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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 fokus 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,Februari 2016 
DirekturJenderal 
Guru danTenagaKependidikan 

 
 
 
Sumarna Surapranata, Ph.D. 
NIP 195908011985031002 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Peradaban manusia didasarkan pada logam. Pernyataan tersebut tidaklah 

berlebihan, sebab saat melihat kembali pada sejarah peradaban manusia, 

peradaban berkembang dari jaman batu ke jaman besi hingga jaman perunggu. 

Lompatan peradaban dari jaman batu ke jaman besi menunjukkan 

bahwateknologi metalurgi mengalami perkembangan yang nyata. Perkembangan 

teknologi metalurgi ini berlanjut dengan ditemukannya teknologi paduan logam 

yang diawali oleh jaman perunggu. 

 

Di alam umumnya logam tidak ditemukan dalam keadaan bebas,tetapi ditemukan 

dalam bentuk mineral yang disebut bijih logam. Teknik pengolahan bijih logam 

dimulai dengan ditemukannya teknik pemerolehan logam tembaga dari bijihnya. 

Teknik  tersebut terjadi sekitar tahun 4.300 SM. Pemerolehan bijih tembaga 

dilakukan melalui proses pembakaran batuan yang mengandung bijih tembaga 

(Aitchison, 1982) 

 

Pada awalnya proses pembakaran bijih dilakukan pada tempat pembakaran 

keramik. Seiring dengan berkembangnya teknik pembakaran, proses 

pembakaran bijih selanjutnya dilakukan dalam  tanur-tanur sederhana. Dengan 

makin banyaknya ditemukan logam-logam baru, maka ekstraksi logam dari 

bijihnya tidaklah sesederhana pada proses pengolahan bijih tembaga. Untuk 

itulah teknik pengolahannya semakin berkembang. Tehnik pengolahan logam 

tidak hanya memanfaatkan cara-cara fisika tetapi juga melibatkan cara-cara 

kimia. Cara – cara kimia terutama digunakan untuk ekstraksi logam-logam yang 

memiliki titik leleh yang sangat tinggi (Ibadurrahman, 2013). 

 

Penggunaan logam yang sangat luas, menjadikan manusia melakukan proses 

pembentukan logam untuk mendapatkan barang atau benda sesuai dengan 

bentuk dan fungsi yang diinginkan. Proses pembentukan logam dilakukan 

dengan cara menuangkan lelehan logam ke dalam cetakan. Proses ini dikenal 
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dengan nama teknikpengecoran logam. Namun teknik ini kurang efektif jika 

digunakan untuk membuat kawat logam yang sangat tipis seperti filamen bola 

lampu yang terbuat dari tungsten. Sehingga muncullah teknologi serbuk 

metalurgi yang diterapkan pada salah satunya pembuatan kawat tungsten. 

Karena memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan teknik pengecoran, 

saat ini teknik serbuk metalurgi semakin banyak digunakan dalam industri, 

terutama industri komponen elektronika dan otomotif. 

 
Setiap logam memiliki kelebihan dan kekurangan dalam sifat fisika maupun sifat 

kimianya. Sehingga material logam yang terbuat dari logam murni dirasa kurang 

berkualitas menurut standar para pemakai. Untuk mendapatkan material yang 

lebih berkualitas, dilakukanlah pemaduan dua atau lebih jenis logam. Hasilnya 

adalah berupa paduan logam (alloy). Paduan logam yang pertama dikenal 

manusia adalah perunggu yang merupakan paduan antara tembaga dan timah. 

Selain perunggu dikenal juga paduan-paduan logam lainnya yang memiliki 

keunggulan dibanding dengan perunggu seperti tungsten karbida yang 

kekerasannya setara berlian, dan perak jerman yang dapat membentuk lapisan 

yang sangat tipis. 

 
Setiap material baik logam maupun nonlogam memiliki tingkatan kekerasan. 

Tingkat kekerasan suatu material diukur dengan skala Mohs. Skala Mohs 

berkisar antara 0 hingga 10. Makin keras suatu material makin baik potensinya 

dijadikan sebagai bahan abrasif atau penggosok/amplas. 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari modul ini pembaca diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan berbagai jenis proses ekstraksi logam  

2. Menjelaskan tentang sifat, pengolahan, serta kegunaan  logam titanium dan 

tungsten 

3. Menjelaskan proses pembuatan ,sifat, dan aplikasi serbuk metalurgi 

4. Menjelaskan tentang proses pembuatan, sifat, dan jenis-jenis paduan logam 

5. Menjelaskan sifat, jenis-jenis, dan fungsi bahan abrasif (penggosok/amplas) 
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C. Peta Kompetensi 

Diagram berikut menunjukkan hubungan antara pencapaian kompetensi guru 

dengan grade modul yang dilatihkan kepada peserta diklat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan diagram pencapaian kompetensi 

Kode SKG  Standar Kompetensi  Guru (SKG) Grade Modul 

SKG 20.1 
Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia 
yang meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta 
penerapannya secara fleksibel. 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 
10 

SKG 20. 2 Memahami proses berpikir kimia dalam mempelajari proses dan 
gejala alam. 

6 

SKG 20. 3 Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses 
dan gejala alam/kimia. 

1, 2 

SKG 20. 4 Memahami struktur (termasuk hubungan fungsional antar 
konsep) ilmu Kimia dan ilmu-ilmu lain yang terkait. 

2, 3, 8, 9 

SKG 20. 5 Bernalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan 
hukum kimia. 

3 

SKG 20. 6 Menerapkan konsep, hukum, dan teori fisika dan matematika 
untuk menjelaskan/mendeskripsikan fenomena kimia. 

4 

SKG 20. 7 
Menjelaskan penerapan hukum-hukum kimia dalam teknologi 
yang terkait dengan kimia terutama yang dapat ditemukan 
dalam kehidupan sehari-hari. 

3, 5, 7 

SKG 20. 8 Memahami lingkup dan kedalaman kimia sekolah 1 – 10  

SKG 20. 9 Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan 
bidang ilmu yang terkait dengan mata pelajaran kimia. 

1 – 10  

SKG 20.10 Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan 
keselamatan kerja/belajar di laboratorium kimia sekolah. 

6 

SKG 20.11 
Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti 
lunak komputer untuk meningkatkan pembelajaran kimia di 
kelas, laboratorium dan lapangan. 

1 – 10  

SKG 20.12 Merancang eksperimenkimia untuk keperluan pembelajaran 
atau penelitian. 

1 – 10  

SKG 20.13 Melaksanakan eksperimen kimia dengan cara yang benar 1 – 10  

SKG 20.14 
Memahami sejarah perkembangan IPA pada umumnya 
khusunya kimia dan pikiran-pikiran yang mendasari 
perkembangan tersebut. 

1, 8, 9 
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D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari modul grade 8 mencakup bahasan tentang: 

1. Ekstraksi logam membahas:  

Ekstraksi dan kegunaan tungsten dan titanium. 

2. Serbuk metalurgi membahas: 

Pengertian serbuk metalurgi, pembuatan serbuk dengan cara: atomisasi, 

reduksi oksidasi, elektrolisis, dan cara penggilingan; proses pengolahan 

serbuk metalurgi; kelebihan dan kekurangan serbuk metalurgi; serta 

aplikasi serbuk metalurgi. 

3. Paduan membahas:  

Definisi paduan, susunan atom  paduan, tujuan pembuatan paduan, 

paduan non ferous, definisi, komposisi dan penggunaan paduan 

nikel:nikrom dan monel, paduan tembaga yang meliputi: kuningan, dutch 

metal, catridge brass, perak Jerman,perunggu, koin perunggu, dan gun 

metal. Paduan aluminium: duralumin, magnalumin, dan hastelloy 

4. Amplas/penggosok/bahan abrasif membahas:  

Pengertian bahan abrasif, klasifikasi bahan abrasif, kekerasan dalam skala 

moh’s, penggosok alami: berlian, korundum, emery, dan garnet. 

Penggosok buatan: karborundum,boron karbida, produksi, sifat-sifat dan 

kegunaannya 

 
 

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 dimiliki terhadap materi-materi yang 

dibahas dalam setiap kegiatan belajar. 

 



5 
 

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. 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 : EKSTRAKSI 

LOGAM 

A. Tujuan 

Setelah menelaah kegiatan pembelajaran 1 ini, pembaca diharapkan dapat; 

1. Menjelaskan proses ekstraksi logam 

2. Menerapkan persamaan Gibbs dalam memprediksikan berlangsungnya 

proses reduksi bijih logam menjadi logam 

3. Menggunakan diagram Ellingham untuk memprediksikan berlangsungnya 

suatu proses reduksi bijih logam 

4. Menjelaskan jenis-jenis bijih titanium 

5. Menjelaskan proses ekstraksi logam titanium menurut proses Kroll dan Van 

Arkel 

6. Menjelaskan sifat fisika logam titanium 

7. Menjelaskan berbagai kegunaan logam titanium 

8. Menjelaskan jenis-jenis bijih tungsten 

9. Menjelaskan proses ekstraksi logam tungsten 

10. Menjelaskan sifat fisika logam tungsten 

11. Menjelaskan  kegunaan logam tungsten 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan proses ekstraksi logam 

2. Membandingkan proses ekstraksi logam secara kimia dan fisika 

3. Menjelaskan tujuan ekstraksi logam 

4. Menerapkan persamaan Gibbs dalam memprediksikan berlangsungnya 

proses reduksi bijih logam menjadi logam 

5. Menggunakan diagram Ellingham untuk memprediksikan berlangsungnya 

suatu proses reduksi bijih logam 

6. Menjelaskan jenis-jenis bijih titanium 

7. Menjelaskan proses ekstraksi logam titanium menurut proses Kroll dan Van 

Arkel 

8. Menjelaskan sifat fisika logam titanium 

9. Menjelaskan berbagai kegunaan logam titanium 
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10. Menjelaskan jenis-jenis bijih tungsten 

11. Menjelaskan sifat fisika logam tungsten 

12. Menjelaskan  kegunaan logam tungsten 

 

C. Uraian Materi 

1. Ekstraksi Logam dari Mineralnya 

Logam merupakan unsur yang paling banyak ditemukan jenisnya di alam, 

sekaligus paling luas penggunaannya. Secara umum logam memiliki sifat-sifat: 

berwujud padat pada suhu kamar (kecuali raksa yang berwujud cair), dapat 

ditempa, berkilau, dan merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Di alam 

umumnya logam tidak ditemukan secara bebas, melainkan ditemukan dalam 

bentuk batuan yang mengandung mineral logam atau bijih logam.Untuk 

mendapatkan logam dari bijihnya dilakukan proses ekstraksi logam. Proses 

pengolahan logam dari bijihnya dikaji dalam suatu cabang ilmu yaitu ilmu 

metalurgi. 

a. Metalurgi  

Metalurgi adalah pengetahuan yang mengkaji tentang cara – cara 

pengolahan  logam dari bijihnya hingga diperoleh logam yang siap 

digunakan (Fatimah, tanpa tahun). Berdasarkan jenis pengolahan logam, 

terdapat tiga tipe metalurgi, yaitu:  

b. Pirometalurgi  

Pirometalurgi adalah proses pemisahan logam dari bijihnya dengan cara 

pemanasan. Panas berguna untuk melepaskan tegangan dan tekanan 

sehingga ikatan antara logam dan pengotor dalam bijih logam akan pecah. 

Akibatnya logam akan lepas dari bijihnya. 

c. Elektrometalurgi  

Elektrometalurgi adalah proses pemisahan logam dari bijihnya dengan 

menggunakan energi listrik.Elektrometalurgi meliputi elektrotermik 

(peleburan dengan energi listrik), elektrolisis dalam larutan berair 

(electrorefining, electrowinning, electroplating), dan elektrolisis leburan 

garam. Elektrometalurgi umumnya digunakan dalam proses pemurnian 

logam. 
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d. Hidrometalurgi  

Hidrometalurgi adalah proses ekstraksi logam dengan menggunakan reagen 

pelarut. Dalam hal ini digunakan pelarut yang dapat melarutkan bijih logam 

dengan baik. Sehingga pengotor yang terdapat dalam bijih dapat dipisahkan 

dari logam utama yang terkandung pada bijih.  

Untuk mendapatkan logam perlu proses yang panjang dengan berbagai 

tahapan yang dilalui. Tahapan paling awal yaitu proses penambangan. Pada 

proses penambangan diperoleh mineral atau bijih logam yang masih 

mengandung banyak pengotor. Logam hasil penambangan selanjutnya 

diekstraksi. Proses ekstraksi bertujuan untuk memperoleh logam yang lebih 

murni. 

 
Ekstraksi logam dari bijihnya dilakukan melalui tiga prinsip pengerjaan. Prinsip-

prinsip tersebut adalah: 

1) Perlakuan awal 

Perlakuan awal dalam proses pengolahan logam adalah melakukan pemekatan 

bijih. Pemekatan bijih dimaksudkan untuk menghilangkan zat-zat pengotor yang 

tidak diinginkan, sehingga diperoleh bijih berkadar tinggi. Pemekatan bijih dapat 

dilakukan secara kimia maupun secara fisika.  

a) Pemekatan secara kimia 

Pemekatan secara kimia dilakukan dengan melibatkan reaksi kimia antara 

bijih logam dengan zat tertentu. Proses pemekatan secara kimia terdiri dari: 

i. Proses pelindian (leaching) 

Proses pelindian adalah proses pelepasan pengotor dari bijih mineral 

dengan cara pelarutan dalam reagen tertentu, misalnya asam sulfat 

digunakan untuk melindi oksida Zn dan oksida Ni, NaOH digunakan 

untuk melindi aluminium oksida dari bauksit. Pengotor yang tidak larut 

dalam reagen pelarut dipisahkan dengan cara disaring, sedang ion 

logam dipadatkan melalui proses pengendapan dengan menambahkan 

ion tertentu agar membentuk senyawa tidak larut. Proses pelindian 

tergolong sebagai tipe hidrometalurgi. 

 
Contoh dari proses pelindian adalah pelindian aluminium oksida 

(alumina). Pada proses pelindian ini digunakan bauksit sebagai bijih 
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utama. Bauksit mengandung alumina (Al2O3), besi (III) oksida (Fe2O3), 

silika (SiO2), dan tanah liat.  Bauksit yang sudah dihaluskan dilindi 

dengan NaOH pada temperatur 150 – 170oC dan tekanan 5 – 10 

atmosfer hingga terjadi reaksi: 

Al2O3.3H2O (s) +  2NaOH (aq)  2NaAl(OH)4 (aq) 

Silika dan tanah liat mengendap sebagai natrium aluminium silikat, 

sedang besi (III) oksida yang tidak larut membentuk endapan merah di 

dasar wadah tempat berlangsungnya reaksi. Semua endapan 

dipisahkan melalui proses penyaringan. Larutan aluminat hasil 

penyaringan didinginkan sehingga terbentuk endapan aluminium 

oksida hidrat 

2Al(OH)4
- (aq)  Al2O3. 3H2O (s) +  2OH- (aq) 

Endapan aluminium oksida hidrat selanjutnya disaring dan dicuci. 

Setelah proses penyaringan dan pencucian, aluminium oksida hidrat 

dipanaskan pada temperatur 1200oC, dan diperoleh alumina dengan 

kemurnian 99, 5 %. 

Al2O3. 3H2O (s)  Al2O3 (s) + 3H2O (g) 

Untuk memperoleh aluminium dilakukan pemurnian dengan cara 

elektrolisis leburan Al2O3 dalam kriolit. 

 

ii. Proses pemanggangan (roasting) 

Proses pemanggangan adalah proses pemekatan bijih dengan cara 

pemanasan bijih. Pemanasan bijih disertai dengan pengontrolan 

jumlah udara (oksigen). Contoh dari proses ini adalah pengubahan 

senyawa sulfida menjadi senyawa oksida seperti pada reaksi berikut: 

2ZnS(s) + 6O2(g)  2ZnO(s) + 2SO2(g) 

Pengubahan sulfida menjadi oksida dilakukan untuk mendapatkan 

senyawa yang lebih mudah direduksi. Proses pemanggangan 

tergolong sebagai tipe pirometalurgi 

 
Pemisahan kimia memungkinkan diperolehnya logam dengan 

kemurnian tinggi, namun metode ini memiliki beberapa kelemahan. 

Kelemahan dari metode pemekatan secarakimia adalah: 

 Tidak semua bijih logam dapat bereaksi dengan reagen 
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 Tidak ekonomis (biayanya mahal) 

 Mencemari lingkungan 

 Kurang praktis.  

Oleh karena kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh metode 

pemekatan secara kimia, industri pengolahan logam banyak yang 

menggunakan metode pemekatan secara fisika. 

b) Pemekatan bijih secara fisika  

Pemekatan bijih secara fisika dilakukan dengan menggunakan peralatan 

yang sesuai. Pemekatan secara fisika meliputi proses: 

i. Pengapungan buih (frothfloating) 

Pengapungan buih (froth floating) adalah proses pemisahan bijih dari 

pengotor dengan cara mengapungkan bijih ke permukaan melalui 

pengikatan oleh buih.  Alat yang digunakan disebut alat flotasi buih 

yang dapat dilihat pada Gambar 1. (www.ilmukimia.org) Cara kerja 

flotasi buih adalah dengan memasukkan serbuk bijih ke dalam wadah 

besar berisi agen pembusa (seperti sabun atau deterjen), selanjutnya 

campuran tersebut dialiri udara untuk menghasilkan busa.  Butiran bijih 

yang halus akan terbawa oleh gelembung udara ke permukaan, 

sedang zat pengotor akan tertinggal dalam wadah. Proses ini banyak 

digunakan untuk pemekatan bijih Cu, Pb, Zn, Ag, Au, dan Ni 

 

 

Gambar 1. Alat Flotasi Buih 

 
Kebanyakan bijih mengandung ion logam  memiliki permukaan yang 

bersifat hidrofil, sehingga partikel tersebut mudah diikat oleh air. Agar 

bijih dapat secara efektif diikat oleh buih , maka ditambahkan zat 

kolektor (collector). Prinsip kerja zat kolektor adalah sama seperti 

prinsip kerja deterjen dalam proses pencucian pakaian.  Dengan 
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penambahan zat kolektor ini, mineral yang terikat oleh molekul air akan 

terlepas dan berubah menjadi molekul hidrofob. Dengan demikian, 

ujung molekul dari kolektor yang bersifat hidrofob akan terikat pada 

molekul hidrofob dari gelembung, sehingga bijih dapat diapungkan. 

Gambar 2. Memberikan ilustrasi bagaimana zat kolektor  mengikat ion 

logam yang bersifat hidrofil sehingga menjadi bersifat hidrofob. 

 

Gambar 2. Proses Pengikatan Mineral oleh Zat Kolektor 

Salah satu zat kolektor yang banyak digunakan dalam pemisahan bijih 

logam, terutama pada bijih yang mengandung sulfida logam adalah 

xantat. Xantat merupakan senyawa organosulfur. Senyawa xantat 

yang penting secara komersil diantaranya adalah natrium etil xantat 

dan kalium etil xantat. Struktur dari senyawa xantat ditunjukkan pada 

gambar 3. 

O C

S

SR  

Gambar 3. Struktur Xantat  

 
ii. Pemisahan gaya berat (gravity separation) 

Pemisahan gaya berat(gravity separation), adalah proses pemisahan 

mineral yangdidasarkan atas perbedaan massa jenis antara partikel 

bijih dan partikel pengotor. Teknik pengejaannya adalah dengan cara 

menghamburkan butiran mineral pada bidang miring yang dihembusi 

uap air, sehingga partikel mineral yang lebih berat akan terkumpul 

pada bagian bawah tempat penampungan. Metode ini sering dipakai 

pada pemisahan kasiterit (SnO2 ) dari pengotor (gangue), pemisahan 

emas atau perak dari pasir. 
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iii. Pemisahan magnetik (magnetic separation) 

Pemisahan magnetik didasarkan pada sifat kemagnetan 

(ferromaganetik) dari bijih. Teknik pengerjaannya adalah dengan cara 

mengalirkan serbuk bijih secara vertikal terhadap medan magnet yang 

bergerak secara horisontal. Dengan demikian pengotor-pengotor yang 

bersifat diamagnetik akan terpisah dari mineral yang bersifat 

ferromagnetik. Metode ini sering dilakukan untuk memisahkan 

magnetit (Fe3O4) dari pengotornya, rutil (TiO2) dari apatit CaF2. 

3Ca3(PO4)2, dan wolframit (FeWO4) dari kasiterit (SnO2). Proses 

pemisahan magnetik dideskripsikan pada gambar 4. 

 

Gambar 4. Pemisah Magnetik (Fatimah, tanpa tahun) 

 

iv. Pemisahan pencairan (liquation separation) 

Pemisahan pencairan adalah proses pemisahan dengan cara 

memanaskan bijih pada temperatur di atas titik leleh dari logam yang 

terkandung dalam bijih. Proses pemanasan pada temperatur tersebut 

mengakibatkan cairan logam akan terpisah dari pengotornya. Cara ini 

biasa digunakan untuk memperoleh bismut atau tembaga. 

 
v. Pemisahan amalgam (amalgams separation) 

Pemisahan amalgam didasarkan pada kelarutan logam dalam bijih 

terhadap raksa. Untuk memisahkan logam dari raksa dilakukan 

dengan proses destilasi. Pemisahan jenis ini biasanya digunakan 

dalam proses ekstraksi logam emas. 

 
2) Proses reduksi 

Untuk mendapatkan logam, senyawa dari hasil pemekatan dikonversi melalui 

proses reduksi. Oleh sebab itu senyawa hasil pemekatan haruslah senyawa yang 

mudah direduksi. Sehingga sebelum dilakukan proses reduksi, senyawa yang 
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sulit direduksi umumnya diubah menjadi senyawa oksida melalui reaksi kimia( 

proses pemanasan, pemanggangan, pembakaran dan pelarutan dengan asam). 

 
Terdapat dua jenis reduksi terhadap senyawa logam, yaitu reduksi secara kimia 

(menggunakan reduktor) dan reduksi secara elektrolitik. Untuk menentukan 

metode yang akan dilakukan harus didasarkan pada kereaktifan logam dalam 

senyawa. Semakin reaktif suatu logam, semakin sulit direduksi, dan sebaliknya. 

Kereaktifan logam merujuk pada deret Volta berikut: 

Li-K-Ba-Sr-Ca-Na-Mg-Be-Al-Mn-Ti-Zn-Cr-Fe-Co-Ni-Sn-Pb-Bi-Cu-Ag-Hg-Pt-Au 

 
Deret Volta disusun berdasarkan besarnya potensial reduksi standar (Eo) dari 

masing–masing logam. Dalam deret Volta semakin ke kanan, harga potensial 

reduksi (Eo) logam  semakin besar (semakin positif). Data Eo dari logam dapat 

dijadikan sebagai informasi mengenai kereaktifan suatu logam. Kereaktifan 

logam ditandai dengan kemudahannya mengalami reaksi oksidasi. Jika suatu 

logam mudah mengalami reaksi oksidasi maka harga Eo nya semakin kecil, dan 

sebaliknya makin sulit suatu logam mengalami oksidasi makin besar harga 

Eonya.Untuk bahasan lebih lengkap dan mendalam mengenai deret Volta dan 

besarnya harga potensial reduksidapat  Anda pelajari pada modul grade 4. 

 
Deret kereaktifan logam memberikan dasar dalam pereduksian senyawa logam. 

Reduksi kimia umumnya cocok untuk logam dengan kereaktifan rendah, sedang 

metode elektrolisis dapat digunakan untuk hampir semua logam. Apapun metode 

yang akan digunakan untuk proses reduksi senyawa, faktor ekonomis adalah 

menjadi pertimbangan utama.Tabel 1 memberi gambaran jenis reduksi apa yang 

cocok dilakukan dalam proses ekstraksi logam. 

 

Tabel 1. Jenis Ekstraksi Logam 

Unsur Sumber utama Metode ekstraksi utama 

Litium Spodumen LiAl(SiO3)2 Elektrolisis lelehan LiCl + KCl 

Kalium KarnallitKCl.MgCl2.6H2O Elektrolisis lelehanKCl + CaCl2 

Barium Witerit BaCO3, Barit 

BaSO4 

Elektrolisis lelehan BaCl2 

 

Untuk logam-logam lainnya selengkapnya dapat Anda lihat pada lampiran 1. 
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Ekstraksi logam membutuhkan sejumlah energi dalam prosesnnya. Besarnya 

energi yang diperlukan sangat penting untuk membuat suatu keputusan 

bagaimana suatu logam paling baik diproduksi dari bijihnya. Tabel 2 

menunjukkan besarnya energi yang terlibat dalam ekstraksi beberapa logam . 

 

Tabel 2. Energi Ekstraksi Logam 

Senyawa Logam 

Energi Minimum (kJ) 
untuk menghasilkan 

1 mol logam 1 kg logam 

Oksida  Ag2O Ag 15,5 144 

CuO Cu 157 2 470 

Fe2O3 Fe 412 7 370 

Al2O3 Al 830 31 100 

MgO Mg 601 24 700 

Sulfida  Ag2S Ag 16,5 153 

Cu2S Cu 40 679 

 
Potensial elektrode standar yang telah dikemukakan memberikan panduan yang 

sangat baik dalam melakukan ekstraksi logam dari senyawanya. Akan tetapi 

banyak logam-logam untuk kepentingan industri diekstraksi melalui reduksi 

oksida-oksidanya. Dalam hal ini reduksi oksida dengan menggunakanelektroda 

C (karbon) memegang peranan penting, sebab elektroda karbon bersifat inert 

dan tidak meleleh pada suhu tinggi. Sifat inert dan tahan terhadap suhu tinggi 

dari karbon menjadikannya banyak digunakan sebagai reduktor oksida logam 

yang umumnya berlangsung pada suhu tinggi. Kelebihan lainnya, proses reduksi 

oksida logam dengan menggunakan karbon sebagai reduktor menghasilkan 

produk yang berwujud gas sehingga mudah dipisahkan.  

 
 Makin tinggi suhu dari suatu proses industri, makin mahal proses tersebut 

dilaksanakan. Oleh karena itu pengetahuan tentang pengaruh suhu pada suatu 

reaksi perlu diperhatikan. Proses reduksi yang berlangsung pada suhu tinggi 

memiliki kondisi optimum. Kondisi optimum pada proses reduksi dapat dikontrol 

melalui besarnya perubahan energi bebas Gibbs (∆G). Energi Gibbs merupakan 

besaran dalam proses termodinamika yang menunjukkan spontan atau tidaknya 
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suatu reaksi. Energi Gibbs diungkapkan dengan persamaan: 

 

 

∆G = energi Gibbs (kJ) 

∆H = entalpi sistem (kJ) 

∆S = entropi (J. Mol-1. K-1) 

T = suhu (K) 

 
Rumusan dari energi Gibbs tersebut menggambarkan bahwa besarnya energi 

Gibbs dipengaruhi oleh temperatur. Agar reaksi berjalan  spontan, maka harga 

∆G harus kurang dari nol atau bertanda negatif. Untuk memperoleh harga ∆G 

yang kurang dari nol yang dapat dilakukan adalah memperkecil harga ∆H, serta 

memperbesar ∆S dan temperatur. Dari ketiga besaran tersebut, yang 

memungkinkan dimanipulasi besarnya adalah besaran temperatur. Oleh karena 

itu agar suatu reaksi berjalan spontan maka pengaturan temperatur reaksi harus 

diperhatikan. 

 
Contoh soal 

Pengolahan bijih logam dalam skala industri umumnya dilakukan dengan cara 

mereduksi oksida logam dengan menggunakan karbon sebagai reduktornya.  

Ramalkan apakah reaksi reduksi bauksit berikut  

2Al2O3(s) + 3C(s)  4Al(s) + 3CO2(g) 

dapat berlangsung pada temperatur 25oC? 

Diketahui  

 ∆Ho (kJ.mol-1) ∆So (J.mol-1.K-1) 

Al2O3(s) -1675,7 50,9 

CO2(g) -393,7 213,8 

C(s) 0 5,7 

Al(s) 0 27,9 

 
Penyelesaian: 

∆Ho
reaksi = Σ ∆Ho produk - Σ ∆Ho reaktan 

 = { 4 mol (0 kJ.mol-1) + 3 mol (-393,7kJ.mol-1)} – { 2 mol (-1675,7 

kJ.mol-1) + 3 mol(0kJ.mol-1 )} 

 = + 2170,3 kJ 

∆So
reaksi = Σ ∆So produk - Σ ∆So reaktan 

∆G = ∆H - T∆S 
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 = { 4 mol (27,9 J.mol-1.K-1) + 3 mol (213,8 J.mol-1.K-1)} – { 2 mol (50,9 

J.mol-1.K-1) + 3 mol (5,7J.mol-1.K-1)} 

 = + 634,1 J.K-1 

 = + 0, 6341 kJ.K-1
 

∆Go = ∆Ho – T ∆So  ; T = 25oC = 298K 

 = 2170,3 kJ – 298 K. 0,6341 kJ.K-1 

 = +1981,34 kJ 

Karena harga ∆Go> 0, maka reaksi tidak berlangsung spontan. Sehingga proses 

reduksi bauksit dengan menggunakan karbon sebagai reduktor pada suhu 25oC 

tidak dapat berlangsung. 

 
Hubungan antara temperatur dengan energi Gibbs dapatjuga dinyatakan dalam 

suatu diagram. Diagram yang menggambarkan hubungan kedua besaran 

tersebut adalah diagram Ellingham. Diagram Ellingham diplot berdasarkan ∆G 

versus T, yang mengikuti persamaan garis lurus. Dalam diagram ini memuat 

harga ∆G oksida logam dalam berbagai variasi temperatur. Tampilan diagram 

Ellingham dapat dilihat pada gambar 5. 

 

 

Gambar 5. Diagram Ellingham  

(http://www.docbrown.info) 
 
Diagram Ellingham menggambarkan reaksi logam menjadi oksidanya. Posisi 

garis dari suatu reaksi pada diagram Ellingham menunjukan kestabilan oksida 

sebagai fungsi dari temperatur. Reaksi yang berada pada bagian atas diagram 

adalah logam yang bersifat lebih mulia (contohnya perak), dan oksida dari logam 

ini bersifat tidak stabil dan mudah tereduksi. Semakin kebawah posisi garis 

http://www.docbrown.info/
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reaksi maka logam bersifat semakin reaktif dan oksida menjadi semakin stabil 

(sulit tereduksi). Berdasarkan diagram Ellingham suatu logam dapat digunakan 

untuk mereduksi oksida jika garis oksida yang akan direduksi terletak diatas garis 

logam yang digunakan sebagai reduktor. Sebagai contoh garis reaksi 2Mg + 

O2  2MgO terletak dibawah garis reaksi Ti+ O2  TiO2, maka 

magnesium dapat digunakan untuk mereduksi titanium oksida menjadi logam 

titanium (Mutaqqin, 2014). 

 
Karbon merupakan bahan yang paling sering digunakan sebagai reduktor untuk 

mereduksi suatu oksida unsur menjadi unsurnya.Pada diagram Ellingham garis 

reaksi 2C + O2  2CO mempunyai gradien yang negatif, sehingga data yang 

didapat dari perpotongan garis ini dengan garis pembentukan suatu oksida unsur 

dapat dijadikan acuan untuk mereduksi oksidaunsur tersebut. Contohnya Zn 

tidak dapat direduksi oleh C jika dilangsungkan pada temperatur 1000K sebab 

pada temperatur ini garis dari reaksi 2Zn + O2 2ZnO berada di bawah garis 

reaksi2C + O2  2CO, tetapi dapat berlangsung jika temperaturnya dinaikkan 

menjadi 1500K sebab pada temperatur ini garis reaksi dari 2C + O2  2CO 

berada di atas garis reaksi 2Zn + O2  2ZnO.  

 
3) Proses pemurnian logam 

Pemurnian dilakukan untuk menghilangkan pengotor yang masih ada dalam 

logam yang diperoleh dari proses reduksi oksidasi. Proses pemurnian dapat 

dilakukan dengan cara-cara berikut: 

a) Electrorefining 

Pada proses ini, langkahnya adalah dengan menjadikan logam yang 

belum murni sebagai anode sedangkan logam sejenis yang murni 

dijadikan sebagai katode, selanjutnya dielektrolisis selama beberapa 

waktu hingga seluruh logam yang berperan sebagai anode berpindah ke 

katode. Massa dari logam yang diendapkan di katode berbanding lurus 

dengan besarnya arus dan lamanya proses elektrorefining. Untuk 

menentukan berapa besar arus, waktu, dan massa logam yang akan 

diendapkan digunakan persamaan Hukum Faraday I yang dirumuskan 

sebagai berikut: 
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Karena 1 Faraday = 96.500 Coulomb maka persamaan tersebut dapat 

dinyatakan dengan rumusan: 

 

 
  
 
  

 
m = massa logam yang mengendap di katoda (gram)     

e = mol ekivalen (Ar logam / valensi logam)  

F = besar muatan listrik (Farad) 

i = kuat arus (A) 

t = waktu (detik) 

 
b) Pelelehan 

Metode pelelehan  dilakukan dengan cara menempatkan batang logam 

yang kotor ke dalam tungku yang dipanaskan pada suhu di atas titik leleh 

logam. Hasilnya terbentu dua lapisan, lapisan atas adalah lelehan logam 

murni, dan lapisan bawah berupa pengotor dari logam. Untuk 

memisahkan lelehan logam murni dari pengotornya dilakukan dengan 

memiringkan tungku sedemikian sehingga lelehan logam mengalir ke 

celah yang berada di samping tungku. 

 
c) Destilasi  

Metode destilasi dilakukan pada logam-logam yang memiliki titik didih 

yang relatif rendah. Prinsip yang digunakan adalah perbedaan titik didih 

antara logam dengan pengotornya. Metode ini banyak dilakukan pada 

pemisahan  zink dan raksa dengan menggunakan alat destilasi fraksional.  

 
d) Zone refining 

Metode ini digunakan untuk memperoleh unsur dengan kemurnian yang 

sangat tinggi. Pengotor dihilangkan dari logam yang belum murni dengan 

cara mengkonsentrasikan pengotor-pengotor tersebut pada zona lelehan, 

m= e . F 

   
    

      
    

      

      
 atau 
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sedang logam yang telah murni direkristalisasi di zona yang lain. Proses 

zone refining dideskripsikan pada gambar 6.  

 

Gambar 6. Zone Refining (Fatimah, tanpa tahun) 

 
Proses-proses ekstraksi yang telah dibahas tersebut adalah untuk 

ekstraksi logam secara umum. Dalam modul ini akan dibahas lebih 

mendalam tentang ekstraksi logam titanium dan tungsten. 

 

2. Titanium  

a. Sekilas tentang titanium 

Titanium adalah logam transisi berwarna putih, ringan, kuat, dan tahan korosi 

(termasuk tahan terhadap air laut dan larutan asam). Unsur ini pertama kali 

ditemukan di Cornwall Britania raya oleh William Gregor seorang ahli mineral dari 

Inggris pada tahun 1789.Tetapi penamaan titanium diberikan oleh kimiawan 

Jerman bernama Martin Heinrich Klaport pada tahun 1795.  

 
Di alam titanium memiliki kelimpahan yang cukup besar. Kelimpahannya di kerak 

bumi sekitar 0,44% yang menempatkan titanium sebagai unsur kesembilan 

paling banyak ditemukan di kerak bumi. Titanium tidak ditemukan dalam keadaan 

bebas melainkan dalam bentuk bijihnya. Bijih mineral yang mengandung titanium 

diantaranya adalah  ilmenit  (gambar 7a) dan titanit.Selain berupa bijih, titanium 

juga terdapat dalam bentuk senyawa TiO2  yang memiliki tiga jenis fase yaitu: rutil 

(gambar 7b), anatase, dan brookite. Dari ketiga senyawa tersebut rutil adalah 

jenis fase yang memiliki kandungan TiO2 paling tinggi.  
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Gambar 7. Mineral Ilmenit (a) dan Rutil (b) 

(www.sciencephoto.com) 

 
TiO2 merupakan senyawa titanium yang banyak digunakan sebagai bahan 

pewarna cat, terutama cat-cat untuk penggunaan eksterior. Hal tersebut 

disebabkan kemampuannya menahan sinar ultra violet dari matahari, sehingga 

cat-cat untuk penggunaan eksterior diharapkan mampu melindungi dinding dari 

pengaruh cuaca akibat sinar matahari. Kemampuannya dalam menahan sinar 

ultraviolet  juga dimanfaatkan oleh produsen kosmetik sebagai bahan dasar tabir 

surya.  Selain sebagai bahan pewarna cat dan tabir surya, titanium oksida juga 

dimanfaatkan dalam teknologi nano. Pada tahun 2010, peneliti dari Universitas 

Tokyo berhasil mensintesis satu bentuk kristal titanium oksida dengan ukuran 

partikel antara 5-20 nanometer. Penggunaan partikel dengan ukuran 5 

nanometer menyebabkan satu buah disket mampu menyimpan data sebesar 25 

TB.  

 
b. Ekstraksi logam titanium 

Titanium di alam terdapat dalam bentuk bijih, terutama rutil dan ilmenite. 

Walaupun cukup melimpah di kerak bumi, namun untuk mendapatkan logam 

titanium murni membutuhkan proses panjang dengan biaya yang mahal. Proses 

ekstraksi titanium dari bijihnya pertama kalinya dilakukan oleh ahli metalurgi 

bernama Matthew A. Hunter pada tahun 1910, dengan cara mereduksi titanium 

klorida dengan menggunakan logam natrium yang dilakukan dalam silinder baja 

kedap udara.  

 
Proses Hunter hanya berlangsung dalam skala laboratorium dan tidak dapat 

dikembangkan dengan tujuan komersil. Pada waktu yang hampir bersamaan, ahli 

metalurgi lainnya yang bernama William J. Kroll berhasil mengisolasi logam 

titanium melalui berbagai proses. Proses ini dikenal dengan metode Kroll. Pada 

 
(a) 

 
(b) 
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awalnya, proses Kroll hanya berlangsung dalam skala laboratorium, tetapi 

dengan berbagai perlakuan, akhirnya dengan proses ini titaniumdapat diproduksi  

dalam skala industri yang bersifat komersil.  

 
Berkembangnya teknologi metalurgi menjadikan produksi titanium semakin 

mudah dilakukan. Beberapa metode yang digunakan dalam proses pembuatan 

titanium selain proses Kroll adalah proses Van Arkel dan De Boer, sertaproses J. 

Meggy dan M.Prieto. Berikut ini penjelasan untuk masing-masing proses. 

1) Proses Kroll 

Langkah-langkah dalam proses Kroll: 

 Bijih titanium (rutil dan ilmenite) diubah menjadi titanium tetraklorida 

dengan cara mencampurkan bijih titanium dengan karbon yang dialiri 

gas klorin dan dipanaskan pada suhu 900oC.  

TiO2 (s) + C(s) + 2Cl2(g)      TiCl4(g) + CO2(g) 

Khusus ilmenite diproses terlebih dahulu untuk menghilangkan besi di 

dalamnya dengan cara melarutkannya dalam larutan asam sulfat pekat 

selanjutnya campuran tersebut diencerkan dengan air berlebih. Besi 

akan larut membentuk larutan besi (II) sulfat sedang titanium menjadi 

titanium (IV) sulfat.  

FeTiO3 + 3H2SO4  FeSO4 + Ti(SO4)2 + 3H2O 

Titanium (IV) sulfat yang terbentuk mengalami hidrolisis menghasilkan 

endapan titanium hidroksida. 

Ti(SO4)2 + H2O  TiO(OH)2 (s) 

Titanium hidroksida yang diperoleh lalu dipanaskan hingga membentuk 

rutil 

TiO(OH)2  TiO2 

 TiCl4 yang diperoleh diproses dengan metode destilasi bertingkat untuk 

menghilangkan pengotor-pengotor yang masih tertinggal. Hasil dari 

destilasi adalah cairan tak berwarna. 

 TiCl4 cair dimasukkan dalam bejana lalu ditambahkan logam 

magnesium dan selanjutnya dipanaskan hingga 1100oC. Agar tidak 

terkontaminasi oksigen dan nitrogen, dalam bejana dialiri gas argon 

hingga seluruh bejana bebas udara. Hasil proses ini adalah larutan 

magnesium klorida dan padatan titanium. 
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TiCl4 + 2Mg  Ti + 2MgCl2 

 Padatan titanium dikeluarkan dari bejana lalu dibilas dengan air dan 

larutan asam klorida untuk menghilangkan kelebihan magnesium dan 

magnesium klorida. Hasilnya berupa logam titanium yang berpori yang 

disebut dengan sponge. 

 Sponge yang dihasilkan lalu diubah menjadi lempeng elektroda yang 

diproses dalam tungku busur hingga membentuk lelehan. Lelehan 

yang diperoleh didinginkan hingga menghasilkan logam titanium murni. 

Ilustrasi proses Kroll dalam produksi titanium berbentuk sponge dapat 

dilihat pada Gambar 8. 

 

Gambar 8. Proses Kroll  

(http://www.toho-titanium.co.jp/en/products/sponge_en.html) 

 

2) Proses Van Arkel - De Boer 

Proses Van Arkel-De Boer dilakukan untuk memurnikan logam titanium 

yang diperoleh pada proses Kroll. Pada proses ini, titanium yang masih 

belum murni dipanaskan bersama dengan uap iodin untuk 

menghasilkan uap titanium tetraiodida. 

Ti (s) + 2I2 (g)  TiI4 (g) 

Uap titanium tetraiodida yang diperoleh dipisahkan dengan cara 

mengalirkannya ke dalam wadah lainnya, yang selanjutnya dilewatkan 

dalam kawat tungsten dan dipanaskan pada suhu 140oC. Akibatnya 

titanium iodida terurai menjadi titanium murni dan gas iodin 

TiI4(g)  Ti (s) + 2I2(g) 

 

3) Proses J. Meggy dan M.Prieto 

Pada proses menurut J Meggy dan Prieto, pembuatan logam 

Titaniumdilakukan dengan cara fluorinasi bijih ilmenite. 

http://www.toho-titanium.co.jp/en/products/sponge_en.html
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Bijih Ilminite diflourinasi dengan garam flousilikat seperti K2SiF6, 

Na2SiF6 pada suhu 350–950 °C selama 6 jam. Selanjutnya besi dan 

titanium dikonversikan ke flourida dengan cara dileaching  dengan 

menggunakan larutan HF, HCl atau H2SO4 encer pada suhu 60–95 °C 

selama 2jam. Setelah proses leaching, larutandievaporasi dan 

didinginkan untuk mengendapkan fluotitanat. Endapan fluotitanat  ini 

kemudian disaring dan dikeringkan pada suhu 110–150 °C. Kemudian 

direduksi menjadi logam Ti. Metode ini merupakan pengontakan 

fluotitanat dengan campuran zinc–aluminium pada suhu 400–1.000°C. 

Sehingga aluminium flourida akan terpisahkan sebagai produk 

samping dalam bentuk kriolit. Campuran lelehan logam zinc–titanium 

dipisahkan dengan cara destilasi pada suhu 800–1.000°C dan 

diperoleh zinc pada produk destilat serta titanium sponge pada produk 

akhir. 

 

c. Sifat-sifat dan Kegunaan Logam Titanium 

Titanium adalah logam transisi yang berwarna putih keperakan. Titanium bersifat 

ringan dan kuat. Selain itu, titanium memiliki massa jenis yang rendah, keras, 

tahan karat, tidak larut dalam larutan asam kuat, serta tidak reaktif terhadap 

udara pada temperatur rendah.Tabel 3  memuat ciri-ciri fisik umum dari titanium 

 

Tabel 3. Ciri-ciri Umum Logam Titanium 

Ciri-ciri umum 

Lambang unsur Ti 

Nomor atom 22 

Titik leleh 1941 K 

Titik didih 3560 K 

Kekerasan (skala Mohs) 6,0 

Massa jenis 4,506 g. cm
-3

 

Elektronegativitas (skala Pauling) 1,54 

 
Sifat kimia yang dimiliki oleh titanium adalah: 

1) Reaksi dengan udara  

Ketika titanium dibakar di udara akan menghasilkan dua senyawa. Jika 

bereaksi dengan oksigen akan terbentuk titanium(IV) oksida, dan jika 

bereaksi dengan nitrogen akan menghasilkan titanium nitrida 

Ti(s) + O2(g)  TiO2(s) 
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2Ti(s) + N2(g)  2TiN(s) 

2) Reaksi dengan halogen 

Reaksi titanium dengan halogen menghasilkan Titanium halida. Khusus 

reaksi dengan fluor berlangsung pada 200oC 

Ti(s) + 2F2(g)  TiF4(s) 

Ti(s) + 2Cl2(g)  TiCl4(s) 

Ti(s) + 2Br2(g)  TiBr4(s) 

Ti(s) + 2I2(g)  TiI4(s) 

3) Reaksi dengan asam 

Titanium tidak bereaksi dengan asam, kecuali dengan asam fluorida panas 

membentuk kompleks heksafluorotitanat(III) 

2Ti(s) + 12HF(aq)  2(TiF6)
3-(aq) + 3H2(g) + 6H+(aq) 

 
Berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya, titanium memiliki beberapa 

keunggulan dibanding logam lainnya. Keunggulan yang dimiliki oleh titanium 

adalah: 

 Salah satu karakteristik titanium yang paling terkenal adalah dia sama kuat 

dengan baja tapi hanya 60% dari berat baja. 

 Kekuatan lelah (fatigue strength) yang lebih tinggi daripada paduan 

aluminium. 

 Tahan suhu tinggi. Ketika temperatur pemakaian melebihi 150o C maka 

dibutuhkan titanium karena aluminium akan kehilangan kekuatannya secara 

nyata. 

 Tahan korosi. Ketahanan korosi titanium lebih tinggi daripada aluminium dan 

baja. 

 Dengan rasio berat-kekuatan yang lebih rendah daripada aluminium, maka 

komponen-komponen yang terbuat dari titanium membutuhkan ruang yang 

lebih sedikit dibanding aluminium.  

 
Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh titanium membuat unsur ini digunakan 

secara luas dalam berbagai bidang. Namun logam titanium jarang digunakan 

dalam bentuk murninya, melainkan dalam bentuk paduan. Berikut ini adalah 

beberapa aplikasi dari titanium. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Baja
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1) Pemesinan dan otomotif 

Karena sifatnya yang ringan dan tahan karat, banyak komponen-komponen 

pada industri mesin dan otomotif menggunakan titanium sebagai bahan 

bakunya, diantaranya dijadikan sebagai sasis (kerangka) kendaraan, piston, 

jeruji roda, dan velg ban. 

2) Militer dan Penerbangan 

Oleh karena kekuatannya, unsur ini digunakan untuk membuat peralatan 

perang (tank) , untuk membuat pesawat ruang angkasa, dan kerangka 

pesawat terbang 

3) Industri 

Beberapa mesin pemindah panas (heat exchanger)dan bejana bertekanan 

tinggi serta pipa-pipa tahan korosi memakai bahan titanium. Pemilihan 

titanium untuk pembuatan mesin pemindah panas adalah karena sifat 

titanium yang tahan suhu tinggi. 

4) Kedokteran.  

Salah satu sifat titanium adalah ringan dan efek racunnya rendah. Karena 

sifat-sifat tersebut menjadikan titanium digunakan sebagai bahan implan gigi, 

penyambung tulang, pengganti tulang tengkorak, dan struktur penahan katup 

jantung. 

5) Perikanan dan kelautan 

Karena sifat Titanium yang kuat, ringan, dan tahan terhadap air laut, titanium 

digunakan sebagai mata pancing pada alat pemancingan 

6) Perumahan 

TiO2 dijadikan sebagai pigmen putih pada pengecatan di luar ruangan sebab 

bersifat inert, tahan terhadap paparan sinar UV dari matahari, dan memiliki 

daya pelapis yang baik. 

Selain itu titanium banyak dimanfaatkan dalam pembuatan asesoris seperti 

cincin, kalung, gagang kacamata, casing telepon selular, dan rantai jam tangan 

yang ditampilkan pada gambar 9.  
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Gambar 9. Contoh Produk Berbahan Titanium 

(www.id.aliexpress.com) 

3. Wolfram (Tungsten) 

a. Sejarah Penemuan Wolfram (Tungsten) 

Sejarah penemuan wolfram (tungsten) dimulai pada tahun 1779. 

Diawaliolehpenemuan dari seorang kimiawan berkebangsaan Irlandia yang 

bernama Peter Woulfe. Peter Woulfe menduga tentang keberadaan unsur baru 

berdasarkan hasil analisisnya terhadap bijih wolframit. Namun dia tidak dapat 

mengisolasi unsur tersebut yang pada akhirnya dikenal dengan nama tungsten. 

Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1781, di Swedia, kimiawan yang 

bernama Carl W. Scheele berhasil mengisolasi tungsten oksida (WO3) dari bijih 

skelit (kalsium tungstat). Namun dia tidak memiliki peralatan yang cukup 

memadai, dalam hal ini tungku pembakaran, untuk mereduksi tungsten oksida 

menjadi logam tungsten.Tungsten berhasil diisolasi oleh dua bersaudara 

berkebangsaan Spanyol bernama Fausto dan Juan Jose de Elhuyar pada tahun 

1783, dengan cara mereduksi wolframit yang telah diasamkan, dengan 

menggunakan reduktor karbon. Nama tungsten diambil dari kata berbahasa 

Swedia “tung sten” yang artinya “batu berat”, dan diberi lambang W yang merujuk 

pada Wolfram sebagai nama ilmiahnya. 

 
Di alam, tungsten tidak ditemukan dalam keadaan murni, tetapi diperoleh dari 

bijih logamnya. Bijih tungsten umumnya berupa oksida tungsten yang dikotori 

oleh logam lainnya seperti besi dan mangan. Berikut ini adalah bijih mineral 

tungsten yang umumnya ditemukan:  

 Wolframit : (Fe, Mn)WO4 

 Skelit : CaWO4 

 Tungstenit : WS2 

 Solzit : PbWO4 
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 Kuproskelit : CuWO4 

Penampakan fisik dari wolframit dan skelit dapat dilihat pada gambar 10.  

  

Gambar 10. Bijih Skelit (kiri) dan Wolframit (kanan) 

(www.scincephoto.com) 

 
b. Ekstraksi logam tungsten dari bijihnya 

Untuk memperoleh tungsten murni dari bijihnya tidak dapat dilakukan secara 

tradisional seperti pada pengolahan logam lainnya, melainkan dilakukan dengan 

menggunakan perlakuan secara kimia (hidrometalurgi). Hal tersebut disebabkan 

tungsten memiliki titik leleh yang sangat tinggi, bahkan paling tinggi di antara 

logam lainnya sehingga jika digunakan perlakuan fisika, prosesnya harus 

berlangsung pada suhu sangat tinggiyang membutuhkan energi besar dan 

secara otomatis berbiaya mahal sehingga kurang ekonomis untuk dilakukan.  

 
Berikut ini  langkah-langkah yang dilakukan pada proses pengolahan bijih 

tungsten menjadi logam tungsten 

1) Bijih tungsten digiling terlebih dahulu hingga berbentuk serbuk. 

2) Bijih tungsten yang telah berbentuk serbuk dipekatkan dengan 

menggunakan alat pemisah elektromagnet yang bertujuan menghilangkan 

pengotor yang bersifat non-magnetik. 

3) Bijih yang telah dipekatkan selanjutnya dicampurkan dengan natrium 

karbonat dalam ruang beroksigen dan dihasilkan natrium tungstat, sesuai 

dengan persamaan reaksi (menggunakan bijih wolframit sebagai contoh): 

4FeWO4 + 4Na2CO3 + O2  2Fe2O3 +  4Na2WO4 + 4CO2 

4) Campuran hasil reaksi diekstrak dengan menggunakan air. Larutan natrium 

tungstat (Na2WO4) yang diperoleh dipekatkan untuk mendapatkan kristalnya. 

Kristal natrium tungstat selanjutnya disaring lalu dilarutkan dengan sedikit air 

dan diasamkan dengan asam klorida hingga diperoleh endapan asam 

tungstat hidrat WO3.xH2O 

Na2WO4 + HCl NaCl + H2WO4 
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H2WO4  WO3.xH2O 

5) Asam tungstat hidrat lalu dipanaskan untuk menghilangkan air, WO3 yang 

diperoleh direduksi menggunakan gas hidrogen pada  suhu 1470K untuk 

mendapatkan logam tungsten 

H2WO4  WO3 + H2O 

WO3 + 3H2  W + 3H2O 

 
c. Sifat dan Kegunaan Tungsten 

Sifat tungsten yang utama adalah: 

 Merupakan logam yang sangat keras berwarna putih keperakan 

 Memiliki titik didih paling tinggi diantara semua logam (8650K) 

 Memiliki kekuatan tarik paling tinggi diantara semua logam 

 Mudah ditempa dan dibentuk menjadi kawat yang sangat tipis 

 Tahan asam dan korosi 

 Jika dalam bentuk senyawa, tungsten memiliki bilangan oksidasi 4  

 Tungsten merupakan salah satu logam dari empat logam utama yang 

tergolong sebagai logam refraktori (logam yang tahan terhadap panas dan 

aus karena getaran) 

 
Berdasarkan sifat-sifatnya, tungsten banyak dimanfaatkan dalam berbagai 

aplikasi. Umumnya tungsten tidak dimanfaatkan dalam bentuk murninya, 

melainkan dipadukan dengan material lainnya membentuk suatu paduan. Berikut 

ini adalah beberapa kegunaan dari tungsten. 

1) Bidang otomotif 

Dengan memanfaatkan sifat keras, tahan panas, dan tahan getaran, 

tungsten digunakan untuk membuat kerangka dan beberapa komponen 

dari mobil balap. Dengan menggunakan paduan tungsten diharapkan 

mobil memiliki bobot ringan tetapi tetap seimbang sehingga dapat melaju 

dengan cepat tanpa perlu khawatir terhadap efek dari getaran yang 

diakibatkan kelajuaannya. Selain dimanfaatkan untuk membuat kerangka, 

paduan tungsten diaplikasikan untuk membuat komponen-komponen 

kendaraan, seperti: baut, skrup, gigi persneling yang dapat dilihat pada 

gambar 11. 
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Gambar 11. Komponen Berbahan Tungsten  

(www.imq21.com) 

2) Bidang pemesinan 

Tungsten yang memiliki titik leleh yang paling tinggi diantara semua 

logam, menjadikannya dimanfaatkan sebagai elektrode pada alat las TIG 

(Tungsten Inert Gas). Salah satu paduannya yaitu tungsten karbida (WC 

atau WC2) merupakan material yang memiliki kekerasan setara dengan 

berlian, sehingga digunakan sebagai alat pengebor (gambar 12) dan mata 

gerinda untuk menggosok permukaan suatu benda.  Contoh aplikasinya 

adalah HSS (High Speed Steel) atau baja berkecepatan tinggi. Baja 

berkecepatan tinggi adalah alat pahat yang dijadikan sebagai mata pisau 

pada mesin bubut. Sifat dari baja berkecepatan tinggi adalah keras, liat, 

dan tahan panas. Pahat jenis ini banyak digunakan karena dapat 

menyelesaikan hampir semua jenis pekerjaan pembubutan. 

 

Gambar 12. Mata Bor Berbahan Tungsten  

(www.ciptamodel.com) 

 
3) Bidang Kelistrikan 

Salah satu sifat tungsten adalah keras tetapi lentur, sehingga dapat 

ditempa menjadi kawat yang sangat tipis. Sifat tersebut diaplikasikan 

dalam pembuatan kawat tungsten pada filamen bola lampu  (gambar 13) 

dan lampu halogen 

http://www.imq21.com/


31 
 

 

Gambar 13. Filamen Bola Lampu  

(www.chiyoda-lighting.com) 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

1. Sebagai mata pelajaran dalam kelompok C (kelompok peminatan) pada 

kurikulum 2013 untuk SMK teknologi dan rekayasa, pelajaran kimia 

diharapkan mampu memberi dasar pengetahuan pada mata pelajaran di 

kelompok C2 dan C3. Setelah mempelajari pembelajaran 1 ini, cobalah Anda 

lakukan “bedah K13” khusus mata pelajaran kelompok C2 dan C3 yang 

menurut Anda memerlukan pengetahuan materi tentang ekstraksi logam. 

Buatlah daftar KD dan Indikatornya dan lakukan penyelarasan dengan KD 

dan indikator pada mata pelajaran kimia yang menurut Anda sesuai. 

2. Lakukanlah kunjungan ke bengkel-bengkel (pemesinan/otomotif) dan carilah 

komponen-komponen dari mesin atau kendaraan yang menggunakan 

titanium dan tungsten sebagai bahan pembuatnya. Anda dapat 

mendiskusikannya dengan rekan guru yang mengampu pelajaran produktif 

yang berkaitan dengan materi ekstraksi logam (misalnya pelajaran Teknik 

Dasar Otomotif) 

3. Karena ekstraksi logam titanium dan tungsten tidak memungkinkan 

dilakukan di laboratorium sekolah, cobalah Anda cari video atau bagan yang 

menggambarkan proses ekstraksi kedua logam, lalu tampilkan hasilnya 

kepada siswa dan jelaskan dengan menggunakan cara Anda (gunakan 

metode yang tepat menurut Anda) 

 

E. Latihan Soal 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan: 

a. Pirometalurgi 
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b. Hidrometalurgi 

c. Elektrometalurgi  

Berikan contoh proses ekstraksi logam untuk masing-masing tipe metalurgi 

tersebut. (skor 6) 

2. Dalam proses ekstraksi logam dari bijihnya dapat dilakukan secara kimia 

maupun secara fisika. Tentukan apa kelebihan dan kelemahan proses-proses 

tersebut! (skor 6) 

3. Mengapa dalam ekstraksi logam, bijih logam umumnya diubah menjadi 

senyawa oksidanya? (skor 2) 

4. Tidak semua senyawa oksida dapat direduksi oleh C. Dari senyawa-senyawa 

oksida berikut, senyawa manakah yang dapat direduksi oleh C pada suhu 

25oC? (skor 8) 

 PbO CuO Fe2O3 MgO CO2 Pb Cu Fe Mg C 

∆H
o
 

(kJ.mol
-1

) 
-217,5 -155,2 -882,2 -601,7 -393,7 0 0 0 0 0 

∆S
o
 

(J.mol
-1
.K

-1
) 

68,7 43,5 90,0 26,8 213,8 64,8 33,3 27,2 32,7 5,7 

5. Mineral apa sajakah yang mengandung logam titanium? (skor 2) 

6. Mengapa rutil tidak dapat direduksi  dengan menggunakan karbon pada 

temperatur 1000K? (gunakan diagram Ellingham sebagai dasar jawaban 

Anda) (skor 2) 

7. Jelaskan garis besar ekstraksi titanium dari rutil menurut proses Kroll (skor 

4) 

8. Komponen apa saja yang terbuat dari titanium pada industri otomotif? (skor 

2) 

9. Mineral apa sajakah yang mengandung logam tungsten? (skor 3) 

10. Jelaskan sifat fisika dari logam tungsten 

11. Apa kelebihan dari tungsten sehingga digunakan sebagai bahan dasar 

pembuatan kawat filamen bola lampu? (skor 3) 

12. Mengapa pada pengolahan bijih tungsten untuk memperoleh tungsten murni 

tidak dapat dilakukan dengan metode fisika melainkan melalui proses kimia 

yang melibatkan berbagai reaksi dengan zat lain?(skor 2) 

Total skor = 40 
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F. Rangkuman 

1. Untuk memperoleh logam dari bijihnya dilakukan proses ekstraksi logam 

yang memiliki tiga tipe yaitu hidrometalurgi, pirometalurgi, dan 

elektrometalurgi. Proses ekstraksi logam dilakukan dengan melalui tahapan-

tahapan: pemekatan bijih, proses reduksi, dan proses pemurnian. 

2. Temperatur adalah salah satu faktor yang menentukan berlangsung atau 

tidaknya suatu reaksi reduksi dalam proses ekstraksi logam. Pengaruh 

temperatur pada suatu reaksi dapat ditentukan melalui persamaan Gibbs. 

Selain dengan menggunakan persamaan Gibbs, pengaruh temperatur 

dengan reaksi reduksi bijih logam dapat dilihat melalui diagram Ellingham. 

3. Logam titanium di alam tidak ditemukan dalam keadaan bebas melainkan 

dalam bentuk bijihnya. Mineral atau bijih yang mengandung logam titanium 

meliputi: rutil dan ilmenit. 

4. Logam titanium diperoleh dari bijihnya dengan cara ekstraksi logam dengan 

metode Kroll, Van Arkel, dan  J. Meggy – M. Prieto. Namun di industri yang 

paling banyak digunakan adalah metode Kroll di mana pada produk akhir 

diperoleh logam titanium dalam bentuk sponge. Untuk memurnikan titanium 

digunakan metode Van Arkel dengan cara memanakan logam titanum 

dengan uap iodin menghasilkan uap titanium (IV) iodida yang selanjutnya 

dilewatkan di atas kawat tungsten pada suhu 140oC. 

5. Logam titanium memiliki sifat ringan, kuat, dan tahan karat. Sifat-sifat 

tersebut menjadikan titanium banyak dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi 

seperti pada bidang otomotif, kedokteran, industri pesawat terbang, dan 

perumahan. 

6. Tungsten ditemukan dalam bentuk bijihnya terutama sebagai wolframit dan 

skelit. 

7. Tungsten tidak dapat diekstraksi dengan cara fisika terutama tipe 

pirometalurgi sebab tergolong sebagai logam memiliki titik leleh yang tinggi 

sehingga diperlakukan secara hidrometalurgi. 

8. Sifat khas yang dimiliki oleh tungsten selain memiliki titik leleh paling tinggi 

diantara semua logam, tungsten dikenal sebagai logam yang keras dan 

tahan karat serta memilki kekuatan regangan yang tinggi. 
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9. Tungsten jarang diaplikasikan dalam bentuk murninya melainkan dalam 

bentuk paduan logam yang dapat menghasilkan material yang sangat keras. 

Tungsten dapat ditempa menjadi kawat yang sangat tipis yang digunakan 

sebagai filamen pada bola lampu pijar. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Setelah Anda mengerjakan soal latihan sebagai penguji sejauh mana Anda 

memahami kegiatan pembelajaran 1, cocokkan jawaban Anda dengan kunci 

jawaban yang ada di bagian akhir kegiatan ini. Ukurlah tingkat penguasaan 

materi kegiatan belajar 1 dengan rumus sebagai berikut : 

 Tingkat penguasaan = (skor perolehan : skor total ) x 100 % 

Arti tingkat penguasaan yang diperoleh adalah : 

Baik sekali       =          90 – 100 % 

Baik                 =          80 – 89 % 

Cukup             =          70 – 79 % 

Kurang            =          0 – 69 %  

Bila tingkat penguasan mencapai 80 % ke atas, silahkan melanjutkan ke 

Kegiatan Belajar 2. Namun bila tingkat penguasaan masih di bawah 80 % harus 

mengulangi Kegiatan Belajar 1 terutama pada bagian yang belum dikuasai. 

 

H. Kunci Jawaban 

1. Pengertian dari: 

a. Pirometalurgi adalah proses pemisahan logam dari bijihnya dengan cara 

pemanasan 

Contoh: proses pemanggangan bijih tembaga 

b. Hidrometalurgi adalah proses ekstraksi logam dengan menggunakan 

reagen pelarut. 

Contoh: proses pengubahan bijih ilmenit menjadi rutil 

c. Elektrometalurgi adalah proses pemisahan logam dari bijihnya dengan 

menggunakan energi listrik 

Contoh: elektrolisis tembaga kotor menjadi tembaga murni 

2.  Perbandingan ekstraksi secara kimia dan fisika 
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Jenis ekstraksi Kelebihan  Kelemahan  

Secara kimia  Dapat digunakan untuk 
mengekstrak logam-
logam yang bertitik leleh 
tinggi. 

 Logam hasil ekstraksi 
lebih murni 

 Tidak semua bijih logam dapat 
bereaksi dengan reagen 

 Tidak ekonomis (biayanya 
mahal) 

 Kurang praktis 

Secara fisika   Lebih ekonomis 
(biayanya murah) 

 Dapat mereduksi 
pencemaran oleh reagen 
yang digunakan sebagai 
pelarut  logam 

 Lebih praktis 

 Membutuhkan alat yang 
spesifik 

 Membutuhkan energi besar 
untuk menjalankan alat 

3. Agar mudah direduksi 

4. Tidak ada oksida yang tereduksi 

5. Rutil dan ilmenit 

6. Karena pada temperatur 1000K posisi oksidasi rutil berada di bawahoksida 

C 

7. Rutil diubah menjadi titanium (IV) klorida yang selanjutnya direduksi dengan 

menggunakan logam magnesium/natrium. Hasilnya berupa logam titanium 

berbentuk sponge 

8. Gagang piston, velg ban, jeruji roda 

9. Wolframit, skelit, tungstenit, solzit, kuproskelit 

10. Sifat fisika logam tungsten: sangat keras, berwarna putih keperakan, 

memiliki titik lebur dan titik didih tertinggi diantara semua logam, kekuatan 

tarik tinggi, mudah ditempa menjadi kawat yang sangat tipis.  

11. Karena tungsten bersifat keras tetapi lentur, memiliki kekuatan letih yang 

tinggi sehingga mudah ditempa menjadi kawat yang sangat tipis. 

12. Karena tungsten memiliki titik leleh yang sangat tinggi 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 : METALURGI 

SERBUK 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran 2 ini Anda diharapkan mampu untuk: 

1. Menjelaskan pengertian teknik metalurgi serbuk 

2. Menjelaskan proses teknik metalurgi serbuk 

3. Menjelaskan proses pembuatan serbuk sebagai bahan utama dalam teknik 

metalurgi serbuk 

4. Menjelaskan istilah-istilah dalam teknik metalurgi serbuk 

5. Melakukan praktik pembuatan serbuk logam dengan cara elektrolisis 

6. Merancang alat percobaan elektolisis untuk pembuatan serbuk logam 

7. Mengaplikasikan hukum Faraday I untuk menghitung massa teoritis dari 

serbuk logam yang dihasilkan melalui proses elektrolisis 

8. Menjelaskan kelemahan dan kelebihan dari teknik metalurgi serbuk 

9. Memberikan contoh aplikasi metalurgi serbuk dalam bidang otomotif, 

pemesinan, dan kelistrikan. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan pengertian teknik metalurgi serbuk 

2. Menjelaskan proses teknik metalurgi serbuk 

3. Menjelaskan proses pembuatan serbuk sebagai bahan utama dalam teknik 

metalurgi serbuk 

4. Menjelaskan istilah-istilah dalam teknik metalurgi serbuk 

5. Mengaplikasikan hukum Faraday I untuk menghitung massa teoritis dari 

serbuk logam yang dihasilkan melalui proses elektrolisis 

6. Menjelaskan kelemahan dan kelebihan dari teknik metalurgi serbuk 

7. Memberikan contoh aplikasi metalurgi serbuk dalam bidang otomotif, 

pemesinan, dan kelistrikan. 
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C. Uraian Materi 

1. Pengertian Metalurgi Serbuk  

Pada teknologi metalurgi tradisional, umumnya komponen-komponen yang 

berbahan logam dibuat dengan cara menuangkan lelehan logam ke dalam 

cetakan. Cara ini disebut dengan teknik pengecoran logam.Selain dengan 

teknikpengecoran, logam juga dapat dibentuk dengan teknik pemesinan. 

Kebanyakan industri pengolahan logam masih menggunakan dua cara tersebut. 

Dengan berkembangnya teknologi, munculah cara baru untuk mendapatkan hasil 

pengolahan logam yang lebih berkualitas. Cara baru ini menggunakan serbuk 

logam sebagai bahan dasarnya. Teknik ini dikenal dengan nama teknikmetalurgi 

serbuk. 

 
Teknik metalurgi serbuk adalah teknik pengolahan logam dengan menggunakan 

serbuk logam melalui proses penekanan dan pemanasan. Teknik ini telah 

digunakan sejak 3000 tahun SM oleh bangsa Yunani kuno untuk membuat 

berbagai perkakas, dan berkembang pesat pada saat ini karena memiliki 

keunggulan jika dibanding dengan teknik pengecoran dan pemesinan. Prinsip 

kerjanya adalah memadatkan serbuk logam menjadi bentuk yang diinginkan 

kemudian memanaskannya di bawah temperatur leleh logam. Akibatnya partikel-

partikel logam memadu karena difusi atom pada permukaan partikel. Metode 

serbuk metalurgi memberikan kontrol teliti terhadap komposisi dan penggunaan 

campuran yang tidak dapat diperoleh melalui penggunaan metode yang lain 

(Hartono, tanpa tahun) 

 

 2. Proses Teknik Metalurgi Serbuk 

Dalam praktiknya, untuk membuat suatu komponen dengan teknik metalurgi 

serbuk dilakukan melalui lima tahapan, yaitu: 

 Tahap pembuatan serbuk 

 Tahap pencampuran (mixing) 

 Tahap penekanan (compacting) 

 Tahap sintering 

 Tahap penyelesaian (finishing) 
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Langkah-langkah dari proses teknik metalurgi serbuk yang mencakup lima 

tahapan tersebut  dapat dideskripsikan melalui bagan yang terdapat pada 

gambar 14. 

 

Gambar 14. Langkah-langkah Teknik Metalurgi Serbuk 

 

a. Tahap pembuatan serbuk. 

Sesuai dengan namanya, bahan untuk pembuatan komponen melalui 

teknik serbuk metalurgi adalah berupa serbuk. Secara teoritis semua 

material dapat dibuat serbuk, namun dalam proses pembuatan serbuk 

tergantung dari jenis bahan yang akan dibuat serbuk serta aplikasi 

penggunaannya. Pembuatan serbuk dilakukan dengan metode-metode 

berikut. 

1) Proses penghancuran secara mekanik 

Metode penghancuran secara mekanik biasanya digunakan untuk 

logam/paduan logam yang rapuh (Hartono, tanpa tahun) . Pada metode ini 

logam/paduan ditumbuk dengan mesin penumbuk (ball milling) dan 

dilanjutkan dengan proses penggilingan dan penyaringan. Serbuk yang 

dihasilkan mempunyai bentuk acak (tidak homogen). Metode 

penghancuran secara mekanik ini digunakan untuk membuat serbuk 

antimon (Sb) dan serbuk magnesium (Mg). Gambar 15 menunjukkan 

model dari mesin penumbuk. 
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Gambar 15. Pembuatan Serbuk dengan Mesin Penumbuk  

(Hartono, tanpa tahun) 

 
2) Metode atomisasi 

Metode  atomisasi paling banyak digunakan dalam proses pembuatan 

serbuk logam, baik murni maupun paduannya (Hartono, tanpa tahun). 

Prinsip kerjanya adalah memecah atau mengatomisasi logam cair 

menjadi partikel berbentuk serbuk. Cara kerjanya dengan mengabutkan 

logam cair pada tekanan tinggi dalam ruang hampa udara. Setelah 

membeku akan terbentuk serbuk logam berbentuk tak teratur hingga 

bulat. Cara ini digunakan untuk membuat serbuk logam yang memiliki titik 

leleh rendah seperti zink, timbal, dan timah. Gambar 16 memberikan 

gambaran dari proses metode atomisasi  

 

Gambar 16. Proses Atomisasi  

(Subramanian dkk, 2011) 

 

3) Metode Reduksi-Oksidasi 

Metode ini menggunakan prinsip reaksi reduksi oksidasi. Garam-garam 

yang mengandung logam tertentu dapat direduksi dengan menggunakan 

reduktor melalui reaksi pemindahan (displacement). Contoh proses ini 

adalah pembuatan serbuk tembaga dari larutan tembaga(II) sulfat yang 

direaksikan dengan logam zink sesuai dengan persamaan reaksi 

CuSO4 (aq) + Zn(s)  Cu(s) + ZnSO4(aq) 
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Selain melalui reaksi pemindahan, logam dapat diperoleh dengan cara 

mereduksi oksida logam menggunakan gas hidrogen atau karbon. Logam 

yang diperoleh selanjutnya dihancurkan untuk mendapatkan serbuk 

logam. Sebagai contoh serbuk tembaga dapat diperoleh dengan cara 

mereduksi tembaga(I) oksida menggunakan gas hidrogen. 

Cu2O(s) + H2(g)  2Cu(s) + H2O(l) 

Partikel yang dihasilkan dari proses ini berbentuk tak teratur hingga 

berupa sponge. Logam yang dapat dibuat serbuk melalui metode ini 

adalah tembaga, besi, tungsten,  kobalt, molibdenum, dan nikel. 

 

4) Metode elektrolisis 

Proses ini digunakan secara luas untuk membuat serbuk tembaga, 

berilium, besi, dan nikel. Prinsip kerjanya sama dengan cara 

mengendapkan logam melalui proses elektrolisis. Endapan logam yang 

diperoleh di katode diserut hingga menghasilkan serbuk logam. Metode 

ini menghasilkan serbuk logam dengan kemurnian tinggi, sehingga 

sangat baik untuk pengolahan serbuk metalurgi yang digunakan pada 

bidang elektronika. Partikel serbuk logam yang dihasilkan berbentuk tak 

teratur hingga berbentuk serpihan. 

 

Dalam produksi serbuk logam haruslah diperhatikan sifat-sifat khusus 

yang dimiliki serbuk logam, agar hasil finishing produk sesuai dengan 

spesifikasi yang diinginkan. Sifat-sifat khusus yang harus dimiliki serbuk 

logam meliputi: 

 Ukuran partikel. 

Untuk menghasilkan ukuran partikel yang sesuai spesifikasi misalnya 

produk yang memiliki porositas kecil maka diperlukan butiran partikel 

serbuk yang halus. Agar diperoleh butiran partikel yang halus dilakukan 

dengan cara pengayakan atau pengukuran mikroskopis. Diharapkan 

dengan ukuran partikel yang halus akan mengahasilkan serbuk dengan 

kompaktibilitas tinggi. 

 Distribusi ukuran dan mampu alir 

Selain dipengaruhi oleh ukuran partikel, porositas produk serbuk logam 

juga dipengaruhi oleh distribusi ukuran dan mampu alir. Distribusi ukuran 
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menentukan jumlah partikel dalam serbuk, sedang mampu alir  

menggambarkan kemampuan serbuk untuk memenuhi ruang dari 

cetakan. 

 Sifat kimia 

Kualitas serbuk yang dihasilkan bergantung pada sifat kimianya yang 

meliputi kemurnian logam, jumlah oksida yang diperbolehkan, kadar 

komponen lainnya pada serbuk, dan tidak adanya interaksi dalam hal ini 

reaksi kimia antara matrik utama dan penguat. 

 Kompresibilitas 

Kompresibilitas adalah perbandingan volume serbuk dengan volume 

benda yang ditekan. Kompresibilitas mempengaruhi kekuatan tekan dari 

produk yang dihasilkan. 

 
b. Mixing (Pencampuran Serbuk) 

Proses serbuk metalurgi adalah proses pembuatan produk dengan 

menggunakan bahan dasar serbuk logam. Kualitas produk sangat dipengaruhi 

oleh homogenitas komponen penyusun bahan melalui proses pencampuran. 

Pencampuran serbuk dapat dilakukan dengan mencampurkan serbuk logam 

yang berbeda dan bahan-bahan yang lain untuk memberikan sifat fisik yang lebih 

baik.  

 
Pencampuran dapat dilakukan dengan proses kering (dry mixing) atau dengan 

proses basah (wet mixing). Dari kedua cara tersebut, pencampuran basah 

adalah yang paling banyak digunakan. Pada cara pencampuran basah serbuk 

logam dicampur dengan menggunakan pelarut organik (misalnya: pelumas) yang 

dimaksudkan untuk mengurangi kontak antara sebuk logam dengan udara, 

sehingga serbuk logam tidak mengalami oksidasi. 

 
c. Compacting (Penekanan) 

Compacting adalah cara untuk memadatkan serbuk menjadi bentuk yang 

diinginkan dengan cara dilakukan penekanan pada serbuk. Penekanan dilakukan 

agar partikel serbuk dapat saling menempel satu sama lain sebelum ditingkatkan 

ikatannya dengan proses sintering. Hasil dari proses ini disebut kompak 

(bentuknya sama seperti bentuk bedak padat). 
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Proses penekanan serbuk logam menghasilkan kompak dilakukan dengan dua 

jenis metode. Metode pertama yaitu metode penekanan panas (hot 

compaction).Metode penekanan panas dilakukan pada suhu diatas suhu 

rekristalisasi. Metode yang kedua adalah metode penekanan dingin (cold 

compaction). Metode penekanan dingin dilakukan pada suhu dibawah suhu 

rekristalisasi bahkan sampai pada suhu ruang. Kedua metode sama-sama 

menggunakan tekanan sebesar 100-900 MPa.  

 
d. Sintering  

Sintering adalah proses pengikatan partikel melalui proses penekanan dengan 

cara dipanaskan pada temperatur yang berkisar antara 0,7- 0,9 dari titik leleh 

logam yang disinter. Lamanya pemanasan bergantung pada jenis logam semakin 

tinggi titik leleh logam, makin lama pemanasan yang dilakukan. Namun lamanya 

pemanasan tidak memberi manfaat tambahan terhadap kualitas serbuk logam. 

Pada proses ini ikatan antar partikel logam semakin kuat sehingga dihasilkan 

produk yang lebih padat.Gambaran sebaran partikel serbuk logam pada proses 

mixing, compacting, dan sinteringdapat dilihat pada gambar 17. 

 

Gambar 17. Sebaran Partikel Serbuk Logam  

pada Proses Mixing, Compacting, dan Sintering 
(Colton, dalam Hartono:2011) 

 
e. Finishing 

Tahap finishing adalah tahap akhir dari proses pembuatan serbuk metalurgi. 

Pada saat proses finishing serbuk logam yang telah disinter diukur porositasnya. 

Untuk lebih meningkatkan porositas dan sifat-sifat lainnya maka dilakukan 

resintering dan perlakuan panas. 
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3. Kelebihan dan Kekurangan Teknik Metalurgi Serbuk 

Seperti halnya teknik-teknik pengolahan logam yang lainnya, teknikmetalurgi 

serbuk juga memiliki kelebihan dan kekurangan.  

Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh teknik metalurgi serbuk adalah: 

a. Efisiensi pemakaian bahan yang sangat tinggi dan hampir mencapai 100% 

b. Tingkat terjadinya cacat seperti segregasi dan kontaminasi sangat rendah. 

c. Stabilitas dimensi sangat tinggi. 

d. Kemudahan dalam proses standarisasi dan otomatisasi 

e. Tidak menimbulkan tekstur pada produk. 

f. Besar butir mudah dikendalikan 

g. Mudah dalam pembuatan produk beberapa paduan khusus yang susah 

didapatkan dengan proses pengecoran (casting). 

h. Porositas produk mudah dikontrol 

i. Cocok untuk digunakan pada material dengan kemurnian tinggi. 

j. Cocok untuk pembuatan material komposit dengan matriks logam. 

 
Kelemahan dari teknik metalurgi serbuk adalah: 

a. Serbuk logam harganya mahal dan sulit disimpan dalam waktu lama 

b. Untuk produk dengan geometri yang rumit dapat menimbulkan masalah 

akibat variasi berat jenis dari material 

c. Beberapa jenis serbuk logam mudah meledak 

d. Sulit mendapatkan produk dengan kepadatan yang merata 

e. Hanya dapat membuat produk dengan massa 1-1000 gram 

f. Hanya cocok untuk produksi yang jumlahnya kurang dari 1000 produk 

g. Tidak dapat digunakan untuk membuat benda dengan dimensi besar 

h. Memerlukan kelonggaran antara komponen (benda kerja) dengan cetakan. 

Kelonggaran dimaksudkan supaya benda kerja dapat dikeluarkan dari 

cetakan. 
 

4. Aplikasi Metalurgi Serbuk 

Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh teknikmetalurgi serbuk menjadikannya 

digunakan secara luas untuk berbagai aplikasi. Salah satu keunggulan dari 

teknikmetalurgi serbuk adalah mudahnya pengontrolan dalam proses 

pembentukan produk (misalnya porositas produk) menjadikan produk akhir 
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memiliki kualitas yang akurat dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. 

Keunggulan tersebut dimanfaatkan oleh para produsen suku cadang otomotif 

untuk membuat komponen-komponen otomotif yang berukuran kecil sebab 

teknikmetalurgi  serbuk tidak mampu untuk membuat komponen yang berdimensi 

besar. Keunggulan lainnya adalah dapat menghasilkan produk dengan 

kemurnian yang tinggi yang dimanfaatkan untuk membuat peralatan/komponen 

listrik. 

 

Pembuatan paduan logam dan komposit juga memanfaatkan teknik metalurgi 

serbuk. Sebab terdapat beberapa jenis logam atau nonlogam yang memiliki titik 

lebur yang tinggi sehingga untuk membuat dengan cara peleburan (casting) 

dinilai kurang ekonomis sebab membutuhkan energi dan biaya besar. 

 
Berikut ini adalah beberapa produk  yang dihasilkan dengan menggunakan teknik 

metalurgi serbuk: 

 
a. Suku cadang kendaraan bermotor 

Suku cadang kendaraan bermotor umumnya dibuat dengan mencampurkan 

serbuk besi dengan serbuk karbon dengan perbandingan tertentu. Pada proses 

pencampuran ditambahkan pelumas untuk mengurangi kebisingan akibat 

gesekan saat pemakaian. Produk-produk suku cadang kendaraan hasil teknik 

serbuk metalurgi dapat dilihat pada gambar 18. 

Gambar 18. Produk Suku Cadang Kendaraan Hasil Teknik Serbuk Metalurgi  
(a) sistem pengereman, (b) gir; (c) pushrods; (d) rantai 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 
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b. Suku cadang mesin perkakas  

Contoh produk yang dihasilkan adalah: 

1) Karbida Semented 

Karbida semented dibuat dengan cara mencampurkan sebuk tungsten 

karbida dengan pengikat kobalt. Campuran tersebut  kemudian ditekan 

dan dibentuk . Setelah proses penekanan dan pembentukan selanjutnya 

disinter pada suhu tertentu diatas titik leleh logam matriks. Hasilnya 

berupa karbida semented yang banyak digunakan sebagai alat potong 

dan cetakan (die). Salah satu alat potong berbahan karbida semented 

adalah mata gerinda seperti diilustrasikan pada gambar 19. 

 

Gambar 19. Mata Gerinda  

(www.alatbengkel.net) 

 

 

c. Kelistrikan 

Contoh produk yang dimanfaatkan dalam kelistrikan: 

1) Magnet 

Komponen kelistrikan umumnya menggunakan komponen yang kecil. 

Salah satu komponen yang digunakan adalah magnet. Magnet dalam 

kelistrikan terutama pada alat elektronika haruslah berupa magnet kecil. 

Magnet kecil yang bermutu tinggi dapat dibuat dari campuran serbuk besi 

alumunium, nikel, dan kobal melalui teknik serbuk metalurgi yang dikenal 

dengan magnet alnico (gambar 20). Kualitas dari magnet yang dihasilkan 

jauh lebih baik daripada magnet cor. 
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Gambar 20. Magnet Alnico  

(www.eastmagnets.com) 

2) Kontak Listrik 

Kontak listrik banyak dibuat secara metaurgi serbuk, karena beberapa 

jenis serbuk logam dapat dicampurkan dan sekaligus tetap memiliki 

karakteristik khusus masing-masing. Kontak listrik harus tahan aus dan 

suhu tinggi dan disamping itu tetap memiliki daya hantar listrik yang baik. 

Telah dikembangkan campuran logam seperti: tungsten-tembaga, 

tungsten-kobalt, tungsten-perak, perak-molibden dan tembaga-nikel-

tungsten untuk peralatan/perlengkapan listrik. 

 
d. Paduan logam dan komposit 

Untuk menghasilkan material yang masih memiliki sifat-sifat penyusunnya, baik 

berupa paduan logam maupun komposit, maka digunakan teknikmetalurgiserbuk 

dalam proses pembuatannya. Untuk pembahasan tentang komposit dapat Anda 

pelajari pada modul grade 9. 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Setelah mempelajari tentang serbuk metalurgi Anda diharapkan dapat 

mempraktikan cara pembuatan serbuk metalurgi melalui proses elektrolisis. 

Dalam hal ini yang akan dihasilkan adalah serbuk tembaga. Prosedur praktikum 

berikut dapat Anda modifikasi sesuai dengan fasilitas yang tersedia di lingkungan 

dalam hal ini sekolah tempat Anda mengajar. Setelah Anda melakukan kegiatan 

ini Anda dapat mengajak siswa Anda melakukan praktikum sejenis. 

Pembuatan Serbuk Tembaga Menggunakan Metode Elektrolisis 

a. Dasar Teori 

Proses elektrolisis dimanfaatkan secara luas dalam pembuatan serbuk logam 

tembaga, nikel, berilium, dan besi. Kesesuaian antara material logam dengan 

http://www.eastmagnets.com/
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kondisi fisik selama proses elektrolisis memungkinkan untuk melonggarkan 

endapan yang menempel pada katoda, sehingga mudah diserut menghasilkan 

serbuk logam. Metode ini dapat menghasilkan serbuk logam dengan kemurnian 

tinggi sehingga sangat  baik digunakan untuk membuat komponen elektronika 

yang memerlukan kemurnian tinggi. Menurut Popov (dalam Hartono: 2011) 

pembuatan serbuk tembaga melalui proses ini cukup kompetitif, artinya lebih 

efisien dibanding jika menggunakan metode yang lain. 

 
Proses pembuatan serbuk tembaga menggunakan metode elektrolisis caranya 

sama dengan proses pemurnian tembaga. Tembaga kotor dijadikan sebagai 

anoda yang dimasukkan dalam campuran larutan tembaga(II) sulfat dan larutan 

asam sulfat. Penghitungan massa tembaga yang terbentuk digunakan 

persamaan dari hukum Faraday I yang dinyatakan dengan rumus 

m = e x F 

karena 1 Faraday = 95600 Coulomb maka persamaan di atas dapat dinyatakan 

dengan rumus: 

  
       

     
 

m = massa zat yang dihasilkan (gram) 

e = mol elektron (Ar logam : elektron valensi logam) 

F = besar muatan (Farad) 

i = kuat arus (Ampere) 

t = waktu elektrolisis (detik) 

 
b. Alat dan Bahan Praktik 

1) Alat: 

 Seperangkat alat elektrolisis yang terdiri dari gelas Beaker 1 L, kabel, 

penjepit buaya, dan catu daya. 

 Multitester merk Sanwa SP 10-D dengan ketelitian 0,005 Ampere 

 Stopwatch  

 Termometer skala -10oC – 110oC 

 Neraca analitik 

2) Bahan: 

 Batangan tembaga Cupracid R 210 dengan ukuran 200 mm x 150 mm 

x 8 mm yang berfungsi sebagai anoda sebanyak 1 batang 
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 Plat aluminium sebagai katoda 

 Tembaga(II) sulfat teknis (CuSO4.5H2O) sebanyak 25 g/L 

 Larutan asam sulfat teknis sebanyak 120 g/L 

 Aquades  

 Etanol  

 
c. Prosedur praktikum: 

1) Masukkan kristal tembaga(II) sulfat dan asam sulfat ke dalam gelas 

Beaker  

2) Panaskan campuran tersebut dengan menggunakan penangas air 

hingga suhu 50oC 

3) Pasang alat elektrolisis pada catu daya dengan tegangan 2 Volt 

4) Dengan menggunakan multitester ukur kuat arus yang mengalir pada 

saat proses elektrolisis berlangsung, dan catat massa serbuk yang 

terbentuk 

5) Lakukan elektrolisis selama 100 detik  

6) Setelah 100 detik matikan catu daya, angkat katoda dari dalam larutan 

7) Lakukan penyerutan tembaga yang menempel di katoda dan tampung 

hasilnya pada gelas penampung lalu rendam dengan menggunakan 

etanol 

8) Saring serbuk yang dihasilkan 

9) Timbang tembaga hasil penyerutan menggunakan neraca analitik 

10) Ulangi langkah 5-9 untuk berbagai variasi waktu mulai dari 200, 300, 

400, dan 500 detik 

11) Masukkan hasil pengukuran pada tabel hasil pengamatan 

12) Lakukan langkah yang sama tetapi dengan menggunakan tegangan 

2,5 Volt 

 
d. Data Hasil Percobaan Pembuatan Serbuk Tembaga 

1) Elektrolisis pada tegangan 2 Volt 

Waktu elektrolisis 
(detik) 

Kuat arus (A) Massa serbuk tembaga 
(mg) 

100   

200   

300   
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400   

500   

 
2) Elektrolisis pada tegangan 2,5 Volt 

Waktu elektrolisis 
(detik) 

Kuat arus (A) Massa serbuk tembaga 
(mg) 

100   

200   

300   

400   

500   

 

e. Pertanyaan dan Tugas 

Berdasarkan data yang telah diperoleh lakukan kegiatan berikut: 

1) Buatlah grafik hubungan antara waktu elektrolisis dengan massa serbuk 

tembaga yang dihasilkan (gunakan program excel dengan waktu sebagai 

ordinat dan massa serbuk tembaga sebagai absis) 

2) Bandingkan hasil elektrolisis tembaga pada tegangan 2 Volt dan 2,5 Volt 

3) Hitunglah massa teoritis dari serbuk tembaga dengan menggunakan 

rumusan hukum Faraday 

4) Bandingkan massa teoritis dengan massa sebenarnya dari serbuk tembaga 

dengan menggunakan persentase (gunakan data dari elektrolisis pada 

tegangan 2 Volt) 

                
               

             
      

Massa sebenarnya Massa teoritis % penyimpangan 

   

   

   

   

   

 

f. Diskusi 

Apa penyebab terjadinya perbedaan antara massa teoritik dengan massa 

sebenarnya dari serbuk tembaga? 

Coba Anda cari video  tentang pembuatan produk dengan menggunakan 

teknik metalurgi serbuk. video-video tersebut kebanyakan bahkan hampir 

semuanya merupakan video dengan pengantar bahasa asing terutama 
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bahasa Inggris oleh karena itu amati dan pahami dengan seksama. Anda 

dapat menampilkan video tersebut kepada siswa untuk menambah 

pemahaman mereka tentang teknik metalurgi serbuk 

 

E. Latihan Soal 

Untuk mengukur pemahaman Anda tentang teknologi metalurgi serbuk yang 

telah Anda pelajari, jawablah pertanyaan berikut 

1. Apa yang dimaksud dengan teknik metalurgi serbuk? (skor 2) 

2. Sebutkan langkah-langkah dari proses metalurgi serbuk (skor 3) 

3. Sebutkan cara apa saja yang dapat dilakukan dalam memperoleh serbuk 

logam sebagai bahan dasar pembuatan produk dengan teknik metalurgi 

serbuk (skor 2) 

4. Berikan penjelasan dari istilah-istilah berikut: 

a. Proses penekanan dingin (cold compaction) (skor 1) 

b. Kompak (skor 1) 

c. Sintering (skor 1) 

5. Mengapa pada proses sintering, pemanasan hanya dilakukan sampai pada 

suhu dibawah titik leleh logam yang disinter? (skor 3) 

6. Apa fungsi penambahan pelumas atau komponen organik lainnya pada 

proses pencampuran dalam pembuatan serbuk logam? (skor 3) 

7. Bagaimana prinsip dari pembuatan serbuk dengan cara atomisasi? (skor 2) 

8. Untuk membuat serbuk nikel melalui proses elektrolisis, digunakan batangan 

nikel sebagai anoda dan lempeng stainless steel sebagai katoda serta 

larutan NiSO4 1M sebagai larutan elektrolitnya. Jika arus yang digunakan 

sebesar 0,05A berapa massa nikel yang akan diendapkan selama 10 menit? 

(skor 6) 

9. Apa kelebihan dari teknik metalurgi serbuk dibandingkan dengan teknik 

konvensional (pengecoran) dalam membuat suatu produk berbahan 

logam/paduan (skor 4) 

10. Apa saja yang menjadi kelemahan dari teknik metalurgi serbuk (skor 3) 

11. Produk-produk apa saja yang dapat dibuat melalui teknik metalurgi serbuk 

pada bidang: 

3) Otomotif (skor 1) 
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4) Pemesinan (skor 1) 

5) Kelistrikan (skor 1) 

Skor total = 34 

 

F. Rangkuman 

1. Teknik serbuk metalurgi adalah teknik pengolahan logam dengan 

menggunakan serbuk logam melalui proses penekanan dan pemanasan.  

2. Dalam teknik serbuk metalurgi prosesnya berlangsung melalui lima tahapan, 

yaitu: tahap pembuatan serbuk logam, tahap pencampuran (mixing), tahap 

penekanan (compaction), tahapan sintering, dan tahap penyelesaian 

(finishing) 

3. Sintering adalah proses pengikatan partikel melalui proses penekanan 

dengan cara dipanaskan pada temperatur yang berkisar antara 0,7- 0,9 dari 

titik leleh logam yang disinter. Lamanya pemanasan bergantung pada jenis 

logam semakin tinggi titik leleh logam, makin lama pemanasan yang 

dilakukan. 

4. Pembuatan serbuk logam yang merupakan langkah pertama dalam teknik 

serbuk metalurgi dapat dilakukan dengan cara: penumbukan secara 

mekanik, dengan menggunakan metode atomisasi, dengan menggunakan 

reaksi pemindahan (reduksi-oksidasi), dan menggunakan metode 

elektrolisis.  

5. Teknik serbuk metalurgi memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang 

dimiliki teknik ini diantaranya adalah dapat meminimalkan proses 

pemesinan, tidak ada material yang terbuang, dan ketelitian dan kehalusan 

produk yang dihasilkan relatif tinggi. Sedang kelemahannya diantaranya 

mahal dan  tidak dapat digunakan untuk membuat produk dengan geometri 

yang rumit. 

6. Produk-produk yang banyak menggunakan teknik serbuk metalurgi terutama 

adalah komponen-komponen otomotif yang memerlukan ketelitian yang 

tinggi agar dapat mengurangi terjadinya kecelakaan dan komponen listrik-

elektronika yang membutuhkan kemurnian tinggi pada produknya. 
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G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Setelah Anda mengerjakan soal latihan sebagai penguji sejauh mana Anda 

memahami kegiatan pembelajaran 2, cocokkan jawaban Anda dengan kunci 

jawaban yang ada di bagian akhir kegiatan ini. Ukurlah tingkat penguasaan 

materi kegiatan belajar 2 dengan rumus sebagai berikut : 

 Tingkat penguasaan = (skor perolehan : skor total ) x 100 % 

Arti tingkat penguasaan yang diperoleh adalah : 

Baik sekali       =          90 – 100 % 

Baik                 =          80 – 89 % 

Cukup             =          70 – 79 % 

Kurang            =          0 – 69 % 

  
Bila tingkat penguasan mencapai 80 % ke atas, silahkan melanjutkan ke 

Kegiatan Belajar 3. Namun bila tingkat penguasaan masih di bawah 80 % harus 

mengulangi Kegiatan Belajar 2 terutama pada bagian yang belum dikuasai. 

 

H. Kunci Jawaban 

1. Teknik serbuk metalurgi adalah teknik pengolahan logam dengan 

menggunakan serbuk logam melalui proses penekanan dan pemanasan.  

2. Pembuatan serbuk logam-pencampuran-penekanan – sintering - finishing  

(manufacturing) 

3. Penggilingan secara mekanik , atomisasi, reaksi reduksi oksidasi, dan 

elektrolisis. 

4. Pengertian dari prose 

a. Penekanan dingin: proses pemadatan serbuk dengan cara ditekan yang  

dilakukan pada temperatur rendah 

b. Kompak adalah hasil dari proses penekanan (compaction) 

c. Sintering adalah proses pengikatan partikel melalui proses penekanan 

dengan cara dipanaskan pada temperatur yang berkisar antara 0,7- 0,9 

dari titik leleh logam yang disinter 

5. Agar logam yang disinter tidak mengalami pelelehan 

6. Untuk merekatkan partikel-partikel serbuk sehingga pada proses penekanan 

dihasilkan kompak yang baik 
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7. Prinsip kerjanya adalah memecah atau mengatomisasi logam cair menjadi 

partikel berbentuk serbuk 

8. m = 0,009 gram = 9 mg 

9. Kelebihan metalurgi serbuk 

a. Efisiensi pemakaian bahan yang sangat tinggi dan hampir mencapai 

100% 

b. Tingkat terjadinya cacat seperti segregasi dan kontaminasi sangat 

rendah. 

c. Stabilitas dimensi sangat tinggi. 

d. Kemudahan dalam proses standarisasi dan otomatisasi 

e. Tidak menimbulkan tekstur pada produk. 

f. Besar butir mudah dikendalikan 

g. Mudah dalam pembuatan produk beberapa paduan khusus yang susah 

didapatkan dengan proses pengecoran (casting). 

h. Porositas produk mudah dikontrol 

i. Cocok untuk digunakan pada material dengan kemurnian tinggi. 

j. Cocok untuk pembuatan material komposit dengan matriks logam. 

10. Kekurangan metalurgi serbuk 

a. Serbuk logam harganya mahal dan sulit disimpan dalam waktu lama 

b. Untuk produk dengan geometri yang rumit dapat menimbulkan masalah 

akibat variasi berat jenis dari material 

c. Beberapa jenis serbuk logam mudah meledak 

d. Sulit mendapatkan produk dengan kepadatan yang merata 

e. Hanya dapat membuat produk dengan massa 1-1000 gram 

f. Hanya cocok untuk produksi yang jumlahnya kurang dari 1000 produk 

g. Tidak dapat digunakan untuk membuat benda dengan dimensi besar 

h. Memerlukan kelonggaran antara komponen (benda kerja) dengan 

cetakan. Kelonggaran dimaksudkan supaya benda kerja dapat 

dikeluarkan dari cetakan. 

11. Produk metalurgi serbuk dalam bidang: 

a. Otomotif : komponen pengereman (tromol dan cakram) 

b. Pemesinan: mata pada perkakas pemotong dan gerinda 

c. Listrik : pembuatan magnet berkualitas tinggi yang digunakan pada trafo 
dan alat-alat audio  
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 : PADUAN LOGAM 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran 3 ini Anda diharapkan mampu untuk: 

1. menjelaskan pengertian paduan logam 

2.  menjelaskan tentang paduan selitan dan paduan substitusi 

3.  menggambarkan susunan atom dari paduan selitan atau paduan substitusi 

4.  menjelaskan tentang tujuan pembuatan paduan logam 

5.  menjelaskan komposisi dari paduan tembaga, nikel, dan aluminium 

6. menjelaskan sifat-sifat paduan tembaga 

7.  menjelaskan sifat-sifat paduan nikel 

8.  menjelaskan sifat-sifat paduan aluminium 

9.  menerapkan hitungan kimia dalam menyelesaikan suatu masalah tentang 

paduan logam 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan pengertian paduan logam 

2. Menjelaskan tentang paduan selitan dan paduan substitusi 

3. Menggambarkan susunan atom dari paduan selitan atau paduan substitusi 

4. Menjelaskan tentang tujuan pembuatan paduan logam 

5. Menjelaskan komposisi dari paduan tembaga, nikel, dan aluminium 

6. Menjelaskan sifat-sifat paduan tembaga 

7.  Menjelaskan sifat-sifat paduan nikel 

8.  Menjelaskan sifat-sifat paduan aluminium 

9.  Menerapkan hitungan kimia dalam menyelesaikan suatu masalah tentang 

paduan logam 

 

C. Uraian Materi 

1. Pengertian Paduan Logam (alloy) 

Logam adalah unsur yang paling banyak dimanfaatkan secara luas oleh manusia 

dalam berbagai aplikasi, misalnya peralatan rumah tangga, kerangka kendaraan 

bermotor, kerangka pesawat, dan kerangka jendela. Aplikasi-aplikasi tersebut 
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memanfaatkan sifat-sifat dari logam, seperti: kekerasan, konduktivitas, dan 

kelenturan serta kekuatannya. Namun ternyata  beberapa jenis logam  memiliki 

kelemahan-kelemahan seperti rapuh, massa jenisnya tinggi sehingga menjadi 

berat, mudah mengalami korosi, dan sulit dibentuk. Untuk mengatasi kelemahan-

kelemahan tersebut, maka logam jarang dimanfaatkan dalam bentuk murninya 

melainkan dalam bentuk paduannya.  

 
Paduan yang dikenal juga dengan lakur atau aloi adalah campuran dari berbagai 

logam atau campuran antara unsur logam dengan unsur nonlogam. Atom-atom 

dari unsur penyusun campuran tersebut tidak saling berinteraksi secara kimia 

atau tidak mengalami reaksi,  serta tidak sekedar bercampur satu sama lain dan 

masih menunjukkan sifat-sifat unsur-unsur penyusunnya. Paduan dapat berupa 

larutan zat padat (solid solution) dengan komposisi yang bervariasi atau berupa 

senyawa antarlogam (intermetallic compound) yang memiliki komposisi dan 

struktur internal tertentu. Secara umum paduan dibuat dengan cara melebur 

materal-material yang menjadi penyusun paduan secara bersama-sama dalam 

tungku pembakaran. Namun saat ini dengan berkembangnya teknik metalurgi 

serbuk, pembuatan paduan logam lebih banyak memanfaatkan metode ini. 

 

2. Susunan Atom Paduan Logam 

Berdasarkan susunan atom-atom unsur penyusunnya, paduan yang berupa 

larutan zat padat terbagi menjadi tiga jenis yaitu paduan selitan (interstitial alloy) 

paduan substitusi (substitution alloy) dan paduan kombinasi.  

a. Paduan selitan 

Sekitar 70% logam mengkristal dalam susunan rapat heksagonal (hexagonal 

closed packed = hcp) atau susunan rapat kubus (cubic closed packed = ccp), 

25% mengkristal dalam susunan kubus berpusat badan (body centered cubic = 

bcc) dan sekitar 5% sisanya mengkristal dalam susunan yang lain. Dalam 

membentuk kristal tersebut, persinggungan antar atom akan menyisakan celah. 

Celah itulah yang disebut dengan selitan. Selitan yang dimiliki oleh kristal logam 

sangat banyak jumlahnya. Selitan-selitan tersebut dapat ditempati oleh atom-

atom logam lain atau atom nonlogam yang ukurannya sama atau lebih kecil dari 

ukuran selitan dapat menempati selitan tersebut sehingga terbentuk paduan 



57 
 

selitan. Masuknya atom logam atau nonlogam ke dalam selitan dianggap tidak 

mengubah struktur dari atom-atom logam murninya (Effendy, 2010) 

 
Terdapat dua jenis selitan, yaitu selitan tetrahedral dan selitan oktahedral. Selitan 

tetrahedral memiliki volume yang lebih kecil dibanding dengan selitan oktahedral. 

Selitan tetrahedral dan selitan oktahedral pada susunan rapat heksagonal (hcp) 

dapat diilustrasikan pada gambar 21.  

 

Gambar 21. Selitan Tetrahedral dan Oktahedral pada Kristal Susunan hcp  

(www. rci.rutgers.edu) 

 
Selitan tetrahedral akan terisi jika perbandingan jari-jari atom unsur yang 

dipadukan dengan jari-jari logam murni berkisar antara 0,225-0,414. Sedang 

selitan oktahedral terisi jika perbandingan jari-jari atom unsur yang dipadukan 

dengan jari-jari logam murni berkisar antara 0,414-0,732 (Effendy, 2010) 

 
Paduan selitan ada dua macam yaitu paduan selitan acak dan paduan selitan 

teratur. Pada paduan selitan acak atom-atom dari unsur yang dipadukan mengisi 

tempat-tempat selitan pada logam induk secara acak, sedangkan pada paduan 

selitan teratur atom-atom dari unsur yang dipadukan mengisi tempat-tempat 

selitan pada logam induk secara teratur dan berulang (Effendy, 2010).  Salah 

satu model susunan atom-atom pada paduan selitan acak dan paduan selitan 

teratur diberikan pada gambar 22. 

logam murni paduan selitan acak paduan selitan teratur  

Gambar 22. Model Susunan Atom-atom Paduan Selitan 
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Paduan selitan acak diperoleh apabila leburan paduan didinginkan secara cepat. 

Untuk memperoleh paduan selitan teratur perlu pendinginan leburan paduan 

secara lambat.  

 
Komposisi dari paduan selitan yang diperoleh tergantung pada banyaknya 

tempat selitan yang ditempati oleh atom-atom dari unsur yang dipadukan, 

sehingga sifat fisik dari paduan selitan yang diperoleh adalah bervariasi.  

Secara umum sifat fisik dari paduan selitan adalah sebagai berikut: 

 Struktur kristal dari logam induk pada aloi sama seperti struktur logam dalam 

kristal murninya seperti ditunjukkan pada gambar diatas 

 Dapat menghantarkan panas dan listrik. 

 Lebih keras tetapi lebih rapuh dibandingkan logam murninya. 

 Lebih sulit ditempa atau diregangkan dibandingkan logam murninya. 

 Massa jenisnya lebih tinggi dibandingkan massa jenis logam murninya sebab 

beberapa tempat selitan yang semula kosong terisi oleh atom dari unsur yang 

dipadukan. Massa jenis paduan selitan semakin besar dengan bertambahnya 

persentase tempat selitan yang terisi oleh atom dari unsur yang dipadukan. 

 Titik leburnya relatif lebih tinggi dibandingkan titik lebur logam murninya. 

 Kereaktifan logam dalam paduan selitan cenderung lebih rendah di 

bandingkan kereaktifan logam murninya. Hal ini disebabkan karena 

tertutupnya sebagian permukaan dari logam murni oleh atom-atom unsur 

yang dipadukan.  

 
b. Paduan substitusi 

Pada paduan substitusi atom-atom dari unsur yang dipadukan menggantikan 

sebagian atom-atom dari logam murni. paduan substitusi terjadi apabila ukuran 

dari atom-atom unsur yang dipadukan lebih besar dari ukuran tempat selitan 

tetrahedral dan tempat selitan oktahedral yang ada di dalam kristal logam 

murninya (Effendy, 2010). Ada dua macam paduan substitusi yaitu paduan 

substitusi acak (random substitutional alloy) dan paduan substitusi teratur 

(ordered substitusi alloy) atau kisi super (superlattice). Pada paduan substitusi 

acak atom-atom dari unsur yang dipadukan menggantikan posisi dari sebagian 

atom-atom logam murninya secara tidak teratur, sedangkan pada aloi substitusi 

teratur atom- atom dari unsur yang dipadukan menggantikan posisi dari sebagian 
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atom- atom logam murninya secara teratur dan periodik. Salah satu model 

susunan atom-atom pada paduan substitusi acak dan paduan substitusi teratur 

diberikan pada gambar 23. 

logam murni paduan substitusi acak paduan substitusi teratur 

Gambar 23. Model Susunan Atom-atom Paduan Substitusi 

Seperti halnya pada pembuatan paduan selitan, paduan substitusi acak diperoleh 

apabila leburan paduan didinginkan secara cepat. Untuk memperoleh paduan 

substitusi teratur perlu pendinginan leburan paduan secara lambat. 

 
Paduan substitusi dari dua macam logam atau lebih dapat terbentuk dengan 

rentangan komposisi tertentu atau dengan segala komposisi. Paduan dengan 

segala komposisi dapat terbentuk apabila logam-logam yang dipadukan dapat 

membentuk larutan zat padat (solid solution) dengan sembarang komposisi. 

 
Menurut Hume dan Rothery (dalam Effendy, 2010) paduan substitusi dengan 

segala komposisi dapat terjadi antara dua macam logam apabila tiga syarat di 

bawah terpenuhi yaitu: 

 Perbedaan jari-jari atom logam yang dipadukan tidak lebih dari 15%. 

 Dua logam yang dipadukan memiliki struktur kristal yang sama. 

 Dua logam yang dipadukan memiliki sifat kimia, khususnya memiliki elektron 

valensi sama 

Apabila satu, dua, atau tiga persyaratan di atas tidak terpenuhi maka dua logam 

yang dipadukan hanya dapat membentuk paduan substitusi dengan rentangan 

komposisi tertentu. Dalam hal ini ada kecenderungan bahwa rentangan 

komposisi yang diperoleh semakin kecil dengan semakin banyaknya persyaratan 

yang tidak terpenuhi. 

 
Paduan substitusi dengan segala komposisi dapat terbentuk antara logam emas 

dan tembaga karena dua logam tersebut memiliki struktur kristal yang sama 

(ccp), elektron valensi yang sama (keduanya golongan 11 atau IB) dan 
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perbedaan jari-jari atomnya adalah kurang dari 12,5%. Tembaga dan nikel juga 

dapat membentuk aloi substitusi dengan segala komposisi karena dua logam 

tersebut memiliki struktur kristal yang sama (ccp), keelektropositifan yang hampir 

sama (perbedaan keelektronegatifannya kecil, χCu ~ 2,00; χNi = 1,91) dan 

perbedaan jari-jari atomnya hanya 2,4% 

 
Zink (Zn) dan tembaga (Cu) hanya dapat membentuk paduan yang disebut α-

kuningan (α -brass) dengan komposisi maksimal atom zink 38%. Hal ini terjadi 

karena keduanya memiliki struktur kristal yang berbeda (Zn mengadopsi susunan 

hcp, Cu mengadopsi susunan ccp) meskipun perbedaan jari-jari atomnya hanya 

7,03%.  

 
c. Paduan kombinasi 

Paduan kombinasi merupakan gabungan dari paduan selitan dan paduan 

substitusi. Contohnya adalah baja tahan karat (stainless steel), yang merupakan 

paduan antara unsur besi, kromium, nikel, dan karbon. Pada paduan ini, atom 

karbon yang berukuran paling kecil diantara semua unsur penyusun menempati 

sebagian selitan oktahedral yang ada, sedang atom kromium dan atom nikel 

menggantikan sebagian posisi dari atom-atom besi. Model susunan atom pada 

paduan kombinasi yang terjadi pada baja tahan karat diberikan pada gambar 24. 

Model susunan atom baja tahan karat

sebagai contoh paduan kombinasi

atom Fe

atom Cr yang menggantikan atom Fe

atom Ni yang menggantikan atom Fe

atom C menempati selitan oktahedral

 

Gambar 24. Susunan Atom-atom Paduan Kombinasi 

 

Paduan logam sering digunakan sebagai pengganti logam murni karena pada 

logam paduan memiliki sifat yang dapat memberikan keuntungan dan 

kemudahan sebagai material pabrikasi. Dengan memadukan logam, maka sifat 

fisika dari logam dapat ditingkatkan. Beberapa keuntungan penggunaan paduan 

logam dibanding dengan logam murninya: 

 Lebih tahan terhadap korosi, contoh: stainless steel 

 Tahan terhadap keausan 
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 Memiliki kekuatan tarik yang lebih besar 

 Kekerasan dari logam dapat ditingkatkan  

 Titik lebur logam dapat diturunkan 

 Logam menjadi lebih mudah ditempa dan dibentuk 

 Warna dan kilau logam dapat ditingkatkan 

 

3. Proses Pembuatan Paduan 

Paduan logam merupakan pencampuran dari dua jenis  logam atau lebih serta 

penambahan unsur-unsur nonlogam seperti karbon dan silikon. Proses 

pembuatan paduan logam secara tradisional dilakukan dengan cara pengecoran. 

Cara ini masih digunakan baik oleh industri besar maupun industri kecil. Selain 

dengan cara pengecoran, pembuatan paduan logam dapat dillakukan dengan 

teknik metalurgi serbuk yang mulai mengalami perkembangan dalam 

penggunaannya. 

 
a. Pembuatan paduan logam dengan teknik pengecoran 

Pengecoran logam adalah proses peleburan atau proses pencairan logam 

kemudian logam cair dituangkan ke dalam cetakan yang selanjutnya dibiarkan 

dingin membeku. Proses pengecoran meliputi pembuatan cetakan, persiapan, 

peleburan,penuangan logam cair kedalam cetakan, dan proses lanjutan logam 

hasil coran.Dalam proses ini, campuran logam yang akan dijadikan paduan 

dilebur hingga mencair lalu dicetak pada cetakan yang sesuai dengan produk 

yang diinginkan. Kedua proses tersebut dapat diamati pada gambar 25. 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 25. Peleburan Logam (a), Penuangan Logam Cair (b) 

(Sumber: www.hardesource.com dan www.pengecoranlogam.com) 

Terdapat dua macam teknik pengecoran yaitu pengecoran dengan teknik 

tradisional (traditional casting) dan teknikkontemporer (contemporary casting). 

Perbedaan mendasar dari kedua teknik ini adalah pada penggunaan pasir 

http://www.hardesource.com/
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sebagai cetakannya. Pada teknik kontemporer tidak tergantung pada 

penggunaan pasir sebagai cetakan sedangkan teknik tradisional sangat 

bergantung pada penggunaan pasir. Selain itu pengecoran dengan teknik 

kontemporer dapat menghasilkan produk dengan ukuran lebih kecil dibanding 

dengan teknik tradisional. 

 
Teknik pengecoran, baik kontemporer maupun tradisional memiliki kelemahan 

dan kelebihan. Kelebihan yang dimiliki oleh teknik ini adalah: 

 Dapat menghasilkan produk dengan geometri yang rumit 

 Hemat waktu pada saat digunakan untuk produk massal 

 Ukuran produk tidak terbatas (mulai ukuran kecil hingga ukuran besar) 

 Bahan hasil pengecoran dapat dilebur kembali 

Adapun kelemahan dari teknik ini adalah: 

 Kurang ekonomis untuk produksi dalam jumlah kecil 

 Permukaan produk hasil pengecoran lebih kasar 

 Toleransi kepresisian ukuran produk besar (tidak dapat menghasilkan 

produk dengan kepresisian tinggi) 

 

b. Pembuatan Paduan dengan Teknik Metalurgi Serbuk 

Teknik metalurgi serbuk merupakan teknik yang menggunakan serbuk logam 

sebagai bahan bakunya yang selanjutnya diproses dengan cara ditekan sambil 

dipanaskan (proses sintering). Teknik ini telah mulai banyak digunakan terutama 

dalam skala kecil. Pada proses ini material logam dan nonlogam yang akan 

dipadukan dibentuk menjadi serbuk terlebih dahulu, lalu serbuk tersebut 

dicampur. Setelah proses pencampuran, selanjutnya serbuk ditekan hingga 

membentuk padatan yang disebut dengan kompak. Kompak yang dihasilkan 

ditekan lagi sambil dipanaskan pada suhu di bawah titik lebur logam. Hasil dari 

proses kompakting selanjutnya difinishing sesuai dengan spesifikasi produk yang 

diinginkan. Pembahasan mengenai teknik metalurgi serbuk telah dibahas pada 

kegiatan pembelajaran 2. 
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4. Macam-macam Paduan Logam Non Ferrous 

Berdasarkan unsur logam pembentuknya, paduan logam diklasifikasikan menjadi 

dua, yaitu paduan logam ferrous dan paduan logam non ferrous. Paduan logam 

ferrous adalah paduan logam dengan unsur besi menjadi komponen utamanya 

atau sebagai logam induknya. Sedang paduan logam non ferrous adalah paduan 

logam yang komponen utamanya atau logam induknya bukan unsur besi 

(Subramanian, 2011) 

 

Pada dasarnya logam non ferrous memiliki sifat-sifat yang sekaligus menjadi 

keunggulan dan kelemahannya jika dibanding dengan logam ferrous. Sifat-sifat 

yang dimiliki oleh logam ferrous diantaranya adalah: 

 Mudah dibentuk 

 Massa jenisnya rendah sehingga relatif ringan 

 Merupakan konduktor panas dan listrik yang baik 

 Mempunyai warna yang menarik 

 Tahan karat 

 Lebih lentur dibanding logam ferrous 

 Kekuatan lebih rendah dibanding logam ferrous 

 Sukar dilas 

 

Dalam modul ini hanya dibahas tentang paduan non ferrous, terutama paduan 

dengan logam tembaga, nikel, danaluminium sebagai logam induknya. Beberapa 

paduan tersebut yang penting secara komersial diberikan pada tabel4. 

 

Tabel 4. Paduan Tembaga, Nikel, dan  Aluminium 

Nama umum Logam 
induk 

Komposisi (% massa) 

Monel Ni Ni (60-70), Cu (25-35), Fe dan Mn dengan 
persentase bervariasi 

Nikrom Ni Ni (60), Fe (25), Cr (15) 

Hastelloy Ni Ni (43 – 69), Cr (15 – 22), Mo (7 – 16), Fe, Cu, W 
dengan persentase bervariasi 

Kuningan Cu Cu (67-90), Zn (10-33) 

Gunmetal Cu Cu (88), Sn (10), Zn (2) 

Perak Jerman Cu Cu (60), Zn (25), Ni (15) 
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Dutchmetal Cu Cu (80), Zn (20) 

Cartridge brass Cu Cu (70), Zn (30) 

Perunggu Cu Cu (70-95), Zn (1-25), Sn (1-18) 

Perunggu 
aluminium 

Cu Cu (90), Al (10) 

Duralumin Al Al (95), Cu (4), Mn (0,5), Mg (0,5) 

Magnalumin Al Al (70-90), Mg (10-30) 

 

a. Paduan tembaga 

Tembaga tergolong sebagai logam yang lunak. Sifat ini menjadikan tembaga 

kurang efektif untuk dibuat menjadi material yang tahan terhadap benturan. 

Selain itu warna tembaga yang kemerahan dan akan berubah menjadi kehijauan 

saat terkena udara menjadikan penampilannya kurang menarik jika dijadikan 

sebagai barang bernilai komersial. Untuk itulah tembaga dipadukan dengan 

logam lainnya agar sifat-sifat fisiknya dapat ditingkatkan. Paduan tembaga 

secara umum terdiri dari kuningan dan perunggu 

 

Pada awalnya, teknik pembuatan paduan berbahan tembaga ini dimulai di 

daerah syiria sekitar 3000 tahun sebelum masehi. Paduan tersebut dikenal 

sebagai perunggu yang merupakan paduan antara tembaga dan timah. 

Sedangkan kuningan yang merupakan paduan antara tembaga dan zink 

merupakan produk samping yang keberadaannya tidak disadari keberadaannya. 

Pembuatan kuningan dengan menggabungkan kedua logam tadi baru dapat 

dibuat dengan berbagai komposisi setelah diidentifikasikannya sifat-sifat zink 

oleh seorang kimiawan Jerman bernama Andreas Sigismund Marggraf pada 

tahun 1746. Sedangkan proses pembuatannya dipatenkan di Inggris pada tahun 

1781. 

 

b. Kuningan  

Komponen utama kuningan adalah tembaga. Jumlah kandungan tembaga 

bervariasi antara 67% sampai dengan 90% menurut beratnya tergantung pada 

jenis kuningan dan tujuan penggunaan kuningan. Komponen kedua dari 

kuningan adalah zink. Jumlah zink bervariasi antara 5% sampai dengan 23% 

menurut beratnya tergantung pada jenis kuningan. Kuningan dengan persentase 
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seng yang lebih tinggi memiliki sifat lebih kuat dan lebih keras, tetapi juga lebih 

sulit untuk dibentuk, dan kurang tahan terhadap korosi.  

 

Beberapa kuningan juga mengandung persentase kecil dari bahan lain untuk 

menghasilkan karakteristik tertentu, hingga 3,8% menurut beratnya. Timbal dapat 

ditambahkan untuk meningkatkan ketahanan. Penambahan timah meningkatkan 

ketahanan terhadap korosi, membuat kuningan lebih keras dan membuat struktur 

internal yang lebih kecil sehingga kuningan dapat dibentuk berulang dalam 

proses yang disebut penempaan. Arsenik dan antimon kadang-kadang 

ditambahkan ke dalam kuningan yang mengandung zink lebih dari 20% untuk 

menghambat korosi. Bahan lain yang dapat digunakan dalam jumlah yang 

sangat kecil yaitu mangan, silikon, dan fosfor. 
 
Komposisi tembaga dan zink dalam kuningan mempengaruhi warna dari 

kuningan. Semakin tinggi kadar tembaga dalam kuningan warnanya semakin 

kemerahan dan semakin tinggi kadar zink warna kuningan akan semakin kuning.  

Selain memberikan perbedaan warna, komposisi tembaga dan zink yang 

bervariasi dalam kuningan menjadikannya memiliki berbagai varian. Varian dari 

kuningan meliputi: 

1) Dutch Metal  

Ducth metal atau dikenal juga dengan emas palsu merupakan paduan 

antara 80% tembaga dan 20% zink (wikipedia). Secara fisik 

penampilannya seperti emas karena warnanya kuning keemasan. Logam 

ini bersifat lentur dan liat sehingga dapat ditempa menjadi lembaran yang 

sangat tipis dengan ketebalan mencapai 0,3 mikrometer. Paduan ini 

diduga telah ada sejak jaman revolusi industri pada abad 19. Pada masa 

itu, masyarakat kalangan menengah melapisi bingkai dengan 

menggunakan logam yang mirip dengan emas namun lebih murah 

harganya. Paduan ini cocok digunakan untuk semua pekerjaan yang 

melibatkan seni pahat dan seni lukis. Karena kemiripannya dengan emas, 

dutch metal banyak diaplikasikan untuk membuat perhiasan murahan 

(imitasi), peralatan musik seperti terompet, saxofon, dan klarinet, dan 

sebagai papan nama.Gambar 26 adalah contoh aplikasi dutch metal 

untuk pembuatan asesoris. 
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Gambar 26. Asesoris Berbahan Dutch Metal  

(www.gomakesomething.com) 

 

2) Perak Jerman 

Perak Jerman yang memiliki nama lain albata, argentan, dan pak tong 

tersusun oleh 60% tembaga, 25% zink, dan 15% nikel (Effendy, 2010). 

Adanya nikel dalam paduan ini perak jerman dikenal juga dengan nama 

perak nikel (nickel silver). Paduan ini pertama kali dikenal dan digunakan 

oleh bangsa cina pada masa dinasti Qing. Perak jerman memiliki sifat 

tahan terhadap korosi sehingga banyak dimanfaatkan untuk membuat 

teko, kran, dan uang logam. Selain itu menurut sejarahnya, pada tahun 

1907 perusahaan otomotif Rolls-Royce pernah menggunakan paduan ini 

untuk pelapis badan mobil sebelum hadirnya pelapis baja. Salah satu 

aplikasi perak jerman adalah digunakan untuk membuat sisir yang dapat 

dilihat pada gambar 27.  

 

 

Gambar 27. Sisir Berbahan Perak Jerman 

(www.wikipedia.org/wiki/silvernickel) 

 

3) Cartridge Brass 

Cartridge brass merupakan jenis kuningan yang tersusun oleh 70% 

tembaga dan 30% zink (Subramanian, 2011). Paduan ini memiliki 

kekuatan tarik yang sangat tinggi dan mudah dibentuk serta memiliki sifat 

kerja yang baik pada temperatur rendah. Cartridge brassbanyak 

http://www.gomakesomething.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Caeser_Bruce_silver_comb_1984_ohs.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Caeser_Bruce_silver_comb_1984_ohs.jpg
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digunakan untuk membuat selongsong peluru (gambar 28), tabung 

kondensor, dan lembaran kuningan. 

 

Gambar 28. Selongsong Peluru  

(www.amunnitiontogo.com) 

 
c. Perunggu  

Perunggu merupakan paduan logam antara tembaga dan timah. Paduan ini 

banyak diaplikasikan dalam berbagai peralatan, baik sebagai alat tukar (uang) 

maupun barang-barang lain. Perunggu telah digunakan sejak jaman praaksara. 

Berdasarkan komposisi tembaga dan timah di dalam paduan, perunggu dapat 

dibedakan menjadi jenis-jenis berikut. 

1) Gun Metal 

Gun metal yang dikenal sebagai kuningan merah di Amerika Serikat 

adalah jenis perunggu yang tersusun oleh logam tembaga (88%), timah 

(10%), dan zink (2%) (Subramanian, 2011). Pada awalnya, paduan ini 

digunakan sebagai komponen utama untuk membuat senjata, hal inilah 

yang menyebabkan paduan ini dinamakan gun metal (logam senjata) 

yang pada akhirnya digantikan oleh baja. Gun metal bersifat liat dan 

sangat kuat serta tahan korosi, baik korosi oleh udara lembab maupun 

oleh air asin (air laut). Penggunaanya terutama untuk pembuatan kancing 

baju, koin, bearing, gir, katup pentil pada ban,dan patung.  

2) Koin perunggu 

Uang sebagai alat tukar telah ada sejak ribuan tahun lalu. Jenis bahan 

yang digunakan untuk membuat uang memiliki berbagai variasi. Seiring 

dengan berkembangnya jaman, uang kertas adalah bentuk uang yang 

paling banyak digunakan. Namun penggunaan uang logam atau koin 

tidak sepenuhnya ditinggalkan. Secara umum bahan utama dari koin 

adalah emas, perak, dan perunggu. Oleh karena itu dikenal tiga jenis koin 

yaitu koin emas, koin perak, dan koin perunggu.  
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Gambar 29. Koin Perunggu 

(www.delcampe.net) 

 

Koin perungguatau biasa disebut perunggu, merupakan paduan antara 

88-92% tembaga dan 8-12% timah. Paduan ini bersifat lunak, mudah 

ditempa, dan tahan lama. Aplikasinya banyak dimanfaatkan untuk 

membuat uang logam (gambar 29), pompa, katup ban, kawat, dan 

perkakas rumah tangga. 

3) Perunggu Aluminium 

Perunggu aluminium terbentuk dari paduan antara tembaga dengan 

aluminium dengan komposisi 90% tembaga dan 10% aluminium. Paduan 

ini bersifat keras dan kuat serta paling tahan terhadap proses perkaratan 

dibanding dengan jenis perunggu yang lain. Selain itu perunggu 

aluminium juga memiliki ketahanan terhadap pembentukan bercak noda. 

Paduan ini digunakan untuk membuat baling-baling kapal laut karena 

tahan terhadap korosi akibat air laut, serta untuk membuat uang koin. 

 
d. Paduan Nikel 

Nikel (Ni) adalah logam perak-putih yang ditemukan pada tahun 1751 dan unsur 

paduan utama yang memberikan kekuatan, ketangguhan, dan ketahanan korosi. 

Nikel biasanya digunakan secara luas pada baja stainless dan paduan berbasis 

nikel (yang biasa disebut superalloy).  

Paduan nikel digunakan pada aplikasi temperatur tinggi (seperti komponen mesin 

jet, roket, dan pembangkit listrik tenaga nuklir), dalam penanganan makanan dan 

peralatan pengolahan kimia, koin, dan dalam perangkat kapal laut. Karena nikel 

mempunyai sifat magnetik, paduan nikel juga digunakan dalam aplikasi 

elektromagnetik, seperti solenoida. Penggunaan utama nikel yaitu sebagai logam 

untuk electroplatingpada permukaan suatu material yang berfungsiuntuk 
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meningkatkan ketahanannya terhadap korosi dan keausan. Paduan nikel 

memiliki kekuatan tinggi dan tahan korosi pada temperatur tinggi.  

 

e. Nikrom  

Nikrom adalah paduan logam dengan nikel sebagai logam utamanya. Komposisi 

dari nikrom terdiri atas 60% nikel, 25% besi, dan 15% kromium yang dipatenkan 

pada tahun 1905 (wikipedia).  

Nikrom merupakan material berwarna abu-abu keperakan yang tahan terhadap  

panas dan bahan kimia, sehingga dimanfaatkan sebagai alat uji nyala dalam 

suatu proses identifikasi unsur atau senyawa (gambar 30). Selain itu nikrom 

memiliki titik leleh yang tinggi sekitar 1.400oC dan tahan terhadap lisrik 

bertegangan tinggi, adanya sifat tersebut menjadikan nikrom banyak digunakan 

sebagai kabel pada instalasi listrik bertegangan tinggi misalnya menghubungkan 

antara sutet satu dengan sutet lainnya.  

 

Gambar 30. Kawat Nikrom  

(www.indonetwork.co.id) 

Kemampuannya dalam menghantarkan listrik dan sifat paramagnetiknya 

membuat nikrom digunakan untuk peralatan yang memanfaatkan aplikasi 

elektromagnet seperti setrika listrik, alat pemanggang, kompor lisrik, dan 

microwave yang digunakan sebagai saklar otomatis.  

 

f. Monel  

Monel adalah salah satu jenis dari paduan nikel. Komposisi utama dari monel 

adalah nikel dengan kadar 60-70% dan tembaga dengan kadar 25-35% serta 

sedikit mangan dan besi dengan kadar bervariasi. Monel pertama kali dibuat oleh 

David H. Browne seorang ketua tim ahli metalurgi di International Nickel  

Corporation yang dipatenkan pada tahun 1906 (Ishalmulfat, 2014) 

Monel memiliki kekuatan lebih besar daripada nikel murni, tahan korosi, dan 

dapat dipabrikasi melalui berbagai metode baik melalui perlakuan panas, 

perlakuan dingin, pembubutan, maupun dengan proses pengelasan.  Walaupun 
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mudah dalam proses pabrikasinya, namun monel adalah logam yang mahal. 

Harganya sekitar lima sampai sepuluh kali harga nikel atau tembaga murni. Oleh 

sebab itu pemakaian monel terbatas pada fungsi tertentu yang tidak dapat 

digantikan oleh material lainnya yang lebih murah. 

 

 

Gambar 31. Asesorismotor Berbahan Monel  

(www.jogjamonel.blogspot.com) 

 
Dalam bidang otomotif, monel banyak digunakan sebagai asesoris kendaraan 

(gambar 31). Selain sebagai asesoris monel juga digunakan sebagai perhiasan, 

alat musik, tempat penampungan air dan bahan bakar di kapal laut, komponen 

dari jangkar, dan flange pada pipa-pipa besar. 

 
g. Hastelloy 

Hastelloy merupakan paduan antara logam nikel, kromium, molibdenum, dengan 

sedikit besi, tungsten, tembaga, dan karbon (csialloys, 2015). Paduan ini memiliki 

ketahanan yang sangat kuat terhadap pengaruh korosi dari asam kuat seperti 

asam sulfat dan asam klorida. Selain tahan korosi, hastelloy memiliki ketahanan 

terhadap suhu tinggi, dengan kata lain meskipun diaplikasikan pada suhu tinggi 

kekutannya tidak berkurang. Karena kelebihannya ini, maka paduan ini banyak 

diaplikasikan untuk peralatan pada proses klorinasi, peralatan untuk pembuatan 

asam, alat pemindah panas, serta komponen pada pemrosesan bahan bakar 

nuklir. 

Hastelloy memiliki berbagai varian. Varian – varian dari hastelloy ditentukan oleh 

komposisi dari logam – logam penyusunnya.  Contohnya: hastelloy B-2  terdiri 

dari 57% Ni, 28% Mo, 0,02% C, dan 1% Fe; hastelloy C-22 terdiri dari 56% Ni, 

22% Cr, 13% Mo, W, Fe, dan Co  dengan persentase antara 2,5 – 3 % 
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h. Paduan Aluminium  

Aluminium dikenal sebagai logam yang ringan dan tahan karat sehingga banyak 

dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat aneka perkakas seperti kerangka 

pesawat, rangka atap, rangka jendela, dan peralatan memasak. Namun, 

aluminium memiliki keterbatasan. Keterbatasannya diantaranya tidak tahan 

terhadap benturan dan rapuh serta kekuatan tariknya berkurang jika beroperasi 

pada suhu tinggi. Oleh sebab itu aluminium jarang dimanfaatkan dalam bentuk 

murninya, melainkan dalam bentuk paduannya. Dalam modul ini akan dibahas 

tentang dua jenis paduan dari aluminium yaitu duralumin dan magnalumin. 

 

i. Duralumin 

Duralumin merupakan paduan antara 95% aluminium, 4% tembaga, 0,5% 

mangan, dan 0,5% magnesium, terkadang disisipi juga dengan silikon.  Paduan 

ini pertama kali dibuat oleh seorang ahli metalurgi Jerman bernama Alfred Wilm 

pada tahun 1906. Saat itu Alfred Wilm bekerja di Dϋrenner Metallwerke yang 

berkedudukan di Dϋren Jerman. Paduan yang dihasilkan diberi nama duralumin 

yang merupakan gabungan dari kata Dϋren dan aluminium. Duralumin 

dipatenkan pada tahun 1909 (Ensiklopedia Britanica) 

Duralumin merupakan logam yang ringan, lunak, lentur, dan mudah dibentuk baik 

digulung, ditempa, ditekan dan ditarik hingga menjadi produk dengan berbagai 

bentuk sesuai dengan yang diinginkan pada kondisi normal. Karena bersifat 

ringan, duralumin banyak digunakan sebagai kerangka pesawat terbang. Dalam 

sejarahnya, kerangka dari Zeppelin dibuat dari duralumin. Selain digunakan 

sebagai kerangka pesawat terbang, duralumin juga digunakan untuk membuat 

komponen-komponen otomotif dan lokomotif, kabel, casing telepon selular, 

komponen laptop, dan peralatan bedah. 

 
j. Magnalumin/magnalium 

Paduan dari aluminium yang lainnya adalah magnalumin atau magnalium. Nama 

magnalumin atau magnalium adalah sebuah akronim dari magnesium dan 

aluminium. Logam ini tersusun oleh 70-90% aluminium dan 10-30% magnesium. 

Kadar magnesium dalam paduan magnalumin menentukan sifat dari logam 

paduan ini. Semakin tinggi kadar magnesium di dalamnya, maka logam akan 

semakin mudah mengalami perkaratan. 
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Magnalumin bersifat ringan, lebih kuat , lebih tahan terhadap korosi, dan memiliki 

densitas lebih kecil dibanding dengan aluminium. Oleh karena itu magnalumin 

banyak digunakan untuk membuat komponen-komponen pesawat terbang dan 

komponen kendaraan bermotor. Kelebihan komponen yang ringan akan 

menurunkan bobot dari kendaraan yang secara otomatis juga mengurangi 

konsumsi bahan bakar. 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Pada aktifitas pembelajaran ini, Anda coba untuk membandingkan konduktivitas 

termal (daya hantar panas) dari tembaga sebagai logam murni dengan kuningan 

sebagai paduan. Prosedur berikut dapat Anda modifikasi sesuai dengan situasi 

dan kondisi yang ada di lingkungan Anda. Berikut ini adalah prosedur sederhana 

dari uji konduktivitas termal dari logam. 

 

Uji Sederhana Terhadap Konduktivitas Logam 

a. Siapkan kawat/plat dari tembaga dan kuningan usahakan masing-masing 

logam memiliki ukuran sama (panjang, lebar, tebal/diameter) 

b. Oleskan mentega/margarin pada salah satu ujung masing-masing logam 

c. Tempelkan sebutir kacang hijau di atas mentega/margarin 

d. Masukkan kedua logam dalam air panas bersuhu kurang lebih 70oC 

e. Dengan menggunakan stopwatch ukur waktu yang diperlukan oleh tiap-

tiap kacang hijau untuk lepas dari logam 

f. Pada logam manakah kacang hijau paling cepat terlepas? 

Langkah yang dilakukan : 

1) Lakukan eksplorasi ke bengkel – bengkel tempat murid Anda 

melakukan praktik, amati material-material yang merupakan paduan 

logam dengan logam induknya tembaga (berupa kuningan dan 

perunggu), aluminium, dan nikel  yang dapat berupa komponen 

otomotif maupun komponen mesin dan kelistrikan lalu buatlah daftar 

seperti contoh berikut.  
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Jika Anda telah melakukan eksplorasi, ajak siswa Anda untuk 

melakukan hal yang sama. 

2) Carilah video tentang pembuatan paduan logam, lalu unduhlah video 

yang sesuai dengan selera Anda (dalam hal ini sesuai dengan 

pemahaman Anda terhadap video baik isi maupun bahasanya). 

Sajikan video tersebut kepada siswa Anda. 

 

E. Latihan Soal 

Jawablah pertanyaan berikut 

1. Apa yang dimaksud dengan paduan logam/lakur/aloi? (skor 2) 

2. Apa tujuan dari pembuatan paduan logam? (skor 2) 

3. Apa yang dimaksud dengan: 

a. Paduan selitan (skor 1) 

b. Paduan substitusi (skor 1) 

4. Gambarkan susunan atom dari paduan selitan acak dan paduan substitusi 

teratur (skor 4) 

5. Mengapa massa jenis paduan selitan lebih besar daripada massa jenis logam 

murninya? (skor 3) 

6. Mengapa paduan  antara tembaga dan nikel dapat membentuk paduan 

substitusi dengan segala komposisi sedang paduan antara tembaga dan zink 

hanya dapat membentuk paduan substitusi dengan komposisi tertentu? (skor 

3) 

7. Keuntungan apa sajakah yang diperoleh dari pembuatan paduan dibanding 

dengan logam murninya? (skor 3) 

8. Bagaimana komposisi dari masing-masing logam pada paduan: 

a. Perak jerman (skor 1) 

b. Monel (skor 1) 

c. Duralumin (skor 1) 

9. Jelaskan sifat-sifat dari paduan berikut: 

No Nama komponen Bahan baku Komposisi  

1 
2 
3 

Dst 

Pentil 
dst  

Kuningan  
Dst 
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a. Gun metal (skor 1) 

b. Nikrom (skor 1) 

c. Magnalumin (skor 1) 

10. Jelaskan kegunaan dari paduan berikut dalam industri otomotif: 

a. Duralumin (skor 1) 

b. Monel (skor 1) 

11. Suatu paduan logam tersusun  oleh 93, 7% aluminium dan 6, 3% tembaga. 

Paduan logam tersebut memiliki densitas sebesar 2, 85 g/mL. Jika sepotong 

logam tersebut dengan volume 0,691 mL bereaksi secara sempurna dengan 

asam klorida menghasilkan gas hidrogen, maka: 

a. Tuliskan persamaan reaksi antara paduan logam tersebut dengan asam 

klorida (skor 4) 

b. Tentukan massa dari potongan paduan logam (skor 3) 

c. Tentukan massa dari masing-masing logam penyusunnya dari potongan 

paduan logam tersebut (skor 4) 

d. Berapa volume gas hidrogen yang terbentuk diukur pada STP (skor 3) 

e. Jika paduan logam tersebut bereaksi dengan asam nitrat encer, tuliskan 

persamaan reaksi yang terjadi (skor 5) 

 

F. Rangkuman 

1. Paduan logam dikenal juga dengan istilah aloi atau lakur merupakan 

campuran dari berbagai logam atau campuran antara unsur logam dengan 

unsur nonlogam yang atom-atom dari unsur penyusun campuran tersebut 

tidak saling berinteraksi secara kimia atau tidak mengalami reaksi serta tidak 

sekedar bercampur satu sama lain dan masih menunjukkan sifat-sifat unsur-

unsur penyusunnya. 

2. Berdasarkan susunan atom-atomnya, paduan logam terbagi menjadi tiga 

jenis yaitu paduan selitan, paduan substitusi, dan paduan kombinasi. 

3. Tujuan utama dari pembuatan paduan logam adalah untuk meningkatkan 

sifat-sifat fisik yang dimiliki oleh logam induk seperti kekuatan, ketahanan 

terhadap korosi, daya hantar, dan penampilan (kilau dan warna). 

4. Paduan ferrous adalah paduan logam dengan besi sebagai logam induknya, 

sedang paduan non ferrous adalah padua yang logam induknya bukan 
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logam besi. Paduan non ferrous yang banyak diproduksi adalah paduan 

dengan logam tembaga, nikel, dan aluminium sebagai logam induknya. 

5. Dua jenis paduan tembaga yang paling banyak diproduksi adalah kuningan 

dan perunggu. Kuningan merupakan paduan antara logam tembaga dan zink 

sedang perunggu adalah paduan antara tembaga dan timah. 

6. Nikrom dan monel adalah jenis paduan dengan nikel sebagai logam 

induknya, sedang paduan aluminium yang penting adalah duralumin dan 

magnalumin. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Setelah Anda mengerjakan soal latihan sebagai penguji sejauh mana Anda 

memahami kegiatan pembelajaran 1, cocokkan jawaban Anda dengan kunci 

jawaban yang ada di bagian akhir kegiatan ini. Ukurlah tingkat penguasaan 

materi kegiatan belajar 1 dengan rumus sebagai berikut : 

 Tingkat penguasaan = (skor perolehan : skor total ) x 100 % 

Arti tingkat penguasaan yang diperoleh adalah : 

Baik sekali       =          90 – 100 % 

Baik                 =          80 – 89 % 

Cukup             =          70 – 79 % 

Kurang            =          0 – 69 % 

  
Bila tingkat penguasan mencapai 80 % ke atas, silahkan melanjutkan ke 

Kegiatan Belajar 4. Namun bila tingkat penguasaan masih di bawah 80 % harus 

mengulangi Kegiatan Belajar 3 terutama pada bagian yang belum dikuasai. 

 

H. Kunci Jawaban 

1. paduan logam adalah pencampuran dua atau lebih unsur logam atau 

dengan unsur nonlogam yang tidak saling berinteraksi secara kimia. 

2. Tujuan pembuatan paduan logam adalah untuk meningkatkan sifat fisik dari 

logam induk 

3. Yang dimaksud dengan: 

a. Paduan selitan adalah suatu paduan logam yang atom logam tamunya 

(yang komposisinya sedikit) menempati selitan pada kristal logam induk 



76 
 

b. paduan substitusi adalah suatu paduan  yang atom logam tamunya 

menggantikan kedudukan atom logam induk dalam susunan kristalnya. 

4. Gambaran susunan atom dari: 

 

5. Karena kehadiran dari atom-atom logam/non logam yang dipadukan dengan 

logam induk 

6. Karena Cu dan Ni memiliki struktur kristal yang sama (ccp), 

keelektropositifan yang hampir sama (perbedaan keelektronegatifannya 

kecil, χCu ~ 2,00; χNi = 1,91) dan perbedaan jari-jari atomnya hanya 2,4%. 

SedangZn dan Cu memiliki struktur kristal yang berbeda (Zn mengadopsi 

susunan hcp, Cu mengadopsi susunan ccp) meskipun perbedaan jari-jari 

atomnya hanya 7,03%. 

7. Keuntungan dari paduan logam : 

a. Lebih tahan terhadap korosi, contoh: stainless steel 

b. Tahan terhadap keausan 

c. Memiliki kekuatan tarik yang lebih besar 

d. Kekerasan dari logam dapat ditingkatkan  

e. Titik lebur logam dapat diturunkan 

f. Logam menjadi lebih mudah ditempa dan dibentuk 

g. Warna dan kilau logam dapat ditingkatkan 

8. Komposisi dari: 

a. Perak jerman: merupakan paduan antara 60% tembaga, 25% zink, 

dan 15% nikel 

b. Monel merupakan paduan antara nikel dengan kadar 60-70% dan 

tembaga dengan kadar 25-35% serta sedikit mangan dengan 

komposisi bervariasi 

 

 

Paduan selitan acak Paduan substitusi teratur 
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c. Duralumin merupakan paduan antara 95% aluminium, 4% tembaga, 

0,5% mangan, dan 0,5% magnesium, terkadang disisipi juga dengan 

silikon 

9. Sifat dari: 

a. Gun metal bersifat liat dan sangat kuat serta tahan korosi, baik korosi 

oleh udara lembab maupun oleh air asin (air laut). 

b. Nikrom bersifat konduktor panas dan listrik yang baik, tahan terhadap 

panas (suhu tinggi) dan bahan kimia. 

c. Magnalumin bersifat ringan, lebih kuat , lebih tahan terhadap korosi, 

dan memiliki densitas lebih kecil dibanding dengan aluminium 

10. Kegunaan dari: 

a. Monel : untuk membuat asesoris kendaraan seperti tutup katup ban, 

velg ban, jaruji roda 

b. Duralumin untuk membuat velg ban 

11.  

a. 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2 

Cu + HCl ≠ 

b. Massa paduan logam = 1,97 g 

c. Massa aluminium = 1,85 g 

Massa tembaga = 0, 12 g 

d. Volume gas H2 pada STP = 2, 3 L 

e. 2Al + 6HNO3 2Al(NO3)3 + 3H2 

3Cu + 8HNO3 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O  
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 4 : BAHAN ABRASIF 

A. Tujuan 

Setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran 4 ini, Anda diharapkan mampu : 

1. Menjelaskan pengertian bahan abrasif 

2. Menjelaskan kriteria-kriteria bahan abrasif 

3. Menjelaskan sifat-sifat bahan abrasif 

4. Menjelaskan kekerasan material berdasarkan skala Mohs 

5. Menjelaskan jenis-jenis abrasif alami 

6. Menjelaskan jenis-jenis abrasif sintetik 

7. Menjelaskan cara pembuatan bahan abrasif sintetik 

8. Menjelaskan aplikasi bahan abrasif dalam teknologi 

9. Menerapkan persamaan Gibbs pada reaksi yang melibatkan pembuatan 

bahan abrasif. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan pengertian bahan abrasif 

2. Menjelaskan kriteria-kriteria bahan abrasif 

3. Menjelaskan sifat-sifat bahan abrasif 

4. Menjelaskan prinsip pengujian kekerasan material berdasarkan skala Mohs 

5. Mengklasifikasikan bahan abrasif alami 

6. Mengklasifikasikan bahan abrasif sintetik 

7. Menjelaskan keunggulan abrasif sinetik dibanding dengan abarasif alami 

8. Menjelaskan cara pembuatan bahan abrasif sintetik 

9. Menjelaskan aplikasi bahan abrasif dalam teknologi 

 

C. Uraian Materi 

1. Definisi Abrasif (Amplas/Penggosok) 

Merebaknya fenomena akik di Indonesia membuat pemandangan baru di 

sepanjang jalan yang sebelumnya tidak ada yaitu kegiatan menggosok akik. 

Sebenarnya kegiatan menggosok tidak hanya berlaku pada akik saja, tapi hampir 

pada semua material yang kita temui, contoh sederhananya adalah menggosok 
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gigi. Kegiatan menggosok akik maupun menggosok gigi (gambar 32) sama-sama 

menggunakan material yang bersifat abrasif, hanya jenis dan karakteristik bahan 

abrasifnya saja yang berbeda. 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 32. Aktifitas yang Melibatkan Bahan Abrasif:  

(a) Menggosok Batu Akik, (b) Menggosok Gigi 

(www.metroterkini.com dan www.zonalampung.com) 

Bahan abrasif atau dikenal juga dengan penggosok atau amplas adalah material 

yang keras dan tajam yang digunakan untuk menggosok, mengasah, atau 

mengikis permukaan benda yang lebih lunak. Gerinda, kikir, kertas gosok, dan 

batu pengasah adalah contoh-contoh perkakas abrasif yang sering ditemui. 

Untuk berbagai keperluan, abrasif dibuat dengan bentuk dan bahan berlainan 

bergantung pada jenis bahan yang akan digosok. Krim poles digunakan untuk 

memoles benda agar lebih mengkilap, gerinda dan kikir digunakan untuk 

memperhalus bagiankomponen mesin yang kasar atau yang berlebih, kertas 

gosok digunakan untuk menghaluskan permukaankayu, adalah contoh-contoh 

penggunaan abrasif dengan bentuk dan bahan yang berbeda. 

 
Penggunaan bahan abrasif telah dilakukan oleh manusia sejak jaman purba. 

Saat itu, peralatan yang terbuat dari batu diasah dengan menggunakan batuan 

yang lebih keras. Sampai akhir abad 19 abrasif yang digunakan merupakan 

abrasif alami atau batuan keras yang ditemukan di alam. Memasuki abad 20 

berbagai abrasif berbahan sintetik mulai dibuat dan semakin berkembang hingga 

saat ini. 

 

2. Sifat Bahan Abrasif 

Suatu material yang menjadi bahan abrasif harus memiliki sifat-sifat tertentu. 

Sifat-sifat yang harus dimiliki bahan abrasif adalah memiliki kekerasan dan 

http://www.metroterkini.com/
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kerapuhan tertentu yang dimaksudkan agar abrasif berfungsi secara efektif, 

sertatahan terhadap temperatur tinggi. Secara khusus, material yang digunakan 

sebagai bahan penggosok memiliki kekerasan 7 sampai 10 pada skala Mohs. 

Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan suatu abrasif dalam 

menggosok material yang lebih lunak. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecepatan penggosokan meliputi: 

 Perbedaan kekerasan antara dua material, makin besar perbedaan 

kekerasannya suatu abrasif akan bekerja lebih cepat dan lebih dalam 

 Ukuran partikel abrasif,  ukuran partikel abrasif yang lebih besar akan 

mempercepat daya gosoknya 

 Daya lekat antar partikel abrasif 

 Kekuatan persinggungan antara abrasif dan material yang digosok 

 Penggunaan pelumas/pendingin yang dimaksudkan untuk mempercepat 

penggosokan sekaligus mengurangi dampak akibat persinggungan antara 

material abrasif dan material yang digosok seperti timbulnya bunga api, dan 

suara bising yang dihasilkan. 

 
Dalam pemakaiannya, penggosok memiliki berbagai bentuk sesuai dengan 

fungsinya. Penggosok alami seringkali dijual dalam bentuk balok persegi 

panjang. Selain berbentuk balok, abrasif alami maupun buatan  baik yang berupa 

abrasif yang diproses dari butiran kasar yang di pres (bonded abrasive) maupun 

abrasif yang diproses melalui proses pelekatan (coated abrasive)  dibentuk 

dengan berbagai variasi seperti bentuk cakram, sabuk, roda, lembaran, 

batangan, dan butiran (serbuk).  

 
Abrasif  yang diproses dari pengikatan butiran kasar melalui proses pengepresan 

(sintering) dibuat dari material abrasif yang dicampurkan dengan matriks sebagai 

bahan pengikat. Matriks yang dicampurkan dapat berupa karet, resin, maupun 

tanah liat. Umumnya abrasif yang dihasilkan melalui proses ini berbentuk balok, 

silinder, batangan, atau roda.  Aluminium oksida, silikon karbida, tungsten 

karbida, dan garnet adalah bahan-bahan utama yang biasanya diolah menjadi 

abrasif melalui proses ini. Salah satu contoh produk bahan abrasif golongan 

bonded abrasive adalah batu gerinda (gambar 33). 
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Gambar 33. Batu Gerinda Sebagai Contoh Bonded Abrasive  

(http://en.wikipedia.org/wiki/grinding_wheels) 

 
Jenis yang kedua adalah bahan abrasif yang diproses melalui pelekatan (coated 

abrasive) dilakukan dengan cara melekatkan material abrasif ke permukaan 

backing material. Backing material dapat berupa kertas, kain, karet, polyester, 

atau logam. Abrasif yang dihasilkan melalui proses ini berbentuk lembaran, 

sabuk, cakram, dan gulungan (roll) yang dapat dilihat pada gambar 34. 

 

 
(a) 

 

(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Gambar 34. Aneka Bentuk Amplas  

(a) lembaran, (b) gulungan, (c) sabuk, (d) cakram 

(www.sarana-bangunan.com, www.humijayatech.com) 

 

Dalam proses pembuatan bahan abrasif melalui pelekatan dapat dilakukan 

melalui beberapa metode. Berdasarkan kerapatan bahan abrasif yang dilekatkan 

ke backing material, terdapat dua metode pelekatan bahan penggosok yaitu: 

 

 

http://www.sarana-bangunan.com/
http://www.humijayatech.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Grinding_Wheels.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Grinding_Wheels.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Grinding_Wheels.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Grinding_Wheels.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Grinding_Wheels.jpg
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a. Pelekatan lapisan terbuka 

Dalam metode ini, partikel abrasif dilekatkan pada backing material dengan 

kerapatan rendah sehingga terdapat jarak/pori-pori yang cukup lebar di 

antara partikel-partikel penggosok. Hal ini memungkinkan material yang 

diamplas terlepas dari partikel penggosok, dan mencegah permukaan 

amplas menjadi tersumbat. Metode pelekatan terbuka digunakan untuk 

membuat amplas yang diaplikasikan pada pekerjaan pengamplasan kering. 

b. Pelekatan lapisan tertutup 

Pada metode pelekatan lapisan tertutup partikel-partikel penggosok 

ditempelkan secara rapat di atas permukaan backing material. Amplas yang 

dihasilkan cocok digunakan untuk pengerjaan pengamplasan basah (wet 

sanding). Pada pengamplasan basah, cairan akan melepaskan partikel 

material yang diamplas dari pori-pori partikel penggosok, sehingga 

mengurangi gejala penyumbatan permukaan amplas. 

 
Dalam penggunaan amplas dipengaruhi oleh faktor yang sangat penting 

yaitu pada pemilihan nomor grit yang berpengaruh terhadap hasil kerja dan 

lamanya suatu pengerjaan mengamplas. Nomor amplas menyatakan 

kekasaran amplas yang dinyatakan dalam bentuk kode penomoran. 

Tingkatan penomoran grit biasanya ditulis di belakang material backing 

amplas. Semakin besar nomor grit dari amplas, semakin halus partikel 

abrasifnya. Klasifikasi grit amplas ditunjukkan pada tabel 5. 

Tabel 5. Klasifikasi Grit Amplas 

No Grit 60 80 120 180 240 320 600 1000 1500 2000 

Tipe 
pekerjaan 

Mengupas 
cat 

        

  
Mengamplas 

dempul 

 Scuffing 
lapisan 

cat 

   

     Mengamplas surfacer   

      Mengamplas 
cepat top 

coat 

 

3. Skala Kekerasan Material 

Setiap material memiliki kekerasan tertentu. Intan dikenal sebagai material paling 

keras di alam sehingga banyak dijadikan sebagai bahan penggosok. Seperti 
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telah disebutkan sebelumnya, bahwa suatu material dapat disebut sebagai 

penggosok jika material tersebut mampu mengikis, menghaluskan, dan mengikir 

material lainnya. Agar dapat berfungsi, maka material penggosok harus memiliki 

kekerasan lebih tinggi dibanding dengan material yang digosok. Dengan kata lain 

kekerasan adalah sifat utama dari suatu penggosok. 

 
Untuk mengukur kekerasan suatu material digunakan metode perbandingan. 

Metode ini dilakukan dengan cara melihat kemampuan menggores suatu material 

terhadap material lainnya. Metode perbandingan kemampuan menggores 

pertama kali dilakukan oleh Theophrastus sekitar 200 tahun SM dan diikuti oleh 

Plinius pada tahun 77 M. Namun, seperti halnya penemuan klasik, metode ini 

tidak disertai dengan data berupa angka sehingga kesulitan dalam 

penggunaannya. 

 

 

Gambar 35. Friedrich Mohs  

(http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Mohs) 

 
Pengukuran kekerasan material secara sistematis dilakukan oleh Friedrich Mohs 

(gambar 35) seorang ahli geologi dan mineral berkebangsaan Jerman pada 

tahun 1812. Mohs menggunakan semua mineral yang ditemukannya sebagai 

sampel. Mohs menggunakan skala ordinal 1 sampai 10. Sebagai zat alami 

terkeras yang pernah ada ketika skala ini dibuat, intan ditempatkan di puncak 

skala dan diberi skala 10. Data urutan kekerasan material menurut skala Mohs 

dapat dilihat pada tabel 6. 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Intan
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Tabel 6. Skala Mohs dari Mineral  

(Sumber: wikipedia) 

Kekerasan 
Mohs 

Mineral Rumus kimia mineral Gambar 

1 Talk Mg3Si4O10(OH)2 

 

2 Gipsum CaSO4·2H2O 

 

3 Kalsit CaCO3 

 

4 Fluorit CaF2 

 

5 Apatit Ca5(PO4)3(OH
–
,Cl

–
,F

–
) 

 

6 
Feldspar 

ortoklas 
KAlSi3O8 

 

7 Kuarsa SiO2 
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8 Topaz Al2SiO4(OH
–
,F

–
)2 

 

9 Korundum Al2O3 

 

10 Intan C 

 

 

Prinsip pengujian kekerasan bahan yang dilakukan oleh Mohs adalah bila suatu 

mineral mampu digores oleh Feldspar Ortoklas (no. 6) tetapi tidak mampu 

digores oleh Apatite (no. 5), maka kekerasan mineral tersebut berada antara 5 

dan 6. Berdasarkan hal ini, jelas terlihat bahwa metode ini memiliki kekurangan 

utama berupa ketidakakuratan nilai kekerasan suatu material sebab 

pengukurannya bersifat relatif. Kelemahan dari pengujian kekerasan material 

menggunakan skala Moh’s dapat diatasi dengan penggunaan metode lainnya 

yang lebih akurat nilainya. 

 
Terdapat beberapa metode pengukuran kekerasan selain menggunakan skala 

Mohs. Metode-metode tersebut meliputi: 

a. Metode elastik/pantul (rebound)  

Dengan metode ini, kekerasan suatu material ditentukan oleh alat 

Scleroscope yang mengukur tinggi pantulan suatu pemukul (hammer) 

dengan berat tertentu yang dijatuhkan dari suatu ketinggian terhadap 

permukaan benda uji. Tinggi pantulan (rebound) yang dihasilkan mewakili 

kekerasan benda uji. Semakin tinggi pantulan tersebut, yang ditunjukkan 

oleh dial pada alat pengukur, maka kekerasan benda uji dinilai semakin 

tinggi.  
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b. Metode Identasi 

Pengujian dengan metode ini dilakukan dengan penekanan benda uji 

dengan indentor (penekan) dengan gaya tekan dan waktu indentasi yang 

ditentukan. Kekerasan suatu material ditentukan oleh dalam ataupun luas 

area indentasi yang dihasilkan (tergantung jenis indentor dan jenis 

pengujian). Berdasarkan prinsip bekerjanya metode uji kekerasan dengan 

cara indentasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  

c. Metode Brinell 

Metode ini diperkenalkan pertama kali oleh J.A. Brinell pada tahun 1900. 

Pengujian kekerasan dilakukan dengan memakai bola baja yang diperkeras 

(hardened steel ball) denganbeban dan waktu indentasi tertentu. Hasil 

penekanan adalah jejak berbentuk lingkaran bulat, yang harus dihitung 

diameternya di bawah mikroskop khusus pengukur jejak. 

d. Metode Vickers  

Pada metode ini digunakan indentor intan berbentuk piramida dengan 

sudut 136o. Prinsip pengujian adalah sama dengan metode Brinell, walaupun 

jejak yang dihasilkan berbentuk bujur sangkar berdiagonal 

e. Metode Rockwell 

Berbeda dengan metode Brinell dan Vickers ,  kekerasan suatu bahan dinilai 

dari diameter/diagonal jejak yang dihasilkan maka metode Rockwell 

merupakan uji kekerasan dengan pembacaan langsung (direct-reading). 

Metode ini banyak dipakai dalam industri karena pertimbangan praktis. 

Variasi dalam beban dan indetor yang digunakan membuat metode ini 

memiliki banyak macamnya. Metode yang paling umum dipakai adalah 

Rockwell B (dengan indentor bola baja berdiameter 1/6 inci dan beban 100 

kg) dan Rockwell C (dengan indentor intan dengan beban 150 kg). Walaupun 

demikian metode Rockwell lainnya juga biasa dipakai.  Metode Rockwell 

yang lain dapat dilihat pada tabel 7. 
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Tabel 7. Jenis-jenis Metode Rockwell 

(Sumber: Pengujian Kekerasan dan Metalografi ) 

Skala Penekan/ Indentor 
Beban 

Awal  Utama  Total  

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
K 
L 
M 

Kerucut Intan 120°  
Bola Baja 1,588 mm (1/6”) 
Kerucut Intan 120°  
Kerucut Intan 120° 
Bola Baja 3,175 mm (1/8”) 
Bola Baja 1,588 mm (1/6”) 
Bola Baja 1,588 mm (1/6”) 
Bola Baja 3,175 mm (1/8”) 
Bola Baja 3,175 mm (1/8”) 
Bola Baja 6,35 mm (1/4”) 
Bola Baja 6,35 mm (1/4”) 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

50 
90 
140 
90 
90 
50 
140 
50 
140 
50 
90 

 

60 
100 
150 
100 
100 
60 
150 
60 
150 
60 
100 

 
1) Klasifikasi Bahan Abrasif 

Bahan abrasif sudah digunakan sejak jaman purba. Hingga akhir abad 19 bahan 

yang digunakan sebagai bahan abrasif adalah mineral-mineral alam. Sejak awal 

abad 20 mulai dibuat penggosok buatan yang memiliki kekerasan setara atau 

hampir setara dengan mineral alami. Skema dari klasifikasi bahan 

abrasifditampilkan pada gambar 36. 

 

Gambar 36. Skema Klasifikasi Bahan Abrasif 

 
a) Bahan Abrasif Alami 

Saat membahas tentang batu pengasah maka bahan yang digunakan 

umumnya adalah batuan yang ada di alam. Batuan-batuan tersebut 

mengandung beberapa jenis mineral yang memiliki kekerasan pada skala 

tertentu yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan penggosok. Bahan 
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penggosok alami yang sering dimanfaatkan penggunaannya adalah 

berlian, korundum, emery, dan garnet. 

i. Berlian 

Berlian atau biasa disebut intan adalah mineral alam yang memiliki 

kekerasan paling tinggi. Pada skala Mohs berlian memiliki tingkat 

kekerasan 10 yang merupakan skala tertinggi. Demikian juga jika 

digunakan skala Vickers, berlian juga memiliki kekerasan paling tinggi 

dibanding kekerasan mineral lainnya. Karena kekerasannya paling 

tinggi berlian dapat digunakan untuk memotong material-material 

lainnya, sedang untuk memotong berlian digunakan berlian juga. 

 
Di alam berlian diperoleh melalui proses penambangan. Dari hasil 

penambangan tersebut hanya sebagian kecil saja yang dapat diolah 

menjadi batu mulia yang kualitasnya dinyatakan dengan 4C (carat, 

cut, clarity, color). Sisanya yang kurang bernilai ekonomis, digunakan 

untuk berbagai macam keperluan. Penggunaan utamanya adalah 

sebagai mata bor (gambar 37), sebagai pemotong, dan sebagai 

bahan abrasif.  

 

Gambar 37. Mata Bor Berbahan Berlian 

 (www.sciencephoto.com) 

 
Berlian merupakan salah satu dari tiga alotrop dari karbon (dua 

alotrop lainnya adalah grafit dan karbon amorf). Berlian menjadi 

mineral yang sangat keras disebabkan oleh kemampuan atom-atom 

karbon membentuk ikatan kovalen dengan struktur tiga dimensi yang 

sangat kuat. Ikatan antar atom karbon pada struktur berlian memiliki 

panjang yang sama yaitu 0,15 nanometer, akibatnya struktur yang 

terbentuk menjadi struktur yang teratur dan simetris. Dalam struktur 

berlian tiap atom karbon dikelilingi oleh empat atom karbon lainnya 
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membentuk geometri tetrahedral yang diilustrasikan seperti pada 

gambar 38. 

 

Gambar 38. Struktur Berlian  

(http://en.wikipedia.org/wiki/diamond) 

 
Meskipun berlian memiliki kekerasan yang tinggi, namun bersifat 

rapuh. Kerapuhan dari berlian dimanfaatkan untuk membuat serbuk 

berlian yang digunakan sebagai penggosok jenis coated abrasive.  

ii. Korundum  

Korundum adalah kristal dari aluminium oksida (Al2O3) yang dikotori 

oleh besi, titanium, kromium, dan vanadium. Korundum merupakan 

mineral tak berwarna yang dapat memiliki warna-warna tertentu 

tergantung jenis pengotor-pengotornya(gambar 39). Korundum yang 

berwarna merah disebut ruby, sedang yang berwarna selain merah 

disebut safir.  

 

 

Gambar 39. Beberapa Jenis Korundum  

(https://en.wikipedia.org/wiki/Corundum) 
 

Korundum merupakan mineral yang keras yang memiliki kekerasan 9 

pada skala Mohs. Hal inilah yang menyebabkan korundum banyak 

digunakan sebagai amplas kasar atau halus, termasuk sebagai 

pengganti yang jauh lebih murah dari serbuk berlian. Banyak jenis 

amplas yang menggunakan korundum sebagai bahan abrasifnya. 

Selain itu, panas yang rendah dan retensi panas spesifik rendah 

http://en.wikipedia.org/wiki/diamond
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membuat korundum banyak digunakan sebagai mata gerinda, 

terutama sebagai alat pemotong pulp kertas. 

iii. Emery 

Emeryatau batu amaril, merupakan batuan yang tersusun dari 

mineral aluminium oksida (korundum) dan besi oksida seperti hematit 

(Fe2O3) dan magnetit (Fe3O4) yang telah digunakan sebagai bahan 

abrasif sejak lama (Wikipedia). Hal tersebut disebabkan emery 

memiliki kekerasan antara 7-9 pada skala Mohs. Adanya hematit atau 

magnetit dalam emery adalah penyebab kekerasannya menjadi lebih 

rendah dibanding kekerasan korundum. 

 
Penggunaan emery sebagai abrasif terutama adalah dalam bentuk 

serbuknya yang digunakan sebagai partikel abrasif pada kertas 

gosok. Emery yang berkualitas bagus dijadikan sebagai alat 

pemotong kaca, dan industri barang pecah belah. 

iv. Garnet  

Garnet adalah sebutan untuk sekelompok batuan mineral. Karena 

berupa kelompok mineral maka secara umum rumus kimianya 

dituliskan dengan rumusan A2B3(SiO4)3 ,  A mewakili Ca, Mg, Fe2+ 

atau Mn2+ sedang B mewakili Al, Fe3+, Mn3+, V3+ atau Cr3+ (Wikipedia) 

 
Garnet ditemukan di kerak bumi dalam bentuk batuan beku, batuan 

sedimen, maupun batuan metamorfosis yang mengandung banyak  

aluminium. Sebagian besar orang mengidentikkan garnet dengan 

batu permata merah (merah delima), padahal warna dari garnet tidak 

hanya merah melainkan ditemukan juga warna-warna 

lainnya.Sebagai mineral yang memiliki kekerasan 6-7,5 pada skala 

Mohs, garnet dimanfaatkan  sebagai bahan penggosok (abrasif) 

terutama jenis coated abrasive, dan sebagai filter pada proses 

pengolahan  air.   

 

b) Abrasif Sintetik 

Memasuki abad ke 20 penggunaan abrasif alami mulai digantikan oleh 

abrasif sintetik. Dengan semakin berkembangnya industri yang 
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2500
o
C 

membutuhkan bahan yang berkualitas, efisien, dan dapat dijadikan 

sebagai produk massal penggunaan abrasif sintetik juga semakin 

meningkat. Hal tersebut disebabkan bahan abrasif sintetik memiliki sifat 

abrasi yang lebih baik daripada bahan abrasif alami. Selain itu bahan 

abrasif sintetik dapat dibuat dalam bentuk senyawa murninya sedangkan 

bahan abrasif alami kemungkinan mengandung pengotor-pengotor 

tertentu yang menurunkan sifat abrasinya. Berikut dibahas tentang 

beberapa bahan abrasif sintetik. 

 
i. Karborundum (Silikon Karbida) 

Karborundum atau silikon karbida adalah senyawa yang tersusun 

oleh unsur silikon dan karbon dengan rumus kimia SiC. Senyawa ini 

juga ditemukan di alam dalam bentuk mineral moissanite(gambar 40), 

suatu mineral yang sangat langka keberadaannya. Karborundum 

telah diproduksi secara massal sejak tahun 1893 yang digunakan 

sebagai bahan abrasif.  

 

Gambar 40. Mineral Moissanite  

(www.daysjewelers.com) 

Pembuatan karborundum dilakukan dengan cara meleburkan 

campuran silika (pasir) dan karbon (kokas) dengan sejumlah garam 

dan serbuk gergaji dalam tungku busur listrik pada temperatur 

2500oC menurut persamaan reaksi: 

 
Si (s) + C (s) SiC (s) + 2CO (g) 

Penambahan garam dan serbuk gergaji ke dalam proses tersebut 

dimaksudkan untuk memasukkan udara ke dalamnya, sehingga 

produk yang dihasilkan mudah dipecah menjadi potongan-potongan.  

Silikon karbida yang dihasilkan pertama-tama dibilas dengan 

menggunakan larutan asam kuat dilanjutkan dengan menggunakan 
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basa kuat dengan tujuan menghilangkan pengotor yang bersifat 

asam atau basa. Terakhir produk dibilas dengan menggunakan air. 

 
Karborundum bersifat inert dan memiliki kekerasan setara dengan 

intan. Kekerasan yang dimilikinya menjadikan karborundum dijadikan 

sebagai bahan abrasif terpenting dalam industri logam terutama 

untuk menumbuk dan memotong logam.  

 

Gambar 41. Roda Gerinda Berbahan Karborundum  

(www.wirbel.sk) 

Butiran karborundum dapat diikat satu sama lain melalui proses 

sintering  yang menghasilkan keramik yang sangat keras yang 

diaplikasikan pada komponen-komponen yang membutuhkan 

ketahanan tinggi seperti sistem rem dan sistem kopling pada mobil 

serta dibentuk menjadi roda gerinda (gambar 41). Selain itu butiran 

karborundum dapat dilekatkan pada kertas atau kain menghasilkan 

kertas gosok atau amplas. 

 
ii. Boron Nitrida  

Boron nitrida merupakan bahan abrasif yang tersusun oleh 43,56% 

boron dan 56,44% nitogen dengan rumus kimia BN. Boron nitrida 

membentuk dua jenis kristal yaitu heksagonal boron nitrida (h-BN) 

dan kubus boron nitrida (c-BN). 

 
Salah satu jenis senyawaan  yang paling banyak dijadikan bahan 

abrasif adalah borazon (gambar 42). Borazon merupakan nama 

dagang untuk kubus boron nitrida (c-BN). Senyawa ini memiliki 

gradasi warna dari hitam ke coklat atau keemasan tergantung pada 

ikatan kimia yang terbentuk. 
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Gambar 42. Kristal Borazon  

(www.darmann.com) 

Borazon pertama kali disintesis oleh Robert H. Wentorf Jr seorang 

ahli kimia fisik di General Electric Company pada tahun 1957. 

Borazon dibuat dengan cara memanaskan boron dan nitrogen dalam 

jumlah yang sama pada suhu lebih dari 1800oC dan tekanan 7  GPa. 

Kristal yang diperoleh bersifat sangat keras dan merupakan salah 

satu material terkeras disamping berlian.  

 
Sifat keras yang dimiliki oleh borazon menjadikan material ini banyak 

dijadikan sebagai alat potong, cetakan logam, komponen otomotif, 

dan bentuk serbuknya dijadikan sebagai bahan amplas. Borazon 

diproduksi terutama dijadikan sebagai bahan utama untuk pemotong 

dan penumbuk logam atau paduan logam yang tergolong sebagai 

superalloy yang tidak dapat dilakukan menggunakan berlian maupun 

aluminium oksida (korundum). 

 
iii. Boron Karbida 

Boron karbida tersusun oleh unsur karbon dan boron, dengan rumus 

kimanya B4C. Boron karbida merupakan salah satu material terkeras 

disamping berlian dan boron nitrida. 

 
Boron karbida pertama kali dilaporkan keberadaannya pada tahun 

1883  sebagai hasil samping pengolahan borida logam, oleh Joly 

senyawa tersebut diidentifikasikan dengan rumus B3C. Namun 

senyawa ini disintesis pertama kali oleh Henri Moissan pada tahun 

1899 yang melaporkan hasil penemuannya dengan rumus kimia B6C. 

Baru pada tahun 1934 formula boron karbida dinyatakan secara 
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stoikiometri sebagai B4C. Penampilan struktur dan penampilan fisik 

dari boron karbida terdapat pada gambar 43. 

 
Boron karbida diperoleh dengan cara mereduksi boron trioksida 

dengan menggunakan reduktor karbon atau magnesium yang 

dilakukan di dalam tungku busur listrik. Jika digunakan reduktor 

karbon, reaksi berlangsung pada suhu di bawah titik leleh boron 

karbida yang menghasilkan gas karbon monoksida dalam jumlah 

besar. Persamaan reaksinya dituliskan sebagai berikut 

2B2O3 + 7C B4C + 6CO 

Dan jika menggunakan magnesium sebagai reduktornya, reaksi 

dapat dilangsungkan pada tungku grafit, dan magnesium dapat 

diambil kembali melalui perlakuan dengan larutan asam. 

 

a 

 

b 

Gambar 43. Boron Karbida, Struktur(a) dan Senyawa (b) 

(http://en.wikipedia.org/wiki/boroncarbide) 

Boron karbida memiliki sifat – sifat :  

 Stabil pada temperatur tinggi sehingga tergolong sebagai 

material refraktori 

 Memiliki kekerasan yang tinggi  

 Memiliki titik lebur yang tinggi ( sekitar 2445oC) 

 Densitas rendah sehingga memiliki bobot yang relatif ringan 

 Tahan korosi dan oksidasi 

 
Aplikasi boron karbida terutama digunakan sebagai bahan abrasif 

karena kekerasannya. Selain dijadikan sebagai bahan abrasif, boron 

karbida dimanfaatkan pada reaktor nuklir sebagai batang pengontrol 

yang berfungsi sebagai penyerap radiasi neutron karena 
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kemampuannya dalam menyerap neutron tanpa disertai 

pembentukan nuklida radioaktif yang memiliki waktu paro yang lama. 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

1. Bahan abrasif banyak aplikasinya. Dalam aktifitas pembelajaran ini lakukan 

pengamatan di lingkungan Anda termasuk di sekolah dan di rumah, benda 

apa saja yang bersifat abrasif yang Anda temui. 

2. Pemilihan grit amplas sangat penting untuk menghasilkan produk memiliki 

tekstur rapi dan halus. Agar pengamplasan berlangsung secara efektif dan 

efisien dalam hal ini hemat tenaga dan waktu maka perlu disesuaikan antara 

grit amplas dan benda kerja. Jika benda kerjanya adalah mobil yang akan 

diganti warnanya, langkah yang dilakukan pasti melibatkan proses 

pengamplasan. Langkah apa saja yang melibatkan proses pengamplasan? 

Sertakan juga jenis grit amplas yang digunakan pada proses pengamplasan 

tersebut 

3. Boron nitrida dibuat dengan mereaksikan boron triklorida dengan amonia 

a. Tuliskan persamaan reaksi kimianya 

b. Dengan menggunakan data harga ∆Hf
o pada lampiran 2, hitunglah 

perubahan entalpi standar per mol BN dari reaksi pada butir a. 

4. Energi bebas pembentukan standar dari silikon karbida adalah -62, 8 kJ. 

Mol-1. Tentukan perubahan energi bebas standar dari reaksi 1,00 mol silikon 

karbida dengan oksigen menghasilkan SiO2 (s, kuarsa) dan CO2. 

5. Dengan menggunakan data harga ∆Hf
o, ∆Gf

o, dan ∆S pada lampiran, 

prediksikan, apakah reaksi antara silikon karbida dengan oksigen dapat 

berlangsung secara spontan pada suhu kamar(25oC)? (gunakan persamaan 

energi Gibbs pada kegiatan pembelajaran 1) 

 

E. Latihan Soal 

1. Apa yang dimaksud dengan bahan abrasif? (skor 1) 

2. Apa kriteria yang dimiliki oleh bahan abrasif? (skor 2) 

3. Bagaimana prinsip pengukuran  kekerasan suatu material berdasarkan skala 

Mohs? (skor 1) 

4. Jelaskan jenis-jenis abrasif alami (skor 4) 
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5. Jelaskan jenis-jenis abrasif sintetik (skor 3) 

6. Apa kelebihan dari abrasif sintetik dibanding abrasif alami? (skor 2) 

7. Jelaskan cara pembuatan bahan abrasif sintetik berikut 

a. Boron karbida (skor 2) 

b. Karborundum (skor 2) 

8. Sifat keras yang dimiliki oleh bahan abrasif banyak dimanfaatkan pada 

berbagai perkakas mesin. Jelaskan perkakas apa sajakah yang 

menggunakan bahan abrasif sebagai komponen utamanya? (skor 3)  

Skor total = 20 

F. Rangkuman 

1. Bahan abrasif atau dikenal juga dengan penggosok atau amplas adalah 

material yang keras dan tajam yang digunakan untuk menggosok, 

mengasah, atau mengikis permukaan benda yang lebih lunak. 

2. Suatu material harus memiliki kriteria-kriteria tertentu agar disebut sebagai 

bahan abrasif. Kriteria tersebut meliputi tingkat kekerasan dan kerapuhan 

tertentu, serta tahan terhadap temperatur tinggi. 

3. Kekerasan suatu material yang menjadi kriteria dari bahan abrasif diukur 

dengan menggunakan skala Mohs yang memiliki rentangan antara 1 hingga 

10. Dalam skala ini intan memiliki kekerasan 10, sehingga menjadikan intan 

sebagai material terkeras yang ada di alam.  

4. Secara umum, bahan abrasif memiliki kekerasan antara 7 – 10 pada skala 

Mohs. 

5. Berdasarkan asalnya, bahan abrasif terbagi menjadi dua jenis yaitu bahan 

abrasif alami dan bahan abrasif sintetik. Bahan abrasif alami umumnya 

mengandung pengotor-pengotor yang menjadikan kekerasannya berkurang 

sehingga keefektifannya sebagai bahan abrasif lebih rendah dibanding 

bahan abrasif sintetik.  

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Setelah Anda mengerjakan soal latihan sebagai penguji sejauh mana Anda 

memahami kegiatan pembelajaran 4, cocokkan jawaban Anda dengan kunci 
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jawaban yang ada di bagian akhir kegiatan ini. Ukurlah tingkat penguasaan 

materi kegiatan belajar 4 dengan rumus sebagai berikut : 

 Tingkat penguasaan = (skor perolehan : skor total ) x 100 % 

 
Arti tingkat penguasaan yang diperoleh adalah : 

Baik sekali       =          90 – 100 % 

Baik                 =          80 – 89 % 

Cukup             =          70 – 79 % 

Kurang            =          0 – 69 % 

  
Bila tingkat penguasan mencapai 80 % ke atas, silahkan melanjutkan untuk 

mengerjakan soal evaluasi. Namun bila tingkat penguasaan masih di bawah 80 

% harus mengulangi Kegiatan Belajar 4 terutama pada bagian yang belum 

dikuasai. 

 

H. Kunci Jawaban 

1. Bahan abrasif adalah material yang keras dan tajam yang digunakan untuk 

menggosok, mengasah, atau mengikis permukaan benda yang lebih lunak. 

2. Kriteria bahan abrasif: memiliki kekerasan 7 – 10 pada skala Mohs, rapuh, 

dan tahan terhadap temperatur tinggi 

3. Prinsip pengukuran kekerasan menurut skala Mohs adalah dengan cara 

membandingkan kemampuan menggores dari suatu material.  

4. Abrasif alami: korundum, garnet, berlian, emery 

5. Abrasif sintetik: boron karbida (B4C), boron nitrida (c-BN), silikon karbida 

(SiC). 

6. Bahan abrasif alami umumnya mengandung pengotor yang menurunkan 

keefektifannya dalam menggosok material, sedang bahan abrasif sintetik 

memiliki kemurnian yang relatif tinggi sehingga lebih efektif dalam 

menggosok bahan. 

7. Proses pembuatan: 

a. Boron karbida 

Diperoleh dengan cara mereduksi boron trioksida dengan menggunakan 

reduktor karbon atau magnesium yang dilakukan di dalam tungku busur 

listrik dengan persamaan reaksi: 



99 
 

2500
o
C 

2B2O3 + 7C B4C + 6CO 

b. Karborundum (silikon karbida) 

Pembuatan karborundum dilakukan dengan cara meleburkan campuran 

silika (pasir) dan karbon (kokas) dengan sejumlah garam dan serbuk 

gergaji dalam tungku busur listrik pada temperatur 2500oC menurut 

persamaan reaksi 

 

Si (s) + C (s) SiC (s) + 2CO (g) 

8. Perkakas yang berbahan dasar bahan abrasif: 

 Gerinda 

 Amplas  

 Alat potong (baja berkecepatan tinggi) 

 Cetakan logam 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Telah dipaparkan tentang ekstraksi logam, teknik metalurgi serbuk, paduan 

logam, dan bahan abrasif. materi yang telah disampaikan berisi tentang 

bagaimana proses untuk mendapatkan suatu logam dari bijihnya yang terdiri dari 

berbagai tahapan sehingga logam dapat dimanfaatkan sesuai dengan keinginan. 

Teknik metalurgi serbuk merupakan suatu metode yang digunakan dalam 

pengolahan logam menjadi material pabrikasi. Metode ini menjadi alternatif 

dalam pengolahan logam disamping metode pengecoran yang digunakan selama 

ini. Salah satu produk yang dapat dibuat melalui teknik metalurgi serbuk dan 

metode pengecoran adalah paduan logam yang dikenal dengan sebutan aloi 

atau lakur. Dalam pembuatannya paduan logam terdiri dari logam induk dan 

material tambahan yang dapat berupa logam maupun nonlogam. Kuningan, 

perunggu, monel, dan duralumin adalah contoh-contoh paduan yang banyak 

diaplikasikan. Aplikasi dari logam-logam tersebut berupa komponen – komponen 

yang biasanya memiliki permukaan yang masih kasar. Permukaan yang kasar 

tersebut dapat dihaluskan dengan menggunakan bahan abrasif. Bahan abrasif 

yang sering ditemui berupa roda gerinda, pengasah pisau, dan kertas amplas. 

 
Harapannya semoga materi yang telah disampaikan dapat membantu guru 

dalam menjelaskan keterkaitan antara mata pelajaran kimia dengan mata 

pelajaran produktif di SMK Teknologi dan Rekayasa, sehingga terjadi 

sinkronisasi dan kesinergian pembelajaran di SMK. 

 
Modul ini jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya segala kritik dan saran yang 

membangun senantiasa diharapkan penulis demi penyempurnaan modul ini. 

Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi rekan guru kimia dalam 

mengembangkan pembelajaran kimia di SMK khususnya SMK kelompok 

Teknologi dan Rekayasa. 

 

B. Tindak Lanjut 

Guru setelah menyelesaikan seluruh kegiatan pembelajaran dari modul grade 8 

ini diharapkan mempelajari kembali bagian-bagian yang belum dikuasai dari 
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materi yang telah disajikan 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. 

. 

C. Evaluasi 

Untuk mengukur pemahaman Anda tentang materi yang telah Anda pelajari pada 

modul ini, kerjakan soal evaluasi berikut. Soal evaluasi terdiri dari 25 soal pilihan 

ganda dengan 4 opsi pilihan jawaban. 

Pilihlah Jawaban yang tepat! 

1. Tujuan dari proses pemekatan bijih logam pada ekstraksi logam adalah: 

a. Memudahkan bijih direduksi 

b. Mempermudah mendapatkan logam murni 

c. Menghilangkan pengotor yang terdapat pada bijih 

d. Mendapatkan logam murni 

2. Pemekatan bijih dapat dilakukan secara kimia maupun fisika. Berikut ini yang 

bukan merupakan kelemahan dari pemekatan bijih secara kimia adalah: 

a. Mahal 

b. Bijih mineral dapat larut dalam reagen pelarut 

c. Berpotensi mencemari lingkungan terutama pencemaran air 

d. Kurang praktis karena sebagian pengotor ikut larut dalam reagen 

pelarut. 

3. Peran termodinamika dalam proses ekstraksi logam adalah untuk: 

a. Menentukan tipe ekstraksi logam 

b. Menentukan metode yang tepat dalam proses ekstraksi logam 

c. Meningkatkan kemurnian logam hasil ekstraksi 

d. Mengurangi biaya produksi 
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4. Rutil adalah mineral logam titanium yang paling banyak ditemukan, rumus 

kimia dari rutil adalah 

a. TiO2 

b. TiO3 

c. TiO4 

d. Ti2O3 

5. Proses pemurnian logam titanium dilakukan dengan menggunakan metode: 

a. Parkes  

b. Kroll 

c. Van Arkel 

d. Mond  

6. Salah satu sifat titanium adalah memiliki kekuatan setara baja tapi lebih 

ringan 60% dibanding dengan baja, sifat tersebut menjadikan titanium 

diaplikasikan pada pembuatan material berikut, kecuali: 

a. Kerangka pesawat terbang 

b. Komponen elektronika 

c. Komponen otomotif 

d. Tulang buatan pengganti tulang patah 

7. .Mineral tungsten yang  paling banyak diolah adalah wolframit. Rumus kimia 

dari wolframit adalah: 

a. FeWO4 

b. CaWO4 

c. PbWO4 

d. CuWO4 

8. Tungsten banyak dimanfaatkan baik dalam bentuk paduannya. Salah 

satunya adalah tungsten karbida yang dimanfaatkan sebagai: 

a. Kawat filamen bola lampu 

b. Komponen pada alat las TIG 

c. Mata bor 

d. Alat pemotong berkecepatan tinggi 

9. Dalam teknik metalurgi serbuk, bahan utama yang digunakan adalah serbuk 

logam. Cara berikut yang bukan merupakan teknik pembuatan serbuk logam 

adalah: 

a. Penggilingan 
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b. Atomisasi 

c. Reaksi reduksi-oksidasi 

d. Elektroforesis  

10. Pembuatan serbuk logam dengan cara atomisasi diterapkan pada logam 

yang memiliki titik leleh rendah. Logam berikut yang dapat dibuat serbuk 

melalui metode atomisasi adalah: 

a. Timah  

b. Emas 

c. Tembaga  

d. Aluminium 

11. Untuk memperoleh serbuk tembaga, dilakukan proses elektrolisis terhadap 

logam tembaga dengan menggunakan larutan kupri sulfat sebagai 

elektrolitnya. Jika arus yang digunakan sebesar 0,04F, berapa gram massa 

serbuk tembaga yang dapat diendapkan? (Ar Cu = 63, 5) 

a. 12, 700  

b. 6, 350  

c. 3, 175  

d. 1, 270  

12. Langkah-langkah pada proses pembuatan produk dengan teknik metalurgi 

serbuk adalah: 

a. Sintering – mixing – compaction – finishing  

b. Mixing – compaction – sintering – finishing  

c. Compaction – sintering – mixing – finishing  

d. Sintering – compaction – mixing – finishing  

13. Berikut ini yang  bukan merupakan kelebihan dari teknik metalurgi serbuk 

adalah: 

a. Dapat digunakan untuk membuat produk bervolume besar 

b. Produk yang dihasilkan memiliki kemurnian tinggi 

c. Ekonomis karena tidak ada bahan yang terbuang 

d. Produk yang dihasilkan memiliki presisi dengan toleransi tinggi. 

14. Produk-produk berikut yang bukan merupakan hasil dari teknik metalurgi 

serbuk adalah: 

a. Magnet alnico 

b. filamen bola lampu 
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c. paduan logam tungsten karbida 

d. timbangan ayam 

15. paduan berikut yang bukan tergolong sebagai paduan non ferrous adalah: 

a. albata 

b. stainless steel 

c. perunggu  

d. emas putih 

16. Gambar berikut menunjukkan jenis paduan: 

 

 

 

 

a. Substitusi teratur 

b. Substitusi acak 

c. Selitan teratur 

d. Selitan acak  

17. Pernyataan berikut yang bukan merupakan tujuan dari pembuatan paduan 

logam adalah: 

a. Mendapatkan logam yang lebih ringan 

b. Mendapatkan logam yang tahan korosi 

c. Mendapatkan logam yang lebih murah 

d. Mendapatkan logam yang lebih kuat. 

18. Paduan berikut yang tidak mengandung logam tembaga adalah: 

a. Gun metal 

b. Monel  

c. Magnalumin  

d. Perak jerman  

19. Nikrom merupakan paduan dari: 

a. Ni, Cr, Fe 

b. Ni, Cr, Mn 

c. Ni, Cr, Mg 

d. Ni, Cr, C 
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20. Kadar Zn dalam kuningan akan mempengaruhi sifat kuningan yang 

dihasilkan. Dengan makin tinggi kadar Zn dalam kuningan, maka akan 

terjadi: 

a. warna kuningan semakin merah 

b. kuningan menjadi lebih mudah mengalami korosi 

c. kuningan menjadi lebih lunak 

d. kuningan menjadi lebih ringan  

21. Sifat nikrom yang menjadikannya digunakan sebagai alat uji nyala zat 

adalah: 

a. Tahan terhadap bahan kimia 

b. Bersifat paramagnetik 

c. Memiliki titik leleh yang tinggi 

d. Ringan  

22. Sebuah koin perunggu bermassa 2 gram yang mengandung 8% timah (Ar = 

118,7) dan 92% tembaga (Ar = 63,5) dimasukkan dalam larutan HCl. Jika 

reaksi berlangsung sempurna, maka volume gas hidrogen yang dihasilkan 

diukur pada keadaan standar adalah sebanyak: 

a. 0,06 mL 

b. 0,60 mL 

c. 6,00 mL 

d. 60,0 mL 

23. Sifat berikut yang tidak wajib dimiliki oleh bahan abrasif adalah: 

a. Tahan panas 

b. Keras  

c. Rapuh  

d. Ringan  

24. Material abrasif berikut yang tidak dapat dijadikan sebagai bahan abrasif 

adalah: 

a. Batu Gamping 

b. Quartz (kuarsa) 

c. Garnet  

d. Tungsten karbida 

25. Kekerasan suatu bahan dapat diukur dengan menggunakan berbagai 

metode. Metode yang menggunakan prinsip perbandingan kemampuan 
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menggores suatu bahan terhadap bahan lainnya adalah prinsip dari 

pengukuran kekerasan menurut: 

a. Skala Vickers 

b. Skala Mohs 

c. Skala Rockwell 

d. Skala Brinell 

 

D. Kunci Jawaban 

No Kunci No Kunci No Kunci No Kunci No Kunci 

1 C 6 B 11 A 16 A 21 A 

2 B 7 A 12 B 17 C 22 D 

3 B 8 D 13 A 18 C 23 D 

4 A 9 D 14 D 19 C 24 A 

5 B 10 A 15 B 20 B 25 B 
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GLOSARIUM 

 

Backing material : 

Bahan yang digunakan untuk melekatkan partikel abrasif 

Bonded abrasive :  

Bahan abrasif yang diproses dengan cara ditekan sehingga partikel-partikel 

abrasif saling melekat satu sama lain membentuk suatu geometri seperti 

bentuk tabung, bentuk balok, dan bentuk roda 

Bushing: 

Dikenal juga dengan nama bantalan luncur, merupakan bagian dari mesin 

yang berfungsi untuk menahan beban yang diterima mesin 

Casting:  

Proses peleburan logam  

Coated abrasive : 

Bahan abrasif yang diproses dengan cara melekatkan partikel-partikel 

abrasif di atas material tertentu seperti kain, karet, kertas, dan logam 

Cyclone: 

Suatu alat pemisah yang memanfaatkan perbedaan gaya berat dan 

perbedaan tekanan udara 

Grit: 

Tingkatan kehalusan/kerapatan partikel abrasif 

Pelindian : 

Proses pelarutan suatu bahan baik berupa campuran maupun zat tunggal 

oleh pelarut (reagen) tertentu  

Sintering: 

Proses penekanan partikel yang dilakukan pada suhu tinggi 

Sponge: 

Bentuk dari suatu material, yang strukturnya berongga-rongga 

Superalloy: 

 Suatu paduan yang tersusun oleh berbagai jenis logam, biasanya terdiri 

dari 4 jenis logam. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Ekstraksi Beberapa Jenis Logam 

 

Unsur Sumber utama Metode ekstraksi utama 

Litium Spodumen LiAl(SiO3)2 
Elektrolisis lelehan LiCl + 

KCl 

Kalium 
karnallitKCl.MgCl2.6H2O 

 

Elektrolisis lelehanKCl + 

CaCl2 

Barium 
Witerit BaCO3 

Barit BaSO4 
Elektrolisis lelehan BaCl2 

Stronsium 
Strontianite SrCO3 

Celestine SrSO4 
Elektrolisis lelehan SrCl2 

Kalsium  
Limestone CaCO3 

Gypsum CaSO4 

Elektrolisis lelehanCaCl2 dan 

CaF2 

Natrium 
Rock salt NaCl 

Chile salpetre NaNO3 

Elektrolisis lelehan NaCl + 

CaCl2 

Magnesium 

Carnallite 

KCl.MgCl2.6H2O 

Magnesite MgCO3 

Elektrolisis lelehanMgCl2 + 

KCl 

Berilium 
Beryl 

3BeO.Al2O3.6SiO2 

Elektrolisis lelehanBeF2 + 

NaF 

Aluminium 
Bauxite Al2O3.2H2O 

Silicate rocks 

Elektrolisis Al2O3dalam 

lelehan Na3AlF6 

Mangan  
Pyrolusite MnO2 

Hausmannite Mn3O4 

Reduksi oksida dengan Al 

atau C 

Titanium 
Ilmenite TiO2.FeO 

Rutil TiO2 

Reduksi TiCl4 dengan Mg 

atau Na 

Zink 
Zinc blende ZnS 

Calamine ZnCO3 

Reduksi ZnO dengan 

C atau elektrolisis ZnSO4 

Kromium  Chromite Fe).Cr2O3 Reduksi Cr2O3 dengan Al 

Besi  
Magnetite Fe3O4 

Haematite Fe2O3 

Reduksi oksida dengan 

CO 
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Unsur Sumber utama Metode ekstraksi utama 

Kobalt  Smaltite CoAs2 Reduksi Co3O4 denganAl 

Nikel  Millerite NiS Reduksi NiO denganCO 

Timah  Cassiterite SnO2 Reduksi SnO2 dengan C 

Timbal  Galena PbS Reduksi PbO denganC 

Bismut  

 

Bismuth glance Bi2S3 

Bismuthite Bi2O3 
Reduksi Bi2O3 denganC 

Tembaga  
Copper pyritCuFeS2 

Cuprite Cu2O 
Oksidasi parsialbijih sulfida 

Perak  
Argentite Ag2S 

Sebagai logam 

Metode khusus dengan 

NaCN 

Raksa  Cinnabar HgS 
Reduksi   langsung   HgS 

denganpanas 

Platina  
Sebagai logam 

Sperllite PtAs2 

Penguraian termal 

(NH4)2PtCl6 

Emas  Sebagai logam 
Metode khusus dengan 

NaCN 

Wolfram  

Wolframite Fe(Mn)WO4 

Scheelite CaWO4 

Tungstit WO3 

Reduksi WO3 oleh hidrogen 
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Lampiran 2. Data Harga ∆H˚f , ∆G˚f , dan S˚ Beberapa Unsur dan Oksidanya 

 

Senyawa/unsur ∆H˚f (kJ/mol) ∆G˚f (kJ/mol) S˚ (J/mol. K) 

Ag (s) 0,00 0,00 42,6  

Ag2O (s) -31.1 -11,2 121,3 

Al (s) 0,00 0,00 28,3 

Al2O3 (s) -1675.7 -1582.3 50,9 

B (s) 0,00 0,00 5,9 

B2O3(s) -1273.5 -1194.3 54.0 

BF3 (g) -1136.0 -1119.4 254.4 

BN (s) -254.4 -228.4 14.8 

C  (grafit) 716.7 671.3 5,7 

C (intan) 1.9 2.9 2.4 

CH4 (g) -74,6 -50,5 186,3 

CO (g) -110.5 -137.2 197.7 

CO2 (g) -393.5 -394.4 213.8 

Ca (s) 0,00 0,00 41,6 

CaO (s) -634.9 -603.3 38.1 

Cr (s) 0,00 0,00 174.5 

Cr2O3 (s) -1139.7 -1058.1 81.2 

Cu (s) 0,00 0,00 33.2 

Cu2O (s) -168.6 -146.0 93.1 

CuO (s) -157.3 -129.7 42.6 

CuS (s) -53.1 -53.6 66.5 

Fe (s) 0,00 0,00 27.3 

Fe2O3 (s) -824.2 -742.2 87.4 

Fe3O4 (s) -1118.4 -1015.4 146.4 

FeS (s) -100.0 -100.4 60.3 

H2 (g) 0,00 0,00 130,7 

Mg (s) 0,00 0,00 32,7 

MgO (s) -601.6 -569.3 27.0 

Mn (s) 0,00 0,00 32.0 

MnO2 (s) -520.0 -465.1 53,1 
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Mn2O3 (s) -959.0 -881.1 110,5 

N2 (g) 0,00 0,00 191,6 

NO (g) 91.3 87.6 210.8 

NO2 (g) 33.2 51.3 240.1 

NH3 (g) -45.9 -16.4 192.8 

Na (s) 0,00 0,00 51,3 

Na2O (s) -414.2 -375.5 75.1 

Na2S (s) -364.8 -349.8 83,7 

Ni (s) 0,00 0,00 29,9 

S (s) 0,00 0,00 32,1 

SO2 (g) -296.8 -300.1 248.2 

SO3 (g) -395.7 -371.1 70,7 

Si (s) 0,00 0,00 18,8 

SiO2 -910.7 -856.3 41,5 

SiC (s) -65,3 -62,8 16,6 

Sn (s) 0,00 0,00 51.2 

SnO2 (s) -577.6 -515.8 49.0 

Ti (s) 0,00 0,00 30,7 

TiO2 (s) -944.0 -888.8 50,6 

O2 (g) 0,00 0,00 205.2 

Pb (s) 0,00 0,00 64.8 

PbO (s) -219.0 -188.9 66.5 

PbO2 (s) -277.4 -217.3 68.6 

V (s) 0,00 0,00 28,9 

V2O5 (s) -1550.6 -1419.5 131.0 

W (s) 0,00 0,00 32,6 

WO2 (s) -589.7 -533.9 50.5 

Zn 0,00 0,00 41,6 

ZnO -350.5 -320.5 43.7 

ZnS -206.0 -201.3 57,7 
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KATA SAMBUTAN 
 
Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci 
keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kompeten 
membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan 
pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen 
yang menjadi fokus 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) untuk kompetensi 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 Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK 
KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah 
(LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis 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 dikembangkan tersebut 
adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan 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,    Februari 2016 
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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

A. Petunjuk Bagi Peserta Diklat 

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, langkah-langkah yang perlu 

dilaksanakan dalam menggunakan modul ini adalah : 

1. Baca petunjuk penggunaan – penggunaan materi sesuai yang ditetapkan. 

Bila ada materi yang kurang jelas, peserta diklat bertanya pada 

instruktur/fasilitator pengampu materi. 

2. Pekerjaan tugas lengkap, melengkapi pertanyaan, dan pertanyaan 

kedudukan konten. 

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, lakukan identifikasi peralatan dan 

bahan yang diperlukan. 

d. Gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar. 

e. Bila kegiatan praktikum belum jelas, silahkan bertanya pada instruktur 

pengampu materi. 

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

g. Jika belum menguasai materi yang diharapkan, lakukan pengulangan 

pada materi pokok sebelumnya atau bertanya kepada instruktur yang 

mengampu materi. 

B. Petunjuk Bagi Widyaiswara/Instruktur 

Dalam setiap kegiatan belajar, instruktur/fasilitator berperan untuk : 

1. Membantu peserta diklat dalam merencanakan proses belajar. 

2. Membimbing peserta diklat melalui tugas-tugas yang diberikan.  

3. Membantu peserta diklat dalam memahami; konsep, praktik baru, dan 

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta diklat. 

4. Membantu peserta diklat untuk menentukan dan mengakses sumber 

tambahan lain yang diperlukan. 

5. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok. 
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PETA KOMPETENSI 

 

KODE UNIT 
KOMPETENSI 

NAMA UNIT KOMPETENSI WAKTU 

PED0100000-00 Karakteristik 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 

 2 JP 

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 

PED1000000-00 Pemanfaataan hasil penilaian dan evaluasi 
pembelajaran 

8 JP 
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PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Penilaian dan Evaluasi hasil belajar dikembangkan untuk dijadikan sebagai 

acuan dalam memberikan gambaran  hasil  belajar yang dicapai oleh  peserta 

didik. Hal ini dimaksudkan agar hasil belajar yang diperoleh peserta didik dapat 

ditingkatkan  secara sistematis sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh 

sekolah. 

 

Ada beberapa komponen  pengembangan penilaian dan Evaluasi hasil belajar, 

yaitu prinsip-prinsip dan asfek-asfek penilaian dan evaluasi hasil belajar, 

prosedur dan instrumen penilaian dan evaluasi hasil belajar, 

mengadministrasikan penilaian dan dan proses pembelajaran, dan analisis dan 

evalusi penilaian hasil belajar. 

 

Proses pengembangan Penilaian dan evaluasi pembelajaran pada pembelajaran 

merupakan tanggung jawab setiap guru mata pelajaran. Proses pengembangan 

penilaian dan evaluasi pembelajarani mengacu pada kurikulum yang diacu, yaitu 

tuntutan pada kompetensi inti, kompetensi dasar, indicator pencapaian 

kompetensi (IPK), materi pembelajaran, kisi-kisi soal, dan instrumen penilaian. 

Karena itulah pemahaman tentang penilaian dan evaluasi pembelajaran pada 

tingkat institusional dan mata pelajaran, serta kemampuan untuk 

mengembangkan penilaian dan evaluasi pembelajaran pada tingkat instruksional, 

merupakan kemampuan yang mutlak harus dikuasai oleh setiap guru. 

B. Deskripsi singkat 

Modul Penilaian dan evaluasi pembelajaran  ini berisi tentang materi yang 

berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang terkait 

dengan prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi pembelajaran, Asfek-asfek 

penilaian dan Evaluasi pembelajaran, Prosedur penilaian dan evaluasi 

pembelajaran, Instrumen Penilaian dan Evaluasi pembelajaran, Administrasi 

penilaian dan Eveluasi pembelajaran, dan Analisis dan Evaluasi penilaian hasil 
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belajar secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik 

peserta didik. 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Kompetensi Dasar 

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat mencapai 

kompetensi dasar :  

a. Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. 

b. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang 

diampu. 

c. Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

d. Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

e. Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan dengan mengunakan berbagai instrument. 

f. Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai 

tujuan. 

g. Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. 

2. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dari modul Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran  adalah : 

a. Menjelaskan prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan karakteristik materi mata pelajaran yang diampu. 

b. Memanfaatkan prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar dalam pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

c. Mengidentifikasi aspek – aspek proses dan hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( sikap, pengetahuan dan ketrampilan) sesuai 

dengan karakteristik kompetensi dasar pada setiap paket keahlian. 
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d. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, pengetahuan dan ketrampilan) sesuai 

dengan karakteristik kompetensi dasar pada setiap paket keahlian. 

e. Menjelaskan prosedur penilaian dan evaluasi sesuai dengan aspek-aspek 

penilaian proses. 

f. Mengimplementasikan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar dalam perancangan penilaian  dan evaluasi sesuai dengan aspek-

aspek penilaian dan proses hasil belajar.  

g. Menjelaskan kaidah pengembangan instrumen penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar sesuai dengan urutan. 

h. Mengembangkan kisi – kisi sesuai dengan tujuan penilaian. 

i. Mengembangkan instrument penilaian sesuai dengan  kisi-kisi.  

j. Menvalidasi instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar 

sesuai dengan kaidah keilmuan.  

k. Mengklasifikasi penilaian proses dan hasil belajar sesuai dengan hasil 

yang diperoleh.  

l. Melakukan pengadministrasian nilai proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy.  

m. Menganalisis hasil penilaian proses belajar untuk berbagai tujuan.  

n. Menganalisis penilaian  hasil belajar untuk berbagai tujuan.  

o. Melakukan evaluasi proses  belajar dengan menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan.  

p. Melaksanakan evaluasi hasil belajar dengan menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan.  

D. Materi Pokok  

Modul Pengembangan Kurikulum ini terdiri dari materi pokok dan sub materi 
pokok yang ada dibawa ini. 

Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran : 

1. Prinsip-prinsip Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran. 

2. Asfek-asfek penilaian dan Evaluasi Pembelajaran. 

3. Prosedur penilaian dan evaluasi pembelajaran. 

4. Instrumen penilaian dan evaluasi pembelajaran. 

5. Administrasi penilaian dan proses pembelajaran. 
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6. Analisis dan evaluasi penilaian hasil belajar. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 PRINSIP. ASPEK 
PENILAIAN DAN EVALUASI PEMBELAJARAN 

A. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam materi pokok  ini adalah : 

1. Menjelaskan prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar 

sesuai dengan karakteristik materi mata pelajaran yang diampu. 

2. Memanfaatkan prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar 

dalam pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang 

diampu.  

3. Mengidentifikasi aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, pengetahuan dan ketrampilan) sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar pada setiap paket keahlian. 

4. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi( sikap, pengetahuan dan ketrampilan) sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar pada setiap paket keahlian. 

B. Uraian Materi 

Materi yang berkaitan dengan prinsip prinsip penilaian dan evaluasi 

pembelajaran  terurai dalam dua sub materi, yaitu: (1) Konsep penilaian dan 

Evaluasi pembelajaran, (2). Teknik penilaian dan evaluasi pembelajaran. 

 
Sub materi 1 : KONSEP PENILAIAN DAN EVALUASI 

PEMBELAJARAN 

a. Pengertian Penilaian 

Penilaian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi 

(angka atau deskripsi verbal), analisis, dan interpretasi untuk mengambil 

keputusan. Sedangkan penilaian pendidikan adalah proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian 

hasil belajar peserta didik. 

Untuk itu, diperlukan data sebagai informasi yang diandalkan sebagai 

dasar pengambilan keputusan. Dalam hal ini, keputusan berhubungan 

dengan sudah atau belum berhasilnya peserta didik dalam mencapai 
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suatu kompetensi. Jadi, penilaian merupakan salah satu pilar dalam 

pelaksanaan Kurikulum 2013 yang bebasis karakter relevan 

diimplementasikan di Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berbasis 

kompetensi. 

Penilaian merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-

langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan 

informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil 

belajar peserta didik, pengolahan, dan penggunaan informasi tentang 

hasil belajar peserta didik. Penilaian dilaksanakan melalui berbagai 

bentuk antara lain: penilaian unjuk kerja (performance), penilaian sikap, 

penilaian tertulis (paper and pencil test), penilaian proyek, penilaian 

melalui kumpulan hasil kerja/karya peserta didik (portfolio), dan penilaian 

diri.  

Penilaian hasil belajar baik formal maupun informal diadakan dalam 

suasana yang menyenangkan, sehingga memungkinkan peserta didik 

menunjukkan apa yang dipahami dan mampu dikerjakannya. Hasil 

belajar seorang peserta didik tidak dianjurkan untuk dibandingkan 

dengan peserta didik lainnya, tetapi dengan hasil yang dimiliki peserta 

didik tersebut sebelumnya.  Dengan demikian peserta didik tidak merasa 

dihakimi oleh guru tetapi dibantu untuk mencapai apa yang diharapkan. 

b. Prinsip-prinsip Penilaian 

Dalam melaksanakan penilaian mempertimbangkan prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

1) Memandang penilaian dan kegiatan pembelajaran secara terpadu. 

2) Mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat 

penilaian sebagai cermin diri. 

1) Melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program 

pembelajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang 

hasil belajar peserta didik. 

2) Mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik. 

3) Mengembangkan dan menyediakan sistem pencatatan yang 

bervariasi dalam pengamatan kegiatan belajar peserta didik. 
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4) Menggunakan cara dan alat penilaian yang bervariasi. Penilaian 

dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, produk portofolio, unjuk 

kerja, proyek, dan pengamatan tingkah laku. 

5) Melakukan penilaian secara berkesinambungan untuk memantau 

proses, kemajuan, dan perbaikan hasil, dalam bentuk: ulangan 

harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan 

ulangan kenaikan kelas. Ulangan harian dapat dilakukan bila sudah 

menyelesaikan satu atau beberapa indikator atau satu kompetensi 

dasar (KD), ulangan tengah semester dilakukan bila telah 

menyelesaikan beberapa KD atau satu stándar kompetensi (SK), 

ulangan akhir semester dilakukan setelah menyelesaikan semua KD 

atau SK semester bersangkutan, sedangkan ulangan kenaikan kelas 

dilakukan pada akhir semester genap dengan menilai semua SK 

semester ganjil dan genap, dengan penekanan pada semester 

genap. 

6) Penilaian kompetensi pada uji kompetensi melibatkan pihak sekolah 

dan Institusi Pasangan/Asosiasi Profesi, dan pihak lain terutama 

DU/DI. Idealnya, lembaga yang menyelenggarakan uji kompetensi ini 

independen; yakni lembaga yang tidak dapat diintervensi oleh unsur 

atau lembaga lain. 

7) Agar penilaian objektif, pendidik harus berupaya secara optimal untuk 

(1) memanfaatkan berbagai bukti hasil kerja peserta didik dari 

sejumlah penilaian, (2) membuat keputusan yang adil tentang 

penguasaan kompetensi peserta didik dengan mempertimbangkan 

hasil kerja (karya). 

c. Kegunaan Penilaian 

Kegunaan penilaian antara lain sebagai berikut: 

1) Memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui 

kekuatan dan kelemahan dirinya dalam proses pencapaian 

kompetensi.  

2) Memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami 

peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial.  
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3) Untuk umpan balik bagi pendidik/guru dalam memperbaiki metode, 

pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. 

4) Memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang 

efektivitas pendidikan. 

5) Memberi umpan balik bagi pengambil kebijakan (Dinas Pendidikan 

Daerah) dalam meningkatkan kualitas penilaian yang digunakan. 

d. Fungsi Penilaian 

Penilaian memiliki fungsi untuk: 

1) Menggambarkan sejauhmana peserta didik telah menguasai suatu 

kompetensi. 

2) Mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu 

memahami dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, 

baik untuk perencanaan program belajar, pengembangan 

kepribadian, maupun untuk penjurusan (sebagai bimbingan).  

3) Menemukan kesulitan belajar, kemungkinan prestasi yang bisa 

dikembangkan peserta didik, dan sebagai alat diagnosis yang 

membantu pendidik/guru menentukan apakah seseorang perlu 

mengikuti remedial atau pengayaan. 

4) Menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang 

sedang berlangsung guna perbaikan proses pembelajaran berikutnya.  

5) Pengendali bagi pendidik/guru dan sekolah tentang kemajuan 

perkembangan peserta didik. 

e. Jenis-jenis penilaian 

1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki tujuan untuk mengetahui 

tingkat penguasaan kompetensi, menetapkan ketuntasan penguasaan 

kompetensi, menetapkan program perbaikan atau pengayaan 

berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi, dan memperbaiki 

proses pembelajaran. 

2) Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan dalam bentuk 

penilaian otentik. Penilaian otentik merupakan pendekatan utama 

dalam penilaian hasil belajar oleh pendidik. Penilaian otentikadalah 
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bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, 

menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari 

pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang 

sesungguhnya, meliputi: 

a) Sikap bisa dengan teknik obeservasi, jurnal, penilaian diri, 

penilaian teman sejawat. 

b) Pengetahuan bisa dengan teknik tes tulis maupun lisan, tanya 

jawab 

c) Keterampilan bisa dengan teknik tes tulis maupun praktik, porto 

folio dan kerja proyek. 

3) Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan acuan kriteria. 

Acuan kriteria merupakan penilaian kemajuan peserta didik 

dibandingkan dengan kriteria capaian kompetensi yang ditetapkan. 

Bagi yang belum berhasil mencapai kriteria, diberi kesempatan 

mengikuti pembelajaran remedial yang dilakukan setelah suatu 

kegiatan penilaian baik secara individual, kelompok, maupun kelas. 

Bagi peserta didik yang berhasil dapat diberikan program pengayaan 

sesuai dengan waktu yang tersedia baik secara individual maupun 

kelompok. Program pengayaan merupakan pendalaman atau 

perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Acuan Kriteria 

menggunakan modus untuk sikap, rerata untuk pengetahuan, dan 

capaian optimum untuk keterampilan. 

4) Penilaian hasil belajar oleh pendidik untuk ranah sikap, ranah 

pengetahuan, dan ranah keterampilan menggunakan skala 

penilaian. Skala penilaian untuk ranah sikap menggunakan rentang 

predikat Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K). 

Sedangkan skala penilaian untuk ranah pengetahuan dan ranah 

keterampilan menggunakan rentang angka dan huruf 100 (A) - <= 55 

(D) dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 1. 1 Skala Penilaian 

No. Angka Huruf 

1 86 - 100 A 

2 71 - 85 B 

3 56 - 70 C 

4 <= 55 D 

5) Lingkup dan sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup 

ranah sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan. 

a) Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada ranah sikap 

spiritual dan sikap sosial meliputi tingkatan sikap: menerima, 

menanggapi, menghargai, menghayati, dan mengamalkan nilai-

nilai spiritual dan nilai-nilai sosial.  

b) Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik pada ranah 

pengetahuan kemampuan berpikir mulai dari mengingat, 

memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta 

serta dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan 

metakognitif.  

c) Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik pada ranah 

keterampilan abstrak yaitu kemampuan mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi/ mencoba, menalar dan 

mengomunikasikan. Sedangkan pada ranah keterampilan 

kongkret adalah persepsi, kesiapan, meniru, membiasakan 

gerakan, mahir, menjadi gerakan alami, menjadi tindakan 

orisinal. 

6) Teknik Penilaian Ranah Sikap 

Penilaian ranah sikap bertujuan membentuk sikap dan karakter 

peserta didik yang dilaksanakan selama kegiatan proses 

pembelajaran berlangsung. Penilaian ranah sikap dilakukan melalui 

pengamatan, menggunakan lembar pengamatan atau ceklis 
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pengamatan yang memuat aspek sikap yang diamati. Rincian aspek 

sikap yang diamati merujuk pada KD dari KI-1 dan KI-2. 

Penilaian sikap dilakukan sebagai upaya mengembangkan sikap 

sosial dan sikap spiritual dalam rangka pengembangan nilai karakter 

bangsa. Oleh karena itu, pengembangan rubrik penilaian sikap pada 

seluruh mata pelajaran di satuan. 

Pendidikan fokus pada bagian dari upaya pencapaian ranah sikap 

(spiritual dan sosial). Setiap satuan pendidikan menyepakati dan 

menetapkan aspek dan rubrik penilaian sikap yang akan digunakan 

oleh semua pendidik. Satuan pendidikan dalam mengembangkan 

aspek dan rubrik penilaian sikap hendaknya memperhatikan sikap 

yang dituntut berdasarkan KD dari KI-1 dan KI-2. Bila dimungkinkan 

pada tingkat daerah (kabupaten atau kota) dikembangkan aspek dan 

rubrik penilaian sikap yang digunakan oleh seluruh satuan 

pendidikan. 

Setiap pendidik memetakan aspek sikap yang 

dikembangkan/ditekankan pada kegiatan pembelajarannya sesuai 

dengan relevansi dan karakteristik, baik yang tersurat maupun yang 

tersirat pada rumusan KI-3 dan KI-4, serta menggunakan rubrik 

penilaian sikap yang disepakati pada satuan pendidikan 

Untuk peserta didik yang bermasalah (belum menunjukkan sikap 

yang diinginkan), terlebih dahulu dilakukan pembinaan selama proses 

pembelajaran oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. 

Frekuensi perubahan sikap yang ditunjukkan oleh peserta didik 

selama kurun waktu inilah yang disebut dengan modus. Nilai akhir 

yang dilaporkan oleh pendidik kepada satuan pendidikan adalah nilai 

modus yang diperoleh/nilai yang terbanyak muncul (Permendikbud 

Nomor 104 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (3)). 
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Tabel 1. 2 Teknik dan Instrumen Penilaian Sikap 

Teknik 

Penilaian 
Bentuk Instrumen Keterangan 

Observasi 
Daftar cek 

Skala penilaian sikap  

Dilakukan selama proses 

pembelajaran. 

Penilaian diri 
Daftar cek 

Skala penilaian sikap 

Dilakukan pada akhir 

semester. 

Penilaian 

antar peserta 

didik 

Daftar cek  

Skala penilaian sikap 

Dilakukan pada akhir 

semester, setiap peserta 

didik dinilai oleh 3 peserta 

didik lainnya. 

Jurnal 

Catatan pendidik 

tentang sikap dan 

perilaku positif atau 

negatif, selama dan di 

luar proses 

pembelajaran mapel. 

Berupa catatan guru tentang 

sikap dan perilaku positif 

atau negatif peserta didik 

yang tidak berkaitan dengan 

mata pelajaran. 

 

7) Teknik Penilaian Ranah Pengetahuan 

Penguasaan siswa pada ranah pengetahuan dapat diukur melalui tes 

tulis, observasi dan penugasan, dikembangkan berdasarkan 

kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Pendidik dapat 

memilih salah satu teknik dan bentuk penilaian ranah pengetahuan 

yang paling sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar yang 

dinilai. 

Nilai akhir pengetahuan diambil dari nilai rerata perolehan nilai ranah 

pengetahuan (Permendikbud no 104 tahun 2014 pasal 6 ayat 4). 
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Tabel 1. 3 Teknik dan Instrumen Penilaian Pengetahuan 

Teknik 

Penilaian 
Bentuk Instrumen 

Tes tulis 

 Memilih jawaban (pilihan ganda, dua pilihan benar-

salah, ya-tidak), menjodohkan, sebab-akibat. 

 Mensuplai jawaban (isian atau melengkapi, jawaban 

singkat atau pendek, uraian). 

Observasi 
 Daftar cek observasi guru terhadap diskusi, tanya 

jawab dan percakapan. 

Penugasan 

 Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah 

dan/atau projek yang dikerjakan secara individu atau 

kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. 

 

8) Teknik Penilaian Ranah Keterampilan  

Penilaian keterampilan meliputi keterampilan abstrak dan 

keterampilan konkret. Keterampilan abstrak cenderung pada 

keterampilan seperti mengamati, menanya, mengolah, menalar, dan 

mengomunikasikan yang lebih dominan pada kemampuan mental 

(berpikir). Sedangkan untuk keterampilan kongkret cenderung pada 

kemampuan fisik seperti menggunakan alat, mencoba, membuat, 

memodifikasi, dan mencipta dengan bantuan alat.  

 

Tabel 1. 4 Teknik dan Instrumen Penilaian Keterampilan 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Rubrik Keterangan 

Unjuk 

kerja/ 

kinerja/ 

 Daftar cek 

(cek list),  

 Skala 

 Penilaian unjuk 

kerja/ 

kinerja/praktik 
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Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Rubrik Keterangan 

praktik Penilaian 

(Rating 

Scale). 

Penilaian 

kinerja yang 

menggunak

an skala 

penilaian 

memungkin

kan penilai 

memberi 

nilai tengah  

disebut juga 

penilaian tugas 

yang dilakukan 

dengan cara 

mengamati 

kegiatan peserta 

didik dalam 

melakukan kerja.  

Penilaian Tugas 

adalah penilaian 

atas proses dan 

hasil pengerjaan 

tugas yang 

dilakukan individu 

/  kelompok. 

Projek 

 Penilaian 

projek 

dilakukan 

mulai dari 

perencanaa

n, 

pelaksanaa

n, sampai 

pelaporan. 

 Untuk 

menilai 

setiap tahap 

perlu 

disiapkan 

kriteria 

penilaian 

 Penilaian projek 

dapat digunakan 

untuk mengetahui 

pemahaman, 

mengaplikasi, 

menyelidiki dan 

menginformasika

n suatu hal 

secara jelas.  

Penilaian projek 

dilakukan mulai 

dari perencanaan, 

pelaksanaan, 

sampai 

pelaporan.  
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Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Rubrik Keterangan 

atau rubrik. 

Produk 

 Daftar cek 

atau skala 

penilaian 

(rubrik) 

Ukuran = 1 

Ukuran dan waktu = 

2 

Ukuran, waktu, dan 

toleransi = 3 

Ukuran, waktu, 

toleransi, dan fungsi 

= 4 

Penilaian produk 

menilai 

kemampuan 

peserta didik 

membuat produk-

produk, teknologi, 

dan seni. 

Portofolio 

 Daftar cek 

atau skala 

penilaian 

(rubrik) 

Isi portofolio = 1 

Isi portofolio dan 

konten = 2 

Isi portofolio, konten, 

dan sistematika = 3 

Isi portofolio, konten, 

sistematika, dan 

simpulan = 4 

Penilaian 

portofolio pada 

dasarnya menilai 

karya-karya 

peserta didik 

secara individu 

pada satu periode 

untuk suatu mata 

pelajaran. 

Tulis 

 Tes tulis, 

daftar cek 

atau skala 

penilaian 

(rubrik) 

Isi tulisan = 1 

Isi tulisan dan 

sistematika = 2 

Isi tulisan, 

sistematika, dan 

kalimat pokok = 3 

Isi tulisan, 

sistematika, kalimat 

pokok, dan simpulan 

= 4 

Penilaian tulis 

juga digunakan 

untuk menilai 

ranah 

keterampilan, 

seperti menulis 

karangan, 

menulis laporan, 

dan menulis 

surat, laporan 

keuangan, dsb. 
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Hasil penilaian setiap KD keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai 

optimum (nilai tertinggi) dari indikator pencapaian kompetensi (IPK) 

dengan catatan tidak ada IPK yang mendapat nilai di bawah batas 

ketuntasan (71). Sedangkan Nilai akhir untuk ranah keterampilan 

yang dilaporkan pendidik kepada satuan pendidikan diambil dari 

rerata nilai optimal ranah keterampilan (Permendikbud Nomor 104 

Tahun 2014 Pasal 6 ayat (5)). 

9) Ketuntasan 

Masing-masing ranah (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) 

digunakan penyekoran dan pemberian predikat yang berbeda. Nilai 

ketuntasan ranah sikap dituangkan dalam bentuk predikat, yakni 

predikat Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K). Nilai 

ketuntasan sikap dengan predikat baik (B) 

Nilai ketuntasan ranah pengetahuan dan ranah keterampilan 

dituangkan dalam bentuk angka dan huruf, yakni  0 – 100 untuk 

angka yang ekuivalen dengan huruf A sampai dengan D 

sebagaimana tertera pada tabel berikut. 

 

Tabel 1. 5 Nilai Ketuntasan Pengetahuan dan Keterampilan 

Nilai Ketuntasan 

Pengetahuan dan Keterampilan 

Rentang Angka Huruf 

86 - 100 A 

71 - 85 B 

56 - 70 C 

<= 55 D 

 

Nilai ketuntasan ranah sikap pada skala Baik (B), sedangkan untuk 

ranah pengetahuan dan keterampilan pada skala >=71 (B). Hal yang 

perlu diperhatikan oleh pendidikan adalah batas ketuntasan. 
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10) Remedial dan Pengayaan 

Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar (<56) wajib 

mengikuti kegiatan remedial pada semester berjalan hingga 

mencapai ketuntasan belajar. Sedangkan bagi peserta didik yang 

telah mencapai ketuntasan belajar dan memiliki kecepatan belajar di 

atas rata-rata yang telah ditetapkan dapat diberikan pengayaan dan 

pendalaman materi 

11) Pelaporan Pencapaian Kompetensi 

a) Skor dan Nilai 

Kurikulum 2013 menggunakan skala skor penilaian 0 – 100 dalam 

menyekor pekerjaan peserta didik untuk setiap kegiatan penilaian 

(ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, 

tugas-tugas, ujian sekolah). 

b) Bentuk Laporan 

Pelaporan hasil belajar oleh pendidik diberikan dalam bentuk 

laporan hasil semua bentuk penilaian. Pelaporan hasil belajar 

merupakan hasil pengolahan oleh pendidik dengan menggunakan 

kriteria. Pelaporan hasil belajar oleh pendidik digunakan oleh 

satuan pendidikan untuk mengisi rapor dan menentukan promosi 

peserta didik.  

Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar dari 

paling sedikit 3 (tiga) mata pelajaran pada ranah pengetahuan, 

keterampilan, dan/atau sikap belum tuntas.  

c) Nilai untuk Rapor 

Hasil belajar yang dicantumkan dalam Rapor berupa: 

 untuk ranah sikap menggunakan skor modus dengan predikat 

Kurang (K), Cukup (C), Baik (B), atau Sangat Baik (SB); 

 untuk ranah pengetahuan dan keterampilan menggunakan 

skor rerata 0 - 100 dengan predikat D - A. 
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C. Rangkuman 

Prinsip penilaian adalah memperhatikan alat penilaian dan yang mengevaluasi 

perlu melibatkan pihak luar atau independen, sedangkan kegunaan penilaian 

adalah digunakan sebagai feed back atau umpan balik sehingga bisa diketahui  

apakah peserta didik di remidi atau pada tingkat lebih jauh diberi pengayaan. 

Jadi fungsi penilaian adalah untuk menemukan kesulitan belajar peserta didik, 

lingkup penilaian ada tiga yaitu penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

D. Tugas  

Lakukan tugas yang ada dibawah ini sesuai dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Bentuk kelas menjadi 4 kelompok (@ 6 – 8 orang / kelompok). 

2. Diskusikan “Identifikasi perbedaan antara Penilaian Permendiknas No.66 

Tahun 2006 dengan Permendikbud No.104 Tahun 2014! 

3. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas! 

4. Perbaiki hasil diskusi berdasarkan masukan pada saat presentasi ! 

5. Kumpulkan hasil perbaikan pada fasilitator ! 

E. Evaluasi / Latihan 

Petunjuk pengerjaan soal 

1. Bacalah secara cermat terlebih dahulu soal-soal berikut dalam 

mengerjakan  

2. Silanglah pada pilihan jawaban yang anda anggap paling tepat dari 4 item 

pilihan jawaban (A, B, C, D) dari soal di bawah. 

3. Bila hendak mengganti pilihan jawaban yang anda sudah tersilang 

meragukan, maka lingkarilah jawaban tersebut dan silanglah dengan 

pilihan jawaban yang baru, contoh sebagai berikut: A , B , C , D. 

4. Waktu 20 menit 
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SOAL 

 
1.  P Pada penilaian dan evaluasi pembelajaran terdapat istilah pengukuran, 

hal    tersebut adalah …. 

 A. membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria 

 B. membandingkan hasil pengamatan dengan data 

 C. membandingkan hasil pengamatan dengan obyek 

 D. membandingkan hasil pengamatan dengan subyek 

 

2.  Makna penilaian dalam penilaian dan evaluasi mengandung makna 

….  

 A. proses pengumpulan populasi 

 B. proses pengumpulan sampling 

 C. proses pengumpulan bukti 

 D. proses pengumpulan sumber data 

3. Makna evaluasi dalam rangkaian penilaian dan evaluasi pembelajaran 

adalah. 

 A. pengambilan keputusan berdasarkan hasil data  

 B. pengumpulan keputusan berdasarkan hasil penilaian 

 C. pengumpulan keputusan berdasarkan hasil pengukuran 

 D. pengumpulan keputusan berdasarkan hasil sampling 

4. Penilaian hasil belajar membantu peserta didik untuk mengetahui …. 

 A. kelemahan belajar 

 B. capaian mata pelajaran 

 C. capaian kurikulum   

 D. ketuntasan materi 

5. Penilaian hasil belajar oleh peserta didik bertujuan untuk …. 

 A. mengetahui tingkat kreatifitas 

 B. mengetahui tingkat kecerdasan 

 C. mengetahui tingkat kerajinan 

 D. mengetahui tingkat kompetensi 

6. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan acuan …. 

 A. patokan 
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 B. kriteria 

 C. norma 

 D. skala 

7. Tingkat penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup ranah …. 

 A. sikap, pengetahuan, dan sosial 

 B. sikap, pengetahuan, dan spiritual 

 C. sikap, pengetahuan, dan moral 

 D. sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

8. Teknik penilaian pengetahuan meliputi …. 

 A. tes tertulis, observasi, dan jurnal  

 B. tes tertulis, observasi, dan penugasan 

 C. tes tertulis, observasi, dan penilaian diri 

 D. tes tertulis, observasi, dan teman sejawat 

9. Keterampilan meliputi keterampilan kongkrit dan abstrak, berikut ini 

yang termasuk keterampilan kongkrit adalah …. 

 A. menanya 

 B. menalar 

 C. mencoba 

 D. mengolah 

10 Peserta didik di wajibkan mengikuti remedial pada ranah 

pengetahuan dan keterampilan ketuntasan belajar adalah …. 

 A. 2,67 

 B 2,51 

 C. 2,68 

 D. 3,30 

“Selamat Mengerjakan, Semoga Sukses” 
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F. Balikan dan Tindak Lanjut 

1. Balikan  

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman 

dan pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok prinsip 

pengembangan kurikulum? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok 

prinsip pengembangan kurikulum? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi pokok prinsip pengembangan kurikulum agar 

kegiatan berikutnya lebih baik / lebih berhasil ? 

2. Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi pokok 1 ini apabila telah 

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi pokok 1 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. MENENTUKAN 
PROSEDUR, INSTRUMEN PENILAIAN DAN 
EVALUASI PEMBELAJARAN 

A. Indikator keberhasilan 

1. Prosedur penilaian dan evaluasi dijelaskan sesuai dengan aspek-aspek 

penilaian proses dan hasil belajar yang ditetapkan. 

2. Prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar diimplementasikan 

dalam perancangan penilaian  dan evaluasi sesuai dengan aspek-aspek 

penilaian dan proses hasil belajar. 

B. Uraian Materi 

Materi yang berkaitan dengan penentuan tujuan pembelajaran terurai dalam dua 

sub materi, yaitu: (1) Prosedur penilaian dan evaluasi dijelaskan sesuai dengan 

aspek-aspek penilaian, (2) Prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar diimplementasikan dalam perancangan penilaian  dan evaluasi 

1. Pengertian Prosedur Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran 

a. Pengertian Prosedur Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran 

Prosedure dalam mengadakan evaluasi dapat dibagi atas beberapa 

langkah atau step. Mengenai pembagian langkah-langkah evaluasi ini ada 

beberapa pendapat. Yulien Stanley mengatakan bahwa : “Langkah-

langkah evaluasi itu terdiri dari: (1) menetapkan tujuan program, (2) 

memilih alat yang layak, (3) pelaksanan pengukuran, (4) memberikan 

skor, (5) menganalisa, (6) menginterpretasikan skor, (7) membuat catatan 

yang baik, dan (8) menggunakan hasil-hasil pengukuran” (Yulien Stanley, 

1964, hal. 299). 

Menurut Mochtar Buchari M. Ed, “Langkah-langkah pokok dalam evaluasi 

terdiri dari :  

(1) perencanaan, 

(2) pengumpulan data,  

(3) verifikasi data,  

(4) analisa data, dan  
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(5) interpretasi data 

Dalam modul ini penulis akan mempergunakan sistematik dari Mochtar 

Buchari M. Ed, yang membagi prosedure evaluasi atas lima langkah 

pokok. 

1) Perencanaan Evaluasi 

Perencanaan untuk suatu rangkaian kegiatan penilaian terutama hasil 

belajar yang akan dilaksanakan dalam suatu program pelatihan dapat 

dibagi dalam dua bagian pokok yaitu: 

- Perencanaan umum, yaitu suatu perencanaan yang menyangkut 

segenap rencana kegiatan evaluasi hasil belajar dalam suatu jenis 

pelatihan tertentu. 

- Perencanaan khusus, yaitu langkah-langkah perencanaan yang 

khusus dilakukan oleh setiap pengajar setiap kali ia akan 

mengadakan evaluasi hasil belajar. 

Di bawah ini akan kami uraikan lebih lanjut tentang kedua jenis 

perencanaan yang telah disebutkan di atas. 

a) Perencanaan Umum 

Di dalam sistem pengaturan pemberian pelajaran di sekolah-sekolah 

dewasa ini, khususnya di sekolah menengah digunakan sistem guru 

vak. Dalam sistem tersebut seorang guru tidak mengajar satu kelas 

(guru kelas) untuk seluruh pelajaran di kelas itu. Seorang guru hanya 

berkewajiban hanya mengajarkan satu atau beberapa mata pelajaran 

untuk beberapa kelas tertentu. Atau dengan kata lain, seseorang atau 

sekelompok murid tidak menerima pelajaran hanya dari sejumlah guru 

yang masing-masing memegang  satu mata pelajaran atau lebih, 

namun bisa bertatap muka dengan beberapa guru. Dengan demikian 

pencapaian tujuan pelatihan untuk seseorang atau sekelompok murid 

bukan merupakan tanggung jawab seorang guru saja, melainkan 

tanggung jawab sejumlah guru yang bersama-sama ikut mendidik 

murid-murid tersebut. 

Oleh karena evaluasi hasil belajar disuatu sekolah akan dilakukan oleh 

sejumlah tenaga pengajar di sekolah tersebut, maka supaya tidak 

terjadi kesimpang-siuran dalam pelaksanaan evaluasi antara guru 
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yang satu dengan guru yang lainnya, perlu adanya suatu pedoman 

bersama yang dapat dijadikan pegangan oleh para guru dalam 

mengadakan evaluasi hasil belajar untuk vaknya masing-masing. 

Pedoman bersama tersebut hendaknya disusun dalam suatu program 

bersama tentang kegiatan evaluasi yang dilaksanakan di sekolah 

tersebut. Program semacam ini disebut program evaluasi. 

Program evaluasi harus bersifat singkat dan cukup jelas bagi setiap 

orang yang mempergunakannya. Program evaluasi sekali-kali tidaklah 

boleh menyerupai suatu texbook tentang evaluasi. 

Program evaluasi untuk suatu sekolah hendaknya memuat hal-hal 

sebagai berikut: 

- Perincian terhadap tujuan evaluasi dalam lembaga pelatihan 

tersebut dan tujuan evaluasi setiap mata pelajaran. 

- Perincian mengenai aspek pertumbuhan yang harus diperhatikan 

dalam setiap tindakan evaluasi. 

- Metode evaluasi yang dapat dipergunakan. 

- Masalah alat evaluasi yang dapat dipergunakan. 

- Kriterium dan skala yang dapat dipergunakan. 

- Jadwal evaluasi. 

Kalau setiap ketentuan yang dicantumkan diatas tadi diuraikan secara 

singkat dalam satu bab maka model program evaluasi itu dapat berupa 

satu buku kecil (booklet) yang tidak terlampau tebal dan merupakan 

pegangan (manual) yang cukup berguna bagi para pengajar di  

sekolah tersebut. Program evaluasi hendaknya ditentukan bersama-

sama oleh seluruh anggota korp pengajar di sekolah. Program 

evaluasi tidak boleh menimbulkan perasaan pada para pengajar 

bahwa segenap kebebasan dan inisiatif mereka terampas sama sekali. 

Jadi bagaimanapun juga susunan suatu program evaluasi di suatu 

sekolah setiap pengajar masih mempunyai kebebasan dan kewajiban 

untuk mempersiapkan setiap tindakan evaluasi yang akan 

dilakukannya. (Mochtar Buchari M. Ed. 1972). 
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b) Perencanaan khusus 

Di atas telah disebutkan, bahwa program evaluasi merupakan 

pedoman umum bagi setiap guru dalam melaksanakan kegiatan 

evaluasi di sekolah tersebut. Di samping berpedoman pada program 

evaluasi, setiap guru hendaknya membuat persiapan-persiapan 

khusus setiap kali ia akan mengadakan kegiatan evaluasi. 

Program evaluasi dan persiapan khusus dua hal yang tidak dapat 

dipisah-pisahkan. Kedua hal tersebut saling lengkap-melengkapi. 

Banyak sedikitnya hal-hal yang perlu dilakukan dalam persiapan 

khusus ini tergantung kepada terperinci tidaknya ketentuan-ketentuan 

yang dicantumkan dalam program evaluasi. Misalnya apabila di dalam 

program evaluasi telah dicantumkan tentang tujuan-tujuan evaluasi 

secara terperinci maka dalam persiapan khusus tentu hal itu tidak 

perlu dilakukan lagi. Sebaliknya apabila dalam program evaluasi 

tersebut baru dicantumkan tujuan umumnya saja, tujuan yang secara 

terperinci harus dilakukan oleh guru dala persiapan khusus. 

Persiapan-persiapan khusus untuk suatu tindakan evaluasi dapat kita 

bagi-bagi dalam beberapa step yaitu: (1) merumuskan tujuan, (2) 

menetapkan aspek-aspek yang dinilai, (3) menetapkan metode, (4) 

menyiapkan alat-alat, (5) membuat kriteria, dan (6) menentukan 

frekuensi pengukuran. 

Di bawah ini diuraikan lebih lanjut tentang keenam step tersebut. 

 

Pertama yang harus dilakukan dalam langkah perencanaan ini ialah 

merumuskan tujuan evaluasi yang hendak dilaksanakan dalam suatu 

proses pelatihan yang didasarkan atas tujuan yang hendak dicapai 

dalam program pelatihan tersebut. 

Merumuskan tujuan 

Dalam setiap mempersiapkan suatu tindakan evaluasi, pertama-tama 

yang harus dilakukan ialah merumuskan tujuan evaluasi yang hendak 

dicapai dalam tindakan evaluasi tersebut. Setiap guru yang akan 

melakukan tindakan evaluasi yang terlebih dahulu perlu 

mempertanyakan: “ Apakah tujuan evaluasi yang akan saya lakukan 

ini?”. Terhadap pertanyaan tersebut, hendaknya diberikan jawaban 
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secara terperinci. Artinya tidak cukup kalau jawaban itu masih bersifat 

umum. Misalnya seorang guru dalam mata pelajaran IPA pada suatu 

ketika akan mengadakan evaluasi tentang IPA, dan bahan pelajaran 

yang akan digunakannya sebagai bahan evaluasi adalah soal makhluk 

hidup. Maka rumusan tujuan evaluasi yang hendak dilaksanakan 

tidaklah cukup kalau hanya dirumuskan sebagai berikut: “ tujuan 

evaluasi yang hendak saya lasanakan ialah untuk mengetahui 

pengetahuan murid-murid tentang soal makhluk hidup”. Rumusan 

tujuan seperti tersebut masih terlalu umum, sehingga tidak menuntun 

guru dalam menyusun soalan-soalan tes. Oleh karena itu rumusan itu 

haris dirinci lebih lanjut. Tentang apa saja dari makhluk hidup itu yang 

ingin diketahui. Dan seberapa dalam proses mental yang ingin diukur 

dalam hubungannya dalam pengetahuan makhluk hidup tersebut. 

 

Perumusan yang terperinci tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai 

dalam suatu tindakan evaluasi dapat dilakukan melalui dua hal. 

Pertama adalah dengan mengadakan perincian tentang ruang lingkup 

daripada pengetahuan yang hendak diukur, dan kedua dengan 

mengadakan perincian terhadap proses mental yang hendak diukur 

sehubungan dengan pengetahuan tersebut. Yang pertama 

menyangkut tentang luas pengetahuan dan yang kedua menyangkut 

tentang jenjang pengetahuan. 

Pengetahuan tentang perincian yang hendak diukur hendaknya 

berpedoman dengan ruang lingkup ilmu pengetahuan tersebut, sesuai 

dengan luas pengetahuan yang ditetapkan dalam kurikulum sekolah 

yang bersangkutan. Dalam kurikulum akan dapat diketahui aspek-

aspek apa saja dari makhluk hidup yang harus diketahui oleh murid-

murid. 

Perincian tentang jenjang pengetahuan yang hendak diukur dapat 

dilakukan dengan berpedoman kepada salah satu sistematika yang 

banyak diikuti orang saat ini ialah penggolongan jenis pengetahuan 

menurut Bloom, yang lebih dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom 

(Bloom‟s Taxsonomy). Menurut Bloom penggolongan jenis ilmu 

pengetahuan adalah sebagai berikut: 
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1. Daerah Kognitif (Cognitive Domain) 

(a) Pengetahuan,  (b) pengertian, (c) aplikasi, (d) analisis, (e) 

evaluasi 

2. Daerah Efektif (Affective Domain)   

(a) penerimaan, (b) respon, (c) penilaian, (d) organisasi, (e) 

karakterisasi 

3. Daerah Psiko-motor (Psyco-motor Domain) 

(a) peniruan , (b) penggunaan, (c) ketelitian, (d) penyambungan, 

(e) naturalisasi 

Dari uraian yang telah disajikan dimuka jelaslah bahwa tujuan mata 

pelajaran merupakan sumber utama untuk menentukan tujuan suatu 

tindakan evaluasi tertentu. 

 

Perumusan yang lebih khusus daripada tujuan-tujuan evaluasi 

ditentukan oleh jenis tugas yang kita hadapi. Tujuan evaluasi yang 

dilaksanakan oleh seorang konselor pelatihan akan berbeda dengan 

tujuan evaluasi yang dilaksanakan oleh sebuah panitia seleksi, yang 

akan berbeda pula dengan tujuan-tujuan evaluasi yang dilaksanakan 

oleh seorang guru yang mengajarkan suatu mata pelajaran tertentu. 

Peserta pelatihan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang 

selengkap-lengkapnya tentang anak didik agar dapat memberikan 

pelatihan yang sebaik-baiknya. Sebuah panitia seleksi bertujuan untuk 

mengetahui potensi-potensi yang ada pada para calon untuk dapat 

memilih calon yang paling tepat untuk jenis pelatihan atau jenis jabatan 

tertentu. Seorang guru yang mengajar suatu mata pelajaran tertentu 

akan bertujuan untuk mengetahui apakah bahan-bahan pelajaran yang 

disampaikannya pada anak-anak sudah dikuasainya atau belum. 

 

Kedua yang harus dilakukan dalam rangka perencanaan ialah 

menetapkan aspek-aspek yang harus dinilai. Penentuan tentang jenis 

aspek yang harus dinilai ditentukan oleh tujuan evaluasi yang 

dilaksanakan. Konselor pelatihan yang bertujuan untuk memperoleh 

bahan informasi yang cukup lengkap tentang anak didik dengan 

sendirinya harus mengadakan evaluasi terhadap sejumlah aspek 
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tertentu seperti bakat, minat, sikap, penyesuaian sosial dan 

sebagainya. 

Aspek-aspek yang akan dinilai dalam suatu tindakan evaluasi 

didasarkan pada tujuan evaluasi yang telah dirumuskan. Apabila 

tujuan suatu tindakan evaluasi bertujuan untuk memeriksa 

pengetahuan anak-anak dalam soal makanan diklasifikasikan menjadi 

pengetahuan fakta, pengertian dan aplikasi, maka aspek-aspek yang 

akan diungkap dalam tindakan evaluasi yang dilaksanakan dengan 

sendirinya adalah manifestasi dari pengetahuan fakta, pengertian dan 

aplikasi tersebut. Demikian pula apabila tindakan evaluasi yang akan 

dilaksanakan itu bertujuan untuk memeriksa pengetahuan anak 

tentang makanan yang materinya terdiri dari empat bagian misalnya, 

maka aspek-aspek yang akan diungkap dalam tindakan evaluasi itu 

haruslah terdiri dari keempat bagian tersebut. 

Sebuah panitia seleksi yang bertujuan untuk memilih calon-calon yang 

terbaik dari semua calon yang ada akan mengadakan evaluasi 

terhadap potensi-potensi dasar yang diperlukan dalam jenis pelatihan 

atau jenis jabatan tertentu. 

Seorang guru yang mengajar suatu mata pelajaran tertentu akan 

mengadakan evaluasi terhadap aspek-aspek hasil belajar seperti yang 

ditentukan dalam kurikulum, buku-buku pedoman atau tujuan-tujuan 

tertentu yang harus dicapai dalam mata pelajaran yang diajarkan. 

 

Ketiga yang harus dilakukan dalam langkah perencanaan ialah 

menentukan metode evaluasi yang akan dipergunakan. Metode 

evaluasi yang akan dipergunakan ditentukan oleh jenis aspek yang 

akan dinilai. Untuk menilai minat misalnya dapat dipergunakan metode 

inventori, checklist, interviu, dan observasi. Untuk menilai hasil belajar 

dapat dipergunakan metode observasi dan tes.  

 

Menetapkan Methode 

Setelah kita selesai merumuskan tujuan dan menetapkan aspek yang 

akan dinilai dari suatu tindakan evaluasi yang akan kita lakukan, maka 
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soal ketiga yang harus kita lakukan ialah: menentukan metode yang 

sebaik-baiknya yang dapat kita pergunakan. 

Yang harus kita perhatikan dalam menetapkan metode yang akan 

dipergunakan dalam suatu tindakan evaluasi ialah bahwa kita harus 

terlebih dahulu harus mengenal bentuk-bentuk manifestasi dari apa 

yang kita hendak nilai pada anak-anak tadi dan baru kemudian 

menetapkan metode yang hendak kita pergunakan. Kalau aspek yang 

kita nilai mempunyai bermacam-macam bentuk manifestasi, maka 

sedapat mungkin kita pilih manifestasi yang paling langsung dari aspek 

tadi. 

Misalnya bahwa tujuan mata pelajaran ilmu kesehatan antara lain 

adalah: “ Mengajarkan kepada anak-anak cara-cara yang dapat 

ditempuh memperoleh dan menyiapkan makanan serta menanamkan 

kesadaran akan perlunya memilih makanan yang sehat”. Untuk menilai 

pengetahuan anak-anak tentang cara-cara memperoleh dan 

menyiapkan makanan dapat kita lakukan dengan mempergunakan 

metode tes. Sedangkan unruk menilai kesadaran anak-anak tentang 

pemilihan makanan yang sehat dapat kita laksanakan dengan 

mempergunakan metode observasi. Kita perhatikan misalnya ada atau 

tidaknya kebiasaan pada para murid untuk membeli makanan yang 

tidak cukup terjaga kebersihannya pada waktu istirahat dan 

sebagainya. 

 

Keempat daripada langkah perencanaan ialah memilih atau menyusun 

alat-alat evaluasi yang akan dipergunakan. Alat-alat evaluasi yang 

dipergunakan ditentukan oleh metode evaluasi yang kita gunakan. 

Untuk pelaksanaan metode observasi alat evaluasi yang perlu 

disiapkan ialah pedoman observasi dan blanko untuk mencatat hasil-

hasil yang akan diperoleh dalam observasi. Untuk pelaksanaan 

metode tes alat evaluasi yang dipergunakan ialah soalan-soalan tes. 

Soal selanjutnya yang harus kita lakukan setelah kita selesai 

menetapkan metode yang akan kita pergunakan untuk melakukan 

suatu tindakan evaluasi ialah mempersiapkan alat-alat yang akan kita 

pergunakan dalam evaluasi tersebut. Kalau evaluasi yang kita 
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laksanakan itu berupa soal tes tertulis maka alat yang digunakan 

adalah berupa soalan tes. Kalau evaluasi yang digunakan itu berupa 

observasi maka alat yang harus dipersiapkan adalah berupa petunjuk, 

dan suatu blanko yang akan kita pergunakan untuk mencatat dan 

menafsirkan hasil-hasil observasi tadi. 

Apabila alat-alat evaluasi yang akan dipergunakan cukup tersedia 

maka kita tinggal memilih salah satu daripada alat tersebut. Tetapi 

apabila alat-alat tersebut yang akan kita pergunakan belum tersedia 

maka kita harus menyusun sendiri alat-alat evaluasi yang akan 

dipergunakan itu. 

Masalah penyusunan alat-alat evaluasi (instrumen evaluasi) 

merupakan hal yang sangat penting dalam proses evaluasi. Sebab 

tepat tidaknya data  yang diperoleh tergantung kepada baik tidaknya 

alat-alat evaluasi yang kita gunakan. Misalnya di dalam mengadakan 

evaluasi terhadap hasil belajar, kita menggunakan tes yang tidak baik 

susunannya maka kita tidak akan mendapatkan data tentang hasil 

bealajar yang tepat. Oleh karena itu masalah penyusunan alat-alat 

evaluasi merupakan hal yang sangat penting artinya. 

 

Kelima daripada langkah perencanaan ialah menentukan kriteria yang 

akan dipergunakan. Misalnya dalam evaluasi hasil belajar dapat 

digunakan skala lima, skala sebelas atau skala seratus. 

 

Keenam daripada langkah perencanaan ialah menetapkan frekuensi 

evaluasi. Setelah alat-alat evaluasi yang akan kita pilih atau kita susun 

dan telah kita tetapkan kriterianya maka selanjutnya kita menentukan 

frekuensi evaluasi tersebut. Artinya berapa kalikah evaluasi itu 

dilaksanakan dalam suatu periode tertentu. Hal ini tergantung kepada 

tujuan yang hendak dicapai. 

Dalam evaluasi terhadap hasil belajar suatu pedoman yang tepat 

dipergunakan untuk menetapkan frekuensi evaluasi ialah susunan 

daripada bahan pelajaran. Kalau suatu bahan pelajaran terdiri dari 
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empat unit misalnya, maka evaluasi terhadap bahan pelajaran tersebut 

paling sedikit harus dilaksanakan setiap akhir daripada suatu unit. 

2) Langkah pengumpulan data  

Langkah pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara langsung 

bertemu responden. Pada saat itu langsung bisa menggunakan 

metode interview atau bisa diberi angket (questionair). Cara lain untuk 

mengumpulkan data questionair dikirim via pos namun dengan syarat 

diberi perangko balik, dengan maksud angket yang telah diisi bisa 

dikirim kembali. Kerugian angket dikirim bahwa angket tidak bisa 

dikontrol untuk dikirim balik sehingga kemungkinan tidak kembali 

adalah tinggi. Berbeda dengan interview yang langsung bisa bertemu 

dengan responden, namun bagi responden lebih fair dalam mengisi 

atau nebjawab bila tidak bertatap langsung dengan pencari data. 

Untuk itu pencarian data bisa dilakukan dengan kombinasi antara 

metode bertemu dan memberi angket. 

3) Verifikasi data  

Langkah ini dapat dibagi atas beberapa sub langkah yaitu pelaksanaan 

evaluasi, memeriksa hasil-hasil evaluasi, dan memberi kode atau skor. 

Memberi kode berarti pemberian tanda-tanda tertentu yang tidak 

bermakna kuantitatif. Misalnya apabila dalam suatu interviu kita 

menanyakan sikap “setuju” atau “tidak setuju” tehadap suatu masalah, 

maka jawaban “setuju” atau “tidak setuju” itu dapat kita beri kode 1 

atau 2 dimana kode ini tidak berarti bahwa kode 1 lebih baik dari kode 

2 atau sebaliknya. 

Pemberian skor berarti pemberian tanda-tanda tertentu yang diberi 

makna kuantitatif. Misalnya dalam suatu tes hasil belajar jawaban 

pengikut tes dalam suatu item dapat diberi skor 3, 2 atau 1, dimana ini 

berarti bahwa 3 lebih baik dari 2, dan 2 lebih baik dari 1. 

Data berupa angka-angka yang kita peroleh dari pengumpulan data 

masih merupakan data mentah yang belum dapat memberikan 

gambaran yang jelas kepada kita. Agar kita mendapatkan gambaran 
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yang jelas dari evaluasi yang kita laksanakan, maka kode atau skor 

yang diperoleh harus dianalisa lebih lanjut. 

Analisis Data 

Disajikan dalam pelatihan khusus (Suryanto,2013) 

a.  Analisa data 

Sehubungan dengan ini maka kita mengenal teknik-teknik mengolah 

data. Tekhnik pengolahan data atau analisa data biasanya 

diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu pengolahan secara statistik 

(statistical analisis) dam pengolahan bukan secara statistik (non 

statistical analisis). Pengolahan jenis mana yang akan dipergunakan 

antara lain tergantung pada jenis data yang diolah. Apabila data 

tersebut merupakan data kuantitatif maka pengolahan yang serasi 

adalah pengolahan dengan analisa statistik. Sebaliknya apabila data 

itu bersifat kualitatif maka pengolahan yang serasi adalah pengolahan 

dengan analisa non statistik. 

Contoh di bawah mengolah data dengan statistik deskriptif : 

          

51 94 161 147 76 529

93 134 200 215 174 816

144 228 361 362 250 1345

Penda

patan

per

bulan

Jawa

Madura

Suku

bangsa

Group Total

Sum

Kurang

dari 24

tahun

Sum

antara

24 s.d

30

tahun

Sum

antara

31 s.d

40

tahun

Sum

antara

41 s.d

50

tahun

Sum

51

tahun

keatas

Umur

Sum

Group

Total
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Diagram Pie

Pendapatan suku jawa dan madura

Cases wei ghted by PENDPT

Madura

Jawa

 

Tabel di atas menggambarkan tabel hasil pengolahan data yang telah 

ditabulasi, kemudian data tersebut dimasukkan dalam prgram SPSS 

dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasilnya bisa dilihat 

dalam tabel tersebut. 

Untuk diagram pie merupakan gambaran perbedaan antara variabel 

satu dengan uang lainnya, nampak dalam tabel tersebut memiliki 

bentuk yang berbeda.Sedangkan untuk menganalisis kita perlu 

membaca hasil tersebut. 

b. Interpretasi data 

Memberikan interpretasi maksudnya adalah merupakan suatu 

pernyataan (statement) tentang hasil pengolahan data. Interpretasi 

terhadap suatu hasil evaluasi didasarkan atas kriteria tertentu yang 

disebut norma. Norma ini dapat ditetapkan atau disiapkan terlebih 

dahulu secara rasional sebelum suatu evaluasi dilaksanakan, tetapi 

dapat pula dibuat berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dalam 

pelaksanaan evaluasi. Sebagai contoh di atas dapat diinterpretasikan 

sebagai berikut : 

Suku jawa memiliki pendapatan sebesar 529 ribu per bulan, 

sedangkan suku madura memiliki pendapatan sebesar 816 ribu per 

bulan. Dilihat secara angka menunjukkan ada perbedaan, namun hal 
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ini belum bisa dikatakan betul-betul berbeda. Hal ini bisa dikatakan 

berbeda bila dengan uji statistik menunjukkan angka yang signifikan, 

bila angka signifikan memiliki tingkat kesalahan kurang dari 5% maka 

data tersebut dikatakan signifikan. Bila sebaliknya lebih besar dari 5% 

maka tidak signifikan artinya belum menunjukkan perbedaan 

pendapatan antara suku jawa dan suku madura. Sekarang kita lihat 

tabel hasil olahan Shy square 

271 4.96 1.29 1 7

271 1.56 .50 1 2

Pendapatan

per bulan

Suku

bangsa

N Mean

Std.

Deviation Minimum Maximum

Descriptive Statistics

 

  Mann-Whitney Test 

119 106.44 12666.00

152 159.14 24190.00

271

Suku

bangsa

Jawa

Madura

Total

Pendapatan

per bulan

N

Mean

Rank

Sum of

Ranks

Ranks

 

5526.000

12666.000

-5.657

.000

Mann-Whitney

U

Wilcoxon W

Z

Asy mp. Sig.

(2-tailed)

Pendapatan

per bulan

Test Statisticsa

Grouping Variable:

Suku bangsa

a. 

 

Terlihat uji statistik Mann-Whitney menunjukkan tingkat signifikansi 0 

maka dapat dikatakan hasil pengujian signifikan, artinya ada 

perbedaan pendapatan suku jawa dan madura. Pendapatan suku 

Madura menunjukkan lebih tinggi dibanding suku Jawa. Inilah hasil 
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interpretasi data berkaitan dengan uji statistik non parametrik dengan 

menggunakan uji Mann-Whitney. 

Penggunaan hasil-hasil evaluasi adalah merupakan pokok dari seluruh 

prosedur evaluasi. Bagaiman mempergunakan hasil-hasil evaluasi 

yang telah diperoleh tergantung kepada tujuan evaluasi yang 

dilaksanakan. Sebagai contoh di atas, dengan tujuan ingin mengetahui 

perbedaan pendapatan anatar suku Jawa dan suku Madura. Seperti 

ditunjukkan pada gambar di samping jelas secara kemampuan 

masing-masing orang adalah berbeda-beda sehingga penyelesaian 

sampai finis pun juga akan berbeda pula 

Seseorang konselor pelatihan akan menggunakan hasil-hasil evaluasi 

yang diperolehnya untuk menentukan bimbingan yang bagaimanakah 

yang akan diberikan kepada seorang anak atau sekelompok anak. 

Sebuah panitia seleksi akan mempergunakan hasil-hasil evaluasi yang 

dilaksanakan untuk menentukan mana calon-calon yang akan diterima. 

Kalau tujuan evaluasi adalah untuk memberi laporan kepada orang tua 

murid tentang kemajuan yang dicapai oleh anaknya disekolah maka 

pada akhir tindakan evaluasi, evaluator harus mempersiapkan suatu 

bentuk laporan kepada orang tua murid. Kalau tujuan evaluasi untuk 

mengetahui taraf efisiensi metode-metode pelatihan yang telah kita 

pergunakan dalam periode yang lalu perlu diganti atau dipertahankan! 

Pendeknya sesuatu harus kita lakukan setelah suatu evaluasi selesai 

kita laksanakan. 

C. Rangkuman 

Prosedur dalam mengadakan evaluasi dapat dibagi atas beberapa langkah atau 

step. Mengenai pembagian langkah-langkah evaluasi ini ada beberapa 

pendapat. Yulien Stanley mengatakan bahwa : “Langkah-langkah evaluasi itu 

terdiri dari: (1) menetapkan tujuan program, (2) memilih alat yang layak, (3) 

pelaksanan pengukuran, (4) memberikan skor, (5) menganalisa, (6) 

menginterpretasikan skor, (7) membuat catatan yang baik, dan (8) menggunakan 

hasil-hasil pengukuran”  
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Sedangkan menurut Mochtar Buchari M. Ed, Langkah – langkah evaluasi terdiri: 

perencanaan, pengumpulan data, verifikasi data, analisa data, dan interpretasi 

data. 

D. Tugas 

Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas dengan ketentuan di 

bawah ini. 

1. Peserta dibagi menjadi enam kelompok. 

2. Kelompok 1 dan 2 membahas Pengertian Prosedur Penilaian dan Evaluasi 

Pembelajaran 

3. Kelompok 3 dan 4 membahas Jenis – Jenis Prosedur 

4. Kelompok 5 dan 6 membahas Rumusan Teknik Prosedur 

5. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain 

6. Waktu pembahasan 30 menit 
 

E. Evaluasi / Latihan 

Anda diminta membuat rumusan prosedur penilaian dan evaluasi pembelajaran 

yang terkait dengan mata pelajaran atau paket keahlian yang diampu. Satu 

rumusan prosedur untuk prosedur penilaian dan evaluasi pembelajaran. 

Rumusan prosedur penilaian dan evaluasi pembelajaran harus memenuhi 

tahapan – tahapan penilaian. 

F. Balikan dan Tindak Lanjut 

1. Balikan  

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman 

dan pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok penentuan tujuan 

prosedur penilaian dan evaluasi pembelajaran ? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok 

penentuan tujuan prosedur penilaian dan evaluasi pembelajaran ? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi pokok penentuan tujuan prosedur penilaian dan 
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evaluasi pembelajaran agar kegiatan berikutnya lebih baik / lebih 

berhasil ? 

 

2. Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi pokok 2 ini apabila telah 

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi pokok 2 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. 
MENGADMINISTRASIKAN PENILAIAN PROSES 
DAN HASIL BELAJAR 

A. Indikator Keberhasilan 

1. Penilaian proses dan hasil belajar diklasifikasikan sesuai dengan hasil yang 

diperoleh. 

2. Pengadministrasian nilai proses dan hasil belajar dilakukan secara 

berkesinambungan baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy. 

B. Uraian Materi 

1. Pengertian 

Administrasi dan pelaporan hasil belajar peserta didik adalah aktivitas 

mengadministrasikan seluruh data hasil belajar peserta didik dengan cara yang 

dapat memudahkan penyimpanan, pemeriksaan, dan pelaporan.  

Ada tiga pihak utama yang menjadi pengguna laporan hasil belajar. Pertama 

adalah peserta didik, berikutnya adalah orangtua, dan yang terakhir adalah 

masyarakat luas, khususnya dunia usaha dan industri pengguna lulusan. Dunia 

kerja (DU/DI) yang ingin mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh lulusan SMK 

dan  ingin bekerja di perusahaannya, pemberi beasiswa yang menyeleksi para 

peserta didik terbaik, masyarakat dan pemangku kebijakan yang ingin 

mengetahui kualitas suatu satuan pendidikan, dapat memanfaatkan pelaporan 

hasil belajar. 

2. Tujuan 

Tujuan administrasi dan pelaporan hasil belajar peserta didik adalah sebagai 

berikut. 

a. Mencatat, menyimpan, dan memelihara data hasil belajar peserta didik 

secara cermat, akurat, aman, dan mudah digunakan; 

b. Menyediakan informasi tentang kemajuan dan prestasi hasil belajar 

peserta didik untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan peserta 

didik dalam bentuk/format yang sesuai dengan kepentingannya, dan 
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c. Menginformasikan kemajuan dan prestasi hasil belajar peserta didik 

kepada pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholders), sebagai 

bagian dari pertanggungjawaban sekolah dalam rangka akuntabilitas 

penyelenggaraan pendidikan. 

3. Jenis Administrasi dan Pelaporan 

a. Hasil penilaian peserta didik didokumentasikan dalam berbagai bentuk, 

antara lain berupa laporan penilaian seperti daftar nilai mata pelajaran, 

laporan capaian kompetensi (rapor), leger, buku induk, dan ijazah. 

b. Daftar Nilai Mata Pelajaran 

Daftar nilai mata pelajaran digunakan untuk menghimpun nilai peserta 

didik per mata pelajaran berdasarkan hasil pengamatan dalam kelas, 

hasil ulangan, dan hasil penilaian tugas yang meliputi aspek sikap, 

pengetahuan dan keterampilan. Nilai yang diperoleh mencerminkan apa 

yang dapat dilakukan oleh peserta didik selama mengikuti kegiatan 

pembelajaran dan apa yang dapat diunjukkerjakan oleh peserta didik 

setelah mengikuti proses pembelajaran. Guru membuat daftar nilai mata 

pelajaran tersebut berdasarkan data yang dihimpun melalui pengamatan 

saat berlangsung proses pembelajaran, tes, dan penilaian tugas dengan 

menggunakan instrumen penilaian yang telah direncanakan pada RPP. 

c. Leger 

Leger merupakan buku yang berisi informasi pencapaian hasil belajar 

peserta didik dalam satu rombel/kelas, memberikan gambaran secara 

rinci tentang penguasaan kompetensi dan catatan pribadi dalam satu 

semester. Leger ini dimaksudkan untuk merekam perkembangan 

kemajuan belajar peserta didik yang diisi oleh wali kelas. 

d. Laporan Capaian Kompetensi (Rapor) 

Laporan Capaian Kompetensi atau Rapor adalah kumpulan nilai dan 

deskripsi penguasaan kompetensi seluruh mata pelajaran masing-masing 

peserta didik, yang merupakan rekaman perkembangan kemajuan belajar 

selama mengikuti pendidikan yang diisi oleh wali kelas. 
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e. Buku Induk 

Buku induk merupakan kumpulan data identitas peserta didik (NIS, nama, 

tempat tanggal lahir, nama orang tua, dst.) dan daftar nilai rapor 

sepanjang masa pendidikan, yang dilengkapi dengan photo (awal dan 

akhir masa pendidikan). Penulisan data dan identitas peserta didik pada 

buku induk diurutkan sesuai dengan nomor induk siswa.  

f. Ijazah 

Ijazah merupakan keterangan pengakuan penyelesaian suatu jenjang 

pendidikan sekaligus tanda kelulusan yang diberikan setelah peserta didik 

menyelesaikan seluruh program pendidikan jenjang SMK, dan lulus ujian 

yang diselenggarakan pada akhir pendidikan. Ijazah dimaksudkan untuk 

memberikan pengakuan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan 

program dan lulus jenjang pendidikan SMK. 

4. Pengelolaan Administrasi Terpadu 

Pengadministrasian yang mengandalkan penyimpanan lembaran arsip 

merupakan keharusan dalam pengelolaan administrasi bagi satuan pendidikan, 

dan pelaporan hasil belajar merupakan administrasi yang tidak ada batas masa 

simpan. Pengguna laporan tidak hanya pemilik arsip yang namanya tercantum, 

tetapi bisa saja pihak ketiga yang membutuhkan informasi untuk sesuatu yang 

sedang mereka lakukan (penelitian, penyidikan suatu perkara, dsb). Karena itu, 

penjagaan keamanan terhadap arsip tersebut menjadi sangat penting agar 

selamat dari serangan hama (rayap, kutu buku), bencana alam, dan sebagainya. 

Bahkan harus ada mekanisme pengamanan arsip tersebut untuk kasus sekolah 

yang tutup.  

Dengan kemajuan teknologi informasi, pengarsipan dalam bentuk lembaran tidak 

lagi menjadi satu-satunya cara yang dapat dilakukan, ada pilihan dalam 

pengelolaan arsip yaitu dengan memanfaatkan aplikasi sistem komputer dan 

dunia maya. Kini sudah banyak satuan pendidikan yang menggunakan sistem 

yang berbasis data terpusat, sehingga apapun kegiatan yang dilakukan maka 

pengarsipannya disimpan di pusat data sehingga tidak terjadi duplikasi data dan 

cepat telusur. Sistem pengadministrasian dan pelaporan hasil belajar dengan 

cara elektronik tersebut, memungkinkan pemantauan prestasi akademik dan 
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nonakademik peserta didik secara otomatis, sekaligus menjadi pelaporan yang 

tersimpan dengan baik dan dapat diakses dengan mudah. Tentu saja sangat 

perlu pengamanan yang baik untuk mencegah gangguan virus, hacker, dan lain-

lain.  

Selain itu, administrasi dapat disimpan dengan memanfaatkan dunia maya yaitu 

pada website yang memfasilitasi penggunanya dalam menyimpan arsip dengan 

kerahasiaan yang terjaga. Keuntungan menyimpan arsip di website adalah ketika 

terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (musibah), misalnya: kebakaran, kebanjiran, 

dan rayap/kutu buku, maka arsip milik satuan pendidikan akan tersimpan dengan 

aman. Beberapa pilihan tempat penyimpanan arsip di dunia maya, antara lain: 

www.dropbox.com atauwww.mediafire.com 

C. Rangkuman 

Administrasi dan pelaporan hasil belajar peserta didik adalah sebagai berikut : 

Mencatat, menyimpan, dan memelihara data hasil belajar peserta didik secara 

cermat, akurat, aman, dan mudah digunakan; Menyediakan informasi tentang 

kemajuan dan prestasi hasil belajar peserta didik untuk kepentingan pembinaan 

dan pengembangan peserta didik dalam bentuk/format yang sesuai dengan 

kepentingannya; dan Menginformasikan kemajuan dan prestasi hasil belajar 

peserta didik kepada pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholders), sebagai 

bagian dari pertanggungjawaban sekolah dalam rangka akuntabilitas 

penyelenggaraan pendidikan. 

D. Tugas 

Diskusikan dalam kelompok kecil Administrasi Penilaian dan Evaluasi 

Pembelajaran menurut sistem penilaian mana yang paling sesuai untuk penilaian 

pembelajaran di sekolah menurut kelompok saudara . Masing-masing kelompok 

boleh menggunakan metode pemecahan masalah yang berbeda, boleh 

menggunakan pendekatan Problem based learning, Project based learning atau 

discovery learning. Diskusi kelompok harus mengarah kepada evaluasi yang 

menggunakan pendekatan penilaian autentik di sekolah yaitu : mengamati, 

menanya, mencoba/eksperimen, menalar/mengasosiasikan dan 

mengkomunikasikan. Setelah selesai diskusi, buatlah slides/power points untuk 

dipresentasikan.  

http://www.dropbox/
http://www.mediafire.com/
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E. Evaluasi / Latihan 

1. Bagaimana cara mengadministrasikan penilaian dan evaluasi pembelajaran 
agar sekolah mempunyai dokumen yang baku ! 

2. Jelaskan bagaimana cara mengadministrasikan penilaian dan evaluasi hasil 
belajar pada sekolah yang ideal ! 

3. Jelaskan secara ringkas tahapan – tahapan penilaian dan evaluasi hasil 
belajar ! 

4. Bandingkan cara melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran menurut 
permendiknas No. 66 Th 2007 dengan permendikbud No. 104 Th 2014 ! 

5. Identifikasikan dokumen – dokumen administrasi pembelajaran yang ada di 
sekolah ! 

 “Selamat mengerjakan, semoga sukses” 

F. Balikan dan tindak Lanjut 

1. Balikan  

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok penentuan Administrasi 

penilaian dan evaluasi pembelajaran ? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok 

penentuan Administrasi penilaian dan evaluasi pembelajaran ? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi pokok penentuan Administrasi penilaian dan evaluasi 

pembelajaran agar kegiatan berikutnya lebih baik / lebih berhasil ? 

2. Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi pokok 3 ini apabila telah 

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi pokok 3 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. ANALISIS DAN 
EVALUASI PENILAIAN HASIL BELAJAR 

A. Indikator Keberhasilan 

Untuk mencapai indikator keberhasilan yang terkait dengan materi pokok adalah: 

1. Hasil Penilaian proses   belajar dianalisis untuk berbagai tujuan. 

2. Penilaian  hasil belajar   dianalisis untuk berbagai tujuan  . 

3. Evaluasi proses  belajar dilakukan dengan menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan. 

4. Evaluasi hasil belajar dilakukan dengan menggunakan instrumen yang telah 

ditetapkan. 

B. Uraian Materi 

Untuk menganalisis dan evaluasi hasil belajar dapat menggunakan : 

1. Menggunakan Manual 

2. Menggunakan Informasi Teknologi (IT) 

a. Kalkulator 

b. Komputer 

- Program Excel, ITEMAN, Software analisis, dan SPSS 

 

Analisis Kuantitatif Butir Soal 
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Analisis Soal PG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS SOAL URAIAN DAN TES PRAKTIK 
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C. Rangkuman 

Kriteria pemilihan materi pembelajaran merupakan rambu-rambu yang harus 

dilalui untuk pemilihan system analisis butir soal yang diampu dalam rangka 

persiapan melakukan analisis butir soal. 

1. Analisis yang berupa system manual dan IT. 

2. Sikap sebagai penentu dalam melaksanakan analisis 

Materi pembelajaran yang tergolong sikap atau nilai adalah materi yang 

berkenaan dengan sikap ilmiah. 

3. Analisis butir soal merupakan proses dimana soal akan digunakan maka 

harus melalui analisis untuk menunjukkan tingkat kemudahan, sedang, dan 

kesulitan. 

Selain itu soal harus dapat membedakan peserta didik yang mampu dan 

yang tidak mampu, oleh karena itu harus di analisis melalui daya beda. 

D. Tugas 

Tugas I . Diskusi  Dalam kelompok 

1. Lakukan identifikasi analisis butir soal sesuai dengan tingkat kesulitan ! 

2. Hasil dari identifikasi buatkan paparan presentasi/Power Poin ! 

3. Hasinya dipresentasikan  dalam kurun waktu 30 „ ! 

Kriteria penskoran: 

1. Hasil identifikasi pemilihn materi pembelajaran sekor maksimal  : 30 

2. Hasil power poin  sekor  maksimal      : 30 

3. Presentasi dan pendalaman materi sekor maksimal maksimal  : 40 

4. Jumlah sekor         : 100 

Peserta dinyatakan berhasil apabila memperoleh sekor ≥ 80 

Tugas II. Diskusi Dalam Kelompok 

1. Rumuskan tujuan pembelajaran, dengan mengacu pada 1 (satu) kompetensi 
Dasar 

2. Tentukan pengalaman-pengalaman belajar terkait untuk pencapaian tujuan 
pembelajaran 

3. Hasil rumusan tujuan dan pengalaman belajar, buatkan paparan 
presentasi/power poin 

4. Hasilnya dipresentasikan dalam kurun waktu 30‟ 
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Kriteria penskoran: 

1. Hasil rumusan tujuan  pembelajaran   sekor  maksimal  : 20 

2. Hasil menentukan pengalaman belajar terkait pencapaian tujuan : 20  

3. Hasil power poin  sekor  maksimal     : 20 

4. Presentasi dan pendalaman materi sekor maksimal maksimal : 40 

 Jumlah sekor         : 100 

 Peserta dinyatakan berhasil apabila memperoleh sekor ≥ 80 

E. Evaluasi / Latihan 

Jawablah pertanyaan yang ada dibawah ini dengan cara memberikan tanda 

silang (X) pada salah satu jawaban yang paling tepat menurut saudara 

1. Analisis butir soal dapat dilakukan . . . . 

A. melalui data 

B. melalui deskripsi 

C. melalui computer 

D. melalui sampling 

2. Rangkuman sebuah soal harus memenuhi kriteria . . . . 

A. sedang, mudah, dan sulit 

B. sedang, sulit, dan mudah 

C. sulit, sedang, dan mudah 

D. mudah, sedang, dan sulit 

3. Kriteria daya beda yang ideal adalah . . . . 

A. 0,4 – 1,0 

B. 0,3 – 0,9 

C. 0,2 – 0,8 

D. 0,1 – 0,7 

4. Sebuah soal dikatakan mudah apabila . . . . 

A. mayoritas menjawab benar maksimal 

B. mayoritas menjawab benar sedang 

C. mayoritas menjawab benar sedikit 

D. mayoritas menjawab benar tidak menentu 

 

SELAMAT BEKERJA, GOOD LUCK 
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F. Balikan dan tindak Lanjut 

1. Balikan  

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok analisis dan evaluasi 

hasil belajar ? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok 

analisis dan evaluasi hasil belajar ? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi pokok analisis dan evaluasi hasil belajar agar 

kegiatan berikutnya lebih baik / lebih berhasil ? 

 

2. Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi pokok 4 ini apabila telah 

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi pokok 4 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 

Sistem penilaian pendidikan adalah merupakan bagian yang penting yang 

berpedoman pada permendikbud No. 104 Th 2014 yang berisikan tentang 

penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 disekolah, pemerintah telah 

meyiapkan  peraturan-peraturan yang terkait dengan implementasi kurikulum 

2013, sehingga orang yang terlibat dalam pendidikan dapat mempelajari dan 

menerapkannya di sekolah. Salah satu peraturan tersebut adalah Permendikbud 

No. 104 Th 2014, yang merupakan kelanjutan dari Permendikbud No. 66 Th 

2013. 

Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran harus merujuk pembelajaran umum dan 

khusus. Rumusan tujuan pembelajaran umum merujuk pada kompetensi dasar, 

sedangkan tujuan pembelajaran khusus merujuk pada indikator keberhasilan. 

Tujuan pembelajaran harus dirumuskan dengan jelas agar persepsi yang muncul 

selaras dengan apa yang terkandung dalam rumusan tujuan tersebut. Tujuan 

pembelajaran sebagai pernyataan spesifik tentang perubahan perilaku yang 

diharapkan, memiliki empat persyaratan yang harus dipenuhi. Empat syarat 

tersebut meliputi: Audience (sasaran pembelajaran), Behaviour (perubahan 

perilaku), Conditions (kondisi), dan Degree (ukuran keberhasilan). 

Penjelasan berdasarkan kerucut pengalaman Edgar Dale, disimpulan bahwa 

belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang dipengaruhi berbagai 

faktor seperti kegiatan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan 

melakukan apa yang diinstruksikan. Seseorang dapat dikatakan belajar apabila 

terjadi perubahan tertentu dalam dirinya, yaitu proses belajar yang merupakan 

proses berubahnya tingkah laku tertentu secara relatif tetap. Perubahan tingkah 

laku diakibatkan oleh adanya sejumlah pengalaman yang disebabkan adanya 

interaksi individu dengan lingkungannya. 

Kriteria pemilihan materi pembelajaran merupakan rambu-rambu yang harus 

dilalui untuk pemilihan bahan ajar yang diampu dalam rangka persiapan 

mengajar, materi yang dipilih meliputi ranah: 
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1. Pengetahuan sebagai materi pembelajaran 

Isi materi pembelajaran yang berupa pengetahuan meliputi fakta, konsep, 

prinsip, dan prosedur 

2. Keterampilan sebagai materi pembelajaran 

Materi pembelajaran yang berhubungan dengan keterampilan antara lain 

kemampuan mengembangkan ide, memilih, menggunakan bahan, 

menggunakan peralatan, dan teknik kerja 

3. Sikap sebagai materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran yang tergolong sikap atau nilai adalah materi yang 

berkenaan dengan sikap ilmiah, antara lain: 

a. Nilai–nilai kebersamaan, mampu bekerja berkelompok dengan orang 

lain yang yang tidak membedakan ras; 

b. Nilai kejujuran, mampu jujur dalam melaksanakan observasi, 

eksperimen, tidak memanipulasi data apapun; 

c. Nilai kasih sayang, tak membeda-bedakan orang lain yang mempunyai 

karakter sama dan kemampuan sosial ekonomi yang berbeda semua 

sama-sama makhluk Tuhan. 

B. Balikan dan 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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KUNCI JAWABAN 
 

1. KUNCI JAWABAN MATERI POKOK 1 : Prinsip 

Pengembangan 

 

No. 
1 

A No. 2 C No. 3 A No. 4 B No. 5 B 
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