -/NO  NO3 -+ 4H+ + 3e-  NO + 2H2O  +0,96 

Br2/Br  Br2 + 2e-  2Br  +1,07 

O2/H2O  O2 + 4H+ + 4e-  2H2O  +1,23 

Cr2O7 2-/Cr3+  Cr2O7 2- + 14H+ + 6e-  2Cr3+ + 
7H2O  

+1,33 

Cl2/Cl- Cl2 + 2e-  2Cl- +1,36 

PbO2/Pb2+  PbO2 + 4H+ + 2e-  Pb2+ + H2O  +1,46 

Au3+/Au  Au3+ + 3e-  Au  +1,50 

MnO4 -/Mn2+  MnO4 - + 8H+ + 5e-  Mn2+ + 
4H2O  

+1,51 

HClO/CO2  2HClO + 2H+ + 2e-  Cl2 + 2H2O  +1,63 

PbO2/PbSO4  PbO2 + SO4 2- + 4H+ + 2e-  
PbSO4 + 2H2O  

+1,68 

H2O2/H2O  H2O2 + 2H+ + 2e-  2H2O  +1,78 

F2/F  F2 + 2e-  2F  +2,87 

 

Data potensial reduksi standar pada Tabel 3 menunjukkan urutan kekuatan suatu 

zat sebagai oksidator, dimulai dari oksidator terlemah sampai oksidator terkuat. 

Tabel 3 dapat juga dibuat dalam bentuk deret yang dikenal sebagai “Deret Volta”. 

Deret Volta disusun berdasarkan kekuatan reduktor dan oksidator dari logam.  

Deret Volta dapat dituliskan dalam baris sebagai berikut: 

 

K-Ba-Sr-Ca-Na-Mg-Al-Zn-Cr-Fe-Ni-Sn-Pb-H-Cu-Hg-Ag-Pt-Au  
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Semakin ke kanan semakin kuat sifat  oksidatornya sedangkan semakin ke kiri 

semakin kuat sifat reduktornya.   

 

Suatu reaksi redoks dalam sel elektrokimia akan berlangsung secara spontan jika 

oksidatornya memiliki potensial reduksi standar lebih besar dari reduktornya 

sehingga potensial sel berharga positif. Potensial sel dapat dtentukan karena 

adanya perbedaan potensial dari kedua elektroda penyusun sel tersebut.  

Berdasarkan konvensi IUPAC potensial sel didefinisikan sebagai:  

Eº sel = Eº ruas kanan –  Eº ruas kiri  

Karena elektroda ruas kanan merupakan katoda dan elektroda ruas kiri 

merupakan anoda, sehingga 

Eº sel = Eº katoda  –  Eº anoda 

Ketika  nilai  Eº katoda  >  Eº anoda  maka didapatkan nilai potensial sel (Eº sel ) 

lebih besar dari nol artinya reaksi sel tersebut berlangsung spontan dan dapat 

menghasilkan arus listrik.  

 

Dengan melihat Tabel 3, potensial reduksi standar untuk Zn dan Cu  adalah 

Zn2+(aq) + 2e– → Zn(s) E° = –0,76 V 

Cu2+(aq) + 2e– → Cu(s) E° = +0,34 V 

maka potensial sel pada Gambar 4 adalah:  

E° sel = E° katoda -  E° anoda 

E° sel = E° Cu  -  E° Zn 

E° sel = + 0,34 Volt – (–0,76 Volt) 

E° sel = + 1.10 Volt 

Karena potensial sel berharga positif maka reaksi redoks tersebut dapat 

berlangsung spontan.  

2. Aplikasi sel Galvani/sel Daniel  

2.1 Galvanisasi  

Galvanisasi adalah proses pelapisan logam dengan logam lain yang lebih mudah 

terkorosi, bertujuan untuk melindungi logam dari korosi dan membentuk logam 

yang mudah terkorosi menjadi ‘anoda korban’ yaitu anoda yang sengaja 

dikorbankan terkorosi.  
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Salah satu cara galvanisasi adalah mencelupkan bahan ke dalam  logam pelapis 

cair dikenal juga dengan pelapisan tanpa listrik, melalui tahapan berikut ini:  

1. Tahap penyiapan permukaan 

Membersihkan permukaan logam yang akan dilapisi dari debu, minyak dan 

lemak menggunakan alkali yang panas agar lapisan dapat melekat pada logam 

dengan baik, membersihkan permukaan logam dari karat agar logam menjadi 

lebih murni dan siap untuk dicelupkan, serta menghilangkan oksidan dan oksida 

yang mungkin terbentuk dengan menggunakan larutan tertentu.   

2. Tahap pelapisan. 

Tahap ini merupakan tahap pelapisan logam dengan menggunaan zink. Bahan 

yang akan dilapisi, misalnya baja dicelupkan ke dalam larutan zink yang 

bersuhu sekitar 840o F (449o C) sehingga terbentuk lapisan zink-baja yang 

tahan terhadap goresan. Pada bagian paling atas akan dilapisi oleh zink dengan 

kemurnian 98%. Zink  yang berlebih akan dilepaskan dengan cara dialirkan, 

digetarkan, atau disentrifugal. Baja tersebut kemudian didinginkan di udara 

bebas. Selanjutnya agar zink-baja lebih tahan pada berbagai macam kondisi 

dan cuaca, zink-baja tersebut kemudian disemprot dengan cat atau 

semacamnya. 

 
Salah satu tujuan digunakan zink sebagai pelapis adalah untuk membentuk 

lapisan tipis zink karbonat yang rapat, kuat, dan sulit dipecahkan untuk 

menghindari korosi lebih lanjut. Zink  yang  dipakai menjadi anoda korban akan 

bereaksi dengan udara karena letaknya yang paling luar. Ketika zink bereaksi 

dengan oksigen akan membentuk zink oksida yang dapat bereaksi  dengan uap 

air di udara menghasilkan zink hidroksida. Zink hidroksida yang terbentuk 

selanjutnya bereaksi dengan karbon dioksida menghasilkan zink karbonat.  Zink 

karbonat inilah yang melapisi permukaan baja sehingga baja menjadi tahan 

terhadap korosi. 
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Sumber : omentron.wordpress.com 

Gambar 1. 5 Contoh Benda Hasil Galvanisasi 

  

3. Tahap pemeriksaan.  

Tahap akhir dari proses galvanisasi adalah pemeriksaan untuk melihat apakah 

hasil sudah sesuai dengan spesifikasi. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat 

ketebalan zink, keseragaman, kerekatan, dan penampilannya.  

 
2.2 Electrochemical Machine (ECM) 

Electrochemical machine (ECM) adalah suatu mesin perkakas yang digunakan 

untuk pemotongan bahan menggunakan proses kimia elektrik. ECM  digunakan  

pada bahan yang memilki tingkat kekerasan tinggi dan dan bahan yang sulit 

dikerjakan oleh mesin – mesin konvensiona serta untuk memproduksi bahan 

dengan bentuk yang presisi karena  ECM dapat memotong sudut yang sangat kecil 

ataupun rongga yang sangat sulit pada baja yang keras dengan   menggunakan 

bahan konduktor elektrik yang cocok untuk semua bahan.  

  

ECM menggunakan prinsip elektrokimia (proses elektrolisis dan proses Volta). 

Proses elektrolisis yang terjadi pada ECM dapat mengubah energi lisrik menjadi 

energi kimia sering diartikan sebagai mesin yang menyepuh dengan listrik. ECM 

terdiri dari katoda dan anoda. Pahat sebagai katoda dan bahan yang akan 

dipotong ditempatkan sebagai anoda, celah antara pahat dan bahan berfungsi 

sebagai aliran cairan elektrolit. Sel elektrolit yang terbentuk diantara pahat dengan 

bahan inilah yang mengakibatkan terjadinya reaksi elektrokimia. 

 

Prinsip kerja ECM diawali dengan proses perlarutan anoda bahan sehingga 

terbentuk senyawa hidroksida logam yang bercampur dengan larutan elektrolit 

(seperti lumpur). Cairan yang berlumpur ini kemudian diendapkan dalam bak 

pengendap. Cairan elektrolit yang keluar dari tempat pengendapan  kemudian 

https://omentron.files.wordpress.com/2011/05/soell-feuerverzinkerei-anim4b_18381.gif
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dijernihkan  dengan menggunakan sentrifugal dan dialirkan kedalam saluran  

elektrolit. Dengan menggunakan pompa, cairan elektrolit ini dialirkan kedalam 

celah antara bahan dengan pahat sehingga terjadilah proses pengerjaan bahan 

karena adanya reaksi elektrokimia. Cairan elektrolit berfungsi sebagai media  

pengerjaan bahan, membersihkan bagian-bagian dari bahan yang telah 

dikerjakan, dan pendingin selama proses berlangsung. 

 

Pemilihan cairan elektrolit harus memenuhi beberapa hal, yaitu bersifat  konduktor 

listrik, tidak korosif terhadap peralatan, tidak beracun dan berbahaya,  serta 

mempunyai sifat kimia yang stabil, sehingga memungkinkan terjadinya reaksi 

elektrokimia yang stabil selama proses berlangsung.  

 

Sumber : http://fristiawan.student.fkip.uns.ac.id 

Gambar 1. 6 Bagian-bagian ECM 

 

  

 

Peralatan potong ECM dikontrol sepanjang alur yang diinginkan dan sangat dekat 

dengan pengerjaan tetapi tidak sampai menyentuh bahan untuk menghasilkan 

permukaan sesuai dengan spesifikasinya selama tidak ada perubahan panas atau 

tegangan mekanik yang dipindahkan ke benda.    
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ECM dapat digunakan pada berbagai macam logam, paduan logam, dan bahan 

yang bersifat konduktor listrik. Proses ECM tidak dipengaruhi oleh komposisi, 

struktur kimia, kekerasan, titik leleh, dan sifat-sifat fisik bahan yang lainnya. 

 

Pemesinan elektrokimia ini dapat membuat bentuk tiga dimensi normal dan halus 

serta presisi. Beberapa contoh komponen yang dibuat menggunakan mesin 

elektrokimia meliputi cetakan, kompresor, pisau turbin, gigi berlubang, lubang  slot, 

dan lain-lain.   

   Sumber : www.slideshare.net 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Setelah selesai pembelajaran, Anda hendaknya mampu membuat peta konsep sel 

elektrokimia untuk memudahkan pemahaman. Menghitung potensial sel secara 

cermat dan teliti berdasarkan potensial reduksi. 

 

Memanfaatkan alat dan bahan yang ada di lingkungan sekolah dan 

mengaplikasikan proses galvanisasi untuk menciptakan benda kerja yang lebih 

bervariasi dan mengembangkan dunia usaha. 

 

E. Latihan/Tugas 

1. Jelaskan tentang sel elektrokimia dengan memberi contohnya!  

2. Diketahui diagram sel sebagai berikut: Fe(s) | Fe2+(aq) || Ni2+(aq) | Ni(s)  

Tentukan potensial sel berdasarkan potensial reduksi pada Tabel 3. 

3. Jelaskan proses pembentukan sel Galvani/sel Daniel! 

4. Hitung Eº sel  pada 25 ºC untuk reaksi  Cu2+(aq) + Cd(s)    Cu(s) + Cd 2+(aq) 

Jika diketahui Eº Cu 2+/Cu  = + 0,34 Volt  dan  Eº Cd 2+/Cd  = –  0,40 Volt 

Berdasarkan data tersebut jelaskan apakah reaksi redoks dapat 

menghasilkan arus listrik!  

Gambar 1. 7 Contoh Peralatan Hasil Proses ECM 
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5. Jelaskan tahap-tahap galvanisasi ! 

 

F. Rangkuman 

1. Reaksi oksidasi terjadi karena adanya pelepasan elektron, sedangkan reaksi 

reduksi terjadi karena pengikatan elektron.  

2. Sel  elektrokimia terdiri dari sel Galvani/sel Volta dan sel elektrolisis. 

Persamaan sel Volta dengan sel elektrolisis adalah pada anoda terjadi 

reaksi oksidasi dan pada katoda terjadi reaksi reduksi. 

Perbedaan sel Volta dengan sel elektrolisis 

Sel Volta Sel elektrolisis 

 reaksi redoks berlangsung spontan 

 merubah energi kimia menjadi 

energi listrik 

 anoda adalah elektroda negatif dan 

katoda  adalah elektroda positif  

 reaksi redoks berlangsung tidak 

spontan 

 merubah energi listrik menjadi energi 

kimia 

 anoda adalah elektroda positif dan 

katoda  adalah elektroda negatif 

 

3. Sel Galvani disebut juga sel Volta dapat menghasilkan energi listrik karena 

adanya reaksi redoks yang spontan.  

4. Sel Daniel adalah contoh dari sel Galvani/sel Volta yang dilengkapi dengan 

sekat berpori atau jembatan garam.  

5. Notasi sel disebut juga diagram sel menggambarkan reaksi oksidasi yang 

berlangsung di anoda dan reaksi reduksi yang berlangsung di katoda dengan 

menggunakan jembatan garam (||). 

6. Potensial elektroda standar logam diberi lambang E°. Elektroda yang lebih 

mudah mengalami reduksi mempunyai potensial elektroda > 0 (positif), 

sedangkan elektroda yang lebih sukar mengalami reduksi mempunyai 

potensial elektroda < 0 (negatif). Potensial elektroda standar menunjukkan 

urutan kecenderungan untuk mengalami reduksi, sehingga dikenal sebagai 

potensial reduksi standar. 

7. Zat yang lebih mudah mengalami reduksi disebut sebagai oksidator dan zat 

yang lebih mudah mengalami oksidasi disebut reduktor. 

8. Potensial reaksi sel elektrokimia (E° sel) ditentukan dengan cara  

E° sel = E° katoda - E° anoda 

https://id.wikipedia.org/wiki/Reaksi_redoks
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9. Penerapan  sel Galvani/sel Daniel adalah pada proses galvanisasi dan proses 

ECM.   

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Guru setelah menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari 

kembali bagian-bagian yang belum dikuasai dari modul ini untuk dipahami secara 

mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian guru dan untuk 

bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi guru dengan ketuntasan 

minimal materi 80%. 

 

Setelah mentuntaskan modul ini maka selanjutnya guru berkewajiban mengikuti 

uji kompetensi. Dalam hal uji kompetensi, jika hasil tidak dapat mencapai batas 

nilai minimal ketuntasan yang ditetapkan, maka peserta uji kompetensi wajib 

mengikuti diklat sesuai dengan grade perolehan nilai yang dicapai. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 : SEL 

ELEKTROLISIS 

A. Tujuan 

Setelah menelaah kegiatan pembelajaran 1 ini, pebelajar diharapkan dapat; 

1. Memahami konsep/hukum/teori yang terkait dengan termodinamika kimia dan 

sel elektrokimia. 

2. Menghitung massa suatu zat yang mengendap di elektroda dari hasil elektrolisis 

berdasarkan hukum Faraday. 

3. Menjelaskan aplikasi sel elektrolisis dalam teknologi tepat guna bidang 

teknologi dan rekayasa. 

4. Menjelaskan jenis-jenis pelapisan berdasarkan pengetahuan elektrolisis. 

5. Terampil menggunakan alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak 

komputer untuk meningkatkan pembelajaran kimia. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan macam – macam elektrolit. 

2. Menjelaskan  elektrolisis.  

3. Menghitung massa zat hasil elektrolisis dengan hukum Fadraday. 

4. Memahami  jenis-jenis pelapisan.  

5. Menjelaskan penggunaan alat ukur kimia terkait percobaan elektrolit dan 

elektroplating.  

6. Menggunakan alat ukur, alat hitung, dan piranti lunak komputer untuk 

meningkatkan pembelajaran kimia dengan tepat. 

 

C. Uraian Materi 

Banyak peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan proses dari reaksi 

kimia. Proses reaksi kimia yang melibatkan perubahan energi kimia menjadi energi 

listrik sudah dibahas dalam Kegiatan Pembelajaran 1. Peristiwa penyepuhan dan 
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pengolahan logam memanfaatkan energi listrik  yang selanjutnya dirubah menjadi 

energi kimia melalui sel elektrolisis. Reaksi redoks dalam sel elektrolisis juga 

memerlukan larutan elektrolit. Cairan infus dan air kelapa merupakan contoh 

cairan elektrolit yang paling banyak digunakan untuk mengatasi dehidrasi yang 

terjadi akibat aktivitas fisik berkepanjangan tanpa mengonsumsi air. Hal ini karena 

cairan ini mengandung banyak ion yang dapat menggantikan larutan elektrolit 

dalam tubuh. Larutan jenis ini dikenal dengan larutan elektrolit.  

Bagaimana hubungan larutan elektrolit dengan sel elektrolisis? 

 
Proses elektrolisis akan menghasilkan endapan pada katoda yang dapat dihitung 

dengan menggunakan hukum Faraday. Elektroplating, pemurnian logam, dan 

pembuatan beberapa bahan kimia merupakan aplikasi sel elektrolisis yang paling 

banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

1. Elektrolit 

Svante August Arhenius ( 1859 – 1927 ) menemukan bahwa zat-zat elektrolit 

dalam air akan terurai menjadi partikel-partikel bermuatan listrik yang dinamakan 

ion (ion-ion dapat bergerak bebas dalam larutan). Kation adalah ion yang 

bermuatan positif, anion adalah ion yang bermuatan negatif sedangkan proses 

pengionan (ionisasi) adalah peristiwa terurainya suatu elektrolit menjadi ion-ion. 

Oleh sebab itu larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik. Zat non elektrolit tidak 

terionisasi ketika dilarutkan dalam air, mereka tetap berupa molekul sehingga tidak 

menghantarkan arus listrik. 

 

 Asam, basa,  dan garam merupakan contoh dari zat elektrolit. Zat elektrolit ada 

dua jenis yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Zat elektrolit kuat terurai 

sempurna di dalam air sehingga larutan yang terbentuk disebut larutan elektrolit 

kuat. Contoh larutan elektrolit kuat antara lain : 

Asam Kuat  HCl, HI, HBr, H2SO4 , HNO3  

Basa Kuat  NaOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, dan KOH 

Garam  NaCl, KCl, CuSO4, dan KNO3 

 

Zat elektrolit lemah terurai sebagian di dalam air sehingga larutan yang terbentuk 

disebut larutan elektrolit lemah. Contoh larutan elektrolit lemah antara lain :  
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Asam Lemah H2S, H3PO4, HF, HCOOH, HCN, H3PO4, dan CH3COOH 

Basa Lemah NH4OH, Al(OH)3, dan Fe(OH)3 

Garam  (NH4)2S dan CH3COONa 

 

Zat yang  tidak terionisasi ketika dilarutkan ke dalam air disebut non elektrolit dan 

larutan yang terbentuk disebut larutan non elektrolit. Contoh larutan non elektrolit 

antara lain larutan gula (C12H22O11), etanol (C2H5OH), urea (CO(NH2)2), dan 

glukosa (C6H12O6). 

 

Kekuatan elektrolit dinyatakan dengan suatu besaran yang disebut derajat ionisasi (α) 

jumlah mol zat yang terionisasi  
α    =  

        jumlah mol total   

Anda dapat melakukan percobaan berikut untuk membuktikan daya hantar listrik 

pada larutan elektrolit dan non elektrolit.   

 
Percobaan  2 

Tujuan   : Menguji daya hantar listrik beberapa larutan. 

Alat dan Bahan : 

1. Gelas Kimia 100 mL    7.  Air suling 

2. Gelas ukur 100 mL    8.  Alkohol 70% 

3. Baterai 12 Volt    9.  Larutan garam dapur 

4. Tempat baterai   10.  Larutan asam cuka 

5. Bohlam 5 Watt   11.  Larutan gula 

6. Elektroda dan kabel   12.  Larutan asam klorida 

Cara Kerja 

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan dan susunlah seperti Gambar 8. 

 

Sumber : www.slideshare.net 

Gambar 2. 1 Rangkaian Alat Uji Elektrolit 

Keterangan Gambar 8 : 

1. Baterai   4 dan 5.  Elektroda 
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2. Kabel   6.  Larutan yang akan diuji 

3. Bohlam  7.  Gelas Kimia 100 mL 

2. Masukkan 50 mL air suling ke dalam gelas kimia.  

3. Uji daya hantar listriknya dengan cara memasukkan elektroda ke dalam 

gelas kimia tersebut. 

4. Amatilah lampu pada alat uji elektrolit (menyala/tidak) dan amati juga 

adanya gelembung pada elektroda ( terdapat gelembung/tidak)!. 

5. Catatlah hasil pengamatan Anda pada lembar pengamatan!.  

6. Bersihkan elektroda dengan air dan keringkan. 

7. Ulangi cara kerja 2 dan 3 dengan larutan lain yang tersedia. 
 

Tabel 2. 1 Hasil Pengamatan Daya Hantar Listrik Beberapa Larutan 

No Bahan yang diuji 
Nyala lampu 
(terang,redup, 
tidak menyala) 

Pengamatan pada elektroda 
(ada gelembung gas  banyak 
/sedikit/ tidak ada) 

1 Air suling   

2 Alkohol 70%   

3 Larutan garam dapur   

4 Larutan asam cuka   

5 Larutan gula   

6 Larutan asam klorida   

 

Pertanyaan 

1. Apakah yang menyebabkan bohlam menyala dan tidak menyala ? 

2. Gejala apakah yang menandai adanya daya hantar listrik melalui larutan ? 

3. Kelompokkan bahan-bahan yang diuji ke dalam larutan elektrolit dan non 

elektrolit! 

4. Mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik ? 

5. Buatlah kesimpulan berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan ? 

 

Berdasarkan percobaan pengujian daya hantar listrik beberapa larutan didapatkan 

tabel sebagai berikut:   
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Tabel 2. 2 Perbedaan Larutan Elektrolit Kuat, Elektrolit Lemah, dan Non Elektrolit  

Larutan Elektrolit Kuat Larutan Elektrolit Lemah Larutan Non Elektrolit 

 Terionisasi sempurna 

(seluruhnya) dalam air 

 Nilai derajat ionisasinya 

(α ) = 1 

 Penghantar arus listrik  

yang kuat/baik 

 Dapat menyalakan 

lampu dengan terang  

dan terdapat  banyak 

gelembung gas 

 Contoh 

NaCl, HCl, NaOH, 

H2SO4,KCl 

 Terionisasi sebagian 

dalam air 

 Nilai  derajat 

ionisasinya (α ) = 

0 < α < 1 

 Penghantar arus listrik 

yang  lemah 

 Dapat menyalakan  

lampu tetapi redup/mati 

dan terdapat sedikit  

gelembung gas 

 Contoh 

NH4OH, HCN, Al(OH)3 

 Tidak terionisasi dalam air  

 Nilai  derajat ionisasinya 

(α ) = 0 

 Tidak dapat 

menghantarkan  arus 

listrik 

 Lampu  tidak menyala dan 

tidak terdapat gelembung 

gas 

 Contoh 

C6H12O6, C12H22O11, 

CO(NH2)2 C2H5OH 

2. Elektrolisis 

Kata elektrolisis berasal dari elektro (listrik) dan analisis (uraian). Jadi elektrolisis 

adalah proses penguraian suatu senyawa kimia melalui reaksi redoks karena 

adanya arus listrik, sehingga terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi 

kimia. Sel elektrolisis merupakan kebalikan dari sel Galvani/sel Volta. 

 

Pada sel elektrolisis terdapat wadah, elektrolit, dan dua elektroda berupa katoda 

dan anoda, serta sumber arus searah. Katoda merupakan elektroda negatif tempat 

terjadinya reaksi reduksi sedangkan anoda adalah elektroda positif tempat 

berlangsungnya reaksi oksidasi.   
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Sumber : ilmualam.net 

Gambar 2. 2 Sel Elektrolisis 

 

   

Elektroda dicelupkan ke dalam larutan atau lelehan elektrolit yang ingin 

dielektrolisis berperan sebagai penghantar listrik dan tempat berlangsungnya 

reaksi pada sel elektrolisis. Aliran elektron pada sel elektrolisis berasal dari sumber 

arus yang mengalir ke dalam sel elektrolisis melalui katoda. Katoda sebagai 

elektroda negatif menarik kation-kation yang tereduksi menjadi endapan logam. 

Sebaliknya anoda sebagai elektroda positif menarik anion-anion yang akan 

teroksidasi menjadi gas. Sehingga secara umum tujuan elektrolisis adalah untuk 

mendapatkan endapan logam di katoda dan gas di anoda. 

 

3. Reaksi Sel Elektrolisis 

Reaksi redoks yang terjadi pada sel elektrolisis tergantung pada larutan elektrolit 

dan elektroda yang digunakan.   

3.1 Reaksi pada Katoda ( Reduksi Kation) 

Reaksi reduksi pada katoda mengikuti aturan-aturan sebagai berikut : 

a. Kation berasal dari golongan IA/alkali (Li+, Na+, K+), golongan IIA/alkali tanah 

(Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+), Al3+ dan Mn2+ maka kation tersebut tidak direduksi, yang 

tereduksi adalah air (H2O), hal ini dikarenakan E°red H2O lebih besar dari E°red 

ion-ion tersebut. Reaksi yang terjadi : 

2H2O(l) + 2e- → H2(g) + 2OH-(aq) 

b. Kation H+ dari suatu asam akan direduksi menjadi gas hidrogen (H2).  

Reaksi yang terjadi : 2H+(aq) + 2e- → H2(g) 

c. Kation dari logam lain yang tidak termasuk kelompok di atas ( a dan b ) akan 

tereduksi dan mengendap pada katoda.  
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Contoh :  Fe2+(aq) + 2e- → Fe (s) 

d. Kation yang berupa lelehan atau leburan dari golongan alkali dan alkali tanah 

akan tereduksi dan mengendap pada katoda (karena lelehan/leburan tidak 

mengandung air). 

Contoh :  Li+(aq) + e- → Li(s) 

Ca2+(aq) + 2e- → Ca(s) 

 

3.2 Reaksi pada Anoda (Oksidasi Anion) 

Reaksi oksidasi pada anoda akan mengikuti aturan-aturan sebgai berikut : 

a. Bila elektrodanya tak  inert ( Ni, Cu, Ag dll) maka elektrodanya akan teroksidasi.  

Contoh  : Ag(s) → Ag+(aq) + e-   

Ni(s) → Ni2+(aq) + 2e-   

b. Bila elektrodanya inert ( C, Pt atau Au) maka elektrodanya tidak bereaksi. 

Reaksi oksidasinya ditentukan oleh: 

 Ion OH- dari basa, maka reaksi yang terjadi : 

4OH-(aq) → 2H2O(aq) + O2(g) + 4e-  

 Ion sisa asam yang mengandung oksigen (SO4
2-, NO3

-, PO4
3- dll) tidak  

dioksidasi yang teroksidasi adalah air (H2O), hal ini dikarenakan E°red. H2O 

lebih besar dari E°red sisa asam yang mengandung oksigen. Reaksi yang 

terjadi : 2H2O(aq) → 4H+(aq) + O2(g) + 4e-  

 ion halogen/golongan VIIA (F-, Cl- , Br- , I- ) akan teroksidasi. 

Contoh : 2Cl- (s) → Cl2 (g) + 2e- 

2Br - (s) → Br2(g) + 2e- 

 

3.3 Macam-macam Sel Elektrolisis 

Ada dua kelompok sel elektrolisis, yaitu: 

a. Sel Elektrolisis Lelehan 

Pada proses elektrolisis lelehan, kation tereduksi di katoda dan anion 

teroksidasi di anoda.  

Berikut ini adalah elektrolisis lelehan MgCl2 dengan elektroda grafit. 

         MgCl2 (l)  Mg2+(l)  + 2Cl- (l) 

Katoda (-)            :   Mg2+ (l)  + 2 e-          Mg (s) 

Anoda (+)            :   2 Cl- (l)             Cl2 (g) +  2 e-  

Reaksi sel            :   Mg2+ (l)  + 2 Cl- (l)              Mg (s) + Cl2 (g)  
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Reaksi elektrolisis lelehan MgCl2 menghasilkan endapan logam magnesium di 

katoda dan gelembung gas Cl2 di anoda.  

 

Bagaimana reaksi sel yang terjadi pada elektrolisis lelehan MgCl2 

menggunakan elektroda Cu?.  

Karena Cu merupakan elektroda yang tak inert, maka reaksi elektrolisis yang 

terjadi adalah: 

Katoda (-)            :   Mg2+ (l)  + 2 e-          Mg (s) 

Anoda (+)            :    Cu (s)           Cu 2+ (aq) +  2 e-  

Reaksi sel            :   Mg2+ (l)  +  Cu (s)     Mg (s) +  Cu 2+ (aq) 

 

b. Sel Elektrolisis Larutan 

1. Sel elektrolisis larutan dengan elektroda inert (tidak bereaksi /tidak aktif) 

Pada elektrolisis larutan tidak ada pengaruh elektroda, kation dan anion, tetapi 

harus memperhitungkan adanya zat pelarut (air). Pada katoda mengalami reaksi 

reduksi tetapi terjadi persaingan antara kation dengan air demikian juga pada 

anoda  mengalami reaksi oksidasi dan terjadi persaingan antara anion dan air. 

 

Elektrolisis larutan NaCl  menggunakan elektroda inert, pada katoda akan terjadi 

persaingan antara kation Na+ dengan air. Berdasarkan nilai potensial standar 

reduksi (lihat Tabel 3 hal.23), air memiliki E°red yang lebih besar dibandingkan ion 

Na+. Ini berarti, air lebih mudah tereduksi dibandingkan ion Na+, maka zat yang 

bereaksi di katoda adalah air. E°red  ion Cl- dan air hampir sama, oleh karena 

oksidasi air memerlukan potensial tambahan (overvoltage), maka oksidasi ion Cl- 

lebih mudah dibandingkan oksidasi air. Oleh sebab itu, zat yang bereaksi di anoda 

adalah ion Cl-.  

Reaksi yang terjadi pada elektrolisis larutan NaCl adalah sebagai berikut : 

Katoda (-)            :   2 H2O(l) + 2 e-         H2 (g) + 2 OH- (aq) 

Anoda (+)            :    2 Cl- (aq)                   Cl2 (g)  +  2 e-  

Reaksi sel            :   2 H2O(l) + 2 Cl- (aq)         H2 (g) + Cl2 (g) +  2OH- (aq) 

Reaksi elektrolisis larutan garam NaCl menghasilkan gas H2 dan ion OH- (basa) di 

katoda serta gelembung gas Cl2 di anoda. Terbentuknya ion OH- pada katoda 

dapat dibuktikan dengan perubaha warna larutan dari bening menjadi merah muda 

setelah diberi indikator fenolftalein (pp).  
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Elektrolisis larutan Na2SO4. Pada katoda, terjadi persaingan antara air dan ion Na+. 

Berdasarkan nilai E°red, maka air yang akan tereduksi di katoda. Di anoda terjadi 

persaingan antara ion SO4
2- dengan air. Oleh karena bilangan oksidasi S pada 

SO4
-2 telah mencapai keadaan maksimumnya, yaitu +6, maka ion SO4

2- tidak dapat 

mengalami oksidasi. Akibatnya, air yang teroksidasi di anoda.  

Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut: 

Katoda (-)            :   4H2O(l) + 4 e-         2H2 (g) + 4OH- (aq) 

Anoda (+)            :    2H2O(l)   O2 (g) + 4H+ (aq) + 4 e-  

Reaksi sel            :   6 H2O(l)      2H2 (g) + O2 (g) +  4H2O (l) 

                                 2 H2O(l)      2H2 (g) + O2 (g)  

Dengan demikian, baik ion Na+ maupun SO4
2-, tidak bereaksi. Yang terjadi adalah 

peristiwa elektrolisis air menjadi unsur-unsur pembentuknya. Hal yang serupa juga 

ditemukan pada proses elektrolisis larutan Mg(NO3)2 dan K2SO4. 

 

2. Sel elektrolisis larutan dengan elektroda tak inert (aktif/dapat  bereaksi) 

Elektroda tak inert contohnya tembaga, perak, nikel, besi, dan lain-lain. Pada 

katoda mengalami reaksi reduksi seperti ketentuan reaksi pada katoda (reduksi 

kation), sedangkan elektroda tak inert  akan mengalami reaksi oksidasi di anoda  

tanpa memperhatikan anion  yang terbentuk.  

 

Berikut ini adalah contoh reaksi sel elektrolisis larutan garam NaCl dengan 

menggunakan elektroda Cu : 

Katoda (-)            :   2H2O(l) + 2 e-          H2 (g) + 2OH- (aq) 

Anoda (+)            :    Cu (s)                Cu 2+ (aq) +  2 e-  

Reaksi sel            :   Cu (s)  +  2H2O(l)     Cu 2+ (aq) + H2(g) + 2OH- (aq) 

Reaksi elektrolisis larutan garam NaCl dengan elektrode tak inert (tembaga) 

menghasilkan gelembung gas H2 dan ion OH- (basa) di katoda serta ion tembaga 

di anoda. 

 
4. Hukum Faraday 

Tujuan utama elektrolisis adalah untuk mengendapkan logam dan mengumpulkan 

gas dari larutan yang dielektrolisis. Menurut Michael Faraday dalam sel Volta 

maupun sel elektrolisis terdapat hubungan kuantitatif antara massa zat yang 
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dibebaskan pada elektrolisis dengan jumlah listrik yang digunakan pada waktu 

tertentu. 

 

Hukum Faraday I  menyatakan bahwa  “ Massa zat yang dihasilkan pada  anoda 

dan katoda selama elektrolisis sebanding dengan jumlah arus listrik  yang 

digunakan (Q)”. 

G  ≈  Q 

Jumlah arus listrik yang digunakan (Q) sama dengan hasil kali kuat arus (i) 

dengan waktu (t). 

Q  =  i  x  t 

Maka, persamaan tersebut dapat dituliskan  G  ≈  i  x t 

Berdasarkan hukum Faraday aspek kuantitatif sel elektrolisis selalu  menggunakan 

satuan Faraday (F). Faraday dapat didefinisikan sebagai muatan listrik (Coulomb) 

mol elektron. Satu Faraday ekivalen dengan satu mol elektron. Setiap satu mol 

partikel mengandung 6,02 x 1023 partikel dan setiap elektron mempunyai muatan 

sebesar  1,6 x 10-19  C.  

Dengan demikian : 

1 Faraday =  1 mol elektron   

=  6,022 x 1023  x 1,602 x 10-19 C/partikel  

 1 Faraday  =  96.485 C  (untuk mempermudah perhitungan sering dibulatkan  

            menjadi 96.500 C) 

Sehingga hubungan antara Faraday dan Coulomb dapat dinyatakan dalam 

persamaan berikut : 

Faraday =  Coulomb / 96.500 

Coulomb =  Faraday x 96.500 

Hubungan antara Faraday, Ampere, dan waktu (detik) adalah sebagai berikut: 

Faraday =  (Ampere  x  detik)  /  96.500 

Faraday   =  (i  x  t)  /  96.500 

Perhatikan contoh perhitungan berikut ini : 

Arus sebesar 0,5 A dilewatkan pada sel elektrolisis yang mengandung 

lelehan CaCl2 selama 1 jam. Berapakah jumlah produk yang dihasilkan pada 

masing-masing elektroda? 

Pembahasan : 

Reaksi elektrolisis lelehan CaCl2 adalah sebagai berikut: 
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Katoda (-)            :   Ca2+ (l) + 2 e-             Ca (s)  

Anoda (+)            :    2Cl - (l)          Cl2 (g)  +  2 e-  

a. Menghitung muatan listrik yang digunakan 

 Q  =  i × t  

=  0,5  A x 3600 s = 1.800 C  

b. Menghitung  jumlah mol elektron yang setara dengan muatan listrik  

1 mol e– = 1 faraday = 96.500 C mol–1  

Jumlah mol elektron untuk 1.800 C = 1.800 C / 96.500 C mol–1  

      = 18,65 x 10–3 mol 

c. Berdasarkan persamaan reaksi di katoda 

Jadi, 18,65  x 10–3 mol elektron dapat mengendapkan ion Ca2+ sebanyak : 

(1 mol Ca2+ / 2 mol e-) x 18,65  x 10–3 mol.e- = 9,32 x 10–3 mol 

jumlah ion Ca2+ yang diendapkan sebanyak 9,32 x 10–3 mol. 

d. Massa Ca yang diendapkan di katoda sebesar  

9,32 x 10–3 mol x  40  g mol–1 = 0,373 gram 

e. Berdasarkan persamaan reaksi di anoda 

mol gas Cl2 yang dihasilkan =  (1 mol Cl2 / 2 mol e-) x 18,65  x 10–3 mol.e- 

    =  9,32 x 10–3 mol 

f. Volume gas Cl2 (STP) yang dihasilkan adalah : 

Volume gas Cl2 =  mol Cl2  x  22,4 L 

 =  9,32 x 10–3 mol  x  22.4 L  =  0,208 L gas Cl2 

Jadi, produk yang dihasilkan di katoda adalah 0,373 gram endapan Ca dan  0,208 

L gas Cl2 (STP) di anoda. 

 

Hukum Faraday  II menyatakan bahwa “ Massa zat yang dibebaskan pada 

elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut (me)”.  

G   ≈  meq 

Penggabungan hukum Faraday I dan II menghasilkan  

G  ≈ meq  x  i  x  t  / F 

Keterangan: 

 meq =  massa ekivalen zat (massa relatif zat per satuan muatannya) 

meq =  Ar/muatan ionnya 

    i =  arus listrik yang dialirkan (ampere) 

    t =  waktu elektrolisis (detik) 
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Perhatikan contoh soal berikut ini : 

1. Dua buah sel elektrolisis dirangkai secara seri, sel pertama 

mengandung CuSO4 1 M dan sel kedua mengandung CuSO4 2 M.  

Hitunglah massa Cu yang diendapkan pada setiap sel jika arus yang dialirkan 

sebesar 0,5 A selama 10 menit. (Diketahui Ar Cu = 63,5). 

Pembahasan : 

meq =  Ar Cu/muatan ion 

 =  63,5/2 = 31,75 g  

Q  =  i × t  

=  0,5 A x 600 s   =  300 C  

Massa Cu =  meq . i . t / F   

=  31,75 g  x 300 C / 96.500  C  = 0,00987 g  

Jadi massa Cu yang diendapkan di katoda adalah 0,00987 g  

2. Jika larutan CuSO4 dan AgNO3 dirangkaikan secara seri, kemudian 

dielektrolisis, sehingga terjadi reaksi reduksi  Ag+(aq) + e–       Ag(s) dan Cu2+(aq) 

+ 2e–         Cu(s). Berapakah massa Cu yang diendapkan jika dalam sel 

elektrolisis AgNO3 diperoleh  10 gram perak?  

(Diketahui Ar Ag = 107, Cu = 63,5). 

Pembahasan : 

Massa Ag = massa Cu karena arus yang dialirkan sama pada rangkaian seri.  

meq Ag  =   Ar Ag/muatan ion 

  =  107/1  =  107 g  

Massa Ag =  meq . i . t / F   

=  meq . Q 

10 g  = 107 x Q 

Q  =   0,0935 C 

Maka, massa Cu  =  (63,5 / 2) x 0,0935 C 

=  2,968  g 

Jadi massa Cu yang diendapkan di katoda adalah  2,968  g 

 

5. Aplikasi Elektrolisis  

Aplikasi sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari adalah aki. Aki mengubah 

energi listrik menjadi produk berupa bahan kimia yang diinginkan (akan dibahas  
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pada Kegiatan Pembelajaran 3). Prinsip elektrolisis banyak diterapkan dalam 

bidang industri, antara lain pada pembuatan beberapa bahan kimia, pengolahan 

dan pemurnian logam , serta pelapisan logam dengan logam yang lebih baik.  

5.1 Elektroplating   

Penyepuhan (elektroplating) adalah suatu metode elektrolisis yang bertujuan 

melapisi permukaan logam  oleh logam  lain yang lebih stabil terhadap cuaca. 

Elektroplating merupakan proses pengendapan ion-ion logam pada katoda yang 

terjadi karena arus listrik mengalir melalui larutan atau bahan lain yang konduktif.  

 

Pada saat sumber arus listrik dialirkan melalui larutan elektrolit, akan terbentuk 

kation dan anion karena adanya perpindahan elektron. Kation yang dihasilkan 

dapat  menentukan reaksi reduksi yang terjadi pada katoda, sedangkan anion 

yang dihasilkan akan menentukan reaksi oksidasi yang terjadi pada anoda. 

Terbentuknya endapan dikatoda karena ion-ion bermuatan listrik berpindah dari 

anoda  melalui elektrolit menuju ke katoda.   

 

Salah satu cara untuk menanggulangi bahaya korosi pada logam adalah 

melakukan elektroplating. Elektroplating memberikan perlindungan dengan 

menggunakan logam-logam tertentu sebagai lapisan pelindung, misalnya nikel, 

krom, emas, perak, zink, timah, dan lain-lain. Selain melindungi logam dari korosi 

elektroplating juga dapat menambah daya tahan terhadap gesekan, memperbaiki 

sifat konduktivitas, dan menambah kekerasan bahan. Sehingga didapatkan 

kombinasi sifat-sifat dari permukaan benda yang dilapisi dan logam pelapisnya. 

5.1.1 Mekanisme Elektroplating  

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam  proses elektroplating  yaitu: 

1. Katoda sebagai bahan yang akan dilapisi harus bersifat konduktor dan 

dihubungkan dengan kutub negatif dari sumber arus listrik.  

2. Anoda adalah elektroda positif, harus dapat mengalirkan arus listrik dari luar ke 

dalam larutan elektrolit dan berfungsi sebagai pengisi kekurangan logam di 

dalam larutan elektrolit karena logamnya mengendap pada permukaan katoda. 

Ada dua jenis anoda, yaitu anoda inert dan tak inert. 

Anoda tak inert adalah anoda yang terbuat dari logam yang akan diendapkan.  

Berfungsi sebagai penghantar arus listrik dan merupakan  bahan baku pelapis 

(logam yang akan melapisi). Keuntungan menggunakan anoda tak inert   adalah 
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larutannya memiliki kandungan logam  yang konstan sehingga tidak diperlukan 

penambahan garam yang sesuai dengan logamnya. Adanya pengotor yang ikut 

terlarut dan bahan-bahan yang tidak larut akan mengotori rendaman 

merupakan kerugian menggunakan anoda tak inert.  

 

Anoda inert adalah anoda yang terbuat dari logam lain yang tidak larut dalam 

larutan elektrolit  dan berfungsi sebagai penghantar listrik saja. 

Keuntungan menggunakan anoda inert adalah dapat digunakan selamanya 

sehingga tidak perlu mengganti anoda (karena tidak akan habis). Kerugiannya 

adalah logam di dalam  larutan elektrolit lama kelamaan akan habis karena 

mengendap di dasar larutan sehingga penambahan bahan kimia ke dalam 

larutan harus sering dilakukan. 

 
Larutan elektrolit 

 
Sumber : www.infometrik.com 

 
Gambar 2. 3 Ilustrasi Sel Elektrolisis pada Elektroplating 

 

 

3. Larutan elektrolit yang digunakan dalam elektroplating bertujuan untuk 

membantu melarutkan anoda, menyediakan logam pelapis, bersifat konduktor,  

dapat membentuk kompleks dengan logam  pelapis, mampu menstabilkan pH, 

dan mampu menstabilkan larutan dari hidrolisis.  

4. Rangkaian luar yaitu rangkaian listrik di luar sistem elektroplating terdiri dari  

sumber arus DC, penyalur arus ke larutan elektrolit, dan peralatan lain  yang 

dapat menyearahkan arus bila sumber arus listrik memberikan arus bolak-balik.  

 

Pada elektroplating arus listrik akan mengalir dari katoda ke anoda. Arus listrik 

untuk proses elektroplating umumnya mempunyai beda potensial kecil namun 

dengan arus yang tinggi, menyebabkan terjadinya perpindahan ion logam melalui 

http://www.infometrik.com/wp-content/uploads/2009/08/gbr21.jpg
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larutan elektrolit sehingga ion logam mengendap pada katoda/benda  yang akan 

dilapisi.  

 

Sumber : www.Infometrik.com 

Gambar 2. 4 Skema Proses Elektroplating 

 

     

Reaksi kimia yang terjadi pada proses elektroplating logam besi menggunakan  

larutan elektrolit NiSO4 atau NiCl2  seperti contoh yang terlihat pada Gambar 11 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pada katoda terjadi pembentukan lapisan nikel, gas hidrogen, dan reduksi oksigen. 

Pembentukan lapisan nikel 

Ni2+ (aq) + 2e- → Ni (s) 

Pembentukan gas hidrogen 

2H+ (aq)) + 2e-  → H2 (g) 

Reduksi oksigen terlarut 

½ O2 (g)  +  2H 
+ (aq)  →  H2O (l) 

Pada  anoda terjadi reaksi oksidasi air menghasilkan gas oksigen dan oksidasi gas 

hidrogen. 

Pembentukan gas oksigen 

H2O (l)   →   4H 
+ (aq)  + O2 (g)  + 4e- 

Oksidasi gas hidrogen 

H2 (g)   →  2H+(aq)  +  2e- 

http://www.infometrik.com/wp-content/uploads/2009/08/image003.jpg
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Dalam proses elektroplating logam yang lebih mahal diendapkan sebagai lapisan 

tipis pada permukaan  logam yang lebih murah dengan cara elektrolisis. Langkah 

terpenting dalam proses elektroplating adalah proses pembersihan bahan yang 

akan dilapisi dari berbagai macam pengotor melalui proses pengolahan 

permukaan seperti penggosokan, penghalusan permukaan logam menggunakan 

amplas, dan proses persiapan permukaan bahan yang lainnya. Proses 

pengolahan awal  sangat menentukan kualitas hasil pelapisan logam, baik dengan 

cara listrik, kimia maupun dengan cara mekanis lainnya. 

 

5.1.2 Tahapan-Tahapan Elektroplating 

Secara umum tahapan dalam elektroplating adalah: 

1. Persiapan permukaan, permukaan bahan yang akan dilapisi perlu dibersihkan  

dari semua pengotor baik pengotor organik maupun debu mineral yang berasal 

dari lingkungan atau terbentuk dari logam itu sendiri seperti lapisan oksida karena 

dapat mengganggu ikatan bahan dengan logam pelapis, sehingga  menyebabkan 

hasil pelapisan yang tidak bagus. Pembersihan permukaan bahan dari pengotor 

dapat dilakukan untuk menjaga kualitas pelapisan. 

2. Pembersihan dengan basa, membersihkan permukaan untuk menghilangkan  

kotoran didasarkan pada dua cara yaitu kimia dan mekanik. Secara kimia 

pembersihan dengan basa /larutan alkali biasanya menggunakan larutan NaOH 

untuk menghilangkan kotoran, minyak, cat, ataupun lemak dengan cara  

merendam bahan menggunakan larutan basa panas sebagai larutan pembersih 

kemudian dilakukan pembilasan dengan air. 

3. Pembersihan dengan asam, bertujuan untuk menghilangkan logam berat  

oksida dan kerak pada permukaan bahan. Larutan asam yang sering digunakan 

adalah asam sulfat dan  asam klorida.     

4. Pembersihan dengan pelarut organik, membersihkan minyak, lemak, lilin, dan  

pengotor lain dari perrmukaan logam  yang akan dilapisi dengan pelarut organik 

seperti n-heksana bertujuan agar logam pelapis dapat melekat dengan baik.   

5. Modifikasi permukaan adalah melakukan perubahan bentuk permukaan logam 

yang akan dilapisi. 

6. Pembilasan sisa-sisa pelarut atau residu pada proses persiapan pelapisan 

menggunakan air. Air bilasan yang mengandung kotoran harus diproses sebelum 

dibuang ke lingkungan pada unit pengolahan limbah.  
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7. Pengeringan, ada dua cara pengeringan bahan setelah dilapisi yaitu dengan 

media pencelupan air panas atau dengan pemanasan menggunakan oven. 

 

5.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Elektroplating 

Faktor-faktor yang mempengaruhi elektroplating antara lain:   

1. Suhu, pengaturan suhu diperlukan untuk menentukan ketepatan  jalannya  

reaksi dan mempercepat keberhasilan pelapisan. Peningkatan suhu memberikan 

energi termal pada elektron sehingga energi kinetik dan kecepatan elektron 

meningkat. Kenaikan suhu mengakibatkan larutan bertambah encer sehingga 

gerak elektron semakin bebas.  

2. Potensial, kenaikan tegangan antar kedua elektroda akan meningkatkan 

jumlah atom yang terionisasi sehingga medan listrik antar kedua elektroda 

semakin besar. Adanya medan listrik yang besar mengakibatkan ion ataupun 

elektron lebih cepat bergerak sehingga pembentukan lapisan pada katoda 

semakin cepat.   

3. Konduktivitas larutan tergantung dari jumlah konsentrasi larutan karena  

dengan meningkatnya konsentrasi larutan maka jumlah konsentrasi ion juga 

meningkat.  

4. Konsentrasi ion merupakan faktor yang berpengaruh pada struktur endapan, 

naiknya konsentrasi logam dapat menaikkan seluruh kegiatan anion yang 

membantu mobilitas ion. 

5. Waktu pelapisan semakin lama waktu pelapisan semakin banyak ion logam  

yang menempel pada katoda. Dengan demikian semakin lama waktu maka 

semakin tebal logam yang mengendap pada bahan yang dilapisi.   

 

5.1.4 Aplikasi Elektroplating  

Berdasarkan logam yang digunakan untuk melapisi ada beberapa jenis pelapisan 

logam yaitu: 

1. Pelapisan  Nikel  

Logam besi banyak dipakai untuk berbagai aplikasi, tetapi tidak tahan terhadap 

cuaca sehingga mudah berkarat. Agar besi tahan terhadap karat maka permukaan 

besi sering dilapisi oleh logam yang lebih stabil, seperti zink, nikel, atau perak. 

Saat ini, pelapisan nikel pada besi banyak sekali dilakukan untuk tujuan 
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pencegahan karat ataupun untuk menambah keindahan. Pada pelapisan nikel 

akan didapatkan 3 hasil yaitu , 

 pelapisan yang mengkilap sehingga nikel menjadi logam pelapis yang paling 

banyak diinginkan untuk melapis permukaan.  

 pelapisan yang buram, meskipun didapatkan warna permukaan yang buram 

tetapi masih dapat diperbaiki dengan cara menggosok permukaan hingga halus 

dan mengkilap.  

 pelapisan berwarna hitam, warna hitam  yang dihasilkan  tampak menarik dan 

biasanya digunakan  untuk melapis laras senapan.  

 

Dalam praktiknya, besi dicelupkan ke dalam sel berisi larutan logam yang akan 

dilapiskan. Agar logam mengendap pada besi maka besi dijadikan sebagai katoda. 

Anda dapat melakukan percobaan berikut : 

 

Percobaan 3 

Tujuan  :  Melakukan penyepuhan besi dengan nikel. 

Alat  : 

1. Gelas kimia 250 mL  3.  Sumber arus 

2. Batang nikel   4.  Cincin besi 

Bahan   : Larutan NiCl2  1 M 

Cara Kerja : 

1. Siapkan batang nikel, logam/cincin besi, dan masukkan larutan NiCl2  1 M 

dalam gelas kimia! 

2. Rangkailah perangkat  sel elektrolisis seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7.  

 

Sumber : perpustakaancyber.blospot.com 

Gambar 2. 5 Rangkaian Sel Elektrolisis Pelapisan Besi dengan Nikel 

http://3.bp.blogspot.com/-HRAggb_bWHg/Ueh1F3l2poI/AAAAAAAAUpU/uistJn6OkYw/s1600/praktikum-sel-elektrolisis-1972013.jpg
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3. Celupkan batang nikel dan cincin besi  ke dalam larutan NiCl2 1 M  dalam gelas 

kimia. 

4. Hubungkan dengan arus listrik searah.  

5. Amatilah proses yang terjadi!. 

 

Hasil Pengamatan  

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

Pertanyaan  

1. Jelaskan apa yang terjadi pada katoda dan anoda pada proses pelapisan 

tersebut!. 

2. Jelaskan proses yang terjadi pada pelapisan logam nikel ! 

 

Pada percobaan tersebut dapat dijelaskan bahwa proses pelapisan besi dengan 

nikel menggunakan katoda berupa logam besi dan anoda berupa batang nikel. 

Kedua elektroda dicelupkan dalam larutan NiCl2  1 M  yang berfungsi sebagai 

larutan elektrolit. Batang nikel pada anoda akan larut dalam larutan elektrolit 

menghasilkan kation Ni 2+ yang bergerak menuju katoda ketika dihubungkan 

dengan sumber arus listrik DC. Perpindahan ion-ion dari anoda menuju ke katoda 

melalui larutan elektrolit mengakibatkan terbentuknya  endapan nikel pada katoda.   

Reaksi elektrolisis yang terjadi pada pelapisan besi dengan nikel menggunakan 

larutan elektrolit  NiCl2, yaitu : 

NiCl2 (aq)   →  Ni 2+ (aq) + 2Cl- (aq)  

Anoda  ( + )  :  Ni (s)                Ni +2 (aq)   +   2 e 

Katoda ( - ) :  Ni +2 (aq)  +  2 e                Ni (s)                 

 

2. Pelapisan Emas /Perak 

Pelapisan emas/perak sering kita jumpai pada perabotan rumah tangga dengan 

tujuan untuk memperindah penampilan bahan.  

Perhatikan contoh berikut ini :  
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Logam besi akan dilapisi emas menggunakan larutan elektrolit AuCl3. Logam besi 

dijadikan sebagai katoda, sedangkan logam emas sebagai anoda. Reaksi  yang 

berlangsung dalam  proses penyepuhan besi dengan emas yaitu: 

AuCl3 (aq)   →  Au3+ (aq) + 3Cl- (aq)  

Katoda (logam besi ) :  Au3+ (aq)  + 3e-  → Au (s)  

Anode (Au)  :  Au (s)  →  Au3+ (aq) + 3e- 

Logam emas mengalami reaksi oksidasi menghasilkan kation Au3+. Kation ini akan 

bergerak ke katoda untuk direduksi membentuk endapan logam emas yang 

melapisi logam besi. Logam emas terbentuk pada permukaan besi dalam bentuk 

lapisan tipis. Ketebalan lapisan juga dapat diatur sesuai dengan lama proses 

reduksi. Semakin lama maka lapisan yang terbentuk semakin tebal.   

 

Sendok/garpu yang terbuat dari baja dapat dilapisi dengan perak, maka garpu 

dipasang sebagai katoda dan logam perak dipasang sebagai anoda, dengan 

larutan elektrolit AgNO3. Seperti terlihat pada Gambar 13. 

 
Sumber : perpustakaancyber.blogspot.com 

Gambar 2. 6 Pelapisan sendok/garpu dengan logam perak 

                                                     
 

 

 

Logam perak pada anoda teroksidasi menjadi Ag+ kemudian direduksi menjadi Ag 

pada katoda (garpu). Dengan demikian garpu terlapisi oleh logam perak. 

AgNO3 (aq)   →  Ag+ (aq) + NO3
- (aq)  

Anoda  (perak) : Ag(s) → Ag+(aq)  + e- 

Katoda (garpu) : Ag+ (aq)  +  e- → Ag (s) 

  Ag(s) → Ag(s) 

Pembuatan perhiasan yang berlapis emas dengan prinsip elektrolisis, perlu 

memperhatikan hal-hal berikut ini : 

 perhiasan yang akan dilapisi (disepuh) diletakkan pada katoda 

http://4.bp.blogspot.com/-y3kIuDV4kGY/UehiI-VeCII/AAAAAAAAUok/TpYwFkiOk_c/s1600/pelapisan-sendok-dengan-logam-perak-1872013.jpg
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 logam emas untuk menyepuh diletakkan di anoda 

 elektrolitnya merupakan larutan elektrolit yang mengandung ion Au3+. 

Pada umumnya digunakan larutan Au3+ dengan konsentrasi yang rendah supaya 

proses pengendapan pada katoda menjadi sempurna demikian juga arus listrik 

yang digunakan diusahakan serendah mungkin. Bila proses pengendapan terlalu 

cepat akan terbentuk kristal yang tidak sempurna dan akibatnya menjadi berwarna 

hitam (tidak mengkilat). Agar konsentrasi Au3+ yang ada dalam larutan kadarnya 

rendah maka garam Au3+ ditambah apotas (K2CO3.KCN)  yang akan membentuk 

ion kompleks [Au(CN)6]3-.  

 

3. Pelapisan Tembaga 

Tembaga merupakan logam yang banyak digunakan, karena mempunyai sifat 

hantaran listrik dan panas yang baik. Tembaga digunakan pada pelapisan dasar 

karena dapat menutup permukaan bahan yang dilapis dengan baik. Pelapisan 

dasar tembaga diperlukan untuk pelapisan lanjut dengan nikel yang kemudian 

diakhiri dengan pelapisan krom. 

 

Dalam pelapisan tembaga  larutan elektrolit yang sering digunakan adalah larutan 

asam sulfat dan larutan sianida. Sebelum logam dilapisi tembaga maka perlu 

dilakukan proses pengolahan awal atau proses penyiapan permukaan dari bahan 

yang meliputi proses pembersihan dari pengotor, proses olah permukaan, dan 

lainnya. Agar logam dapat dilapisi tembaga dengan hasil  yang maksimal dan 

mengkilap perlu dilakukan  langkah-langkah berikut ini: 

 menghilangkan karat pada bahan dengan menggunakan larutan asam sulfat. 

 memoles bahan dengan roda emery. 

 mencuci bahan dengan obat cuci (metal cleaner) untuk menghilangkan lemak. 

 melapisi tembaga menggunakan larutan elektrolit asam sianida/asam sulfat. 

 

Pelapisan tembaga merupakan lapisan dasar pada pelapisan baja sebelum dilapisi 

tembaga dari larutan asam yang biasanya diikuti pelapisan nikel dan krom. 

Tembaga digunakan sebagai suatu lapisan awal untuk mendapatkan pelekatan 

yang bagus dan melindungi baja dari serangan keasaman larutan tembaga sulfat. 

Pelapisan tembaga juga memiliki sifat penutupan lapisan yang bagus dan daya 



 

42 
 

tembus yang tinggi, sehingga semakin tebal lapisan tembaga asam  maka daya 

tahan baja lebih awet dan baik. 

  

Sumber : hamdan61.blogspot.com 

  

4. Pelapisan Krom 

Pelapisan krom adalah pelapisan permukaan benda oleh logam kromium  

menggunakan prinsip elektroplating. Pelapisan dengan krom dapat dilakukan pada 

berbagai jenis logam seperti besi, baja, atau tembaga. Pelapisan krom juga dapat 

dilakukan pada plastik atau jenis benda lain yang bukan logam, tetapi benda 

tersebut harus dicat dengan cat yang mengandung logam sehingga dapat 

mengalirkan listrik. Selain nikel, pelapisan krom dilakukan untuk memperoleh 

permukaan yang menarik. Sifat khas krom yang sangat  tahan karat dan memiliki 

resistansi korosi yang sangat baik sebab logamnya tidak bereaksi terhadap udara 

lembab dan oksigen.  

 

Pelapisan krom akan menghasilkan warna putih kemilau yang menyenangkan dan 

selalu mengkilap selama penggunaan serta pemantulan cahaya yang tinggi 

disebabkan karena krom mempunyai ketahanan tarnish yang tinggi. Selain sifat 

dekoratif dan atraktif dari pelapisan krom, keuntungan lain dari pelapisan krom 

adalah tahan terhadap goresan.  

 

Kegunaan pelapisan krom pada berbagai bahan antara lain: 

 Pada baja  digunakan untuk peralatan otomotifl, peralatan rumah tangga, dan 

perangkat olahraga.  

 Pada zink berbasis logam cor celup untuk gagang pintu dan perangkat pembakaran.  

 Pada plastik alkil benzena sulfonat, polypropilen,  sebagai asesori kendaraan, 

perabot rumah tangga, dan pipa.  

Gambar 2. 7 Benda yang Dilapisi Tembaga 

https://id.wikipedia.org/wiki/Besi
https://id.wikipedia.org/wiki/Baja
https://id.wikipedia.org/wiki/Tembaga
https://id.wikipedia.org/wiki/Plastik
https://id.wikipedia.org/wiki/Listrik
http://3.bp.blogspot.com/-1yAmAtE2-mA/T84_ryMx1JI/AAAAAAAAAP4/XJTRLt1NPGE/s1600/images+(15).jpg
http://3.bp.blogspot.com/-1yAmAtE2-mA/T84_ryMx1JI/AAAAAAAAAP4/XJTRLt1NPGE/s1600/images+(15).jpg
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 Pada aluminium digunakan untuk asesori kendaraan dan alat-alat rumah 

tangga karena bobotnya yang ringan. 

 Pada kuningan dan  perunggu digunakan sebagai perangkat kelautan, 

perangkat militer, pekerjaan mematri dan pipa. 

 Pada stainless steel untuk penutup, kawat,  dan asesori kendaraan.  

Tidak semua bahan dapat secara langsung dilapisi krom ada beberapa  tahapan 

pada pelapisan krom yaitu:  

1. Lapis tembaga adalah lapisan pertama dalam teknik pelapisan krom yang 

berfungsi untuk memberikan kekuatan melekatnya krom.. 

2. Lapis nikel bertujuan memberi dasar yang mengkilap terhadap lapis krom dan 

menjadikan logam yang dilapis tahan terhadap karat.  

3. Lapis krom menyempurnakan ketahanan logam yang sudah di lapis nikel 

terhadap karat dan menambah keindahan logam. 

              elektron     baterai    elektron  

 
 

     katoda        anoda           larutan NiCl2 

                                                                                                         Sumber : 

sucicharismapendar.wordpress.com 

Gambar 2. 8 Pelapisan Krom 

 

  

Bahan dengan sifat konduktor baik seperti baja, seng berbasis logam cor celup, 

kuningan, perunggu, dan besi proses pelapisan krom dilakukan dengan tiga 

tahapan yaitu pelapisan tembaga, pelapisan nikel, dan pelapisan krom. 

Sedangkan bahan dengan sifat konduktor rendah seperti  aluminium murni dan 

campuran, perlu lapisan dasar tambahan yaitu lapisan alumon, zinkat, atau yang 

lain sebelum melakukan tiga tahap pelapisan seperti pada logam dengan 

konduktor yang baik. 
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Sumber : www.indotrading.com 

 

5. Pelapisan  Zink  

Pada umumnya, pelapisan besi atau baja menggunakan zink. Hal tersebut 

dikarenakan zink lebih cepat terkorosi dibandingkan dengan besi/ baja, harganya 

murah, mudah ditemukan,  dan mempunyai tampak permukaan yang cukup baik.  

Larutan elektrolit yang sering digunakan pada pelapisan zink adalah larutan asam 

dan larutan sianida. Penggunaan larutan sianida menghasilkan permukaan yang 

lebih baik dibandingkan larutan asam . Namun larutan asam digunakan bila 

dikehendaki kecepatan pelapisan yang tinggi dan biaya yang lebih murah. Larutan 

lain yang sering digunakan pada pelapisan zink adalah larutan alkali zinkat dan 

larutan pyrophosphat. 

 

Pelapisan zink secara listrik (electro-galvanizing) mempunyai keuntungan 

diantaranya adalah sifat fisik dan lapisan permukaan yang lebih baik dan merata, 

serta  daya rekat lapisan yang lebih baik pula.  

 

Secara umum elektroplating bertujuan untuk:  

1. Memperbaiki penampilan bertujuan untuk menambah keindahan permukaan 

suatu bahan/produk, memperbaiki penampilan agar bahan menjadi lebih menarik, 

dan memiliki nilai jual yang lebih baik.   

2. Perlindungan bertujuan untuk melindungi logam yang dilapisi dari peristiwa 

korosi karena logam pelapis tersebut akan memutus interaksi dengan lingkungan 

sehingga terhindar dari proses oksidasi sekaligus mendapatkan sifat khusus dari 

bahan.  Logam timah berfungsi melindungi besi terutama pada kaleng makanan. 

Perpaduan timah dan besi saling melengkapi, menguatkan sifat timah yang mudah 

Gambar 2. 9 Contoh Peralatan  Otomotif yang Dilapisi Krom 
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rusak, timah melindungi besi dari karat, dan sekaligus melindungi makanan dari 

karat besi.   

3. Sifat khusus bertujuan untuk mendapatkan sifat khusus permukaan seperti  

sifat keras, tahan aus, dan tahan suhu tinggi atau gabungan dari beberapa tujuan 

tersebut secara bersama-sama. Maka, perlu dilakukan pelapisan dasar pada 

logam tersebut untuk memberinya sifat yang sesuai dengan kebutuhan. 

Contohnya:  

- melapisi bantalan dengan logam nikel agar bantalan lebih keras dan tidak 

mudah rusak akibat gesekan pada saat berputar. 

- komponen elektronik yang terbuat dari tembaga memiliki kekurangan yaitu 

lambat digabungkan dengan logam timah saat penyoderan. Oleh karena itu 

logam timah dilapiskan pada kaki komponen elektronik untuk mempermudah 

solder melekat pada komponen tersebut.  

- untuk fungsi reflektor (pada senter, atau lampu otomotif), logam dilapisi 

dengan logam perak atau rodium yang memiliki daya refleksi tinggi. 

- untuk fungsi relay dan switch yang bekerja dengan kontak putusan palladium 

dilapiskan pada kontak untuk memperkuat fisik kontak dan memperkecil 

tahanan kontak.  

4. Sifat mekanik yang diinginkan adalah kekuatan dan ketahanan. Untuk 

penggunaan mekanik, sebuah logam perlu dilapisi lebih tebal dibanding dengan 

tiga kategori sebelumnya. Pelapisan kromium dengan ketebalan tertentu, untuk 

melapisi laras senapan, membentuk gilingan yang digunakan dalam mesin 

pembuat kertas, silinder mesin diesel, meningkatkan daya tahan korosi pada 

bahan yang berada di lingkungan dengan kelembaban tinggi, dan bahan-bahan  

lain yang membutuhkan kekuatan.   

  

5.2 Pemurnian Logam  

Prinsip elektrolisis juga diterapkan pada pengolahan dan pemurnian logam. Logam 

yang kotor dapat dimurnikan dengan cara menempatkannya sebagai anoda dan 

logam murni sebagai katoda. Elektrolit yang digunkan adalah elektrolit yang 

mengandung kation logam yang dimurnikan.  
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5.2.1 Pemurnian Tembaga  

Pada pengolahan tembaga dari bijih kalkopirit diperoleh tembaga yang masih 

tercampur dengan sedikit perak, emas, dan platina. Tembaga yang tidak murni 

dipisahkan dari zat pengotornya secara elektrolisis enggunakan larutan elektrolit  

CuSO4. Pada proses ini tembaga yang tidak murni  digunakan sebagai anoda yang 

akan mengalami oksidasi, reaksi oksidasi ini akan melarutkan tembaga menjadi 

kation Cu2+. Pada katoda terjadi reaksi reduksi Cu2+ menjadi tembaga murni. Mula-

mula Cu2+ yang berasal dari CuSO4, dan secara terus menerus digantikan oleh 

Cu2+  yang berasal dari pelarutan tembaga kotor.  

 

Proses reaksi redoks dalam elektrolisis larutan CuSO4  adalah :  

CuSO4 (aq) → Cu2+(aq)  +  SO42 – (aq) 

Anode (+) :  Cu(s)  →  Cu2+(aq) + 2e– 

Katode (–) :  Cu2+(aq)  +  2e–  →  Cu(s) 

  Cu(s) → Cu(s) 

     

 

                                                                                    Sumber : 

dwiwahyunanti.blogspot.com 

Gambar 2. 10 Pemurnian Tembaga Secara Elektrolisis 

 

 

Tembaga berpidah dari anoda ke katoda sehingga logam tembaga pada anoda 

semakin habis dan logam tembaga dikatoda semakin bertambah. Pengotor  

tembaga umumnya terdiri dari perak, emas, dan platina. Oleh karena E0 reduksi 

http://4.bp.blogspot.com/-mCTzq6ZXRV8/UehiJJShR0I/AAAAAAAAUog/i6J9ByyeTbE/s1600/Pemurnian-tembaga-1972013.jpg
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unsur Ag, Pt dan Au > dari E0 reduksi Cu, maka ketiga logam tidak larut dan tetap 

berada di anoda dalam wujud lumpur sebagai hasil samping pada pemurnian 

tembaga. Demikian juga jika pengotor berupa Fe , Ni , atau Zn  unsur ini akan tetap 

berada dalam larutan sebagai ion-ionnya meskipun dapat larut namun cukup sulit 

tereduksi dibandingkan Cu, sehingga tidak mengganggu proses reduksi Cu.  

 

5.2.2 Pemurnian Nikel  

Proses pemurnian nikel menggunakan larutan NiSO4 .  

Nikel murni digunakan sebagai katoda, sedangkan  nikel kotor (logam yang 

dimurnikan) digunakan sebagai anoda.  

Proses reaksi redoks dalam elektrolisis larutan NiSO4  adalah :  

NiSO4 (aq) → Ni2+(aq)  +  SO42 – (aq) 

Anode (Ni kotor) :  Ni(s)  →  Ni2+(aq)  +  2e– 

Katode (Ni murni) :  Ni2+(aq)  +  2e–  →  Ni(s) 

      Ni (s)    →    Ni(s) 

Logam nikel yang kotor pada anoda dioksidasi menjdi ion Ni2+ kemudian direduksi 

membentuk logam Ni dan bergabung dengan logam murni pada katoda. Kation 

Ni2+ di anoda  bergerak ke daerah katoda menggantikan kation yang direduksi. 

Untuk mendapatkan logam nikel murni (di katoda) harus ada penyaringan 

sehinggga kotoran (tanah, pasir dan lain-lain) hanya berada di anoda dan tidak 

berpindah ke katoda.  

 

5.3  Pembuatan Beberapa Bahan Kimia  

Beberapa bahan kimia seperti logam alkali dan alkali tanah, aluminium, gas 

hidrogen, gas oksigen, gas klorin, dan natrium hidroksida dibuat secara 

elektrolisis.  Proses elektrolisis pada industri yang sangat penting adalah  proses 

klor-alkalin yaitu pembuatan  gas klorin dan natrium hidroksida dari elektrolis 

larutan natrium klorida.  

 

5.3.1 Pembuatan Natrium   

Pembuatan logam natrium dengan mengelektrolisis lelehan NaCl yang dicampur 

dengan CaCl2. 

NaCl  → Na+ + Cl - 
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Katoda      : Na+ + e- → Na  

Anoda       : 2Cl - → Cl2  + 2e-  

 2Na+ + 2Cl - → 2Na + Cl2  

Natrium terbentuk di katoda dan mengapung di atas cairan NaCl. 

 

5.3.2 Pembuatan Gas Oksigen dan Hidrogen  

Untuk menghasilkan gas oksigen dan hidrogen dapat menggunakan larutan 

elektrrolit dari kation golongan utama (K+  atau Na+)  dan anion yang mengandung 

oksigen (SO4
2- atau NO3

-) dengan elektroda  Pt atau karbon.  

Reaksi elektrolisis yang menghasilkan gas, misalnya elektrolisis larutan Na2SO4 

menggunakan elektrode karbon. 

Reaksi yang terjadi :  

Na2SO4 (aq)  →  2Na+ (aq)  +  SO4
2- (aq) 

Katoda (–)   : 2H2O (l) +2e -     →  2OH- (aq)  + H2 (g)  

Anoda (+)   : 2H2O (l)  →  4H+ (aq)  +  O2 (g) + 4e- 

Karena pada katoda dan anoda yang bereaksi adalah air maka, semakin lama 

jumlah air semakin berkurang sehingga perlu ditambahkan dalam larutan. 

Meskipun yang bereaksi adalah air, larutan Na2SO4 tetap diperluakan karena 

larutan ini bersifat elektrolit dan berguna sebagai penghantar arus listrik. 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Setelah selesai pembelajaran, Anda hendaknya mampu memanfaatkan alat dan 

bahan yang ada di lingkungan sekolah untuk melakukan percobaan pengujian 

daya hantar larutan dan elektrolisis. Menuliskan reaksi sel elektrolisis dengan 

cermat dan lebih teliti menentukan hasil elektrolisis serta mampu mengaplikasikan 

pada hukum Faraday.  

 

Menciptakan bahan yang lebih bervariasi berdasarkan prinsp elektrolisis dan 

mengembangkan dunia usaha. 

 

E. Latihan/Tugas 

1. Jelaskan prinsip yang terjadi pada sel elektrolisis! 
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2. Tuliskan reaksi elektrolisis dari 

a. Larutan ZnSO4 

b. Lelehan CuSO4 dengan elektroda Zn 

3. Aluminium diperoleh dari elektrolisis lelehan Al2O3. Berapa gram aluminium  

yang  diperoleh selama 15 menit jika digunakan arus 1.000 Ampere? (Ar Al = 27) 

4. Arus sebesar 965 Coulomb dialirkan ke dalam 500 mL larutan AgNO3.  

Tentukan: a) persamaan reaksi elektrolisisnya 

b) massa perak yang dihasilkan di katoda (Ar Ag = 108) 

c) volume gas yang terjadi di anoda 

d) pH larutan setelah reaksi berakhir 

5. Sebutkan jenis-jenis pelapisan logam yang Anda ketahui! 

6. Jelaskan manfaat elektroplating! 

7. Jelaskan proses permurnian logam tembaga dari kalkopirit ! 

 

 

F. Rangkuman 

1. Perbedaan elektrolit dengan non elektrolit  

Larutan elektrolit memberikan gejala berupa menyalanya lampu dan  

timbulnya gelembung gas dalam larutan. Berdasarkan daya hantar listriknya 

larutan dibedakan menjadi laruta elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. 

Larutan non elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak 

terionisasi dalam air. .  

2. Reaksi elektrolisis mengubah energi listrik menjadi energi kimia merupakan 

reaksi redoks tidak spontan karena membutuhkan energi listrik dari luar. Pada 

sel selektrolisis terdiri dari elektroda dan larutan elektrolit. Katoda adalah 

elektroda negatif dan anoda merupakan elektroda positif. 

3. Reaksi redoks pada sel elektrolisis tergantung pada kation dan anion yang 

dihasilkan dari larutan elektrolit yang digunakan. 

4. Hubungan kuantitatif antara massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis 

sebanding dengan jumlah listrik yang digunakan. Menurut hukum Faraday  

Massa zat  = meq x  i  x  t / F   
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5. Prinsip elektrolisis banyak diterapkan dalam bidang industri diantaranya 

pada pembuatan beberapa bahan kimia, pengolahan dan pemurnian logam , 

serta pelapisan logam dengan logam yang lebih baik (elektroplating).  

6. Berdasarkan logam yang digunakan untuk melapisi ada beberapa jenis  

pelapisan logam antara lain: pelapisan nikel, pelapisan tembaga, pelapisan 

emas, pelapisan perak, pelapisan krom, dan pelapisan seng.   

7. Tahapan elektroplating meliputi : persiapan permukaan, pembersihan 

dengan basa, pembersihan dengan asam, pembersihan dengan pelarut 

organik, modifikasi permukaan, pembilasan, dan pengeringan. 

8. Kegunaan elektroplating antara lain untuk memperbaiki penampilan logam, 

perlindungan, menghasilkan sifat khusus, dan memperbaiki sifat mekanik 

dari logam. 

9. Pembuatan  beberapa bahan kimia, pengolahan dan pemurnian logam dapat 

dilakukan dengan menggunakan prinsip elektrolisis. Logam yang kotor 

ditempatkan sebagai anoda dan logam murni sebagai katoda. Elektrolit yang 

digunakan adalah elektrolit yang mengandung kation logam yang 

dimurnikan.  

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Guru setelah menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari 

kembali bagian-bagian yang belum dikuasai dari modul ini untuk dipahami secara 

mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian guru dan untuk 

bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi guru dengan ketuntasan 

minimal materi 80%. 

 

Setelah mentuntaskan modul ini maka selanjutnya guru berkewajiban mengikuti 

uji kompetensi. Dalam hal uji kompetensi, jika hasil tidak dapat mencapai batas 

nilai minimal ketuntasan yang ditetapkan, maka peserta uji kompetensi wajib 

mengikuti diklat sesuai dengan grade perolehan nilai yang dicapai. 

  



 

51 
  
 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 : BATERAI  

 

A. Tujuan 

Setelah menelaah kegiatan pembelajaran 3  ini, pebelajar diharapkan dapat; 

1. Memahami konsep/hukum/teori yang terkait dengan termodinamika kimia dan 

sel elektrokimia. 

2. Mengidentifikasi perbedaan baterai primer dengan baterai sekunder. 

3. Menjelaskan proses pembentukan dan cara kerja baterai primer  dengan 

baterai sekunder. 

4. Menjelaskan aplikasi sel elektrokimia  dalam  teknologi tepat guna bidang 

teknologi dan rekayasa. 

5. Mendeskripsikan sel bahan bakar berdasarkan pengetahuan sel elektrokimia 

6. Menjelaskan proses pembentukan dan cara kerja sel bakar 

7. Mengaplikasikan sel bakar ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. 

8. Terampil menggunakan alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak 

komputer untuk meningkatkan pembelajaran kimia. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan baterai primer dan sekunder 

2. Menerapkan pemahaman tentang baterai primer dan sekunder 

3. Menjelaskan tentang sel bahan bakar 

4. Menerapkan pengetahuan tentang sel bahan bakar 

5. Menggunakan alat ukur, alat hitung, dan piranti lunak komputer dengan 

 terampil untuk meningkatkan pembelajaran kimia. 

6. Merancang percobaan kimia untuk keperluan pembelajaran atau penelitian  

 kimia. 
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C. Uraian Materi 

Baterai merupakan sel elektrokimia dengan komponen utama yaitu dua bahan 

konduktor tak sejenis yang dicelupkan dalam larutan elektrolit.  Siapa yang tidak 

mengenal baterai?. Baterai adalah sebuah alat yang mampu merubah energi kimia 

menjadi energi listrik melalui proses kimia sehingga dapat digunakan pada 

peralatan elektronik.  

.  

Sumber : kimiamadrasah.blogspot.com 

Gamber 3. 1 Baterai Volta 

 
 

Baterai pertama kali ditemukan oleh fisikawan Italia Alessandro Volta terdiri dari 

susunan lapisan zink, karton atau kain, dan perak yang direndam dalam air garam. 

Perangkat ini dapat memancarkan listrik yang stabil dan arus yang tahan lama. 

Kelemahan dari Volta adalah ketinggian lapisan jika ditumpuk menjadi terbatas 

karena berat tumpukan akan membuat air garam keluar dari karton atau kain. 

Cakram logam juga cenderung cepat korosi sehingga dapat  memperpendek umur 

baterai.  Meskipun begitu, satuan gaya gerak listrik yang digunakan hingga saat 

ini adalah Volt untuk menghormati prestasi Volta. 

 

Setiap baterai terdiri dari elektroda positif (katoda), elektroda negatif (anoda) dan 

elektrolit yang berfungsi sebagai penghantar listrik. Katoda berada pada bagian 

batang baterai, anoda berada pada bagian bawah baterai. Terjadinya reaksi 

elektrokimia  dalam baterai mengakibatkan adanya perpindahan ion. Ion yang 

bermuatan positif dialirkan melaui bagian atas baterai (katoda) dan ion negatif  
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yang dihasilkan akan dikumpulkan pada bagian bawah baterai (anoda). Ketika 

kawat  tembaga dihubungkan ke elektroda baterai, muatan-muatan tersebut 

mengalir melalui konduktor pada kabel. Arus listrik yang dihasilkan baterai adalah 

arus searah disebut dengan arus DC (direct current).  

Dalam kehidupan sehari-hari Anda dapat menemukan dua jenis baterai yaitu 

baterai primer yang hanya dapat dipakai sekali saja ( single use baterry) dan 

baterai sekunder yang dapat diisi ulang (rechargeable battery).  

 

Sumber : http://id.wikipedia.org. 

Gamber 3. 2 Contoh Baterai Primer dan Sekunder 

 

1. Baterai Primer  

Baterai primer merupakan jenis baterai yang tidak bisa diisi ulang tetapi sehingga 

paling mudah ditemui karena dijual bebas di pasaran dengan harga yang 

terjangkau. Baterai primer disebut juga baterai sekali pakai karena setelah habis 

arus listrik/dayanya maka baterai tersebut tidak dapat digunakan lagi. Baterai jenis 

ini pada umumnya memberikan tegangan 1,5 Volt dan terdiri dari berbagai jenis 

ukuran seperti AAA (sangat kecil), AA (kecil), C (medium), dan D (besar). Namun, 

terdapat juga jenis lain yang mampu menghasilkan 6 Volt atau 9 Volt.  

Yang tergolong baterai primer adalah: 

1.1 Baterai Zink-Karbon   

Baterai zink karbon disebut juga baterai Leclanche  merupakan sel kering terdiri 

dari dua elektroda berupa suatu silinder zink berfungsi sebagai anoda (kutub 

negatif) dan batang karbon sebagai katoda (kutub positif). Silinder zink tersebut 

berisi pasta dari campuran batu kawi MnO2, salmiak NH4Cl, sedikit air dan di 

tengah pasta diletakkan sebatang grafit/karbon sebagai katoda. Karena karbon 

merupakan elektroda inert (sukar bereaksi) maka pasta berfungsi sebagai 

oksidator. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en|id&rurl=translate.google.co.id&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Batteries.jpg&usg=ALkJrhhHCBocfoFlg7xNbsWUUPcnuw8FKA
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Sumber : mediabelajaronline.blogspot.co.id 

Gamber 3. 3 Bagian-bagian Baterai  Zink-Karbon 

 

Elektron akan bergerak dari arah anoda ke katoda , bila kedua elektroda itu 

dihubungkan dengan kawat. Silinder zink akan menjadi ion zink dengan cara 

melepaskan elektron, elektron yang dilepaskan mengalir melalui kawat menuju ke 

katoda, elektron dan ion hidrogen bereaksi menjadi gelembung gas hidrogen yang 

selanjutnya dalam  mangan superoksida (MnO2) bereaksi menjadi air. 

 

Reaksi yang berlangsung dalam sel kering dapat ditulis sebagai berikut: 

Anoda : Zn(s)  →  Zn2+(aq)  +  2e- 

Katoda  : 2 MnO2(s)  +  2 NH4
+(aq)  +  2e-  →  Mn2O3(s) + 2 NH3(aq)  + H2O(l) 

Redoks : Zn(s) + 2 MnO2(s) + 2 NH4
+(aq)  →  Zn2+(aq)  + Mn2O3(s)  +  

  2NH3(aq)  +  H2O(l) 

 

Selanjunya, Zn dan NH3 membentuk ion kompleks [Zn(NH3)4]2+ 

menurut reaksi berikut :   Zn2+(aq)  +  4 NH3(aq) →  [Zn(NH3)4]2+(aq) 

Potensial tiap sel kering adalah 1,5 Volt dan pada suhu tinggi kapasitas sel kering 

akan turun dengan drastis, oleh sebab itu penyimpanan baterai ini harus ditempat 

yang bersuhu rendah.  

1.2 Baterai Alkalin   

Baterai alkalin yang paling sering digunakan adalah zink alkalin mangan dioksida, 

umumnya digunakan pada jenis sel kering AA, C, dan D. Baterai alkalin  digunakan 

http://1.bp.blogspot.com/-WW0BjnY3mPs/TmB290EGiDI/AAAAAAAABQE/Rdx7PmW3-aw/s1600/kimia05.png
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untuk berbagai jenis perangkat elektronik seperti motor, bola lampu, senter, dan 

radio. 

 

Pada dasarnya baterai alkalin sama dengan sel Leclanche yang menggunakan 

katoda berupa batang karbon dalam pasta campuran mangan dioksida dan anoda 

zink tetapi menggunakan KOH (kalium hidroksida) menggantikan NH4Cl dalam 

pasta sehingga bersifat basa, karena elektrolitnya merupakan zat alkali 

menyebabkan baterai jenis ini disebut sebagai baterai alkalin.  

 

Sumber : www.slideshare.net  

Gamber 3. 4 Bagian-bagian Baterai Alkalin 

 

Agar tahan lebih lama, maka NH4Cl diganti dengan KOH. Reaksi yang terjadi pada 

baterai alkalin adalah sebagai berikut: 

Anoda       : Zn(s) + 2 OH-(aq)   →   Zn(OH)2 (aq) + 2e- 

Katoda       : 2 MnO2(s) + 2 H2O(l) + 2e- → 2 MnO(OH)(s) + 2 OH- 

Reaksi redoks: Zn(s) + 2 MnO2(s) + 2 H2O(l) → Zn(OH)2(s) + 2 MnO(OH)(s) 

 

Potensial dari baterai alkalin sebesar 1,5 Volt, tetapi lebih tahan lama karena 

elektrolit yang digunakan adalah zat alkali. Dan saat ini sudah banyak baterai yang 

menggunakan alkali sebagai elektrolitnya tetapi elektroda yang digunakan berasal 

dari bahan aktif lainnya. 

 

1.3 Baterai Litium 

Baterai litium adalah jenis baru dari baterai primer, ringan, kecil, 

dapat disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama, dapat 

bekerja pada suhu yang sangat rendah dan memiliki potensial  

yang lebih tinggi dengan kinerja yang lebih baik dibandingkan 
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baterai primer lainnya. Jenis baterai ini sering digunakan untuk 

aplikasi penyimpanan data pada peralatan komputer sebagai 

sumber listrik untuk keperluan internal seperti memori komputer, 

jam tangan, serta berbagai internal baterai. Baterai ini umumnya 

berbentuk coin atau berbentuk kancing dengan berbagai variasi 

ukuran kecil dan besar. 

 
Sumber : http: //hudaya.w ordpress.com 

Gamber 3. 5 Contoh Baterai Litium 

 

agar reaksi berlangsung spontan, maka litium ditempatkan sebagai anoda 

sedangkan mangan oksida ditempatkan sebagai katoda. Arus listrik akan mengalir 

dari katoda ke anoda. Sedangkan elektron akan mengalir dari anoda menuju 

katoda. Pada kondisi standar (suhu 25oC,  tekanan 1 atm, dan konsentrasi 1M) 

reaksi redoks yang terjadi adalah:  

 Anoda (+) :  Li            Li+ + e-    Eo
        = 3,05 V 

Katoda (-)  :  MnO2  + Li+ + e-     Li MnO2 Eo        = 0,35 V 

Reaksi Sel  :  Li  + MnO2            Li MnO2           Esel   = 3,40 V 

 

Berdasarkan hasil reaksi tersebut, baterai Litium menghasilkan potensial sebesar 

3,4 Volt dan saat digunakan potensial sel turun menjadi 2,8 Volt. Penurunan 

potensial dapat terjadi karena ketika baterai terus menerus digunakan, elektron 

terus mengalir dan sel tidak pada kondisi standar.  

1.4 Baterai Perak Oksida  

Baterai perak oksida menggunakan katoda berupa serbuk elektrolit alkalin dan 

anodanya menggunakan oksida perak. Mampu menghasilkan energi yang tinggi , 

dengan bentuk yang relatif kecil dan ringan sehingga banyak dipergunakan dalam 

peralatan kamera digital, alat bantu pendengaran, jam elektronik, dan kalkulator. 

http://4.bp.blogspot.com/-kIH8l98ADkU/UjRnbJM-YZI/AAAAAAAACvg/n5fMIuLU1gA/s1600/Lithium+Cells.jpg


 

57 
  
 

.  

Sumber : indonesian.alibaba.com 

Gamber 3. 6 Contoh Baterai Perak Oksida 

 

Reaksi kimia pada baterai perak oksida sebagai berikut.  

 Anoda  :  Zn (s) +  2OH- (aq)   →   Zn(OH)2 (s) + 2e-  

Katoda  :  Ag 2O (s) + H2O (l) + 2e-     →     2 Ag (s)  + 2 OH - (aq)   

Redoks :  Zn (s) + Ag 2O (s) + H2O (l)  →  Zn(OH)2 (s) + 2 Ag (s) 

 

2. Baterai Sekunder  

 

Sumber : teknikelektronika.com 

 

Baterai sekunder disebut juga baterai yang dapat diisi ulang (rechargeable battery) 

jika telah habis arus listriknya karena reaksi bersifat reversible (dapat balik). 

Prinsip kerja baterai sekunder sama dengan baterai primer perbedaannya hanya 

pada reaksi kimia yang terjadi dalam baterai. Saat baterai sekunder digunakan 

sebagai sumber arus listrik maka elektron akan mengalir dari anoda  ke katoda. 

Sedangkan ketika baterai mendapat sumber energi dari luar (charger) 

dihubungkan ke baterai sekunder, maka elektron akan mengalir dari katoda ke 

anodf yang mengakibatkan terjadinya pengisian muatan  pada baterai.  

 

Baterai sekunder  yang sering kita temukan antara lain baterai Ni-Cd (Nikel-

kadmium), asam timbal dan Li-Ion (ion litium). 

Gamber 3. 7 Contoh Baterai Sekunder 

http://teknikelektronika.com/wp-content/uploads/2014/08/Baterai-Sekunder.jpg
http://teknikelektronika.com/wp-content/uploads/2014/08/Baterai-Sekunder.jpg
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2.1 Baterai Ni- Cd (Nikel-Kadmium) 

Disebut baterai Ni-Cd karena menggunakan elektroda nikel dalam bentuk nikel 

hidrat dan kadmium (Cd). Nikel akan berperan sebagai katoda dan kadmium 

sebagai anoda.  Reaksi kimia yang berlangsung di dalam baterai Ni-Cd 

menghasilkan arus listrik dengan melibatkan air dan zat elektrolit KOH serta 

bersifat dapat balik (reversible).  

 

Gamber 3. 8 Contoh Baterai Ni-Cd 

 

 

Komponen penyusun baterai Ni-Cd adalah nikel hidrat, kadmium, pemisah terbuat 

dari bahan berserat terbuat dari polypropylene/polyamine (seperti nilon), 

tempat/wadah sebagai pelindung baterai, larutan elektrolit KOH, dan segel baterai 

menjaga sistem dari gangguan  zat lain seperti CO2, yang dapat bereaksi dengan 

KOH membentuk K2CO3 dan menyebabkan terbentuknya CdCO3, karena  K2CO3  

dan CdCO3 dapat mengganggu siklus dalam baterai.  

 

Sumber : motegum.blogspot.com 

Gamber 3. 9 Bagian-bagian Baterai Ni-Cd 

  

Saat digunakan sebagai sumber energi listrik  baterai NiCd mengalami reaksi 

oksidasi dan reduksi yang menyebabkan pergerakan elektron, sehingga dihasilkan 

https://bangunariyanto.files.wordpress.com/2010/04/maxpower-nicd.jpg
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arus listrik. Berikut ini adalah reaksi kimia yang terjadi selama penggunaan baterai 

NiCd : 

 

Elektroda positif (reaksi reduksi)  :  NiO2  +  2H2O  +  2e-  ↔  Ni(OH)2  +  2OH- 

Elektroda negatif (reaksi oksidasi): Cd + 2OH-
  ↔  Cd(OH)2 + 2e- 

Reaksi  redoks  :                    NiO2  +  2H2O   +  Cd   ↔  Ni(OH)2   +  Cd(OH)2 

  

Zat elektrolit yang digunakan berperan dalam transportasi OH-. Ketika seluruh 

NiO2 telah diubah menjadi Ni(OH)2 dan seluruh Cd  telah menjadi Cd(OH)2 maka 

diperlukan 'pengisian ulang' baterai agar ia dapat digunakan kembali. Proses 

pengisian ulang harus dilakukan pada saat daya baterai benar-benar habis. Pada 

reaksi balikan, elektroda yang semula mengalami reduksi akan mengalami 

oksidasi, begitupun sebaliknya untuk elektroda yang semula mengalami oksidasi 

akan mengalami reduksi. Reaksi balik bisa terjadi ketika diberikan aliran listrik 

sesuai prinsip elektrolisis, mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Reaksi 

kimia kebalikannya sebagai berikut : 

Anoda (reaksi oksidasi):   Ni(OH)2  +  2OH-  ↔  NiO2  +  2H2O  +  2e-   

Katoda (reaksi reduksi):   Cd(OH)2 + 2e-      ↔ Cd + 2OH-
  

Reaksi  redoks   :     Ni(OH)2   +  Cd(OH)2      ↔     NiO2  +  2H2O   +  Cd    

 

Arus listrik yang mengalir  memaksa terjadinya oksidasi-reduksi di dalam baterai, 

sehingga kondisi baterai dapat kembali seperti sebelum digunakan. Tetapi, apabila 

terjadi overcharge yaitu jika seluruh Ni(OH)2 dan Cd(OH)2 telah diubah menjadi 

NiO2 dan Cd,  tetapi arus listrik masih tetap dialirkan, maka arus listrik akan 

memaksa terjadinya oksidasi dan reduksi, dan reaksi tersebut dilakukan pada air 

sesuai persamaan berikut : 

Elektroda positif : 4OH-   ↔  O2  +  2H2O  +  4e- 

Elektroda negatif : 2H2O  +  4e-  ↔  2OH-  +  H2 

Reaksi redoks  :  2OH-  ↔   H2  +  O2  

 

Reaksi antara oksigen dan hidrogen dapat menyebabkan ledakan dalam proses 

pembentukan air. Oleh karena itu, gas harus dialirkan secara tepat, atau 

pembentukan salah satu gas harus dicegah. Untuk mencegah pembentukan gas 

hidrogen, maka kapasitas elektroda negatif pada baterai NiCd dibuat lebih besar 
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dibandingkan elektroda positif, sehingga elektroda positif akan 'terisi penuh' lebih 

dahulu dari elektroda negatif.  

Adapun reaksi kimia yang terjadi saat kelebihan daya pada pengisian baterai NiCd 

sesuai dengan penjelasan sebelumnya adalah sebagai berikut : 

Elektroda positif :  4OH-  ↔  O2  +  2H2O  +  4e- 

Elektroda negatif :  2Cd  +  O2  +  2H2O  ↔ 2Cd(OH)2  + 4e-   

 
Gas oksigen yang dihasilkan elektroda positif kemudian diserap oleh elektroda 

negatif yang belum berubah menjadi Cd(OH)2. Sehingga, ledakan dan kerusakan 

dapat dihindari.  Dalam waktu tertentu, pengisian berlebih dapat diatasi melalui 

cara tersebut, tetapi produksi gas oksigen di elektroda positif menghasilkan panas 

yang juga dapat merusak baterai. Jadi, salah satu ciri pengisian berlebih adalah 

baterai yang sudah memanas, apabila telah parah maka baterai bisa 

menggelembung.  

 
Salah satu kelebihan baterai NiCd  adalah kemampuan  untuk 'diisi ulang' dan 

didaur ulang. Apabila dibandingkan dengan baterai asam timbal, NiCd 

menghasilkan arus lebih tinggi, dapat bertahan lebih lama, dan mampu digunakan 

pada rentang suhu yang luas. Tetapi, NiCd  memiliki masa pakai yang lebih singkat 

dibandingkan dengan baterai Ni-MH dan Li-ion yang kini telah tersedia secara 

komersial dengan harga lebih rendah dan lebih aman. Meski demikian, NiCd masih 

menjadi pilihan untuk menyediakan arus stabil, sebab tidak seperti beberapa 

baterai lain, arus dari baterai NiCd relatif stabil. 

2.2 Baterai Li-Ion (Ion Litium) 

Baterai Li-ion dapat diisi berulang-ulang karena memiliki siklus hidup yang lebih 

pendek. Baterai dapat diisi ulang tanpa menunggu  baterai habis dengan 

kemampuan menyimpan yang tetap maksimal,  tetapi bila diisi secara berlebihan 

baterai ion litium akan menurun kemampuannya dibanding Ni-Cd. 

Sumber : sanfordlegenda.blogspot.com 

Selain digunakan untuk peralatan elektronik, untuk pertahanan, otomotif, dan 

aplikasi ruang angkasa karena kepadatan energi yang tinggi  

Gamber 3. 10 Contoh Baterai Li-Ion 

https://bangunariyanto.files.wordpress.com/2010/04/li-ion-ancq021.jpg
https://bangunariyanto.files.wordpress.com/2010/04/li-ion-ancq021.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-eQscamQLX7k/UjRoTxO7s2I/AAAAAAAACwQ/pDpwhw_nnBA/s1600/Lead-Acid.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-eQscamQLX7k/UjRoTxO7s2I/AAAAAAAACwQ/pDpwhw_nnBA/s1600/Lead-Acid.jpg
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Sumber : 4muda.com 

Gamber 3. 11 Bagian-bagian Baterai Li-Ion 

  

 

Anoda dan katoda baterai ion litium terbuat dari karbon (grafit) dan oksida litium. 

Sedangkan elektrolit terbuat dari garam litium yang dilarutkan dalam pelarut 

organik. Bahan pembuat anoda sebagian besar merupakan grafit sedangkan 

katoda terbuat dari salah satu bahan berikut: ltium kobalt oksida (LiCoO2), litium 

besi fosfat (LiFePO4), atau litium oksida mangan (LiMn2O4). Katoda dan anoda 

yang umum digunakan pada baterai ion litium adalah litium kobalt oksida dan  

karbon.  

 
Elektrolit yang digunakan adalah garam lithium seperti lithium hexa fluoro fosfat  

(LiPF6), lithium tetra fluoro borate (LiBF4), dan litium perklorat (LiClO4) yang 

dilarutkan dalam pelarut organik seperti etilen karbonat, dimetil karbonat, dan dietil 

karbonat. Elektrolit yang digunakan bersifat tidak larut dalam air karena litium 

(logam alkali yang sangat reaktif) bereaksi dengan air membentuk litium hidroksida 

dan gas hidrogen yang tidak diinginkan. 

 

Selama pengisian, ion litium berpindah dari katoda ke anoda dan menetap di 

lapisan anoda. Pada proses ini, ion litium mengalir melalui elektrolit. Pada  proses 

pemakaian, ion litium bergerak kembali dari anoda ke katoda. Setelah baterai 

dipakai, elektron mengalir berlawanan dengan arah ion litium di rangkaian luar.  

Pergerakan elektron menghasilkan arus listrik.  

 
Reaksi elektrokimia yang terjadi pada baterai litium ion adalah  

 Reaksi pemakaian 

Elektroda positif ( + )  : Li1-x CoO2  + xLi + xe–    →     LiCoO2   
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Elektroda negatif (–)  : CnLi     → Cn + xLi + xe–  

Reaksi keseluruhan   : Li1-xCoO2 + CnLiX           →    LiCoO2     +Cn       

      

 Reaksi pengiisian  

Elektroda positif ( + )  : LiCoO2                   →   Li1-x CoO2  + xLi + xe–  

Elektroda negatif (–)  : Cn + xLi + xe–  →  CnLi      

Reaksi keseluruhan   : LiCoO2     +Cn                   →   Li1-xCoO2 + CnLiX 

(x menyatakan jumlah ion litium yang berpindah dari LiCoO2 ke grafit) 

2.3 Baterai Asam Timbal     

Baterai asam timbal lebih dikenal dengan nama aki merupakan sebuah sel listrik 

yang didalamnya dapat mengalami reaksi elektrokimia yang dapat balik. Pada 

saat aki digunakan terjadi proses perubahan energi kimia menjadi energi listrik 

dan  ketika diiisi ulang terjadi proses perubahan energi listrik menjadi energi 

kimia. Aki termasuk jenis baterai  sekunder yang terdiri dari beberapa karena 

reaksinya dapat balik sehingga dapat dipakai lagi walaupun energinya sudah 

habis dengan cara diisi kembali. 

 
Aki  memiliki daya tahan yang tinggi, kuat, murah,  sangat ekonoimis, dan toleran 

terhadap kelebihan pengisian. Pada aplikasi otomotif , aki disebut  juga sebagai 

baterai SLI (Starting, Lightning and Ignition) digunakan untuk menghidupkan mobil 

dan menghidupkan lampu depan dan belakang mobil. Kekurangan baterai ini 

adalah memiliki efisiensi energi yang rendah (sekitar 70%), berbahaya jika 

kelebihan panas pada saat pengisian, memiliki waktu siklus yang rendah, dan 

mengandung material yang berbahaya bagi  lingkungan. 

 

Bahan timbal yang ada pada elektroda aki merupakan racun dan bersifat 

karsinogen sehingga harus didaur ulang dengan baik. Proses daur ulang baterai 

asam timbal adalah proses daur ulang  yang paling sukses karena baterai asam 

timbal  yang telah didaur ulang dapat dipergunakan untuk memproduksi baterai 

asam timbal yang baru. Baterai ini banyak digunakan pada aki mobil.  
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Sumber : f iskadiana.blogspot.com 

Gamber 3. 12 Bagian-bagian Aki 

  

Aki tersusun atas katoda, anoda dan larutan elektrolit.  Masing-masing adalah : 

 anoda (kutup positif) terbuat dari  PbO2  (timbal dioksida)   

 katoda (kutub negatif) terbuat dari logam Pb (timbal murni) 

 larutan elektrolit terbuat dari H2SO4 (asam sulfat ) dengan kepekatan 30%.  

 

Logam timbal murni dan timbal dioksida disusun saling bersisipan membentuk satu 

pasang sel aki yang saling berdekatan dan dipisahkan oleh bahan penyekat 

berupa isolator. Penggunaan isolator  ini dimaksudkan untuk menghindari 

terjadinya korsleting pada aki. Semua lempeng  anoda dan katoda dalam sel aki  

tunggal dihubungkan, anoda sel satu dihubungkan dengan anoda sel selanjutnya 

dan seterusnya  begitu juga dengan katoda sel satu akan dihubungkan dengan sel 

yang lain dengan cara yang sama. 

 

Setiap sel aki menghasilkan tegangan sebesar 2 Volt dan berlaku kelipatannya. 

Sel bisa dihubungkan seri (negatif dari salah satu sel ke positif dari sel berikutnya) 

agar memberikan tegangan yang lebih tinggi. Jadi tiga sel yang dihubungkan seri 

akan memberikan baterai sel yang memiliki tegangan sebesar 6 Volt. Aki 12 Volt  

terdiri dari 6 pasang sel aki  yang disusun secara seri. Kemampuan aki dalam  

mengalirkan arus listrik disebut kapasitas aki yang dinyatakan dengan satuan 

Ampere Hour (AH). Kapasitas aki 50 AH artinya aki mampu mengalirkan arus listrik 
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1 Ampere yang dapat bertahan selama 50 jam tanpa pengisian kembali. Secara 

sederhana aki merupakan sel yang terdiri dari elektroda Pb sebagai anoda dan 

PbO2 sebagai katoda dengan elektrolit H2SO4. 

 

 

Sumber : old.analyticalchem.itb.ac.id 

Gamber 3. 13 Katoda, Anoda, dan Larutan Elektrolit pada Sel Aki 

  

Selama pemakaian akan terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik,  

terjadi perubahan katoda, anoda dan elektrolitnya. Arus listrik dihasilkan oleh 

reaksi redoks spontan, dalam reaksi ini dilepaskan elektron-elektron sehingga arus 

listrik mengalir pada penghantar luar dari elektroda positif ke elektroda negatif, 

sehingga pada anoda terjadi perubahan dari timbal dioksida (PbO2) menjadi timbal 

sulfat  (PbSO4) dan pada katoda terjadi perubahan dari  timbal murni (Pb) menjadi 

timbal sulfat (PbSO4). Pada larutan elektrolit  terjadi perubahan, yaitu asam sulfat 

pekat menjadi encer karena ketika anoda dan katoda berubah menjadi timbal 

sulfat akan menyerap ion sulfat dari larutan elektrolit dengan mereduksinya 

menjadi air.  

Reaksi elektrokimia yang terjadi pada saat aki digunakan, 

Pada elektrolit  

H2SO4(aq)  →  2H+ (aq) + SO4 2– (aq) 

Katoda (-)  : Pb (s)  + SO4 
2– (aq)   ↔ PbSO4 (s)             Eº = + 1,69 Volt  

Anoda (+)  : PbO2 (s)  + 2H+ (aq) + 2e  ↔ PbSO4 (s) + 2H2O(l)    Eº = - 0,36 Volt 

Reaksi sel  : Pb (s)  + PbO2 (s)  + 2H2SO4(aq)  ↔ 2PbSO4 (s) + 2H2O (l)  
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 Potensial yang dihasilkan oleh masing-masing sel tunggal aki selama konsentrasi 

dan temperatur yang standar adalah 2.05 Volt. 

Eº sel = Eº katoda –  Eº anoda  

 = 1,69 Volt – (– 0,36 Volt ) = 2,05 Volt 

Pada saat aki digunakan, anoda maupun katoda perlahan - lahan akan berubah 

menjadi timbal sulfat (PbSO4). Tidak seperti sel kering, reaksi sel asam timbal 

dapat dikembalikan ke keadaan asalnya dengan mengalirkan listrik melalui sel 

dalam arah yang berlawanan atau membalik reaksi dalam sel, merubah timbal 

sulfat dalam pelat  kembali ke bahan aktif asal dan mengembalikan ion sulfat ke 

elektrolit.  

Pengisian aki sering disebut penyetruman aki. Pada waktu proses 

pengisian/penyetruman aki terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia.  

Pengisian aki dilakukan dengan mengalirkan arus searah yang memiliki beda 

potensial lebih besar dari beda potensial aki dengan cara menghubungkan kutub 

positif sumber arus pengisi dengan kutub positif aki (PbO2) dan kutub negatif 

sumber arus pengisi dengan kutub negatif aki ( Pb).  

 

Muatan listrik yang telah berpindah ke kutub negatif, dipindahkan kembali ke kutub 

positif sehingga potensial kutub positif kembali lebih tinggi daripada potensial 

kutub negatif. Elektron - elektron pada aki dipaksa kembali ke elektroda aki 

semula, sehingga dapat membalik reaksi kimia pada kedua elektrodanya. Agar 

hasil pengisian aki lebih baik, maka digunakan arus kecil dengan waktu yang lama.  

 

Reaksi kimia saat aki diisi, yaitu: 

Pada elektrolit  

H2SO4(aq)  →  2H+ (aq) + SO4 2– (aq) 

Katoda (-) : PbSO4 (s) + 2H+ (aq)    ↔  Pb (s)  +  H2SO4(aq)      

Anoda (+) :  PbSO4 (s)  +  SO4 2– (aq)  + 2H2O (l)  ↔  PbO2 (s)  + 2H2SO4(aq) 

 

Total reaksi elektrokimia saat pengisian aki  adalah kebalikan dari reaksi 

pemakaian aki yaitu :   

2PbSO4 (s) + 2H2O (l)  ↔  Pb (s)  + PbO2 (s)  + 2H2SO4(aq)   
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Jadi, pengisian aki pada prinsipnya mengubah anoda dan katoda yang berupa 

timbal sulfat (PbSO4) menjadi timbal dioksida (PbO2) dan timbal murni (Pb). Ion 

Pb2+ tereduksi menjadi timbal logam di katoda, dan  ion Pb2+  teroksidasi menjadi 

PbO2  di anoda. Pada saat pengisian aki terjadi penguapan air sehingga 

menambah kepekatan asam sulfat dan menurunkan permukaan asam sulfat . Oleh 

sebab itu, perlu ditambah air aki untuk menormalkan kembali.  

 

Secara umum di pasaran kita mengenal dua jenis aki , aki basah dan aki kering. 

Yang termasuk jenis-jenis baterai asam timbal adalah aki basah konvensional, aki 

hybrid, aki kalsium, aki bebas perawatan/maintenance free (MF), dan aki kering. 

 

3. Baterai Pada Kendaraan Bermotor 

Pada kendaraan bermotor aki merupakan sumber arus listrik yang digunakan 

untuk menghidupkan mesin kendaraan, menghidupkan klakson, lampu,  

mensuplai energi pada proses sistem pengapian dan sebagainya. Aki pada mobil 

dan motor biasanya menghasilkan beda potensial 12 Volt terdiri dari 6 sel. Pada 

saat mesin kendaraan bermotor dihidupkan secara otomatis dinamo Ampere akan 

mengisi aki sehingga kondisi aki terus dapat digunakan sebagai sumber listrik. Bila  

dinamo Ampere pada sel aki rusak, aki dapat kekurangan potensial listrik sehingga 

tidak mampu menghidupkan kendaraan. Adanya kebocoran arus listrik 

menyebabkan aki mengalami pengosongan dan   kendaraan yang tidak digunakan 

dalam waktu lama menyebabkan energi listrik yang tersimpan pada aki  dapat 

berkurang cukup banyak dan mesin sulit dihidupkan.  

 

Secara umum reaksi elektrokimia aki pada kendaraan bermotor dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Baterai saat diisi air dan diberi arus penuh 

Saat baterai berisikan air asam sulfat dan dalam keadaan diberi arus penuh 

(temperatur 20°C), pada keadaan ini bahan aktif di kutub positif adalah timbal 

dioksida (PbO2) bewarna coklat dan di kutub negatif adalah timbal (Pb) 

berwarna abu-abu. 

2. Baterai saat digunakan   
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Pada saat baterai digunakan maka oksigen (O2) yang berada pada kutub 

positif bereaksi dengan hidrogen membentuk air (H2O) dan pada waktu yang 

bersamaan membuat timbal (Pb) di kutub positif bereaksi dengan sisa asam 

(SO4
2-) menjadi timbal sulfat (PbSO4), sedangkan pada kutub negatif juga 

mengalami reaksi dengan sisa asam (SO4
2-) sehingga berubah menjadi timbal 

sulfat (PbSO4).  

3. Baterai dalam keadaan kosong  

Saat baterai dalam keadaan kosong, bila reaksi berlangsung terus menerus 

membuat arus listrik akan habis sehingga asam sulfat terbagi menjadi dua 

bagian, satu bagian membentuk air (H2O) dan bagian lain bereaksi dengan 

timbal membentuk timbal sulfat (PbSO4) yang menyebabkan penurunan berat 

jenis elektrolit.   

4. Baterai dalam keadaan didisi ulang   

Saat baterai didisi ulang, keadaan akan terbalik dikarenakan oksigen dalam 

asam baterai bereaksi dengan timbal pada kutub  positif dan sisa asam terurai 

dari kutub-kutubnya bereaksi dengan hidrogen di dalam asam baterai. Hal ini 

akan menambah besarnya berat jenis air baterai, penambahan ini akan 

berlangsung selama pengisian sampai berat jenis mencapai kondisi tertentu, 

dalam keadaan ini baterai telah terisi penuh.  

 

3.1. Aki Sepeda  Motor 

Baterai aki pada kendaraan bermotor sama seperti aki pada umumnya, hanya 

terdapat batang penghubung sel-sel adalah pelat-pelat yang tergabung di dalam 

blok- blok sel dan kutub positif dibatasi oleh separator yang terbuat dari ebonit atau 

plastik, kemudian blok-blok sel ini dimasukkan dalam blok baterai yang diisi larutan 

asam sulfat (H2SO4) . Blok-blok sel dihubungkan secara seri untuk memperoleh 

tegangan yang lebih tinggi misalnya untuk memperoleh tegangan 12 Volt, maka 

membutuhkan 6 blok sel yang masing-masing bertegangan 2 Volt. 
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Jenis-jenis aki yang biasa digunakan pada sepeda motor.  

3.1.1. Aki Basah (Antimonial Battery) 

 

 

Sumber : machinesquad.blogspot.com 

Gamber 3. 14 Contoh Aki Basah 

  

 

Aki model basah yang berisi cairan asam sulfat (H2SO4) dengan ciri utama memiliki 

lubang dengan penutup berfungsi untuk menambah air aki ketika kekurangan akibat 

penguapan saat terjadi reaksi kimia antara sel dan air aki. Sel-selnya menggunakan 

bahan timbal (Pb).  

 

Aki basah mempunyai kelebihan yaitu harganya yang murah. Kelemahan aki jenis 

ini adalah harus rajin memeriksa ketinggian cairan elektrolit/air aki secara rutin 

untuk mengetahui jumlah air aki yang sesuai dengan kondisinya. Pengisian air aki 

dapat dilakukan saat air aki sudah pada garis batas minimum supaya aki dapat 

bertahan lebih lama.  Cairan elektrolitnya  bersifat sangat korosif. Uap air aki 

mengandung hidrogen yang cukup mudah terbakar dan meledak  bila  terkena 

percikan api. 

3.1.2. Aki  Hybird (Hybird Battery) 

 

 

Sumber: pengenalanmotor.blogspot.com 

Gamber 3. 15 Contoh Aki Hybrid 

  

Pada dasarnya aki hybrid adalah aki yang bentuk dan komposisinya hampir sama 

dengan aki basah. Bedanya terdapat pada material komponen sel aki . Pada aki 

hybrid selnya menggunakan antimon pada elektroda positif  dan kalsium pada 
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elektroda negatif. Aki jenis ini memiliki daya tahan dan sifat self-discharge yang 

lebih baik dari aki basah konvensional. 

 
3.1.3. Aki Bebas Perawatan (Maintaned Free/MF) 

 

Sumber : akimurah.com 

Gamber 3. 16 Contoh Aki MF 

  

Aki bebas perawatan atau maintanied free adalah sebuah jenis aki yang dibuat  

khusus untuk menekan tingkat  penguapan dalam aki. Uap aki yang terbentuk 

pada proses reaksi akan mengalami kondensasi,  sehingga kembali menjadi air 

murni yang mampu menjaga jumlah air aki pada kondisi ideal jadi tidak diperlukan 

pengisian air aki.  

 

Aki  jenis ini biasanya berprinsip dari  aki hybrid dan aki kalsium. Kelebihan dari 

aki bebas perawatan adalah tidak perlu perawatan khusus, karena tidak perlu 

mengisi ulang cairan aki. Kelemahannya adalah hanya dapat dipakai sekali dan 

harganya lebih mahal dari harga aki kalsium.  

 
3.1.4. Aki Kering (Accu Sealed) 

 

Sumber :http:// mediabelajaronline.blogspot.co.id 

Gamber 3. 17 Contoh Aki Kering 
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Aki kering menggunakan kalsium pada elektroda positif dan elektroda negatif 

dengan penyekat berbentuk jaring  yang dapat menyerap cairan elektrolit,   

umumnya berbentuk gel dikemas dalam wadah  yang tertutup rapat dan disegel 

serta tidak ada lubang untuk pengisian ulang karena tidak diperlukan. Ketika terjadi 

penguapan akan diserap kembali oleh jaring tersebut, sehingga tidak mengalami 

penurunan jumlah gel dalam aki. Aki jenis ini dikenal sebagai aki kering. Sifat 

elektrolitnya memiliki kecepatan penyimpanan listrik yang lebih baik.  

 

Kelebihan aki kering adalah memiliki kinerja lebih baik dan bebas perawatan 

karena tidak perlu mengisi ulang cairan. Merupakan jenis aki paling tahan lama 

dari pada jenis aki lainnya. Kelemahannya adalah harganya paling mahal diantara 

jenis aki yang ada,  hanya dapat dipakai sekali saja  bila rusak harus diganti, dan 

tidak tahan terhadap suhu yang tinggi. Karena terbuat dari bahan kalsium, aki ini 

memiliki kemampuan penyimpanan listrik yang jauh lebih baik seperti pada jenis 

aki kalsium pada umumnya. Memiliki self-discharge yang sangat kecil sehingga 

aki kering masih mampu melakukan start saat didiamkan dalam waktu cukup lama.  

 

Kemasannya yang tertutup rapat membuat aki jenis ini bebas ditempatkan dengan 

berbagai posisi tanpa khawatir tumpah, tetapi tidak tahan pada temperatur tinggi 

sehingga dibutuhkan penyekat panas tambahan bila  diletakkan di ruang mesin 

kendaraan. 

 

Beberapa hal yang menyebabkan aki mengalami penurunan daya adalah sebagai 

berikut : 

1. Pemasangan klakson tidak sesuai dengan kondisi tenaga yang ada pada 

baterai, misalnya kendaraan bermotor roda dua menggunakan klakson. Alat 

ini membutuhkan energi listrik yang besar.  

2. Bila kiprok rusak, baterai akan mengalami pengisian yang melebihi atau 

sebaliknya. Diperlukan pengecekan dan pengisian secara normal.  

3. Memasang lampu HID membutuhkan daya listrik yang besar. Bila tidak 

disesuaikan dengan spul pengisian menyebabkan aki cepat  rusak.   

4. Switch rem yang rusak harus segera diperbaiki karena dapat menyebabkan 

stop lamp menyala terus-menerus meski tuas rem tidak ditekan, aki akan 

cepat rusak karena arus listrik dari baterai akan terus mengalir.   
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Untuk menghindari hal tersebut, lakukan pemeriksaan secara rutin kondisi baterai 

atau aki, jangan memodifikasi kendaraan yang membuat beban baterai cepat 

habis. Bila melakukan modifikasi hitung secara benar daya listrik yang diperlukan. 

 

3.2  Aki Mobil 

Baterai atau aki pada mobil adalah jenis baterai yang dapat diisi kembali berguna 

untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia dari altenator. Seluruh 

kebutuhan energi istrik pada kendaraan bermotor disuplai oleh altenator, meskipun 

sebagian dari baterai tetapi sumber listriknya tetap dari altenator. Energi listrik 

yang tersimpan pada baterai tersebut digunakan untuk kebutuhan kendaraan 

bermotor saat alternator tidak bekerja.  

 

Aki pada mobil berfungsi menyediakan arus listrik ke sistem starter, sistem 

pengapian, menyalakan lampu, dan komponen-komponen kelistrikan lainnya. 

Karena kebutuhan energi dari aki yang cukup besar maka diperlukan tegangan 

yang besar juga, untuk mobil biasanya menggunakan aki dengan tegangan 12 

Volt. 

 

Seperti halnya pada baterai asam timbal,  pada aki mobil terdapat elektrolit asam 

sulfat, elektroda positif dan negatif. Elektrodanya berupa lempeng-lempeng terbuat 

dari timah, sehingga baterai tipe ini sering disebut baterai timah.  Terdapat 

beberapa sel (biasanya 6 sel untuk baterai mobil)  pada masing-masing sel 

terdapat beberapa elemen  yang terendam dalam larutan elektrolit.  

 

Berikut adalah bagian-bagian dari baterai/aki mobil 

1. Elemen Baterai 

Antara elektroda positif dan elektroda negatif masing-masing dihubungkan 

oleh pengikat terpisah. Ikatan antara elektroda positif dengan negatif ini 

dipasangkan secara berselang-seling dibatasi oleh separator dan fiberglass. 

Jadi elemen baterai terdiri dari elektroda, separator dan fibberglass dalam 

satu kesatuan. Model penyusunan seperti ini bertujuan memperbesar luas 

singgungan antara bahan aktif dan elektrolit, agar listrik yang dihasilkan besar 

atau kapasitas baterai menjadi besar. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor
https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor
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Semakin besar arus yang digunakan semakin cepat terjadi pengosongan 

baterai. Besarnya kapasitas baterai sangat ditentukan oleh luas permukaan 

lempeng atau banyaknya lempeng baterai. Kapasitas baterai akan bertambah 

dengan semakin bertambahnya luas lempeng atau dengan bertambahnya 

jumlah lempeng pada baterai.   

2. Elektrolit 

Elektrolit baterai ialah larutan asam sulfat dengan air suling. Asam sulfat 

termasuk jenis asam kuat bersifat merusak.   

3. Kotak Baterai 

Wadah yang menampung elektrolit dan elemen baterai disebut kotak baterai. 

Terdapat 6 ruangan atau sel dalam kotak baterai, setiap sel baterai  

menghasilkan tegangan kira-kira 2 Volt. Tegangan listrik yang terbentuk sama 

dengan jumlah tegangan listrik tiap-tiap sel. Bila baterai mempunyai 6 sel 

maka tegangan baterai tersebut adalah 12 Volt. Biasanya setiap sel baterai 

ditandai dengan adanya satu lubang pada kotak aki bagian atas untuk mengisi 

elektrolit aki. Pada kotak aki terdapat garis tanda permukaan atas dan bawah 

(upper level dan lower level).  Plat-plat posisinya lebih tinggi dari dasar dan 

diberi penyekat, tujuannya agar tidak terjadi hubungan singkat apabila ada 

bahan aktif (timah dan lain-lain) terjatuh dari plat. 

4. Sumbat Ventilasi 

Sumbat ventilasi adalah tutup untuk lubang pengisian elektrolit dan untuk  

memisahkan gas hidrogen (yang terbentuk saat pengisian) dengan uap asam 

sulfat di dalam baterai dengan cara membiarkan gas hidrogen keluar lewat 

lubang ventilasi sementara uap asam sulfat mengembun pada tepian ventilasi 

dan menetes kembali ke bawah. 

 

Mengapa mobil sulit dinyalakan pada pagi hari? 

Hal-hal berikut ini menjadi salah satu penyebab mobil sulit dinyalakan pada pagi 

hari diantaranya adalah:  

 klamp  pengikat kutub positif (+)  dan kutub negatif (–) aki yang kurang 

kencang 

 timbulnya kerak putih disekitar kepala aki 
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 kondisi air aki (elektrolit) yang kurang sesuai dengan yang dipersyaratkan 

di bagian luar aki. 

 bagian kotak aki sudah mengembung atau bocor  

 
4. Sel Ramah Lingkungan  

Teknologi konvensional menggunakan minyak bumi sebagai sumber energi 

dipandang kurang efisien serta menimbulkan polusi udara. Pembakaran minyak 

bumi menghasilkan karbon monoksida (CO) dan karbondioksida (CO2) yang 

berbahaya bagi lingkungan.  

 

Sel bahan bakar dengan bahan dasar hidrogen  adalah sumber energi masa 

depan yang bersifat ramah lingkungan karena proses pembakarannya hanya 

menghasilkan air dan energi (listrik dan panas). Sel bahan bakar memanfaatkan 

zat dari luar (seperti hidrogen dan oksigen), dan terus bekerja tanpa henti selama 

sumber bahan bakar tersedia, demikian juga dengan solar sel.  

Bagaimana mekanisme yang terjadi pada sel bahan bakar dan solar sel?. 

4.1. Sel Bahan Bakar 

Sel bahan bakar, merupakan suatu perangkat yang dapat merubah reaksi kimia 

menjadi energi listrik. Menggunakan bahan bakar cairan ataupun gas hidrogen dan 

oksigen yang berasal dari air. Reaksinya dapat terus menerus terjadi selama 

bahan bakarnya terus tersedia sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu 

yang panjang. 

 

Sel bahan bakar merupakan suatu bentuk teknologi sederhana seperti baterai 

yang dapat diisi bahan bakar untuk mendapatkan energinya kembali. Sel bahan 

bakar sebenarnya adalah generator  atau pembangkit listrik yang memanfaatkan 

tenaga elektrokimia. Seperti sebuah baterai, sel bahan bakar memiliki katoda, 

anoda sebagai tempat terkjadinya reaksi redoks yang dipisahkan oleh membran, 

elektrolit yang dapat menghantarkan listrik, dan katalis yang akan mempercepat 

reaksi di elektroda.  

 

Terjadinya penyatuan hidrogen dengan oksigen akan menghasilkan listrik secara 

terus menerus. Arus listrik serta panas yang dihasilkan sel bahan bakar 

merupakan produk samping reaksi kimia yang terjadi pada katoda dan anoda. 
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Sumber : jatipurw ono.blogspot.com 

Gamber 3. 18 Reaksi Kimia pada Sel Bahan Bakar 

  

Hidrogen dan oksigen mengandung partikel-partikel berupa proton, neutron, dan 

elektron. Elektron adalah partikel yang menyebabkan fenomena listrik. Sehingga 

oksigen dan hidrogen mengandung listrik karena memiliki elektron.   Arus listrik 

terjadi karena peristiwa mengalirnya elektron dari anoda  menuju katoda.  

 

Secara sederhana proses yang terjadi pada sel bahan bakar dapat dilihat pada 

Gambar 35. Alat ini terdiri dari dua buah elektroda, yaitu anoda dan katoda yang 

dipisahkan oleh sebuah membran polimer yang berfungsi sebagai elektrolit. 

Membran ini sangat tipis, ketebalannya hanya beberapa mikrometer saja.  

 

Prinsip kerja sel bahan bakar yaitu hidrogen yang ditampung dalam sebuah tabung 

khusus di dalam sel dialirkan ke bagian anoda sedangkan oksigen di dalam  udara 

dialirkan pada katoda. Gas hidrogen dengan gas oksigen tidak dapat bercampur 

karena  adanya membran. Membran dilapisi oleh platina tipis (Pt) berada di 

tengah-tengah katoda dan anoda berfungsi sebagai katalisator yang mampu 

memecah atom hidrogen menjadi elektron dan proton (ion hidrogen). Proton/ion 

hidrogen menyeberang  melalui membran bertemu dengan oksigen dan elektron 

di katoda menghasilkan air. Sedangkan elektron tidak dapat menembus membran, 

http://1.bp.blogspot.com/-NxMLco7kexc/UU8ji9wIICI/AAAAAAAAQEg/94_DjAojvsc/s1600/Skema-fuel-cell-sel-bahan-nakar-2432013.jpg
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sehingga elektron akan menumpuk pada anoda. Elektron-elektron yang 

mengandung muatan listrik ini akan menuju katoda melalui jaringan luar. Aliran 

elektron-elektron inilah yang akan menghasilkan arus listrik. 

Reaksi kimia yang terjadi pada sel bahan bakar adalah penggabungan gas 

hidrogen dengan gas oksigen membentuk air menurut reaksi berikut : 

Anoda  :  2H2  →  4 H+  +  4 e- 

Katoda  :  O2  +  4 H+  +  4 e-  →  2H2O 

Reaksi total :  2H2  +  O2   →  2H2O  +  energi listrik  +  kalor 

 

Sel bahan bakar tidak memerlukan penggantian elektrolit dan pengisian bahan 

bakar, akan tetapi jika bahan bakarnya habis, maka sel ini juga tidak dapat 

berfungsi. Selain menggunakan hidrogen dan oksigen sebagai bahan bakar, 

bahan bakar lain yang dicoba digunakan pada sel bahan bakar antara lain 

ammonia, hidrazine, metanol, dan batubara. 

 

Agar sel bahan bakar menjadi efisien, murah dan mudah digunakan, dapat 

dilakukan dengan mengembangkan jenis elektrolit ataupun merekayasa  jenis 

material dan sistem elektrodanya. Kebutuhan bahan bakar pada sel bahan bakar 

juga bergantung pada jenis elektrolitnya, elektrolit cair membutuhkan tekanan 

tertentu untuk menghasilkan gas hidrogen, ada beberapa sel bahan bakar yang  

membutuhkan gas hidrogen murni, sehingga memerlukan suatu alat yang disebut 

reformer untuk memurnikan bahan bakar hidrogen. Sel bahan bakar  dengan 

elektrolit bukan gas hidrogen murni, dapat bekerja efisien pada temperatur tinggi.  

 

Berdasarkan jenis elektrolitnya terdapat beberapa  tipe sel bahan bakar yaitu sel 

bahan bakar menggunakan cairan alkalin (alkaline fuel cell/AFC), menggunakan 

cairan karbonat (molten carbonate fuel cell/MCFC), menggunakan asam fosfat 

(phosphoric acid fuel cell/PAFC), menggunakan membran pertukaran proton 

(proton exchange membrane/PEM), dan menggunakan oksida padat (solid oxide 

fuel cell/SOFC). 

Sel bahan bakar  memiliki beberapa kelebihan yaitu: 

1. Memiliki efiesiensi yang tinggi (60%-70%) 

2. Ramah lingkungan (tidak berisik, emisinya rendah) 
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3. Secara teoritis, limbah atau emisi yang dihasilkan adalah air (H2O). 

 

Untuk menciptakan energi ramah lingkungan, air dan air laut dapat menjadi 

sumber utama sel bahan bakar. Air hanya mengalami siklus, namun jumlah air 

tetap sehingga sumber utama sel bahan bakar tidak akan pernah habis.  

 

Sedangkan dari segi efisiensi energi, penerapan sel bahan bakar pada baterai 

perangkat elektronik seperti handphone atau laptop menjadi sepuluh kali tahan 

lebih lama dibandingkan dengan baterai litium. Untuk mengisi kembali energi akan 

lebih cepat karena energi yang digunakan bukan listrik, tetapi bahan bakar 

berbentuk cair atau gas.  

 
Pada industri otomotif sudah dikembangkan mobil ramah lingkungan yang disebut 

green car technology dengan tenaga hidrogen dan listrik menggantikan  

BBM. Mobil ini tanpa polusi CO2  sisa pembakaran yang keluar hanya tetesan air. 

 

Untuk teknologi hidrogen sel bahan bakar masih menghadapi beberapa kendala, 

selain harganya sangat  mahal juga perlu jaringan infrastruktur stasiun pengisian 

bahan hidrogen yang harus dibangun mulai dari awal.   

 

Sementara untuk kendaraan listrik daya jelajahnya masih belum bisa menyamai 

tenaga BBM  tetapi  pengisian ulang listriknya bisa menggunakan sistem yang ada 

di rumah dan perkantoran. Pembangunan tempat pengisian ulang listriknya juga 

bisa mengambil lokasi umum  yang mudah seperti supermarket dan pelataran 

parkir.  

 

Kendala yang masih membatasi pengguanaan sel bahan bakar adalah: 

1. Membutuhkan tanki pengaman yang berdinding tebal dan memiliki katup 

pengaman serta kompresor untuk memasukan bahan bakar hidrogen ke 

dalam tanki.  

2.  Mempertahankan temperatur pada -253,15oC dan tekanan 105 Pa, bila 

menggunakan hidrogen cair.   

3.  Membutuhkan reformer bila menggunakan metanol sebagai pengganti 

hidrogen, dengan resiko efisiensi menjadi menurun. 

4. Temperatur yang cukup tinggi saat pengoperasian antara 60o-120oC 
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Teknologi terbaru dengan prinsip mirip sel bahan bakar menggunakan sumber 

alami, yaitu biofuel cell. Biofuel cell adalah alat untuk mengkonversi energi kimia 

menjadi energi listrik dengan bantuan biokatalis dari enzim atau mikroorganisme 

yang mampu mengubah secara langsung energi biokimia menjadi energi listrik. 

Energi penggerak biofuel cell adalah reaksi redoks dari substrat karbohidrat seperti 

glukosa dan metanol menggunakan mikroorganisme atau enzim sebagai katalis, 

yang menggunakan mikroorganisme disebut  Microbial Fuel Cell (MFC), 

sedangkan yang menggunakan enzim disebut Enzymatic Fuel Cell (EFC).  

 
Perbedaan utamanya adalah katalis pada biofuel cell adalah mikroorganisme atau 

enzim. Oleh karena itu tidak diperlukan logam dan kondisi kerja dilakukan pada 

larutan netral dengan  temperatur kamar. Sebagai contoh, oksidasi sempurna satu 

gram metanol dengan bantuan enzim secara teoritis memberi energi listrik 5000 

mAh. Oksidasi sempurna satu mol glukosa akan melepaskan 24 mol elektron. 

C6H12O6  +  6H2O             6CO2  +  24H+  +  24 e– 

Besarnya arus yang dihasilkan dari proses oksidasi ini akan bergantung pada 

besarnya angka metabolisme dan efisiensi  transfer elektron menuju elektroda. 

 

MFC terdiri atas dua ruang yang dipisahkan oleh membran penukar proton . Satu 

ruangan menjadi tempat untuk anoda dan ruangan lainnya untuk katoda. Prinsip 

penggunaan MFC ini erat hubungannya dengan proses biokimia yang terjadi 

dengan melibatkan mikroba yang disebut glikolisis, siklus asam sitrat, dan rantai 

transfer elektron. MFC didasari oleh oksidasi glukosa menjadi molekul oksigen dan 

air. Bakteri Escherichia Coli (E. Coli) merupakan mikroorganisme yang sering 

ditemukan pada usus manusia dapat digunakan untuk percobaan ini.   

 

Bakteri seperti E. Coli menguraikan glukosa menghasilkan ATP yang 

dimanfaatkan sel untuk sumber energi. Methylene blue (MB) digunakan sebagai 

mediator elektron untuk efisiensi transfer elektron dari mikroorganisme ke 

elektroda. Methylene blue dan neutral red adalah dua jenis mediator elektron yang 

biasa digunakan dalam  MFC karena toksisitas yang rendah. 

 

Mediator elektron membuka jalan ke dalam  rantai transfer elektron, secara kimiawi 

mereduksi NAD+ menjadi NADH. Mediator elektron berperan selama proses 

transportasi elektron, membawa elektron dari membran plasma bakteri ke anoda. 
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Elektron-elektron ini bergerak melewati rangkaian  elektrik dan  mereduksi ion 

ferisianida menjadi ion ferosianida pada katoda. Proton dipompakan dari bakteri 

ke lingkungan anoda melewati membran penukar proton (PEM) ke ruang katoda. 

Ferosianida dioksidasi kembali menjadi ferisianida. Sedangkan ion hidrogen 

beraksi dengan oksigen membentuk air. Menurut reaksi  

4 Fe(CN)6
3- + 4 e-               4 Fe(CN)6

4-  

4 Fe(CN)6
4- + 4 H+ + O2                    4 Fe(CN)6

3- + 2 H2O 

 

Mediator elektron yang ideal seharusnya dapat membentuk pasangan redoks 

reversibel pada katoda, terhubung dengan NADH dan memiliki angka potensial 

reduksi standar yang sangat negatif dalam rangka untuk memaksimalkan produksi 

energi listrik, stabil pada bentuk oksidasi maupun bentuk reduksi, tidak 

terdekomposisi selama reaksi redoks yang berulang-ulang dalam jangka waktu 

yang lama, dan memiliki polaritas sehingga mediator dapat larut dalam air dan 

dapat diserap oleh membran mikroba. 

 

Untuk memaksimalkan arus dan daya pada MFC perlu dilakukan  hal-hal berikut,  

memodifikasi elektroda, menggunakan kombinasi berbeda bakteri dan mediator 

elektron, menggunakan kultur bakteri campuran, menggunakan lingkungan 

anaerobik di anoda, meningkatkan suplai bahan bakar, dan memompakan oksigen 

melewati ruangan katoda 

 
Tabel 3. 1 Karakteristik UmumSel Bahan Bakar Kimiawi dan Biologis  

No Karakteristik Fuel Cell Kimiawi Fuel Cell Biologis 

1 Katalis Logam mulia Mikroorganisme / enzim 

2 pH Larutan asam (pH<1) Larutan netral pH 7.0-9.0 

3 Temperatur lebih dari 200 oC  Temperatur 22 oC -25 oC  

4 Elektrolit Asam fosfat Larutan fosfat 

5 Kapasitas Tinggi Rendah 

6 Efisiensi 40 – 60 % Lebih dari 40 % 

7 Tipe Bahan Bakar Gas alam, H2, dll. 
Karbohidrat dan 

hidrokarbon 
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4.2 Solar Sel 

Solar sel atau panel surya adalah alat untuk mengkonversi tenaga matahari 

menjadi energi listrik menggunakan sensor photovoltaic (PV) yaitu teknologi yang 

berfungsi untuk mengubah atau mengkonversi radiasi matahari menjadi energi 

listrik secara langsung. Disebut photovoltaic  (PV) sesuai namanya foto yang 

berarti cahaya dan volta yang berarti listrik. PV biasanya dikemas dalam sebuah 

unit yang disebut modul. Dalam sebuah modul surya terdiri dari banyak sel surya 

yang dapat disusun secara seri maupun paralel. Bila solar sel  menerima pancaran 

cahaya maka pada kedua kutub akan mengeluarkan  tegangan arus listrik searah.  

 
Sumber : panelsurya87.w ordpress.com 

 Gamber 3. 19 Solar Sel/Panel Surya 

 

Sedangkan yang dimaksud dengan panel surya adalah sebuah elemen 

semikonduktor yang dapat mengkonversi energi surya menjadi energi listrik atas 

dasar efek photovoltaic (PV). 

Komponen yang dibutuhkan pada solar sel antara lain : 

 Tombol ON/OFF untuk mengontrol pengisian baterai dan menghubungkan 

baterai dengan beban (inverter). 

 Baterai untuk menyimpan energi listrik yang di hasilkan sel surya,  biasanya 

baterai yang di gunakan memiliki Ampare hour yang cukup tinggi. 

 Inverter untuk mengubah tegangan DC 12 V dari baterai menjadi 220 volt AC. 

Supaya mendapatkan hasil yang lebih baik gunakan inverter yang menghasilkan 

gelombang sinus. 

 

Pada solar sel menggunakan perangkat semi konduktor yang dapat menghasilkan 

listrik jika diberikan sejumlah energi cahaya. Intensitas cahaya matahari dirubah 
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menjadi energi listrik melalui pemutusan ikatan elektron pada atom-atom yang 

tersusun dalam kristal semikonduktor ketika diberikan sejumlah energi. Salah satu 

bahan semikonduktor yang biasa digunakan sebagai solar sel adalah kristal 

silikon. 

 

Solar sel minimal terdiri dari dua lapisan yaitu satu lapisan yang mengandung 

muatan positif dan yang lainnya muatan negatif. Solar sel ini akan menangkap 

sinar matahari yang terdiri atas partikel kecil dari energi foton matahari. Ketika  

foton yang diserap oleh lapisan negatif dari solar sel maka elektron akan 

dibebaskan dari lapisan negatif menuju ke lapisan positif sehingga menciptakan 

perbedaan tegangan.  Perbedaan tegangan akan menghasilkan  energi listrik 

kemudian energi listrik ini dapat disimpan pada baterai.  

 

Panel surya merupakan suatu paket yang terdiri dari sel-sel yang disusun secara 

seri dan dilapisi oleh kaca sehingga dapat di pasang menghadap matahari. 

Sebuah modul diklasifikasikan berdasarkan daya maksimumnya. Sel-sel itu 

terbuat dari kristal silikon dalam potongan tipis yang disambungkan melalui 

elektroda untuk membentuk sel. 

 
Sumber : teknologisurya.w ordpress.com 

Gamber 3. 20 Struktur Solar Sel Silikon p-n Junction 

 

http://2.bp.blogspot.com/_b08RWB-bfFM/Sv3X6kdIX3I/AAAAAAAABHw/cMI5Vkb8Rz0/s1600-h/figure_3.jpg
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Kristal silikon murni adalah konduktor listrik yang buruk karena tidak ada elektron 

yang bebas bergerak. Untuk mengatasi kondisi ini, silikon dalam solar sel memiliki 

kotoran atom lainnya yang sengaja dicampur dengan atom silikon. Ketika energi 

ditambahkan ke silikon murni dalam bentuk panas, maka akan menyebabkan 

beberapa elektron membebaskan diri dari ikatan mereka dan meninggalkan 

atomnya. Kemudian bergerak secara acak di sekitar kisi kristal dan mencari hole 

lainnya untuk masuk ke dalam dan membawa arus listrik.  

 

Pada panel surya terdapat sambungan (junction) antara dua lapisan tipis yang 

terbuat dari bahan semikonduktor yang masing-masing diketahui sebagai 

semikonduktor jenis “p” (positif)  karena kelebihan hole 

dan  semikonduktor  jenis  “n” (negatif)karena kelebihan elektron. 

 

Ketika suatu kristal silikon ditambahkan dengan unsur golongan kelima 

(misalnya arsen), maka atom-atom arsen itu akan menempati ruang diantara 

atom-atom silikon yang mengakibatkan munculnya elektron bebas pada 

material campuran tersebut. Elektron bebas tersebut berasal dari kelebihan 

elektron yang dimiliki oleh arsen terhadap lingkungan sekitarnya, dalam hal ini 

adalah silikon. Semikonduktor jenis ini kemudian diberi nama semi konduktor 

tipe-n. Hal yang sebaliknya terjadi jika kristal silikon ditambahkan oleh unsur 

golongan ketiga (misalnya boron) maka kekurangan elektron valensi boron 

dibandingkan dengan silikon mengakibatkan munculnya hole yang bermuatan 

positif pada semikonduktor tersebut. Semikonduktor ini dinamakan 

semikonduktor tipe-p. Adanya tambahan pembawa muatan tersebut 

mengakibatkan semikonduktor akan lebih banyak menghasilkan pembawa 

muatan ketika diberikan sejumlah energi tertentu, baik pada semikonduktor 

tipe-n maupun tipe-p. 

 

Ketika semikonduktor tipe-p dan tipe-n disambungkan maka akan terjadi difusi 

hole dari tipe-p menuju tipe-n dan difusi elektron dari tipe-n menuju tipe-p. Difusi 

tersebut akan meninggalkan daerah yang lebih positif pada batas tipe-n dan 

daerah lebih negatif pada batas tipe-p. Adanya perbedaan muatan pada 

sambungan p-n mengakibatkan munculnya medan listrik yang mampu 

menghentikan laju difusi selanjutnya.   
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Elektron adalah partikel bermuatan yang mampu dipengaruhi oleh medan listrik. 

Adanya medan listrik mengakibatkan elektron dapat bergerak. Hal inilah yang 

dilakukan pada solar sel sambungan p-n, yaitu dengan menghasilkan medan listrik 

pada sambungan p-n agar elektron dapat mengalir akibat kehadiran medan listrik 

tersebut.  

 

Bila solar sel dikenakan pada sinar matahari, foton yang mempunyai elektron  

sama atau lebih besar dari lebar pita elektron-elektron tersebut akan 

menyebabkan eksitasi elektron dari pita valensi ke pita konduksi dan akan 

meninggalkan hole pada pita valensi. Elektron dan hole ini dapat bergerak dalam 

material sehingga menghasilkan pasangan elektron-hole. Elektron-elektron dan 

hole yang timbul di sekitar p-n junction bergerak berturut-turut ke arah lapisan n 

dan ke arah lapisan p. Sehingga pada saat elektron-elektron dan hole-hole itu 

melintasi pn junction, timbul beda potensial pada kedua ujung sel surya. Apabila 

ditempatkan hambatan pada  kutub sel surya, maka elektron dari area-n akan 

kembali ke area-p sehingga menyebabkan perbedaan potensial dan arus listrik 

akan mengalir. 

 

Daya yang dihasilkan sebuah panel surya bergantung pada radiasi matahari yang 

diterima, luas permukaan panel dan suhu panel. Daya yang dihasilkan semakin 

besar jika radiasi dan luas permukaan lebih besar, sedang kenaikan suhu 

mengakibatkan penurunan daya. Oleh karena itu, pada saat pemasangan panel 

perlu diperhatikan jarak dengan atap agar udara dapat bersirkulasi di bawah panel 

(efek pendinginan). 

 

Bila photovoltaic diberi beban maka arus listrik yang dihasilkan tergantung dari 

intensitas cahaya yang mengenai permukaan semikonduktor karena tegangan 

yang dihasilkan oleh sensor photovoltaic adalah sebanding dengan frekuensi 

gelombang cahaya. Semakin kearah warna cahaya biru, makin tinggi tegangan 

yang dihasilkan. Tingginya intensitas listrik akan berpengaruh terhadap arus listrik.  

 

Jenis - jenis panel surya : 

a. Monokristal (Mono-crystalline) 
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Merupakan panel dengan teknologi terkini yang paling efisien dan  

menghasilkan daya listrik persatuan luas yang paling tinggi. Monokristal 

dirancang untuk penggunaan dan kebutuhan listrik besar pada daerah yang 

beriklim ekstrim dan kondisi alam yang sangat ganas. Memiliki efisiensi sampai 

dengan 15%. Kelemahan dari panel jenis ini adalah tidak akan berfungsi baik 

ditempat yang cahaya mataharinya kurang (teduh), efisiensinya akan turun 

drastis dalam cuaca berawan.  

b. Polikristal (Poly-crystalline) 

Merupakan panel surya yang memiliki susunan kristal acak karena dibuat  

dengan proses pengecoran. Jenis ini memerlukan luas permukaan yang lebih 

besar dibandingkan dengan jenis monokristal untuk menghasilkan daya listrik 

yang sama. Memiliki efisiensi lebih rendah dibandingkan jenis monokristal, 

sehingga memiliki harga yang cenderung lebih rendah.  

c. Thin Film Photovoltaic 

Merupakan panel surya dua lapisan dengan struktur lapisan tipis mikrokristal-

silikon dan amorphous dengan efisiensi modul hingga 8.5% dan menghasilkan  

daya yang lebih besar daripada monokristal dan polikristal. Inovasi terbaru 

adalah thin film triple junction PV (dengan tiga lapisan) berfungsi sangat efisien 

dalam cuaca berawan dan menghasilkan daya listrik sampai 45% lebih tinggi 

dari panel jenis lain.  

 

Solar sel pada dasarnya sebuah foto dioda yang besar dan dirancang dengan 

mengacu  pada gejala photovoltaic, sehingga dapat menghasilkan daya yang 

sebesar mungkin. Silikon jenis  p merupakan lapisan permukaan yang dibuat 

sangat tipis supaya cahaya matahari dapat menembus langsung mencapai 

junction. Bagian p ini diberi lapisan nikel yang berbentuk cincin, sebagai kutub 

positif. Di bawah bagian  p terdapat bagian jenis n  yang dilapisi dengan nikel juga 

sebagai kutub negatif. 

 

Untuk mendapatkan daya yang cukup besar diperlukan banyak sel surya. 

Biasanya sel-sel surya itu sudah disusun sehingga berbentuk panel, dan 

dinamakan panel photovoltaic.  PV digunakan sebagai sumber daya listrik pertama 

kali untuk satelit. Selanjutnya akan dikembangkan pula PV sebagai sumber energi 

untuk mobil, sehingga ada mobil listrik surya.  
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Keuntungan panel surya sebagai pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)  adalah :  

1. Dapat digunakan pada daerah terpencil karena potensi pemanfaatan energi 

surya tersebar secara merata.   

2. Energi listrik dari panel surya merupakan cara yang cepat untuk menyediakan 

kebutuhan energi listrik yang terus meningkat, karena proses instalasi yang 

relatif cepat dan sumber utamanya sudah tersedia.   

3. Menghasilkan energi yang sangat bersih, karena sifatnya secara fisika dapat  

mengabsorbsi radiasi ultra violet/UV dari matahari, tidak menghasilkan emisi 

apapun, tidak menimbulkan suara berisik dan tidak memerlukan bahan bakar 

yang perlu dibeli setiap harinya.  

4. Menyediakan sumber energi program luar angkasa lebih dari 50 tahun  karena 

tidak ada sumber energi lain yang mampu bertahan dalam keadaan ekstrim di 

luar angkasa.  

5. Panel Surya merupakan salah satu alat yang dapat memanfaatkan potensi 

energi radiasi matahari yang merupakan potensial daya yang cukup besar di 

Indonesia.  

6. Panel surya merupakan teknologi modern yang pedulii lingkungan dan bersih 

karena tidak menghasilkan emisi yang berbahaya bagi kesehatan dan 

lingkungan.  

 

Pada perkembangannya solar sel menjadi lebih murah dengan munculnya jenis 

solar sel tipe solar sel polimer disebut juga dengan solar sel organik dan tipe solar 

sel foto elektrokimia. Solar sel organik dibuat dari bahan semikonduktor organik 

seperti polyphenylene vinylene dan fullerence.  

 

Pada solar sel organik  foton yang datang tidak harus menghasilkan pasangan 

muatan tersebut melainkan membangkitkan exciton. Exciton inilah yang kemudian 

berdifusi pada dua permukaan bahan konduktor (yang  biasanya di rekatkan 

dengan organik semikonduktor berada di antara dua keping konduktor) untuk 

menghasilkan pasangan muatan dan akhirnya menghasilkan efek arus foto 

(photocurrent). Tipe solar sel photokimia merupakan jenis solar sel exciton yang 

terdiri dari sebuah lapisan partikel nano (biasanya titanium dioksida) yang 

diendapkan dalam sebuah  perendam. Jenis solar sel ini sering disebut dengan 
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Graetzel sel atau dye-sensitized solar cells (DSSC) karena diperkenalkan pertama 

kali oleh Profesor Graetzel. Graetzel sel ini dilengkapi dengan pasangan redoks 

yang diletakkan dalam sebuah elektrolit (bisa berupa padat atau cairan).  

 

Solar sel seperti ini memungkinkan bahan baku pembuat Graetzel sel lebih 

fleksibel dan bisa dibuat dengan metode yang sangat sederhana seperti screen 

printing. Solar sel organik  masih memiliki masalah besar dalam  hal efisiensi dan 

usia aktif sel yang terlalu singkat, tetapi solar sel jenis ini akan mampu memberi 

pengaruh besar untuk masa depan  mengingat harga dan proses pembuatannya 

yang sangat murah.  

 

Bahan dan cara kerja yang aman terhadap lingkungan menjadikan solar sel 

sebagai salah satu hasil teknologi pembangkit listrik yang efisien bagi sumber 

energi alternatif masyarakat di masa depan.  

Pemanfaatan solar sel pada rumah hemat energi harus memperhatikan  beberapa 

hal berikut ini: 

 menempatkan panel pada bagian atap yang tidak terkena bayangan pohon 

atau benda lain.  

 memiliki atap yang cukup kuat untuk menahan beban panel dan angin  

 penempatan panel memungkinkan pembersihan dan perbaikan 

 memberi jarak  dengan atap untuk sirkulasi udara di bawah panel surya 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Setelah selesai pembelajaran, Anda hendaknya mampu mengidentifikasi jenis 

baterai yang digunakan dalam bengkel produktif. Memanfaatkan dan mendaur 

ulang baterai sesuai dengan  peruntukannya sehingga mengurangi dampak 

pencemaran lingkungan. 

 

Menuliskan reaksi sel elektrolisis dengan cermat dan teliti. Mengembangkan 

pengetahuan tentang sel bahan bakar dan solar sel  untuk  menciptakan sumber 

energi masa depan yang murah dan ramah lingkungan.  
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E. Latihan/Tugas 

1. Jelaskan perbedaan baterai primer dengan baterai sekunder! 

2. Sebutkan contoh dan fungsi dari sel primer yang anda ketahui? 

3. Sebutkan contoh dan fungsi dari sel sekunder yang anda ketahui? 

4. Jelaskan prinsip kerja baterai Ni-Cd! 

5. Jelaskan prinsip kerja baterai asam timbal!  

6. Jelaskan tentang sel ramah lingkungan ? 

7.  Jelaskan keunggulan solar sel sebagai energi alternatif masa depan!  

 

F. Rangkuman  

1. Baterai terdiri dari baterai primer dan sekunder, keduanya dapat mengubah 

energi kimia menjadi energi listrik.  

2. Baterai primer hanya bisa dipakai sekali saja karena menggunakan reaksi kimia 

yang bersifat tidak bisa dibalik (irreversible) dan baterai sekunder dapat diisi 

ulang karena reaksi kimianya bersifat dapat balik (reversible). 

3. Komponen penting baterai yaitu, kotak baterai terdiri dari ebonite, berguna  

sebagai penampang elektrolit, elektroda terdiri dari elektroda positif dan 

elektroda negatif yang terbuat dari bahan konduktor, pemisah (separator)  

terbuat dari bahan non-konduktor untuk memisahkan elektroda positif dengan  

negatif agar tidak terjadi hubungan arus pendek, dan elektrolit membantu 

 menghantarkan arus listrik.   

4. Berdasarkan bahan kimia yang digunakan, yang termasuk baterai primer 

adalah baterai zink karbon, alkalin, litium, dan perak oksida. Yang termasuk 

baterai sekunder  adalah baterai Ni-Cd (nikel kadmium), baterai asam timbal, 

dan baterai Li-Ion (ion litium). 

5. Baterai pada kendaraan bermotor adalah aki berfungsi sebagai sumber arus 

listrik.. 

6. Jenis-jenis aki yang biasa digunakan pada kendaraan bermotor adalah aki 

basah (antimonial battery), aki hybrid (hybrid battery), aki kalsium (calcium 

battery), aki bebas perawatan (maintaned free/MF), dan aki kering (accu 

sealed). 
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7. Sel bahan bakar hidrogen adalah sumber energi masa depan bersifat ramah 

lingkungan karena proses pembakarannya hanya menghasilkan air dan 

energi (listrik dan panas) yang merupakan hasil samping dari reaksi redoks 

antara hidrogen dengan oksigen.  

8. Solar sel merupakan suatu perangkat semi konduktor yang dapat 

menghasilkan listrik jika diberikan sejumlah energi cahaya. Intensitas cahaya 

matahari dirubah menjadi energi listrik melalui pemutusan ikatan elektron 

pada atom-atom yang tersusun dalam kristal semikonduktor. Bahan 

semikonduktor yang biasa digunakan adalah kristal silikon.  

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Guru setelah menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari 

kembali bagian-bagian yang belum dikuasai dari modul ini untuk dipahami secara 

mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian guru dan untuk 

bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi guru dengan ketuntasan 

minimal materi 80%. 

 
Setelah mentuntaskan modul ini maka selanjutnya guru berkewajiban mengikuti 

uji kompetensi. Dalam hal uji kompetensi, jika hasil tidak dapat mencapai batas 

nilai minimal ketuntasan yang ditetapkan, maka peserta uji kompetensi wajib 

mengikuti diklat sesuai dengan grade perolehan nilai yang dicapai. 
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Melalui pembelajaran berbasis modul, diharapkan akan membantu Anda untuk 

belajar secara mandiri, mengukur kemampuan, dan menilai diri sendiri. Modul PKB 

Kimia Teknologi dan Rekayasa Grade 4 sekiranya dapat memudahkan  Anda 

untuk memahami  konsep elektrolit, sel elektrokimia, dan baterai. 

 

Semoga modul ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam proses 

peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran untuk pengembangan 

pengetahuan dan wawasan. Pemahaman materi lain di samping materi 

yang ada di modul ini melalui berbagai sumber, jurnal, maupun internet sangat 

diperlukan untuk mendukung keberhasilan. 

B. Tindak Lanjut 

Guru dapat memanfaatkan modul ini sebagai alternatif bahan ajar kimia pada 

kompetensi elektrolit, sel elektrokimia, dan baterai.dengan mengikuti petunjuk 

penggunaan modul untuk memudahkan mempelajarinya. 

 
Guru setelah menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari 

kembali bagian-bagian yang belum dikuasai dari modul ini untuk dipahami secara 

mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian guru dan untuk 

bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi guru dengan ketuntasan 

minimal materi 80%. 

 

Setelah mentuntaskan modul ini maka selanjutnya guru berkewajiban mengikuti 

uji kompetensi. Dalam hal uji kompetensi, jika hasil tidak dapat mencapai batas 

nilai minimal ketuntasan yang ditetapkan, maka peserta uji kompetensi wajib 

mengikuti diklat sesuai dengan grade perolehan nilai yang dicapai. 

 

Modul yang kami sajikan jauh dari sempurna dan harapan Anda sebagai pembaca 

dan pendidik. Kami sangat menyadari bahwa sistematika penyusunan dan isi 

materi yang kami sajikan pada modul ini belum sesuai dengan yang diinginkan. 
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Oleh karena itu besar harapan kami, Anda dapat menyampaikan saran dan 

masukan yang dapat mendukung penyempurnaan modul ini.  

Demikian modul ini kami susun semoga bisa bermanfaat bagi Anda sebagai guru 

khususnya dan kami sebagai penyusun,  akhirnya kami sampaikan terima kasih.  

 

C. Evaluasi  

I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat !  

1. Data hasil eksperimen daya hantar listrik beberapa larutan sebagai berikut: 

 

No. Larutan Kondisi Lampu 
Pengamatan ldi 

katoda 

1 P tidak menyala ada gas 

2 Q tidak menyala - 

3 R menyala ada gas 

4 S tidak menyala ada gas 

5 T tidak menyala - 

6 U menyala ada gas 

7 V tidak menyala ada gas 

Kelompok zat yang termasuk larutan elektrolit lemah yaitu … 

A. P, S, dan V  

B. P, Q, dan T 

C. Q, T, dan U  

D. P, R, dan T 

2. Di bawah ini adalah hasil percobaan daya hantar listrik dari beberapa larutan.  

Larutan Keadaan lampu Gelembung gas pada elektroda 

1 menyala terang banyak 

2 menyala redup banyak 

3 tidak menyala sedikit 

4 tidak menyala  tidak ada 

Dari data di atas, pasangan yang termasuk elektrolit kuat dan elektrolit lemah  

berturut-turut adalah ... . 

A. 1,  2, dan 3 

B. 1 , 2, dan 4 
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C. 1,  3,  dan 4 

D.  2,  3,  dan 4 

3. Perhatikan contoh larutan di bawah ini! 

1. larutan gula 4. larutan cuka 

2. larutan garam 5. larutan alkohol 

3. larutan urea 

Jika diujikan dengan alat penguji, maka lampu yang tidak menyala 

ditunjukkan pada nomor … 

A. 1,  2, dan 3  

B. 1,  3, dan 5  

C. 2,  3, dan 4 

D. 2,  4, dan 5 

4. Larutan berikut ini yang paling baik daya hantar listriknya 

adalah .... 

A. larutan asam asetat 0,1  M 

B. larutan alkohol 0,1 M 

C. larutan NaCl 0,1  

D. larutan gula 0,1 M 

5. Sel elektrolisis digunakan pada proses-proses berkut kecuali … 

A. pemurnian logam  

B. penyepuhan/elektroplating  

C. mendapatkan unsur halogen 

D. galvanisasi 

 

6. Pada elektrolisis seperti gambar berikut,  persamaan yang menunjukkan 

reaksi pada elektroda X adalah …. 

A. H2O(l) 2H+(aq) + ½O2 (g)+ 2e- 

B. Cu2+(aq) + 2e-  Cu(s) 

C. Cu(s)  Cu2+(aq) + 2e- 

D. 2H2O(l) + 2e-  H2(g) + 2OH-(aq) 

7. Reaksi yang terjadi pada katoda dari elektrolisis larutan Na2SO4 adalah …. 

A. 2H+ (aq) + 2e H2 (g) 

B. Na+ (aq) + e  Na (s) 

C. SO4
2- (aq) + 2e  SO4 (aq) 
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D. 2H2O (aq) + 2e 2OH- (aq) + H2 (g) 

8. Larutan garam yang berasal dari logam alkali atau alkali tanah pada proses 

elektrolisis tidak dihasilkan logamnya karena ... . 

A. sifat oksidatornya lemah 

B. sifat reduktornya lemah 

C. energi ionisasi tinggi dari logam lain 

D. ion logamnya tidak mengalami reduksi 

9. Pada elektrolisis larutan CaCl2 dengan elektroda karbon, di ruang katoda akan  

terjadi reaksi ... . 

A. 2Cl− (aq) → Cl2 (g) + 2e 

B. 2e + Ca2+ (aq) → Ca (s) 

C. 2H2O (l) + 2e →  2OH− (aq) + H2 (g)  

D. 2Ca (s) → Ca2+ (aq) + 2e 

10. Reaksi elektrolisis yang terjadi pada katoda dari lelehan MgCl2 dengan elektroda 

grafit adalah ... .  

A. Mg− (aq) → Mg2 (g) + 2e 

B. Mg2+ (aq) + 2e → Mg (s) 

C.  2H2O (l) + 2e → 2OH− (aq) + H2 (g)  

D. 2Mg (s) → Mg2+ (aq) + 2e 

11. Hasil reaksi elektrolisis larutan NaCl 0,1 M dengan menggunakan elektroda Pt 

adalah ... .  

A. terbentuk ion hidroksida di katoda 

B. terbentuk logam natrium di katoda 

C. terbentuk ion hidrogen di anoda 

D. terbentuk gas oksigen 

12. Pernyataan berikut terkait peristiwa elektrolisis larutan natrium sulfat (Na2SO4) 

menggunakan elektroda platina. 

(1)  terbentuk gas oksigen di anoda 

(2)  terbentuk ion hidroksida di katoda 

(3)  larutan di sekitar katoda bersifat basa 

(4)  logam natrium terbentuk di katoda 

Pernyataan yang benar adalah ... . 

A. 2 dan 4 

B. 1 dan 3 
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C. 1, 2, dan 3 

D. 1, 2, 3, dan 4 

13. Proses elektrolisis lelehan NaCl dengan elektroda karbon, digunakan arus 

sebesar 10 Ampere selama 30 menit. Massa logam natrium yang diperoleh 

adalah ... . (Ar Na = 23, Cl = 35,5)  

 

14. Pernyataan yang benar tentang sel Volta adalah …. 

A. reaksi oksidasi terjadi di katoda 

B. reaksi reduksi terjadi di katoda 

C. anoda merupakan kutub positif 

D. katoda merupakan kutub negatif 

15. Diketahui potensial elektroda :  

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

Ln3+ (aq) + 3e   Ln (s)  E0 = - 0,34 Volt  

Mg2+(aq) +2e   Mg (s)  E0 = - 2,34 Volt  

Mn2+ (aq) + 2e  Mn (s)  E0 = -1,20  Volt  

Dua setengah sel di bawah ini yang potensialnya paling besar adalah …. 

A. Ag/Ag+//Mg2+Mg 

B. Mg/Mg2+//Ag+/Ag   

C. Mn/Mn2+//Ln3+/Ln 

D.  Ag/Ag+//Ln2+/Ln 

16. Dari data potensial elektroda berikut 

Zn2+ + 2e   Zn  E = -0,76 Volt 

Cd2+ + 2e   Cd E = -0,40 Volt 

Cu2+ + 2e   Cu  E = +0,34 Volt 

Ag+
 + e   Ag E = +0,80 Volt 

Reaksi yang dapat berlangsung adalah … 
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A. Zn2+ + Cu    Zn + Cu2+ 

B. Cu2+ + 2Ag   2Ag+ + Cu  

C. Cu + Cd2+   Cu2+ + Cd 

D. Cd + 2Ag+   2Ag + Cd2+     

17. Alat yang digunakan untuk mengukur potensial sel Volta adalah …. 

A.   barometer 

B.   speedometer 

C.   Amperemeter 

D.   Voltmeter 

18. Fungsi jembatan garam dalam sel volta adalah …. 

A.  menambah muatan positif 

B.  menambah muatan negatif 

C.  menjaga keseimbangan kation dan anion 

D.  mengurangi muatan negatif 

19. Diketahui:  

Ni2+ + 2e  →  Ni  E° = −0,25 V  

Pb2+ + 2e  →  Pb  E° = −0,13 V 

       Potensial standar sel Volta yang terdiri dari elektroda Ni dan Pb adalah...  

A. − 0,38 V  

B. − 0,12 V  

C. + 12 V  

D. + 0,25 V 

20. Larutan elektrolit yang digunakan pada penyepuhan logam dengan logam 

perak adalah …. 

A.   asam nitrat 

B.   perak murni 

C.   perak nitrat 

D.   asam sulfat 

21. Berikut yang bukan penyusun baterai kering adalah …. 

 A.  Zn  

B.   Mn 

C.   C 

D.    Pb 

22. Logam kadmium diletakkan dalam larutan CuSO4  1,0 M. Pada suhu 25 0C, 

E0 Cd2+/Cd = -0,4 V dan E0 Cu2+/Cu = +0,34 V, maka ... . 

http://budisma.web.id/materi/sma/kimia-kelas-xii/latihan-contoh-soal-dan-jawaban-reaksi-redoks/
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A.  tidak terjadi reaksi antara Cd dan larutan CuSO4 

B.  Cd mereduksi ion Cu2+ 

C.  ion Cu2+ mereduksi Cd 

D.  Cd mereduksi ion SO4
2 

23. Suatu benda hendak dilapisi dengan logam lain, (misal sendok akan dilapisi 

dengan logam perak) maka sendok diletakkan pada elektroda … 

A.  negatif  

B.  positif  

C.  anoda  

D.  anion 

24. Diketahui potensial antara standar untuk: 

Fe2+  + 2e    Fe E = -0,44 Volt 

Ag+ + e    Ag E = +0,88 Volt 

Pernyataan yang benar untuk sel yang disusun dari elektroda Fe dan Ag 

adalah … 

A. notasi sel Ag / Ag+ // Fe+2 / Fe 

B. katoda Fe mengalami reduksi 

C. ion Ag+ mengalami reduksi pada katoda 

D. harga E sel 2,04 volt 

25. Diketahui potensial reduksi beberapa logam 

Ga3+ + 3e  Ga E = -0,55 Volt 

Ir2+ + 2e  Ir E = +1,00 Volt 

La3+ + 3e  La E = -2,52 Volt 

Sn2+ + 2e  Sn E = -0,14 Volt 

Bi3+ + 3e  Bi E = +0,25 Volt 

Susunan logam-logam di atas dalam deret Volta adalah … 

A. Sn-Ga-La-Bi-Ir 

B. La-Ga-Sn-Bi-Ir 

C. Ir-Bi-Sn-Ga-La 

D. La-Ga-Sn-Ir-Bi 

26. Ke dalam 2 sel larutan ZnSO4 dan AgNO3 yang disusun secara seri dialirkan 

arus listrik ternyata diendapkan 6,5 gram logam Zn. Jika Ar Zn = 65, Ag = 108 

maka banyaknya logam Ag yang mengendap … 
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A. 5,4 gram 

B. 10,8 gram 

C. 21,6 gram 

D. 32,4 gram 

27. Sel kering di bawah ini yang disebut sel primer adalah …. 

A.  baterai nikel-kadmium 

B. Aki 

C. baterai alkali 

D. baterai ion litium  

28. Apabila pengisian cepat sering dilakukan pada baterai maka akan 

mengakibatkan ... . 

A.  baterai lebih cepat rusak 

B.  baterai lebih cepat menggelembung 

C.  larutan baterai lebih cepat habis 

D.  plat baterai lebih cepat berkarat 

29. Baterai di bawah ini yang memiliki potensial sel terbesar adalah ... .  

A. baterai nikel-kadmium 

B. akir 

C. baterai alkali 

D. baterai perak oksida 

30. Persamaan reaksi pengosongan aki secara kimia yang paling tepat adalah ... . 

A. Pb (s) + SO4
2-(aq)    PbSO4 (s) + 2e 

B. Pb (s)  + PbO2 (s)         2PbSO4(s) + 2H2O (aq) 

C. PbO2(s) + SO4
2-(aq)  + 4H+

(aq) + 2e      PbSO4(s) + 2H2O (aq) 

D. Pb(s)  + PbO2 (s) + 2SO4
2-(aq) + 4H+(aq)     2PbSO(s) + 2H2O(aq) 
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D. Kunci Jawaban 

1. KEGIATAN PEMBELAJARAN 1  

a. Sel elektrokimia adalah suatu sel yang dapat merubah energi kimia 

menjadi energi listrik dan sebailknya. Reaksi kimia pada sel elektrokimia 

sebenarnya berasal dari reaksi redoks. Reaksi  oksidasi terjadi karena 

adanya pelepasan elektron dan reaksi reduksi terjadi karena pengikatan 

elektron sehingga dalam sel menghasilkan  potensial listrik yang dapat 

terukur. Ada dua jenis sel  elektrokimia yaitu sel Galvani/sel Daniel (baterai 

dan aki) dan sel elektrolisis (penyepuhan).  

b. Potensial reduksi Ni dan Fe (lihat Tabel 3)   

Ni 2+  berfungsi sebagai katoda dan Fe (s) sebagai anoda. 

Maka nilai potensial selnya (Eº sel) adalah  + 0,19 volt 

c. Pembuatan sel Galvani/sel Daniel. 

Pada rangkaian sel Daniel membutuhkan dua elektroda logam yang 

berbeda potensial reduksinya dicelupkan dalam larutan elektrolit. Logam 

dengan potensial reduksi kecil ditempatkan sebagai anoda dan sebaliknya. 

Larutan elektrolit berasal dari larutan garam yang  sesuai dengan logam 

elektrodanya. Diperlukan sekat berpori  untuk memisahkan kedua larutan 

elektrolit. Logam pada anoda akan menghasilkan kation dengan 

melepaskan elektron, elektron akan mengalir menuju katoda sehingga 

kation pada katoda berubah menjadi endapan logamnya.  Supaya reaksi 

tidak terhenti maka digunakan sekat berpori yang dapat memisahkan 

larutan elektrolit dari anoda, sehingga kation akan selalu mengalir dari 

anoda ke katoda dan arus listrik mengalir dari katoda ke anoda melalui 

rangkaian eksternal sel Daniel. 

d. Harga  Eº sel = + 0,74 Volt  reaksinya dapat menghasilkan arus listrik 

karena  berlangsung spontan (harga Eº sel > 0). 

e. Penyiapan permukaan, pelapisan, dan pemeriksaan  

 

2. KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 

a. Elektrolisis adalah proses penguraian suatu elektrolit  atau pemisahan 

senyawa kimia karena adanya arus listrik. Terjadi perubahan energi listrik 
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menjadi energi kimia karena sumber arus listrik dari luar mengalirkan arus 

listrik searah dan adanya larutan elektrolit yang mengandung ion bebas, 

ion-ion ini dapat menerima atau memberikan elektron sehingga elektron 

dapat mengalir melalui larutan. Terdapat katoda (elektroda negatif)  

tempat berlangsungnya reaksi reduksi dan anoda (elektroda positif) 

tempat berlangsungnya reaksi oksidasi.   

b. Reaksi elektrolisis dari larutan ZnSO4 dengan elektroda inert 

ZnSO4 (aq)   →  Zn 2+ (aq) + SO4 2- (aq) 

Katoda  : Zn 2+(aq) + 2e- → Zn (s)  

Anoda  : 2H2O(aq) → 4H+(aq) + O2(g) + 4e-  

   2Zn 2+(aq) + 2H2O(aq)  →  2Zn (s) + 4H+(aq) + O2(g)   

b. Reaksi elektrolisis dari larutan CuSO4 dengan elektroda Zn 

CuSO4 (aq)   →  Cu 2+ (aq) + SO4 2- (aq)  

Katoda  :  Cu2+(aq) + 2e- → Cu(s) 

Anoda  :   Zn (s)  →  Zn 2+(aq) + 2e-  

    Cu2+(aq)  + Zn (s)  →  Cu(s) + Zn 2+(aq)   

c. Jumlah mol elektron yang terlibat dalam reaksi = 9,326 mol elektron 

Massa Al  =  9,326 x  27/3  =  83,934 gram 

d. a. Persamaan reaksi elektrolisisnya adalah  

4Ag+ (aq) + 2H2O(aq)   →   4Ag (s)  + O2 (g) + 4H+ (aq) 

b.  Massa perak yang dihasilkan di katoda =  1, 08 gram  

c. volume gas yang terjadi di anoda  =  0,056 liter 

d. pH larutan setelah reaksi berakhir =   2 − log 2 

e. Jenis-jenis pelapisan logam antara lain adalah  pelapisan tembaga, zink, 

emas, perak, nikel, dan krom.  

f. Manfaat elektroplating  

memperbaiki penampilan, melindungi logam dari korosi,  mendapatkan 

sifat khusus permukaan (sifat keras,  tahan aus dan tahan suhu tinggi), dan. 

memperbaiki sifat mekanik dari logam (kekuatan dan ketahanan logam).  

g. Reaksi redoks pemurnian tembaga dari kalkopirit menggunakan larutan 

elektrolit CuSO4   

CuSO4 (aq) → Cu2+(aq)  +  SO42 – (aq) 

Anode (+) :   Cu(s)  →  Cu2+(aq) + 2e– 
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Katode (–) :   Cu2+(aq)  +  2e–  →  Cu(s) 

     

     

  Cu(s) → Cu(s) 

  Anoda  Katoda 

Tembaga yang tidak murni  digunakan sebagai anoda mengalami 

oksidasi dan melarutkan tembaga menjadi Cu2+. Pada katoda terjadi 

reaksi reduksi Cu2+ menjadi tembaga murni.  

3. KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 

a. Baterai primer hanya sekali pakai karena menggunakan reaksi kimia yang 

bersifat idak dapat balik (irreversible), baterai sekunder dapat diisi ulang 

karena reaksi kimianya bersifat dapat balik (reversible). 

b. Contoh sel  primer dan fungsinya, baterai zink-karbon (digunakan pada 

untuk CD/MP3 players, mainan, kamera, senter, remote control), alkalin 

(Jam dinding, radio, alarm asap, litiun-ion (kalkulator, jam tangan), perak 

oksida (jam tangan).  

c. Contoh sel sekunder dan fungsinya, baterai Ni-Cd (alat pertukangan), Li-

Ion ( laptop, handphone, kamera digital), asam timbal (aki mobil, lampu 

tenaga surya). 

d. Baterai NiCd tersusun atas elektroda positif berupa nikel hidrat, elektroda 

negatif (Cadmium), separator (berserat-serat/fibrous), pelindung baterai, 

Pada baterai terjadi reaksi oksidasi dan reduksi yang menyebabkan 

pergerakan elektron, sehingga dihasilkan arus listrik. Reaksi kimia yang 

terjadi selama penggunaan baterai NiCd : 

Katoda   : NiO2  +  2H2O  +  2e-  ↔  2Ni(OH)2  +  2OH- 

     Anoda   : Cd +  2OH- 
   ↔   Cd(OH)2 + 2e- 

     Reaksi  redoks :  NiO2OH  +  2H2O   +  Cd   ↔  2Ni(OH)2   +  Cd(OH)2 

Reaksi kebalikannya sebagai berikut : 

Anoda   : Ni(OH)2  +  2OH- ↔   NiO2  +  2H2O  +  2e-   

Katoda   : Cd(OH)2 + 2e-      ↔ Cd + 2OH-
  

Reaksi  redoks  : Ni(OH)2   +  Cd(OH)2      ↔     NiO2  +  2H2O   +  Cd    

e. Prinsip kerja baterai asam timbal  
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Baterai asam timbal lebih dikenal dengan nama aki  Pada saat aki 

digunakan terjadilah proses perubahan energi kimia menjadi energi listrik 

dan  ketika diiisi ulang terjadilah proses perubahan energi listrik menjadi 

energi kimia. Aki merupakan sel yang terdiri dari elektroda Pb sebagai 

anoda dan PbO2 sebagai katoda dengan elektrolit H2SO4. Pada anoda 

terjadi perubahan dari timbal dioksida (PbO2) menjadi timbal sulfat  

(PbSO4) dan pada katoda terjadi perubahan dari  timbal murni (Pb) 

menjadi timbal sulfat (PbSO4). Pada larutan elektrolit  terjadi perubahan, 

yaitu asam sulfat pekat menjadi encer, Reaksi elektrokimia yang terjadi 

pada saat aki digunakan, 

Katoda :  Pb (s)  + SO4 
2– (aq)   ↔ PbSO4 (s)    

Anoda  :  PbO2 (s)  + 2H+ (aq) + 2e  ↔ PbSO4 (s) + 2H2O   

   Pb (s)  + PbO2 (s)  + 2H2SO4(aq)  ↔ 2PbSO4 (s) + 2H2O (l)  

Reaksi pengisian aki : 

Katoda : PbSO4 (s) + 2H+ (aq)   ↔  Pb (s)  +  H2SO4(aq)      

Anoda  : PbSO4 (s)  +  SO4 2– (aq)  + 2H2O (l)  ↔  PbO2 (s)  + 2H2SO4(aq) 

    2PbSO4 (s) + 2H2O (l)  ↔  Pb (s)  + PbO2 (s)  + 2H2SO4(aq)   

f. Sel ramah lingkungan 

Sel bahan bakar dan solar sel adalah contoh sel ramah lingkungan karena 

pada proses pembakaran akan menghasilkan air dan energi (listrik dan 

panas). Sel bahan bakar, merupakan suatu perangkat yang merubah 

reaksi kimia menjadi energi listrik, menggunakan bahan bakar cairan 

ataupun gas hidrogen dan oksigen yang berasal dari air. Solar sel 

merupakan salah satu alternatif pemanfaatan energi matahari menjadi 

energi listrik. Intensitas cahaya matahari dirubah menjadi energi listrik 

melalui pemutusan ikatan elektron pada atom-atom yang tersusun dalam 

kristal semikonduktor ketika diberikan sejumlah energi. Sel bahan bakar  

hanya melibatkan reaksi antara gas hidrogen dan oksigen membentuk air,  

tidak menghasilkan gas buangan sehingga termasuk dalam sel ramah 

lingkungan.  

g. Keunggulan sel bahan bakar sebagai energi alternatif masa depan adalah: 

 ramah lingkungan karena hasil akhir dari reaksi elektrokimia sel bahan 

bakar hanya berupa uap air.   
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 relatif lebih murah karena menggunakan bahan baku (gas hidrogen) 

yang berasal dari sumber daya alam misalnya air laut, metana, 

batubara, dan sebagainya.   

 merupakan bahan bakar yang tidak akan pernah habis karena sel bahan 

bakar menggunakan air sebagai sumber utama gas hidrogen untuk 

menghasilkan energi listrik.  

 

KUNCI JAWABAN EVALUASI  

 Soal  Pilihan Ganda : 

1. A 6.   C 11.  A  16.  D  21.  D  26.  C 

2.  A 7.   D 12.  C  17.  D  22.  B  27.  C 

3.  B 8.   D 13.  A  18.  C  23.  A  28.  B 

4.  C 9.   C 14.  B  19.  B  24.  C  29.  B   

5.  B 10.   B 15.  A  20.  C  25.  B  30.  D 
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GLOSARIUM 

 

Aki : sel listrik yang terdiri atas beberapa sel yang dihubungkan secara seri dan 

dapat diisi ulang. 

Alkalin : zink-alkalin manganese dioxide battery. Baterai jenis ini memiliki power 

yang lebih dan umur simpan yang lebih lama dari baterai Heavy Duty. 

Anoda : merupakan elektroda positif pada sel elektrolisis; dan sebaliknya 

merupakan elektroda negatif pada sel Volta. Pada anoda berlangsung reaksi 

oksidasi. 

Asam : zat yang dalam air menghasilkan ion H+, merupakan donor proton, atau 

merupakan akseptor elektron. 

Basa : zat yang dalam air menghasilkan ion OH –, merupakan akseptor proton, 

atau merupakan donor elektron.  

Baterai : adalah dua atau lebih sel elektrik yang dihubungkan, biasanya secara 

seri dan bekerja secara seri dan bekerja serempak sebagai satu unit sumber 

tenaga.  

Derajat ionisasi : banyaknya molekul zat yang terurai berbanding banyaknya 

molekul zat mula-mula. 

Deret volta : urutan logam berdasarkan peningkatan potensial reduksinya. 

Elektroda : suatu pengahantar yang dapat berbentuk batangan , kepingan , atau 

kawat . digunakan untuk memancarkan atau mengendalikan aliran  partikel-

partikel yang bermuatan baik suatu cairan , gas, atau semikonduktor . 

Elektrokimia  : merupakan cabang ilmu kimia yang membahas tentang energi 

atau arus listrik yang menyebabkan terjadinya suatu reaksi atau perubahan 

kimia , serta energi listrik yang dihasilkan melalui suatu reaksi kimia , dan juga 

hasil reaksi-reaksi pada suhu yang amat tinggi melalui perubahan energi listrik 

menjadi panas .  

Elektrolit : zat – zat jika dilarutkan ke dalam air akan terurai menjadi ion- 

ion(ionisasi) sehingga dapat mengahantarkan arus listrik . zat yang termasuk 

elektrolit lemah adalh asam,basa, dan garam. 

Elektrolisis :  peristiwa penguraian atau perubahan kimia tertentu jika dilewati 

muatan atau arus listrik melalui larutan elektrolit atau zat cair senyawa 

tersebut. 
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Fotovoltaik : divais yang mampu mengkonversi cahaya matahari menjadi listrik 

Hidrometer : adalah alat dengan pelampung yang dipakai untuk menentukan 

spesifikasi grafitasi larutan elektrolit pada baterai, ini akan menentukan 

seberapa besar pengisian yang harus ditentukan. 

Hole : partikel subatom bermuatan positif. 

Jembatan Garam : suatu jembatan pemisah yang mengahntarkan listrik dan 

berbentuk kaca atau pipa U yang berisi agar-agar KCl/KNO3. 

Kation : ion bermuatan positif yang terbentuk melalui penyumbangan secara 

paksa atau sukarela elektron oleh suatu atomn atau molekul.Selama 

elektrolisis kation-kation ditarik ke katoda. 

Katoda : dalam elektrolisis merupakan elektroda negatif. Dalam sel galvani 

merupakan elektroda positif tempat terjadinya reaksi reduksi. .   

Konduktor : material yang mempunyai sifat konduktif. 

Korosi : kerusakan logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan 

berbagai zat dilingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak 

dikehendaki. 

Larutan Elektrolit : larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. 

Larutan Nonelektrolit : larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. 

 Maintenance Free Baterai (MF): Mirip dengan baterai kering, namun baterai diisi 

dengan elektrolit di pabrik dan siap untuk digunakan oleh selesainya proses 

manufaktur 

Modul Surya : rangkain seri dari sejumlah sel surya 

Oksidasi : reaksi suatu zat dengan oksigen yang disertai pelepasan elektron 

sehingga mengalami kenaikan oksidasi. 

Oksida Perak : Baterai jenis ini memiliki kepadatan energi sangat tinggi tetapi 

harganya mahal karena terbuat dari bahan silver (perak). Ukurannya sangat 

kecil sebesar kancing baju yang digunakan pada jam tangan dan kalkulator. . 

P-N Junction : juntion atau pertemuan permukaan antara semikonduktor tipe-p 

(berlebih muatan positif) dan semikonduktor tipe-n (berlebih muatan negatif), 

biasanya digunakan di divais semikonduktor 

Pengoksidasi :zat yang mengalami reaksi reduksi dan menyebabkan zat lain 

teroksidasi. 
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Penyepuhan :proses pelapisan suatu logam dengan logam lain dengan cara 

menempatkan logam yang akan disepuh sebagai katode dalam proses 

elektrolisis. 

Pereduksi :zat yang mengalami reaksi oksidasi dan menyebabkan zat lain 

tereduksi. 

Potensial Elektroda : ukuran terhadap kemampuan suatu unsur – unsur oksidasi 

atau reduksi yang mempunyai sifat harga tidak mutlak dan harus 

dibandingkan dengan potensisal standar (Eo) yaitu gas H2 ( pada 25 oC ,1 atm) 

dan [H+] = 1 M nilai Eo  H2 = 0 volt. 

Potensial sel : gaya yang dibutuhkan untuk mendorong aliran elektron. 

Reaksi spontan : reaksi yang berlangsung dengan sendirinya tanpa bantuan dari 

luar sistem, reaksi redoks serta merta yang menghasilkan listrik. 

Reaksi tidak spontan : reaksi redoks yang membutuhkan arus listrik. 

Sel elektrokimia : suatu sistem dengan dua elektroda yang bersentuhan dengan 

elektrolit. 

Sel kering : salah satu jenis sel volta yang elektrolitnya berupa pasta, bukan 

cairan. 

Sel primer : sel elektrokimia yang tidak dapat diisi ulang. 

Sel sekunder : sel elektrokimia yang dapat diisi ulang. 

Sel Volta : sel yang digunakan sebagai sumber tegangan listrik, terjadi perubahan 

dari energi kimia menjadi energi listrik. 

Semikonduktor : bahan yang mempunyai konduktivitas listrik antara insulator dan 

konduktor. Semikonduktor tipe-n mempunyai kelebihan elektron (muatan 

negatif)  sedangkan semikonduktor tipe-p mempunyai kelebihan hole (muatan 

positif) dalam struktur atomnya. 

Separator :adalah pembatas antara plat positif dan negatif tetapi yang 

memungkinkan aliran ion dapat melewatinya 

Sifat oksidasi : kemampuan mengoksidasi unsur lain. 

Sifat reduksi : kemampuan mereduksi unsur lain. 

Silikon : material semikonduktor dengan nomor atom 14.  Umum digunakan 

diberbagai rangkaian elektronik, dan merupakan elemen kedua terbanyak 

setelah oksigen di kerak bumi 
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KATA SAMBUTAN 

Peran guru professional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci 
keberhasilan belajar siswa. Guru professional adalah guru yang kompeten 
membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan 
pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen 
yang menjadi focus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam 
peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru. 

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) 
merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal 
tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru 
(UKG) untukkompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. Hasil 
UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam 
penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan menjadi 
10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan 
dalam bentuk pelatihan guru pasca UKG melalui program Guru Pembelajar. 
Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan 
sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan 
melalui pola tatap muka, daring (online), dan campuran (blended) tatap muka 
dengan online. 

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan 
(PPPPTK), Lembaga Pengembngan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK 
KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah 
(LP2KS) merupakan Unit PelaksanaTeknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru 
dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan 
perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. 
Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkantersebutadalahmoduluntuk 
program Guru Pembelajar (GP) tatap mukadan GP online untuk semua mata 
pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP 
memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas 
kompetensi guru. 

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya. 

 

Jakarta, 26 Februari 2016 
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Guru dan Tenaga Kependidikan 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Modul mata diklat “Pembelajaran Yang Mendidik"ini disusun dengan harapan 

dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi individu guru SMK atau lembaga 

diklat pada lembaga yang terkait pada program “Diklat Kompetensi Pedagogik”. 

Tujuan utama pembelajaran ini adalah mendidik peserta didik agar tumbuh 

kembang menjadi  individu yang bertanggung jawab dan dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Modul ini disusun dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a) Modul ini disusun dengan alasan 

bahwa pembelajaran yang mendidik merukan suatu upaya untuk menyediakan 

seperangkat kondisi lingkungan yang dapat merangsang anak untuk melakukan 

aktivitas belajar. b) Rendahnya kualitas pendidikan nampak dalam hal 

kemampuan siswa dalam menyerap mata pelajaran yang diajarkan guru tidak 

maksimal. c) Modul ini sangat berguna bagi peserta diklat dalam mempersiapkan 

diri untuk melaksanakan pembelajaran yang mendidik. d) Modul ini ada kaitannya 

dengan modul sebelumnya tentang Karakteristik Peserta Didik, Teori Belajar Dan 

Prinsip Pembelajaran Yang Menarik dan Pengembangan Kurikulum. 

 

B. Tujuan 

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat : 

1. Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik.  

2. Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran. 

3. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun lapangan. 

4. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di 

lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. 

5. Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara utuh. 
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6. Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai 

dengan situasi yang berkembang. 

C. Peta Kompetensi 

 

 

 

KODE UNIT 
KOMPETENSI 

NAMA UNIT KOMPETENSI WAKTU 

PED0100000-00 Pengembangan Peserta Didik 4 JP 

PED0200000-00 Teori Belajar dan Prinsip Pembelajaran yang 
mendidik 

8 JP 

PED0300000-00 Pengembangan Kurikulum 8 JP 

PED0400000-00 Pembelajaran Yang Mendidik 10 JP 

PED0500000-00 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi dalam Pembelajaran 

2JP 

PED0600000-00 Pengembangan potensi peserta didik 4 JP 

PED0700000-00 Komunikasi efektif 2 JP 

PED0800000-00 Penilaian dan evaluasi pembelajaran 5 JP 

PED0900000-00 Pemanfaataan hasil penilaian dan evaluasi 
pembelajaran 

4 JP 

PED0100000-00 Tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 
pembelajaran. 

8 JP 

 

D. Ruang lingkup 

1. Prinsip Perancangan pembelajaran yang mendidik 

a. Perancangan pembelajaran berdasarkan dokumen kurikulum yang 

berlaku 

POSISI MODUL 
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b. Identifikasi Silabus berdasarkan mata pelajaran yang diampu 

2. Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran 

a. Pengembangan Rancangan pembelajaran berdasarkan karakteristik mata 

pelajaran  

b. Pengembangan Rancangan pembelajaran berdasarkan potensi peserta 

didik 

3. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun lapangan. 

a. Identifikasi Komponen RPP berdasarkan peraturan yang berlaku 

b. Penyusunan RPP berdasarkan komponen yang diidentifikasi 

c. Telaah RPP berdasarkan kelengkapan yang dipersyaratkan 

4. Pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan 

memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan 

a.   Pelaksanaan Pembelajaran yang mendidik di kelas dengan 

memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan 

b. Pelaksanaan Pembelajaran yang mendidik di laboratorium dengan 

memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan 

c. Pelaksanaan Pembelajaran yang mendidik di lapangan dengan 

memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan 

5. Media Pembelajaran Dan Sumber Belajar 

a. Identifikasi media pembelajaran dan sumber belajar 

b. Pemilihan media pembelajaran dan sumber belajar 

c. Penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar 

d. Perancangan dan pembuatan media pembelajaran dan sumber belajar 

e. Analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan media pembelajaran 

6. Pengambilan Keputusan Transaksional Dalam Pembelajaran 

a. Pengertian, fungsi dan manfaat keputusan transaksional dalam 

pembelajaran 

b.    Pelaksanaan keputusan transaksional dalam pembelajaran 
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c.   Pengelolaan komunikasi efektif secara berkelanjutan  

 

E. Saran Cara Penggunaan Modul 

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, dalam menggunakan modul ini 

maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain : 

1. Bacalah Petunjuk penggunaan, latar belakang, deskripsi,,kegiatan 

pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi. 

2. Kerjakan setiap tugas formatif (soal latihan) untuk mengetahui seberapa besar 

pemahaman yang telah dimiliki terhadap materi-materi yang dibahas dalam 

setiap kegiatan belajar. 

3. Untuk kegiatan belajar yang terdiri dari teori dan praktik, perhatikanlah hal-hal 

berikut: 

a. Perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja yang berlaku. 

b. Pahami setiap langkah kerja (prosedur praktikum) dengan baik. 

c. Sebelum melaksanakan praktikum, identifikasi (tentukan) peralatan dan 

bahan yang diperlukan dengan cermat. 

d. Gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar. 

e. Untuk melakukan kegiatan praktikum yang belum jelas, harus meminta 

ijin guru atau instruktur terlebih dahulu. 

f. Setelah selesai, kembalikan alat dan bahan ke tempat semula 

g. Jika belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi pada 

kegiatan belajar sebelumnya atau bertanyalah kepada guru atau 

instruktur yang mengampu kegiatan pembelajaran yang bersangkutan. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1. PRINSIP 

PERANCANGAN PEMBELAJARAN YANG MENDIDIK 

 

A. Tujuan 

Setelah peserta selesai mempelajari kegiatan pembelajaran ini diharapkan dapat 

memahami dan menerapkan prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang 

mendidik 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan perancangan pembelajaran berdasarkan dokumen kurikulum 

yang berlaku  

2. Mengidentifikasi Silabus berdasarkan mata pelajaran yang diampu 

 

C. Uraian materi 

1. Prinsip Perancangan Pembelajaran Yang Mendidik 

Materi pokok kegiatan pembelajaran 1 tentang Prinsip Perancangan Pembelajaran 

Yang Mendidik terdiri dari 2 Sub Materi yaitu materi Perancangan Pembelajaran 

Berdasarkan Dokumen Kurikulum Yang Berlaku dan Identifikasi Silabus 

Berdasarkan Mata Pelajaran Yang Diampu. 

Setelah mempelajari materi pokok ini peserta dapat merancang pembelajaran 

berdasarkan dokumen kurikulum yang berlaku dan mengidentifikasi Silabus 

berdasarkan mata pelajaran yang diampu. 

a. Perancangan Pembelajaran Berdasarkan Dokumen Kurikulum Yang 

Berlaku. 

1) Hakekat Pembelajaran Yang Mendidik 

Tujuan utama pembelajaran adalah mendidik peserta didik agar tumbuh 

kembang menjadi individu yang bertanggung jawab dan dapat 

mempertanggung jawabkan perbuatannya. Di dalam Undang-Undana Nomor 
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20 Tahun 2003 (UU No.20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional 

disebutkan di dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa ”Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengem-bangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara.” Berdasarkan bunyi pasal 1 ayat 1 UU No. 20/2003 tersebut dapat 

dikatakan bahwa pendidikan merupakan proses pembelajaran yg diarahkan ke 

perkembangan peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, angsa dan negara. Pencapaian tujuan 

pendidikan tersebut hendaknya dilakukan secara sadar dan terencana, 

terutama dalam hal mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri 

yang dimilikinya. 

Tujuan utama pembelajaran adalah mendidik peserta didik agar tumbuh 

kembangmenjadi individu yang bertanggung jawab dan dapat 

mempertanggung jawabkan perbuatannya.Pencapaian tujuan pendidikan 

hendaknya dilakukan secara sadar dan terencana tingkah laku itu menyangkut 

perubahan tingkah laku kognitif, tingkah laku afektif,dantingkah laku 

psikomotor. 

Pada prinsipnya, dalam pembelajaran yang mendidik berlangsung sebagai 

proses atau usaha yang dilakukan peserta didik untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman individu beriteraksi dengan 

lingkungannya. Perubahan tingkah laku yang terjadi dalam diri individu banyak 

ragamnya baik sifatnya maupun jenisnya.Karena itu tidak semua perubahan 

dalam diri individu merupakan perubahan dalam arti belajar. 

Hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran yang mendidik berupa 

perubahan tingkah laku yang disadari, kontinyu, fungsional, positif, tetap, 

bertujuan, dan komprehensif. Rancangan penerapan pembelajaran yang 

mendidik yang disusun sesuai dengan prinsip dan langkah perencanaan 

pembelajaran yang tepat hendaknya dapat menghasilkan perubahan dalam diri 
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peserta didik. Beberapa ciri perubahan dalam diri peserta didik yang perlu 

diperhatikan guru antara lain: 

a. Perubahan tingkah laku harus disadari peserta didik.  

b. Perubahan tingkah laku (diri individu) dalam belajar bersifat kontinyu 

(berlangsung terus menerus dan tidak statis) dan fungsional. 

c. Perubahan tingkah laku dalam belajar bersifat positif dan aktif (menuju 

pada perubahan yang atas usaha individu sendiri). 

d. Perubahan tingkah laku dalam belajar tidak bersifat sementara 

(perubahan yang terjadi pada proses belajar bersifat menetap dan bukan 

temporer). 

e. Perubahan tingkah laku dalam belajar bertujuan dan disadari. 

f. Perubahan tingkah laku mencakup seluruh aspek tingkah laku. (sikap, 

keterampilan, pengetahuan dan sebagainya). 

 

2) Hakekat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dikembangkan secara rinci 

mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. RPP 

mencakup:  

(1) identitas sekolah/madrasah, mata pelajaran, dan kelas/semester; 

(2) alokasi waktu;  

(3)  KI, KD, indikator pencapaian kompetensi;  

(4) materi pembelajaran;  

(5) kegiatan pembelajaran; 

(6)  penilaian; dan  

(7) media/alat, bahan, dan sumber belajar.  

Pengembangan RPP dilakukan sebelum awal semester atau awal tahun 

pelajaran dimulai, namun perlu diperbaharui sebelum pembelajaran 

dilaksanakan. Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara mandiri 

dan/atau berkelompok di sekolah/madrasah dikoordinasi, difasilitasi, dan 

disupervisi oleh kepala sekolah/madrasah. Pengembangan RPP dapat juga 

dilakukan oleh guru secara berkelompok antar sekolah atau antar wilayah 
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dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh dinas pendidikan atau kantor 

kementerian agama setempat. 

2. Prinsip Penyusunan RPP 

a. Setiap RPP harus secara utuh memuat Kompetensi Dasar: spiritual (KD dari 

KI - 1), sosial (KD dari KI - 2), pengetahuan (KD dari KI - 3), dan keterampilan 

(KD dari KI - 4). 

b. Satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. 

c. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan individu peserta didik 

(kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, 

kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan 

belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan). 

d. Perancangan proses pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan 

menggunakan pendekatan saintifik. 

e. Berbasis konteks (lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar). 

f. Pembelajaran berorientasi pada pengembangan IPTEK,dan nilai-nilai 

kehidupan masa kini. 

g. Mengembangkan kemandirian belajar. 

h. Memuat rancangan pemberian umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran 

(penguatan, pengayaan, dan remedi).  

i. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara 

KI, KD, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan 

pengalaman belajar.  

j. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasidan 

komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif. 

 

1) Identifikasi Silabus Berdasarkan Mata Pelajaran Yang Diampu 

Pengkajian silabus meliputi: 

a  KI dan KD; 

b  materi pembelajaran; 

c  proses pembelajaran; 

d  penilaian pembelajaran; 
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e  alokasi waktu; dan  

f  sumber belajar; 

Silabus untuk jenjang SMK diatur dalam Permendikbud No. : 60 Th 2014, 

lampiran II. 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta diklat meliputi : Mepelajari Modul, 

berdiskusi dengan teman sejawat, mengerjakan latihan/kasus/tugas dan 

merefleksi diri. 

 

E. Latihan/Tugas 

1. Lakukan identifikasi tentang ciri perubahan dalam diri peserta didik yang 

perlu diperhatikan guru. 

2. Buatlah ringkasan langkah-langkah  dalam penyusunan RPP. 

3. Uraikan ada beberapa ciri perubahan dalam diri peserta didik yang perlu 

diperhatikan guru. 

4. Salah satu prinsip dalam menyusun RPP adalah memperhatikan perbedaan 

individu peserta didik. Perbedaan individu dalam hal apa yang dimaksud 

dalam prinsip tersebut ? 

 

F. Rangkuman 

Tujuan utama pembelajaran adalah mendidik peserta didik agar tumbuh kembang 

menjadi individu yang bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan 

perbuatannya. Pencapaian tujuan pendidikan tersebut hendaknya dilakukan 

secara sadar dan terencana, terutama dalam hal mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi diri yang dimilikinya. Hasil belajar peserta didik dalam 

proses pembelajaran yang mendidik berupa perubahan tingkah laku yang disadari, 

kontinu, fungsional, positif, tetap, bertujuan, dan komprehensif. RPP merupakan 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu 

pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru.Pengembangan RPP 

dilakukansebelum awal semester atau awal tahun pelajaran dimulai, namun perlu 

diperbaharui sebelum pembelajaran dilaksanakan. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

a. Umpan Balik 

1) Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok Pembelajaran yang 

Mendidik ? 

2) Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan pemahaman 

dan pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok Pembelajaran yang 

Mendidik ? 

3) Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi Pembelajaran yang Mendidik agar kegiatan berikutnya 

lebih baik / lebih berhasil ? 

b. Tindak Lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah 

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa melihat 

atau membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum mencapai 

nilai minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat 

memperoleh nilai minimal 80. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2. PENGEMBANGAN 

KOMPONEN PERANCANGAN PEMBELAJARAN 

 

A. Tujuan 

Setelah peserta selesai mempelajari kegiatan pembelajaran ini diharapkan dapat 

memahami dan menerapkan Pengembangan komponen Perancangan 

Pembelajaran  

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mengembangkan Rancangan pembelajaran berdasarkan karakteristik mata 

pelajaran  

2. Mengembangkan Rancangan pembelajaran berdasarkan potensi peserta 

didik 

 

C. Uraian materi 

1. Pengembangan Komponen Perancangan Pembelajaran 

Materi pokok kegiatan pembelajaran 2 tentang Pengembangan Komponen 

Perancangan Pembelajaran terdiri dari 2 Sub Materi yaitu materi Pengembangan 

Rancangan Pembelajaran berdasarkan karakteristik mata pelajaran dan 

Pengembangan Rancangan pembelajaran berdasarkan potensi peserta didik. 

a. Pengembangan Rancangan Pembelajaran Berdasarkan Karakeristik 

Mata Pelajaran. 

1) Pengertian Rancangan Pembelajaran 

Rancangan pembelajaran dimaksudkan adalah perencanaan proses 

pembelajaran yang didefinisikan sebagai proses penetapan dan pemanfaatan 

sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-

kegiatan dan upaya yang akan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam 

mencapai tujuan. Sementara itu Roger A. Kaufman (Harjanto 1997:2) 
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mengemukakan bahwa "Perencanaan adalah suatu proyeksi (perkiraan) 

tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan absah dan 

bernilai. Secara garis besar perencanaan pengajaran mencakup kegiatan 

merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pengajaran, 

cara apa yang dipakai untuk menilai tujun tersebut, materi bahan apa yang 

akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, serta alat atau media 

apa yang diperlukan. (R. Ibrahim, 1993). Jadi, perencanaan pembelajaran 

adalah rencana yang dibuat oleh guru untuk memproyeksikan kegiatan apa 

yang akan dilakukan oleh guru dan siswa agar tujuan dapat tercapai. 

 

2) Tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran merupakan komponen pertama dalam rancangan 

pembelajaran dan secara esensi para ahli memberikan rumusan sebagai 

berikut: 

a. Bahwa tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau 

kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 

b. Bahwa tujuan dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang 

spesifik. 

4 (empat) manfaat dari tujuan pembelajaran menurut Nana Syaodih 

Sukmadinata (2002) yaitu: 

a. memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar 

mengajar kepada siswa, 

b. memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar, 

c. membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media 

pembelajaran, 

d. memudahkan guru mengadakan penilaian. 

 

3) Isi (materi pembelajaran)/ karakteristik mata pelajaran 

Materi pembelajaran merupakan unsur belajar yang penting mendapat 

perhatian oleh guru. Materi pelajaran merupakan medium untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang “dikonsumsi” oleh siswa. Karena itu, penentuan 

materi pelajaran mesti berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, misalnya 
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berita pengetahuan, penampilan, sikap dan pengalaman lainnya. Nana 

Sujana (2000) menjelaskan ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam 

menetapkan materi pelajaran diantaranya:  

(a) Materi pelajaran harus sesuai dan menunjang tercapainya tujuan;  

(b) Menetapkan materi pembelajaran harus serasi dengan urutan tujuan; (c) 

Materi pelajaran disusun dari hal yang sederhana menuju yang komplek 

b. Pengembangan Rancangan Pembelajaran Berdasarkan Potensi Peserta 

Didik. 

RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam 

silabus dengan kondisi di satuan pendidikan baik kemampuan awal peserta didik, 

minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, 

kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, 

dan/atau lingkungan peserta didik. Hal yang harus diperhatikan dalam rancangan 

pembelajaran: 

1. Mendorong partisipasi aktif peserta didik, 

2. Mengembangkan budaya membaca dan menulis. 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta diklat meliputi : Mempelajari Modul, 

berdiskusi dengan teman sejawat, mengerjakan latihan/kasus/tugas dan 

merefleksi diri. 

E. Latihan/Tugas 

1. Lakukan identifikaasi tentang tujuan pembelajaran 

2. Komponen apa yang harus diperhatikan dalam perancangan pembelajaran 

3. Rumusan tujuan pembelajaran sangat beragam, tetapi semuanya menunjuk 

pada esensi yang sama. Sebutkan esensi rumusan tujuan pembelajaran. 

4. RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam 

silabus dengan kondisi disatuan pendidikan. Kondisi apa saja yang dimaksud 

dalam satuan pendidikan tersebut ? 
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F. Rangkuman 

Perencanaan pembelajaran adalah proses penetapan dan pemanfaatan sumber 

daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan - kegiatan dan 

upaya - upaya yang akan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai 

tujuan. Tujuan pembelajaran merupakan komponen pertama dalam perencanaan 

pembelajaran. Tujuan mengawali komponen yang lainnya. Dalam merencanakan 

pembelajaran tujuan harus jelas, karena dengan tujuan yang jelas guru dapat 

memproyeksikan hasil belajar yang harus dicapai setelah anak belajar. Materi 

pelajaran merupakan medium untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

“dikonsumsi” oleh siswa. Karena itu, penentuan materi pelajaran mesti 

berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, misalnya berita pengetahuan, 

penampilan, sikap dan pengalaman lainnya. Guru dalam merencanakan 

pembelajaran menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi 

di satuan pendidikan baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, 

bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, Kebutuhan khusus, 

kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan 

peserta didik. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

a. Umpan Balik 

1) Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok Pembelajaran yang 

Mendidik ? 

2) Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok 

Pembelajaran yang Mendidik ? 

3) Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi Pembelajaran yang Mendidik agar kegiatan 

berikutnya lebih baik / lebih berhasil ? 
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b. Tindak Lanjut  

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah 

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa melihat 

atau membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum mencapai 

nilai minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat 

memperoleh nilai minimal 80.  
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 3. PENYUSUNAN 

RANCANGAN PEMBELAJARAN 

 

A. Tujuan 

Setelah peserta selesai mempelajari kegiatan pembelajaran ini diharapkan dapat 

memahami dan menerapkan Penyusunan Rancangan Pembelajaran  

 

B. Indikator pencapaian Kompetensi 

1. Mengidentifikasi Komponen RPP berdasarkan peraturan yang berlaku 

2. Menyusun RPP berdasarkan komponen yang diidentifikasi 

3. Menelaah RPP berdasarkan kelengkapan yang dipersyaratkan 

 

C. Uraian materi 

1. Penyusunan Rancangan Pembelajaran 

Materi pokok kegiatan pembelajaran 3 tentang Penyusunan Rancangan 

Pembelajaran terdiri dari 3 Sub Materi yaitu Identifikasi Komponen RPP 

berdasarkan peraturan yang berlaku, Penyusunan RPP berdasarkan komponen 

yang diidentifikasi dan Telaah RPP berdasarkan kelengkapan yang 

dipersyaratkan. Setelah mempelajari materi pokok ini peserta dapat 

mengidentifikasi Komponen RPP sesuai peraturan yang berlaku, menyusun RPP 

sesuai komponenyang diidentifikasi dan menelaah RPP berdasarkan 

kelengkapannya. 

a. Identifikasi Komponen RPP berdasarkan peraturan yang berlaku 

Komponen – komponen RPP secara operasional diwujudkan dalam bentuk format 

(mengacu pada Permendikbud No: 103 th 2014). Dapat dilihat pada Lampiran 1 

pada Modul ini. RPP paling tidak berisi komponen berikut ini : 

1) Identitas dan Kelengkapan Komponen 

2) Kompetensi Inti 
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3) Komptensi Dasar  

4) Indikator Pencapaian Kompetensi 

5) Materi Pembelajaran 

6) Kegiatan Pembelajaran 

7) Penilaian, Pembelajaran Remmedial dan Pengayaan 

8) Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar 

b. Penyusunan RPP berdasarkan komponen yang diidentifikasi 

Dalam menyusun RPP (lihat lampiran 3) harus disesuaikan dengan ketetapan 

yang telah diformulasikan sesuai dengan Permendikbud No: 103 th 2014. 

Sehingga minimal komponen yang dituliskan dalam RPP harus memuat ketetapan 

yang telah dituliskan dalam poin 1.1 tentang Identifikasi Komponen RPP 

berdasarkan peraturan yang berlaku (diuraikan di atas). Untuk menuliskan Tujuan 

Pembelajaran yang belum termuat dalam komponen dapat ditambahkan 

komponen tersebut dan dituliskan atara Indikator Pencapaian Kompetensi dan 

Materi Pembelajaran. 

c. Telaah RPP berdasarkan kelengkapan yang dipersyaratkan 

Telaah RPP merupakan kegiatan mengkaji RPP dalam rangka untuk 

mendapatkan kesesuaian dan ketepatan rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang telah dirancang untuk dilaksanakan dalam mencapai kompetensi peserta 

didik. Untuk menelaah RPP tersebut dibantu dengan format telah RPP (lihat 

lampiran 4). Untuk menelaah RPP berikut ini aspek-aspek yang termuat dalam 

format: (a) Identitas dan Kelengkapan Komponen, (b) Kompetensi Inti, (c) 

Kompetensi Dasar dan Indikator, (d) Tujuan Pelajaran, (e) Materi Pembelajaran, 

(f) Media, Alat dan Sumber Belajar, (g) Langkah Kegiatan Pembelajaran, (h) 

penilaian. 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta diklat meliputi : Mempelajari Modul, 

berdiskusi dengan teman sejawat, mengerjakan latihan/kasus/tugas dan 

merefleksi diri. 
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E. Latihan/Tugas 

1. Meliputi apa saja yang harus diperhatikan dalam menyusun RPP ? 

2. Lakukan telaah RPP menggunakan instrumen yang berlaku. 

3. Dalam menyusun RPP, keterkaitan dan keterpaduan apa saja yang perlu 

diperhatikan ? 

4. Pendekatan saintifik dapat menggunakan beberapa strategi seperti  

pembelajaran kontekstual. Apa yang dimaksud dengan Model pembelajaran 

dan berikan contohnya. 

 

F. Rangkuman 

1. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI, 

KD, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan 

pengalaman belajar. 

2. Dalam menyusun RPP (lihat lampiran 3) harus disesuaikan dengan ketetapan 

yang telah diformulasikan sesuai dengan Permendikbud No: 103 th 2014.  

3. Aspek-aspek dalam telaah RPP antara lain: (a) Identitas dan Kelengkapan 

Komponen, (b) Kompetensi Inti, (c) Kompetensi Dasar dan Indikator, (d) 

Tujuan Pelajaran, (e) Materi Pembelajaran, (f) Media, Alat dan Sumber 

Belajar, (g) Langkah Kegiatan Pembelajaran, (h) penilaian. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik 

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok penyusunan rancangan 

pembelajaran? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan pemahaman 

dan pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok penyusunan 

rancangan pembelajaran? 
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c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi pengembangan komponen penyusunan rancangan 

pembelajaran agar kegiatan berikutnya lebih baik / lebih berhasil ? 

2. Tindak Lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah mampu 

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa melihat atau 

membuka materi dengan nilai minimal 80.Bagi yang belum mencapai nilai minimal 

80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat memperoleh nilai 

minimal 80. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 4. PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN DI KELAS, DI LABORATORIUM, 

DAN DI LAPANGAN 

 

A. Tujuan 

Setelah peserta selesai mempelajari kegiatan pembelajaran ini diharapkan dapat 

memahami dan menerapkan Pelaksanaan Pembelajaran Di Kelas, Di 

Laboraturium, Dan Di Lapangan  

 

B. Indikator pencapaian Kompetensi 

1. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik dikelas dengan memperhatikan 

standar keamanan yang dipersyaratkan. 

2. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik dilaboratorium dengan 

memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. 

3. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik dilapangan dengan 

memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. 

 

C. Uraian materi 

a. Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas, di Laboratorium, dan di 

Lapangan 

Materi pokok kegiatan pembelajaran 4 tentang Pelaksanaan Pembelajaran terdiri 

dari 3 Sub Materi yaitu pelaksanaan pembelajaran di kelas, pelaksanaan 

pembelajaran di laboratorium, dan pelaksanaan pembelajaran di lapangan dengan 

memperhatikan standar keamanan. Setelah mempelajari materi pokok ini peserta 

dapat Menjelaskan pelaksanaan pembelajaran baik dikelas, di laboratorium 

maupun di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang berlaku. 

 

b. Pelaksanaan Pembelajaran Yang Mendidik di Kelas 
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Tahap pelaksanaan pembelajaran meliputi: 

a Kegiatan Pendahuluan  

1) mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan 

2) mendiskusikan kompetensi yang akan dipelajari  dan dikembangkan 

3) menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam 

kehidupan sehari-hari 

4) menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan 

dilakukan; dan 

5) menyampaikan lingkupdan teknik penilaian yang akan digunakan. 

b Kegiatan Inti 

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

untuk mencapai kompetensi,yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan 

proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, 

menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan 

c Kegiatan Penutup 

1) Kegiatan guru bersama peserta didik yaitu: (1) membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran; (2) melakukan refleksi terhadap kegiatan 

yang sudah dilaksanakan; dan (3) memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran; 

2) Kegiatan guru yaitu: (1) melakukan penilaian; (2) merencanakan kegiatan 

tindak lanjut pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan 

konseling dalam bentuk dan/atau memberikan tugas baik tugas individual 

maupun kelompok; dan 

3) Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
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c. Pelaksanaan Pembelajaran Yang Mendidik di Laboratorium 

Pembelajaran di laboratorium dominan dengan kegiatan yang lebih fokus pada 

kegiatan keterampilan. Tujuan pembelajaran laboratorium adalah untuk: (a) 

Pembuktian suatu konsep atau teori, (b) Demonstrasi operasional alat atau 

prosedur tertentu, (c) Penemuan sesuatu melalui cara atau prosedur tertentu. 

Berdasarkan tujuan pembelajaran di laboratorium, maka model Discovery 

Learning, Inquiry Learning, dan pembelajaran demonstrasi sangat efektif bila 

digunakan pada pembelajaran dilaboratorium. Model Discovery Learning terdiri 

atas enam tahapan: (1) Stimulation (simullasi/pemberian rangsangan), (2) Problem 

statemen (pertanyaan/identifikasi masalah), (3) Data collection (pengumpulan 

data), (4) Data processing (pengolahan data), (5)Verification (pembuktian), dan 

(6), Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi). 

Model Inquiry Learning terdiri atas delapan tahapan: (1) penyajian fenomena / 

observasi, (2) perumusan masalah, (3) pengajuan hipotesis, (4) pengumpulan 

data, (5) pengolahan data, (6) analisis data, (7) penyimpulan, (8) pelaporan. 

d. Pelaksanan Pemblajaran Yang mendidik di Lapangan 

Model pembelajaran di lapangan merupakan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan pada obyek nyata, seperti: alam terbuka, dunia kerja, atau obyek nyata 

yang lain. Ada beberapa hal yang sama dengan pembelajaran dilaboratorium, 

yaitu sama-sama menggunakan pembelajaran secara langsung terhadap obyek. 

Contoh-contoh pembelajaran di lapangan yang dapat ditemui saat ini adalah: 

karya wisata (study tour), praktik kerja industri (prakerin), dan magang. Ada istilah-

istilah lain yang menunjukkan sebagai kegiatan pembelajaran di lapangan, yaitu 

praktik kerja lapangan (PKL) dan studi lapangan, namun memiliki makna yang 

sama dengan istilah sebelumnya. 

Langkah-Langkah pembelajaran di lapangan sebagai berikut: 

a Persiapan 

Guru melakukan identifikasi: (a) kompetensi yang akan dikembangkan, (b) 

jumlah peserta didik yang terlibat, (c) waktu yang dialokasikan, (d) kondisi 

ekonomi / keuangan sekolah maupun peserta didik. 
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b Perencanaan 

Guru melakukan kegiatan: (a) merumuskan tujuan, (b) menentukan obyek, (c) 

menentukan alokasi waktu, (d) berkoordinasi dengan pemangku obyek, (e) 

menyusun program kerja/kegiatan. 

c Pelaksanaan 

Peserta didik kegiatan: (a) observasi lingkungan, (b) berpartisipasi dalam 

kegiatan, (c) mencatat semua kegiatan yang dilakukan, (d) mencatat temuan-

temuan yang diperoleh, (e) berkonsultasi dengan penanggung jawab 

kegiatan. 

d Tindaklanjut 

Guru dan peserta didik masing-masing melakukan: (a) Peserta didik membuat 

laporan kegiatan, dan mempresentasikan didepan kelas, (b) Guru melakukan 

evaluasi kegiatan. 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta diklat meliputi : Mempelajari Modul, 

berdiskusi dengan teman sejawat, mengerjakan latihan/kasus/tugas dan 

merefleksi diri. 

E. Latihan/Tugas 

1. Lakukan identifikaasi kegiatan pembelajaran di kelas 

2. Lakukan identifikaasi kegiatan pembelajaran di laboratorium 

3. Lakukan identifikaasi kegiatan pembelajaran di lapangan 

4. Berikan alasan mengapa harus melakukan pembelajaran di kelas, 

laboratorium, dan lapangan 

5. Uraikan karakteristik pembelajaran di kelas, laboratorium, dan lapangan 

6. Materi “pemeriksaan kekentalan minyak pelumas” lebih efektif dilakukan 

pemelajaran di kelas, laboratorium atau lapangan? Mengapa ? 
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F. Rangkuman 

Tujuan utama kegiatan pembelajaran adalah pencapaian hasil belajar yang 

maksimal. Untuk mencapai hal tersebut, maka kegiatan pembelajaran tidak hanya 

dialakukan dikelas, namun juga dilaboratorium dan lapangan. Pembelajaran dikelas, 

dominan dengan kegiatan pembahasan permasalahan yang bersifat teoritis. 

Sedangkan pembelajaran dilaboratorium, dominan dengan kegiatan permasalahan 

keterampilan. Selanjutnya pembelajaran dilapangan, dominan dengan kegiatan 

faktual apa adanya yang ada dilingkungan belajar. 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik 

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman yang berkaitan dengan materi pelaksanaan pembelajaran di 

kelas, laboratorium, dan lapangan? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan pemahaman 

dan pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok pelaksanaan 

pembelajarandi kelas, laboratorium, dan lapangan? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi pengembangan komponen penyusunan rancangan 

pembelajaran agar kegiatan berikutnya lebih baik/lebih berhasil ? 

2. Tindak Lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah mampu 

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa melihat atau 

membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum mencapai nilai minimal 

80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat memperoleh nilai 

minimal 80. 
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Kegiatan Pembelajaran 5. Media Pembelajaran Dan 

Sumber Belajar 

 

A. Tujuan 

Setelah peserta selesai mempelajari kegiatan pembelajaran ini diharapkan 

dapatmemahami dan menerapkan Media Pembelajaran Dan Sumber Belajar  

 

B. Indikator pencapaian Kompetensi 

1. Media pembelajaran yang relevan diidentifikasi  berdasarkan peserta didik. 

2. Media pembelajaran yang relevan diidentifikasi berdasarkan mata pelajaran 

yang diampu. 

3. Media pembelajaran yang relevan ditentukan berdasarkan media yang 

diidentifikasi. 

4. Media pembelajaran yang relevan digunakan berdasarkan media yang 

ditentukan. 

5. Sumber belajar yang relevan diidentifikasi  berdasarkan peserta didik. 

6. Sumber belajar yang relevan diidentifikasi berdasarkan mata pelajaran yang 

diampu. 

7. Sumber belajar yang relevan ditentukan  berdasarkan media yang 

diidentifikasi. 

8. Sumber belajar yang relevan digunakan  berdasarkan media yang ditentukan. 

9. Efektifitas penggunaan media dianalisis berdasarkan pencapaian tujuan 

pembelajaran 

10. Efisiensi penggunaan media dianalisis  berdasarkan daya guna. 

 

C. Uraian materi 

1. Media Pembelajaran dan Sumber Belajar 
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Materi media pembelajaran dan sumber belajar terurai dalam lima sub materi, 

yaitu: 

a. identifikasi media pembelajaran dan sumber belajar, 

b. pemilihan media pembelajaran dan sumber belajar,  

c. penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar,  

d. perancangan dan pembuatan media pembelajaran, dan  

e. analisis efektifitas dan efisiensi penggunaan media pembelajaran. 

 

2. Identifikasi Pembelajaran dan Sumber Belajar 

a. Pengertian Media Pembelajaran dan Sumber Belajar 

1) Pengertian Media Pembelajaran 

Istilah media berasal dari kata “medium”, yang secara harfiah memiliki arti 

tengah, perantara, atau pengantar. Dalam pembelajaran, media 

didefinisikan sesuai dengan peruntukannya, yaitu sarana yang 

mendukung terciptanya kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Berikut beberapa pengertian menurut para ahli: (a) Schramm (1977), 

media pembelajaran merupakan teknologi pembawa pesan (informasi) 

yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran; (b) Briggs 

(1977) mendefinisikan media pembelajaran sebagai sarana fisik untuk 

menyampaikan isi/materi pembelajaran; (c) Robertus Angkowo dan A. 

Kosasih (2007) menyatakan bahwa media dalam proses pembelajaran 

diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk 

menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau 

verbal; (d) Association for Education and Communication Technology 

(AECT), mengartikan kata media sebagai segala bentuk dan saluran yang 

dipergunakan untuk proses informasi; (e) Marshall McLuhan (dalam 

Oemar Hamalik, 2003: 201) berpendapat bahwa media adalah suatu 

ekstensi manusia yang memungkinkannya mempengaruhi orang lain 

yang tidak mengadakan kontak langsung dengan dia. 

2) Pengertian Media Sumber Belajar 

Seperti pada media, pengertian sumber belajar juga banyak disampaikan 

oleh para pakar pendidikan, namun secara umum memiliki makna yang 
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sama, berikut beberapa definisi: (a) AECT (Association of Education and 

Communication Technology, 1977) mendefinisikan sumber belajar adalah 

berbagai atau semua sumber baik yang berupa data, orang dan wujud 

tertentu yang digunakan oleh siswa dalam belajar baik secara terpisah 

maupun terkombinasi; (b) Nana Sudjana dan Achmad Rivai (2001) 

menyatakan bahwa sumber balajar adalah segala daya yang dapat 

dimanfaatkan guna memberikan kemudahan kepada seseorang dalam 

belajarnya; (c) Mulyasa (2003) menyatakan bahwa sumber belajar adalah 

segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik 

dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan 

keterampilan dalam proses belajar mengajar. 

b. Fungsi Media Pembelajaran dan Sumber Belajar 

1) Fungsi Media Pembelajaran antara lain: (a) Mengkonkretkan konsep - 

konsep yang bersifat abstrak, melalui gambar, grafik, model; (b) 

Membangkitkan motivasi belajar; (c) Memaksimalkan peran seluruh 

seluruh indera siswa; (c) Memaksimalkan peran seluruh seluruh indera 

siswa; (d) Mendekatkan dunia teori/konsep dengan realita; (e) 

Meningkatkan kemungkinan terjadinya interaksi langsung antara siswa 

dengan lingkungannya; (f) Menyajikan informasi belajar secara konsisten 

dan dapat diulang maupun disimpan menurut kebutuhan. 

2) Fungsi sumber belajar antara lain: (a) Menginformasikan sejumlah 

penemuan baru; (b) Memandu langkah-langkah operasional pada 

keterampilan; (c) Memberikan ilustrasi dan contoh-contoh terkait dengan 

materi yang dipelajari; (d) Menunjukkan berbagai permasalahan yang 

merupakan konsekuensi logis dari perilaku masyarakat. 

c. Manfaat Media Pembelajaran dan Sumber Belajar 

1) Manfaat Media Pembelajaran antara lain: (a) Mempermudah pemahaman 

siswa terhadap materi ajar; (b) Siswa dapat belajar tanpa batasan waktu 

tertentu; (c) Mempermudah pencapaian ketuntasan belajar; (d) 

Penyampaian materi dapat diseragamkan; (e) Efiensi waktu dan biaya; (f) 

Proses pembelajaran menjadi lebih menarik. 
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2) Manfaat sumber belajar antara lain: (a) Memperkaya informasi/wawasan 

siswa; (b) Memantapkan pemahaman terhadap pengetahuan atau 

keterampilan serta sikap siswa; (c) Memungkinkan siswa belajar dengan 

cara yang disukainya. 

 

d. Klasifikasi Media Pembelajaran dan Sumber Belajar 

1) Klasifikasi media pembelajaran antara lain: (a) Media cetak/teks; (b) 

Media pameran/display; (c) Media suara; (d) Media gambar bergerak; (e) 

Multimedia (gabungan teks, suara, grafis, video, dan animasi); (f) Media 

berbasis web dan internet. 

2) Klasifikasi sumber pembelajaran antara lain: (a) Bahan ajar, (b) Produk, 

baik dari industri maupun perorangan; (c) Manusia; (d) Lingkungan; (e) 

Media elektronik. 

 

3. Pemilihan Media Pembelajaran dan Sumber Belajar 

a Pemilihan Media Pembelajaran 

Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran 

antara lain: 

1) Apakah media yang digunakan sesuai dengan kurikulum?; 

2) Apakah media yang digunakan sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran ?;  

3) Apakah informasi yang terkandung didalam media akurat dan baru?;  

4) Apakah informasi yang terdapat didalam media disampaikan dengan 

jelas?;  

5)  Apakah media yang akan digunakan mampu memotivasi dan 

memancing minat belajar siswa?;  

6)  Apakah media pembelajaran yang dipilih mampu melibatkan mental 

siswa dalam aktivitas pembelajaran?;  

7) Apakah kualitas teknis media pembelajaran yang akan digunakan baik ?; 
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8) Apakah media pembelajaran yang akan digunakan memiliki keluwesan 

dan kepraktisan ?; 

9) Apakah media yang akan digunakan telah diuji coba sebelumnya?;  

10) Apakah media yang akan digunakan bebas dari kepentingan iklan 

komersial yang ada didalamnya?;  

11) Apakah penggunaan media dilengkapi dengan petunjuk tentang cara 

penggunaannya ? 

b Pemilihan Sumber Belajar 

Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuan sumber belajar 

antara lain:  

1) Apakah sumber belajar yang digunakan sesuai dengan kurikulum?;  

2)  Apakah sumber belajar yang digunakan sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran?;  

3) Apakah informasi yang terkandung didalam sumber belajar akurat dan 

baru?; 

4) Apakah informasi yang terdapat didalam  disampaikan dengan jelas?;  

5) Apakah sumber belajar yang akan digunakan mampu memotivasi minat 

belajar siswa?;  

6)  Apakah sumber belajar yang dipilih mampu melibatkan mental siswa 

dalam aktivitas pembelajaran?;  

7) Apakah kualitas teknis sumber belajar pembelajaran yang akan digunakan 

baik?;  

8) Apakah penggunaan media dilengkapi dengan petunjuk tentang cara 

penggunaannya?. 

 

4. Penggunaan Media Pembelajaran dan Sumber Belajar 

a. Penggunaan Media Pembelajaran 

Penggunaan media harus efektif agar hasil pembelajaran dapat mencapai hasil 

yang maksimal, berikut ini tahapannya: 

1) Persiapan, meliputi: (a) Memilih media sesuai tujuan pembelajaran; (b) 

mempelajari ketentuan operasional; (c) Menyiapkan tempat; (d) 
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Menyiapkan perangkat pendukung, misal: sumber listrik, layar, kabel 

perpanjangan; (e) Melakukan uji coba operasi. 

2) Penyajian, meliputi: (a) Mengoperasikan media; (b) Mengamati kinerja 

media; (c) Menggunakan media dalam pembelajaran; (d) Mengamati 

respon siswa selama penggunaan media pembelajaran; (e) Mematikan 

media usai penyajian (media yang menggunakan listrik atau). 

3) Pasca penyajian, meliputi: (a) Mengecek kelengkapan perangkat media; 

(b) Membersihkan bagian-bagian yang kotor; (c) Melakukan pengemasan; 

(d) Menyimpan di tempat yang aman. 

 

5. Penggunaan Sumber Belajar 

Penggunaan sumber belajar harus efektif agar hasil pembelajaran dapat mencapai 

hasil yang maksimal, berikut ini tahapannya:  

a. Persiapan, meliputi: (1) Memilih sumber belajar yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran; (2) Mencermati ketentuan penggunaan sumber belajar; (3) 

Menyiapkan tempat; (4) Melakukan pengecekan kelengkapan perangkat 

sumber belajar; (5) Melakukan uji coba operasional sumber belajar. 

b. Penyajian, meliputi: (1) Menggunakan sumber belajar; (2) Mengamati respon 

siswa selama penggunaan sumber belajar. 

c. Pasca penyajian, meliputi: (1) Mengecek kelengkapan sumber belajar; (2) 

Membersihkan (merapikan); (3) Melakukan pengemasan; (4) Menyimpan di 

tempat yang aman. 

 

6. Perancangan dan Pembuatan Media Pembelajaran 

a Perancangan Media Pembelajaran 

Dalam pembuatan media pembelajaran perlu memperhatikan tahap perancangan 

yang dilakukan sebagai berikut:  

(1) Analisis substansi kurikulum;  

(2) Analisis kebutuhan media;  
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(3) Identifikasi keberadaan media di masyarakat;  

(4) Identtifikasi ketersediaan sumber daya; 

(5) Identifikasi kemudahan memperoleh bahan;  

(6) Menghitung prediksi biaya yang dibutuhkan;  

(7) Membandingkan biaya pembuatan dengan produk pabrikan;  

(8) Melakukan perancangan media. 

 

b Pembuatan Media Pembelajaran 

Dalam pembuatan media pembelajaran hal yang perlu diperhatikan antara lain:  

1) Berorientasi pada tujuan pembelajaran;  

2) Memiliki kemudahan misal harga terjangkau, mudah dibuat, dsb 

3) Memiliki keluwesan/kesesuaian, misal sesuai topik yang dibahas, sesuai 

dengan kondisi peserta didik;  

4) dapat memotivasi peserta didik. 

 

7. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Media 

Pembelajaran 

a Analisis Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran 

Menurut Drucker (dalam Bram, 2005: 4), efektifitas merupakan suatu pengukuran 

ketercapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Maka efektifitas dapat 

didefinisikan dengan melakukan pekerjaan yang benar. Unsur utama dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran adalah proses dan hasil pembelajaran. Sehingga 

kalau ingin mengetahui efektivitas penggunaan suatu media pembelajaran, maka 

yang harus dijawab adalah: 

1) Apakah penggunaan media pembelajaran meningkatkan memotivasi 

belajar siswa ? 

2) Apakah penggunaan media pembelajaran mempermudah proses 

pembelajaran bagi guru? 
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3) Apakah penggunaan media pembelajaran meningkatkan prestasi belajar 

siswa? (sesuai tujuan) 

Berdasarkan uraian di atas, maka analisis efektivitas penggunaan media 

pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek di bawah ini. 

Pengukuran Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran: 

No. Unsur yang diukur Kategori 

1 2 3 4 

1 Apakah penggunaan media 
pembelajaran meningkatkan memotivasi 
belajar siswa ? 

    

2 Apakah penggunaan media 
pembelajaran mempermudah proses 
pembelajaran bagi guru ? 

    

3 Apakah penggunaan media 
pembelajaran meningkatkan prestasi 
belajar siswa ? 

    

Jumlah Skor     

Rata-Rata Skor Jumlah Skor / 3 = 

Catatan: 
1 = Tidak 
2 = Kurang 
3 = Agak 
4 = Sangat 

 

b Analisis Efisiensi Penggunaan Media Pembelajaran 

Menurut Anthony (2005), bahwa efisiensi adalah rasio output terhadap input, atau  

jumlah output perunit input. Pada penggunaan media pembelajaran, output 

meliputi biaya, tenaga, dan waktu yang digunakan. Sehingga yang harus dijawab 

ketika ingin mengetahui efisiensi penggunaan media pembelajaran adalah: 

1. Apakah biaya yang dihabiskan saat penggunaan media dalam 

pembelajaran terbatas ? 

2. Apakah tenaga yang dikeluarkan saat penggunaan media dalam 

pembelajaran terbatas ? 

3. Apakah waktu yang diperlukan saat penggunaan media dalam 

pembelajaran terbatas ? 

Berdasarkan uraian di atas, maka analisis efisiensi penggunaan media 

pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan daftar ceki. 
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Pengukuran Efisiensi Penggunaan Media Pembelajaran: 

No. Unsur yang diukur Kategori 

1 2 3 4 
1 Apakah biaya yang dihabiskan saat 

penggunaan media dalam pembelajaran 
terbatas ? 

    

2 Apakah tenaga yang dikeluarkan saat 
penggunaan media dalam pembelajaran 
terbatas ? 

    

3 Apakah waktu yang diperlukan saat 
penggunaan media dalam pembelajaran 
terbatas ? 

    

Jumlah Skor     

Rata-Rata Skor Jumlah Skor / 3 = 
Catatan: 

1 = Tidak  3 = Agak 
2 = Kurang  4 = Sangat 

 

Rubrik Pengukuran Efektivitas/Efisiensi Penggunaan Media Pembelajaran 

 

Rata-Rata 
Skor 

Kategori 

3,5 – 4,0 Penggunaan media pembelajaran sangat efektif/efisien 
2,5 – 3,4 Penggunaan media pembelajaran agak efektif/efisien 

1,5 – 2,4 Penggunaan media pembelajaran kurang efektif/efisien 
< 1,5 Penggunaan media pembelajaran tidak efektif/efisien 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta diklat meliputi : Mempelajari Modul, 

berdiskusi dengan teman sejawat, mengerjakan latihan/kasus/tugas dan 

merefleksi diri. 

 

E. Latihan/Tugas 

Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas dengan ketentuan di 

bawah ini. 

 

1. Peserta dibagi menjadi lima kelompok. 

2. Kelompok 1 membahas Identifikasi Media Pembelajaran dan Sumber Belajar 
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3. Kelompok 2 membahas Pemilihan Media Pembelajaran dan Sumber Belajar 

4. Kelompok 3 membahas Penggunaan Media Pembelajaran dan Sumber 

Belajar 

5. Kelompok 4 membahas Perancangan dan Pembuatan Media Pembelajaran 

6. Kelompok 5 membahas Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Media 

Pembelajaran 

7. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain 

8. Waktu pembahasan 30 menit 

Anda diminta merancang penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar 

untuk topik “membersikan dan menyetel kerenggangan busi motor”. Silahkan 

diidentifikasi: 

1. Media pembelajaran dan sumber belajar yang digunakan ? 

2. Alat penunjang yang diperlukan ? 

3. Langkah-langkah penggunaan media pembelajaran ? 

 

F. Rangkuman 

Media pembelajaran dan sumber belajar memiliki peran penting dalam kegiatan 

pembelajaran, karena kontribusinya sangat besar terhadap hasil belajar.Karena 

itu pemilihan media pembelajaran dan sumber belajar menjadi hal yang sangat 

menentukan, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran.Namun ada yang lebih 

penting yaitu kemampuan menggunakan media pembelajaran dan sumber 

belajar.Kalau media pembelajaran dan sumber belajar dipilih dengan tepat dan 

digunakan secarfa efektif maka dapat dipastikan efektivitas hasil belajar dapat 

diperoleh. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik 

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman yang berkaitan dengan materi media pembelajaran dan 

sumber belajar? 
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b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok media 

pembelajaran dan sumber belajar? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi media pembelajaran dan sumber belajar agar 

kegiatan berikutnya lebih baik/lebih berhasil ? 

2. Tindak Lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah mampu 

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa melihat atau 

membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum mencapai nilai minimal 

80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat memperoleh nilai 

minimal 80. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 6. PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN TRANSAKSIONAL DALAM 

PEMBELAJARAN 

 

A. Tujuan 

Setelah peserta selesai mempelajari kegiatan pembelajaran ini diharapkan dapat 

memahami dan menerapkan Pengambilan Keputusan Transaksional Dalam 

Pembelajaran. 

 

B. Indikator pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan Keputusan transaksional dalam pembelajaran berdasarkan 

efektifitas komunikasi 

2. Melaksanakan Keputusan transaksional dalam pembelajaran dengan situasi 

yang berkembang 

3. Mengelola Komunikasi efektif secara berkelanjutan sesuai dengan situasi 

yang berkembang. 

 

C. Uraian materi 

1. Pengambilan Keputusan Transaksional Dalam Pembelajaran 

Materi media pembelajaran dan sumber belajar terurai dalam tiga sub materi, yaitu:  

a. pendahuluan (pembahasan hal-hal yang bersifat umum),  

b. melaksanakan transaksional dalam pembelajaran, dan  

c. mengelola komunikasi secara berkelanjutan. 
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2. Pengertian, Fungsi dan Manfaat Keputusan Transaksional 

a Pengertian 

Mencermati keputusan-keputusan guru yang terkait dengan kegiatan 

pembelajaran, terdapat dua macam keputusan yang biasanya diambil, yaitu 

keputusan situasional dan transsaksional. Keputusan situasional dilakukan 

guru saat menyusun perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan. 

Sedangkan untuk pengambilan keputusan transaksional dilakukan guru ketika 

manjalankan pembelajaran. 

Saat menjalankan pembelajaran, situasi yang berkembang di lapangan belum 

tentu sesuai dengan yang telah direncanakan. Kemudian guru berusaha 

menyesuaikan situasi yang terjadi dengan perencanaan yang telah dibuat, 

tanpa mengurangi tujuan yang akan dicapai. Keputusan yang diambil oleh 

guru inilah yang disebut dengan keputusan transaksional. 

Keputusan yang bersifat transaksional memerlukan penyesuaian-

penyesuaian berdasarkan umpan balik yang diperoleh guru dari interaksinya 

dengan siswa maupun interaksi antarsiswa, sementara kegiatan belajar 

mengajar tetap berlangsung. Sehingga kunci dari keputusan transaksional 

sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi, guru-siswa dan siswa-siswa. 

b Fungsi Keputusan Transaksional 

1) Mengarahkan model interaksi antara guru-siswa, siswa-siswa ke arah 

yang lebih terbuka. 

2) Membiasakan komunikasi dengan landasan pemikiran rasional dan 

berdasarkan fakta-fakta. 

3) Membangun model komunikasi yang sehat dalam pembelajaran 

c Manfaat Keputusan Transaksional 

1) Mengharmoniskan hubungan antar personal dalam pembelajaran 

2) Mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, walaupun terjadi 

perubahan pada lingkungan belajar siswa. (tidak sesuai dengan yang 

direncanakan). 
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3. Pelaksanaan Transaksional Dalam Pembelajaran 

a. Sikap Dasar Manusia 

Menyimak bahwa kualitas interaksi menjadi hal sangat penting dalam 

pengambilan keputusan secara transaksional, maka perlu dipahami pula 

bahwa ada tiga sikap dasar manusia, yaitu Ego Orang Tua (O), Dewasa (D), 

dan Anak (A). Dan setiap orang memiliki ketiga sikap tersebut, hanya 

munculnya yang dipengaruhi oleh kondisi dan situasi yang dihadapi. 

1) Ego Orang Tua (parent exteropsychic): O. Ego Orang Tua adalah 

gambaran yang ditampilkan seseorang seperti layaknya orang tua (ayah 

dan ibu). Yakni penampilan yang terikat kepada sistem nilai, moral dan 

serangkaian kepercayaan. Bentuk nyatanya berupa pengontrolan, 

membimbing, membantu mengarahkan, menasehati, menuntun atau 

mengecam, mengkritik, mengomando, melarang, mencegah atau 

memerintah dsb. 

2) Ego Orang Dewasa (adult neopsychic): D. Ego Orang Dewasa adalah 

reaksi yang bersifat realistis dan logis.Status ego ini sering disebut komplek 

Karena bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan hasil 

pemerosesan informasi dari data dan fakta lapangan.Kata-kata yang sering 

dipergunakan adalah benar, salah, efektif, masuk akal, dsb. 

3) Ego Anak-Anak (child archeopsychic): A. Ego Anak-Anak merupakan 

keadaaan dan reaksi emosi yang kadang-kadang adaptif, intuitif, kreatif, 

dan emosional, tetapi kadang-kadang juga bertindak lepas, ingin terbebas 

dari pengaruh orang lain. Kata-kata yang sering digunakan dapat berupa 

“Wah !”, Tidak mau. Tidak bisa, dsb. 

b. Jenis Transaksi 

Menurut Berne, transaksi merupakan jalinan antar ego. Untuk dua orang yang 

berada dalam suatu ruanngan, maka akan terjadi pertemuan 6 ego. Dari sudut 

ego ini, Berne mengemukakan adanya 3 macam, yaitu transaksi yang bersifat 

Komplementer, Silang (Crossed) dan Tersamar atau Semu (Ulterior) 

1) Transaksi parallel/sejajar adalah transaksi antar dua ego yang sama, 

seperti O dengan O, D dengan D, atau A dengan A. Contoh transaksi O-
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O tampak pada orang yang tengah bertengkar, transaksi D-D dapat 

ditemui pada situasi suatu seminar, transaksi A-A dapat dilihat pada orang 

yang sedang berpacaran. 

2) Transaksi silang merupakan transaksi antar dua ego yang berbeda. 

Contoh transaksi O–D dapat kita jumpai pada ujian skripsi, transaksi O–

A dapat kita lihat saat guru di kelas, dan transaksi D–A dapat kita jumpai 

pada komunikasi dokter-pasien. 

3) Transaksi tersamar atau semu adalah transaksi antar dua ego namun 

diikuti terjadinya transaksi dua ego lain yang tidak kelihatan atau tertutup, 

namun dirasakan oleh orang yang melakukannya. Transaksi yang tak 

kelihatan itu mengandung kesan psikologis. Hal ini dapat ditemui saat 

seseorang melakukan kesepakatan, namun terpaksa sehingga tampak 

pada wajahnya yang kurang begitu bahagia. 

c. Posisi Dasar Seseorang Ketika Berkomunikasi 

Ada empat posisi dasar seseorang ketika berkomunikasi, yaitu: saya OK – 

kamu OK, saya OK – kamu tidak OK, saya tidak OK – kamu Ok, saya tidak 

OK – kamu tidak OK 

1) Saya OK – Kamu OK, Posisi ini menunjukkan bahwa individu mempunyai 

kercayaan pada diri sendiridan orang lain. 

2) Saya OK – Kamu tidak OK, Posisi ini mengggambarkan individu yang 

membutuhkan orang lain, tetapi tidak ada yang cocok, individu merasa 

superior. 

3) Saya tidak OK – Kamu OK, Posisi ini menggambarkan bahwa individu 

merasa tidak terpenuhi kebutuhannya, dan merasa bersalah. 

4) Saya tidak OK – Kamu tidak OK, Posisi ini menggambarkan bahwa dirinya 

merasa tidak baik, dan menganggap orang lain juga tidak baik. 

 

 

 

4. Pengelolaan Komunikasi Secara Berkelanjutan 

a. Implementasi Keputusan Transaksional dalam Pembelajaran 
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Tuntutan pembelajaran saat ini semakin tinggi, sehingga kreativitas dan 

produktivitas guru sangat dibutuhkan.Selain itu, kemampuan guru untuk 

berkomunikasi secara efektif juga diperlukan agar mampu mengubah sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran.Melakukan keputusan secara transaksional merupakan salah 

satu kemampuan yang harus dimiliki guru agar pesan-pesan yang disampaikan 

menjadi efektif.Sehingga yang harus dikuasai guru dalam implementasi 

keputusan transaksional di sekolah seperti diuraikan di bawah ini. 

1) Mampu menangkap status ego yang dominan pada siswanya. 

Mencermati ego yang muncul dari siswa berdasarkan pesan yang telah 

disampaikan. 

2) Merespon pesan siswa dengan ego yang sesuai. Memberikan respon 

yang sesuai dengan pesan siswa. 

3) Mengupayakan ego dewasa dominan ketika berkomunikasi dengan 

siswa.Mengendalikan status ego dewasa secara dominan, sehingga 

dapat mempengaruhi siswa untuk menggunakan status ego dewasa 

dalam berkomunikasi. 

4) Mengupayakan posisi “Saya OK – Kamu OK” saat berkomunikasi. 

Membangun kepercayaan kepada diri sendiri maupun pada orang lain. 

b. Pengelolaan Keputusan Transaksional Dalam Pembelajaran 

Menyadari betapa pentingya keputusan transaksional dalam pembelajaran, 

sehingga perlu adanya pengelolaan secara intensif yang perlu dilakukan.  

Adapun tindakan-tindakan tersebut sebagai berikut: 

1) Identifikasi status ego yang dominan pada siswa. Secara bertahap guru 

harus mengenal lebih dalam tentang status ego siswa yang menjadi 

binaannya. Baik secara perorangan maupun kelompok 

2) Pengembangan respon efektif. Menyikapi status ego yang dominan pada 

siswa, guru harus menyiapkan tindakan-tindakan atau menunjukkan 

status ego yang tepat 
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3) Pengendalian status ego dewasa. Tugas guru adalah memberdayakan 

siswa, sehingga harus selalu berupaya agar siswa dapat berkembang 

kearah yang dominan dengan status ego dewasa 

4) Pengembangan pola pikir positif dalam komunikasi. Mengendalikan 

status ego dewasa akan efektif bila disertai dengan pengembangan pola 

pikir positif. Sehigga respon yang diberikan dapat memberikan 

pemecahan permasalahan yang efektif 

5) Analisis pengambilan keputusan secara periodik secara bersama-sama. 

Pengembangan keputusan transaksional perlu dilakukan terus menerus 

secara periodik. Kegiatan ini akan sangat efektif bila dilakukan bersama-

sama, sehingga semua permasalahan yang dihadapi para guru dapat 

dicermati dari berbagai sudut pandang personal. Hal ini akan 

meningkatkan keterampilan para guru dalam pengambilan keputusan 

transaksional. 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta diklat meliputi : Mempelajari Modul, 

berdiskusi dengan teman sejawat, mengerjakan latihan/kasus/tugas dan 

merefleksi diri. 

 

E. Latihan/Tugas 

Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas di bawah ini. 

1. Peserta dibagi menjadi enam kelompok. 

2. Kelompok 1 dan 2 membahas PENDAHULUAN 

3. Kelompok 3 dan 4 membahas MELAKSANAKAN TRANSAKSIONAL DALAM 

PEMBELAJARAN 

4. Kelompok 5 dan 6 membahas MENGELOLA KOMUNIKASI SECARA 

BERKELANJUTAN 

5. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain 
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Kasus. 

Pada suatu kegiatan diklat, terjadi percakapan antara Fasilitator (F) dengan 

Guru (G), 

Fasilitator : Bapak dan Ibu peserta Diklat, besok akan diakukan 

microteaching, yang topiknya sesuai dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Pendidik : Rupanya Bapak Fasilitator masih belum percaya dengan 

kami yang ada disini. Padahal kami ini sudah 

berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam mengajar. 

Fasilitator : Bukan begitu. Kami hanya ingin mengetahui kompetensi 

Bapak dan Ibu dalam pengajaran melalui microteaching. 

Pendidik : Sebenarnya kami keberatan. Tapi kalau memang harus, ya 

terpaksa kami ikut saja. 

 

Pertanyaan:  

Lakukan analisis terhadap kasus di atas, kemudian tentukan: 

1. Jenis transaksi yang terjadi 

2. Berikan alasannya 

 

F. Rangkuman 

Komunikasi merupakan unsur pokok dalam kegiatan pembelajaran, semakin 

efektif komunikasi yang dikembangkan maka akan semakin efektif pula transfer 

informasi dalam komunikasi tersebut. Pada dasarnya, manusia memiliki tiga sikap 

dasar, yaitu: Ego Orang Tua (parent exteropsychic), Ego Orang Dewasa (adult 

neopsychic) : D, dan Ego Anak-Anak (child archeopsychic). Jenis transaksi terdiri 

atas tiga macam, yaitu: parallel/sejajar, silang, dan tersamar. Dalam implementasi 

keputusan transaksional, guru diharapkan: mampu menangkap status ego dan 

merespon pesan siswa, berkomunikasi dengan ego dewasa secara dominan, dan 
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mengupayakan posisi “Saya OK – Kamu OK” saat berkomunikasi. Selanjutnya 

keputusan transaksional tersebut dikelola secara intensif 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik 

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman yang berkaitan dengan materi Pengamabilan Keputusan 

Transaksional Dalam Pembelajaran? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok 

Pengamabilan Keputusan Transaksional Dalam Pembelajaran? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi Pengamabilan Keputusan Transaksional Dalam 

Pembelajaran agar kegiatan berikutnya lebih baik/lebih berhasil ? 

2. Tindak Lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah mampu 

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa melihat atau 

membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum mencapai nilai minimal 

80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat memperoleh nilai 

minimal 80. 
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Modul Pembelajaran Yang Mendidik berisi materi yang sangat diperlukan guru 

dalam menjalankan tugasnya baik di kelas, laboratorium, dan di lapangan.Mulai 

dari perancangan kegiatan pembelajaran beserta perangkat yang diperlukan, 

sampai dengan pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada model 

pembelajaran efektif.Salah satu ciri dari model pembelajaran efektif adalah 

terjadinya komunikasi yang saling menghargai antara guru dengan peserta 

didik.Baik guru maupun peserta didik dominan dengan ego orang dewasa. 

 

B. Tindak Lanjut 

Peserta dinyatakan kompeten (dinyatakan tuntas) pada kompetensi guru mata 

pelajaran 4 Menyelenggarakan Pembelajaran Yang Mendidik (sesuai 

Permendikbud no 16 tahun 2007) dalam mempelajari modul ini apabila telah 

mampu menjawab soal-soal evaluasi/latihan dalam modul ini, tanpa melihat atau 

membuka materi dengan nilai minimal 80. Bila ternyata belum kompeten (belum 

mencapai nilai minimal 80) maka diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi 

sehingga dapat memperoleh nilai minimal 80, selanjutnya dapat mempelajari 

modul yang lain untuk menempuh kompetensi selanjutnya. 

 

C. Evaluasi 

SOAL 

1. Uraikan ada Beberapa ciri perubahan dalam diri peserta didik yang 

perludiperhatikan guru. 

2. Salah satu prinsip dalam menyusun RPP adalah memperhatikanperbedaan 

individu peserta didik. Perbedaan individu dalam hal apa yang dimaksud 

dalam prinsip tersebut ? 

3. Sebutkan esensi rumusan tujuan pembelajaran? 
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4. RPP yang dikembangkan guru harus menyesuaikan kondisi di satuan 

pendidikan, kondisi apa saja yang dimaksud tersebut? 

5. RPP harus memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antar muatan, apa 

yang dimaksud hal tersebut? 

6. Apa yang dimaksud dengan Model pembelajaran dan berikan contohnya? 

7. Bagaimana tahap pelaksanaan dalam pembelajaran? 

8. Apa yang dilakukan guru dalam kegiatan pendahuluan? 

9. Anda diminta merancang penggunaan media pembelajaran dan sumber 

belajar untuk topik “membersihkan dan menyetel kerenggangan busi motor”. 

Silahkan diidentifikasi 

a. Media pembelajaran dan sumber belajar yang digunakan ? 

b. Alat penunjang yang diperlukan ? 

c. Langkah-langkah penggunaan media pembelajaran ? 

10. Perhatikan Kasus berikut: 

Pada saat kegiatan diklat dengan topik “bagaimana mengajar yang efektif”, terjadi 

percakapan antara Fasilitator dengan Pendidik, 

Percakapan 1 

Fasilitator : Bapak dan Ibu peserta Diklat, besuk akan diadakan 

microteaching yang topiknya sesuai dengan mata 

pelajaran yang Bapak/Ibu ampu 

Pendidik : Rupanya Bapak Fasilitator masih belum percaya 

dengan kami yang ada disini. Padahal kami ini sudah 

berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam mengajar. 

Percakapan 2 

Fasilitator : Bukannya tidak percaya. Kami hanya ingin mengetahui 

kompetensi Bapak dan Ibu dalam pengajaran melalui 

microteaching. 

Pendidik : Sebenarnya kami keberatan. Tapi kalau memang 

harus, ya terpaksa kami ikut saja. 
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Pertanyaan: 

Lakukan analisis terhadap kasus di atas, kemudian tentukan: 

1. Jenis transaksi yang terjadi 

2. Berikan alasannya 

 

D. Kunci Jawaban 

1. Perubahan tingkah laku peserta didik yang perlu diperhatikan guru antara 

lain : 

a.  Perubahan tingkah laku harus disadari peserta didik 

b.  Perubahan tingkah laku dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. 

c. Perubahan tingkah laku dalam belajar bersifat positif dan aktif. 

d.    Perubahan tingkah laku dalam belajar tidak bersifat sementara. 

e.    Perubahan tingkah laku dalam belajar bertujuan. 

f.     Perubahan tingkah laku mencakup seluruh aspek tingkah laku. 

2. Perbedaan individu dalam hal: kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, 

motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, 

kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, 

dan/atau lingkungan peserta didik. 

3. Esensi rumusan tujuan pembelajaran: (a) tujuan pembelajaran adalah 

tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran; (b) tujuan dirumuskan dalam bentuk 

pernyataan atau deskripsi yang spesifik. 

4. 
Kondisi yang dimaksud dalam satuan pendidikan adalah : kemampuan 

awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan 

sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar 

belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik. 

5. KI, KD, indikator  pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan 

pengalaman  belajar. 
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6. Model pembelajaran merupakan suatu bentuk pembelajaran yang 

memilikinama, ciri,sintak, pengaturan, dan budaya . Contohnya : discovery 

learning, project - based learning, problem - based learning,inquiry 

learning. 

7. Kegiatan Pendahuluan, Kegiatan Inti dan Kegiatan Penutup 

8. Yang dilakukan guru dalam kegiatan pendahuluan: 

a mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan, 

b menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya, 

c menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang 

akan dilakukan, 

d menyampaikan lingkupdan teknik penilaian. 

9. Lihat Rubrik Penilaian Media Pembelajaran dan Sumber Belajar (lampiran 

1). 

10. Lihat Rubrik Transaksional Dalam Pembelajaran (lampiran 2). 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

RUBRIK PENILAIAN MEDIA PEMBELAJARAN DAN SUMBER BELAJAR 

(KASUS) 

No. Pertanyaan Alternatif Jawaban 
Skor 
maks 

Skor 
perolehan 

1 a. Media 
pembelajaran 
yang 
digunakan. 

Media pameran/display, yaitu 
benda asli (busi). 

7 
 

Jumlah minimal separo dari 
jumlah siswa. 

7  

b. Sumber belajar 
yang 
digunakan. 

Buku manual motor atau 
handout. 

3  

Jumlah minimal separo dari 
jumlah siswa. 

3  

2 Alat penunjang. Pembersih kerak (kawat, 
kertas gosok). 

5  

3 a. Langkah-
langkah 
penggunaan 
media 
pembelajaran. 

Persiapan (skor @ 4) 

1) Memilih media 
pembelajaran yang sesuai 
tujuan pembelajaran. 

2) Menyiapkan media sesuai 
jumlah yang diperlukan. 

3) Menyiapkan tempat (bila 
diperlukan). 

4) Melakukan uji coba 
penggunaan media. 

16  

 Penyajian (skor @ 4) 

1) Mendemonstrasikan cara 
membersihkan busi. 

2) Meminta siswa menirukan 
apayang telah dilakukan 
guru. 

3) Mengamati kinerja siswa. 

12  

 Paska penyajian (skor @ 3) 

1) Mengecek kelengkapan 
perangkat media. 

2) Membersihkan bagian-
bagian yang kotor. 

3) Melakukan pengemasan. 
4) Menyimpan di tempat 

yang aman. 

12  
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b. Langkah-
langkah 
penggunaan 
sumber 
belajar. 

Persiapan (skor @ 3) 

1) Memilih sumber belajar 
sesuai dengan tujuan 
pembelajaran. 

2) Mencermati buku 
pedoman penggunaan 
sumber belajar. 

3) Menyiapkan sejumlah 
yang dibutuhkan. 

4) Menyiapkan tempat (bila 
diperlukan). 

5) Melakukan uji coba 
operasional sumber 
belajar (bila diperlukan). 

15  

 Penyajian (skor @ 3,5) 

1) Menggunakan sumber 
belajar dalam kegiatan 
pembelajaran. 

2) Mengamati respon siswa 
selama penggunaan 
sumber belajar. 

7  

  Paska Penyajian (skor @ 2) 

1) Mengecek kelengkapan 
perangkat sumber belajar. 

2) Membersihkan bagian-
bagian yang kotor. 

3) Melakukan pengemasan. 
4) Menyimpan di tempat 

yang aman. 

8  

∑ Skor Perolehan  
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Lampiran 2 

RUBRIK PENILAIAN TRANSAKSIONAL DALAM PEMBELAJARAN (KASUS) 

No. Pertanyaan Alternatif Jawaban 
Skor 
maks 

Skor 
perolehan 

1. Jenis transaksi 

yang terjadi 
a Percakapan 1: Jenis 

Transaksi Silang 
35  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ada Jawaban: “Transaksi 
Silang” skor 10. 

 Ada grafik transaksi, skor 

25. 

  

  b Percakapan 2: Jenis 
Transaksi Silang 

35  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ada jawaban “transaksi 
silang” skor 10. 

 Ada grafik transaksi, skor 

25. 

  

2. Alasan Pada dua ego yang 
bertransaksi terjadi ketidak 
sesuaian antara harapan 
pesan dengan respon. Hal ini 
terjadi pada percakapan 1 
maupun 2. 

30  

O 

Fasilitator Pendidik 

D 

A 

O 

D 

A 

O 

Fasilitator Pendidik 

D 

A 

O 

D 

A 
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∑ Skor Perolehan   
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Lampiran 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah  : 
Matapelajaran  : 
Kelas/Semester  : 
AlokasiWaktu    : 

 
A.  Kompetens Inti (KI)  
 
B.  Kompetensi Dasar (KD) 

1.  KD pada KI-1 
2.  ...... Dst. 

 
C.  Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

1.  Indikator KD pada KI-1 
2.  Indikator KD pada KI-2 
3.  Indikator KD pada KI-3 
4.  Indikator KD pada KI-4 

 
D.  Tujuan Pembelajaran (opersional, spesifik, terukur) 
 
E. Materi Pembelajaran (dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku 

panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, 
konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi 
materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial) 
 

F.  KegiatanPembelajaran 

1. Pertemuan Pertama:(... JP)  

a. Kegiatan Pendahuluan  
b. Kegiatan Inti  

1) Mengamati 
2) Menanya 
3) Mengumpulkan informasi/mencoba 
4) Menalar/mengasosiasi 
5) Mengomunikasikan 

c. Kegiatan Penutup 

2. Pertemuan seterusnya (...JP) 
 
G.  Penilaian,Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

1. Teknik penilaian 
2. Instrumen penilaian 
3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

Pembelajaran remedial dilakukan segera setelah kegiatan penilaian. 
 
H.  Media/alat, Bahan, danSumberBelajar 

1. Media/alat 
2. Bahan 
3. SumberBelajar  
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Lampiran 3 

INSTRUMEN TELAAH RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Nama Guru :  

Program Keahlian : 

Kelas  :  

Topik :  

Tanggal  :  
 

NO KOMPONEN/ASPEK 

HASIL TELAAH 

CATATAN 
TIDAK 

ADA 

1 

KURANG 

LENGKAP 

2 

LENGKAP 
3 

A Identitasdan Kelengkapan Komponen   

1 Terdapat: satuan pendidikan, kelas / 

semester, mata pelajaran, materi pokok / 

tema, dan alokasi waktu 

    

2 MemuatKI; KDdan Indikator; tujuan 

pembelajaran; materi pembelajaran; 

metode;media, alat,dan sumber 

pembelajaran; langkah kegiatan 

pembelajaran; dan penilaian 

    

B Kompetensi Inti   

3 Mencakup KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4 
    

4 Rumusan KI (1, 2, 3, dan 4)sesuai 

dengan Permendikbud Nomor 59 

    

C KompetensiDasardan Indikator   

5 Kompetensi Dasar mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan 

    

6 Menjabarkan indikator pengetahuan 

dan keterampilanberdasarkan KDdari 

KI-3dan KI-4 

    

7 Indikator disusun menggunakan kata 

kerja operasional 

    

8 Indikator pengetahuan mengambarkan 

dimensi proses kognitif(C-1s.d C-6) dan 

dimensi pengetahuan (faktual, 

konseptual,prosedural, dan 

metakognitif) 

    

9 Indikator keterampilanmemuat 

keterampilanabstrakdan/ataukonkret 

    

D Tujuan Pembelajaran   

10 Memadai pencapaian indikator sesuai 

KD, KI,danSKL 
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11 Memberikan gambaranproses 

pencapaiantujuaanyangdimaksud 

    

E Materi Pembelajaran   

12 Ditulisdalam bentuk butir-butir Sesuai 

dengan indikator, KD, KI,danSKL 

    

13 Materi pembelajaranmemuat 

pengetahuan 

faktual,konseptual, prosedural,  

dan metakognitif 

    

F Metode Pembelajaran   
14 Metode yangdigunakan 

relevan denganpendekatan 

saintifik 

    

15 Sesuai dengantujuan 

pencapaian pembelajarandan 

indikator 

    

G Media,Alat,dan Sumber   
16 Menjabarkan media, alat,dan 

sumber pembelajaran 
    

17 Kesesuaiandengankebutuhan 

pencapaiantujuan pembelajaran,  

indikator,dan kegiatanbelajar 

siswa aktif 

    

18 Kesesuaiandengankarakterist

ik peserta didik 
    

19 Kesesuaiandenganpembelajar

an saintifik 
    

20 Sumberpembelajaranmencakup 

buku, media cetak dan 

elektronik,alam sekitar, atausumber 

belajar lain yang 

    

H LangkahKegiatan Pembelajaran   
21 Mencakup 

kegiatanpendahuuan, kegiatan 

inti,dan penutup 

    

22 Kegiatanpendahuluan 

menggambarkan:penyiapankondi

si siswa; penjelasan keterkaitan 

materi sebelumnya dan materi 

yangakan datang;  

penyampaiantujuan 

pembelajaran; dan penyampaian 

kegaitan yangakandilakukan 

    

23 Kegiatan 

intisesuaidengansilabus, 

indikator,dan materi 

pembelajaran 

    

24 Kegiatan intimenggambarkan 

proses pembelajaransaintifik  

(menamati, menanya,  

mencoba/mengumpulkan 

informasi,menalar, dan 

mengomunikasikan) 
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25 Kegiatan intimenggambarkan 

proses 

pembelajaranyanginteraktif, 

inspiratif,menyenangkan, 

menantang, dan memotivasi peserta 

didik 

    

 

26 Kegiatanpenutup menggambarkan:  

perumusan kesimpulan bersama; 

penilaiandan umpan balik/refleksi;  

rencana tindaklanjut (remedial dan 

pengayaan); dan penyampaian 

rencana kegiatanselanjutnya 

    

27 Kegiatanpenutup memuat 

penyampaianpencapaianKDdari KI-

2 (sikapsosial)dan KI-1(sikap 

religius) 

    

I Penilaian   
28 Memuatjenis/teknik penilaian,bentuk  

instrumen, dan pedoman 

penskoran/penilaian 

    

29 Mencakup penilaiansikap,  

pengetahuan, dan 

keterampilan 

    

30 Kesesuaiandengantujuan 

pembelajaran, materi 

pembelajaran, dan indikator 

    

 JUMLAH (∑ SKOR)    `= 

NILAI = (∑ SKOR / 90) X 100%  

PREDIKAT  

 

 
 

………………,………

…………….   2015 

Penelaah 
 

 
 

…………………………
……………… 

NIP 
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