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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Polimer  adalah senyawa makromolekul yang mempunyai massa molekul besar 

yang terbentuk dari ratusan sampai ribuan monomer. Reaksi penggabungan 

monomer-monomer disebut reaksi polimerisasi. Reaksi polimerisasi dibedakan 

menjadi dua, yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. 

 
Polimer banyak digunakan dalam kehidupan, dalam pemanfaatannya tergantung 

pada sifat polimer, seperti sifat ketahanan terhadap panas, kelenturan, kekuatan,  

temperatur transisi gelas dan  titik leleh. Pemanfaatan polimer yang begitu luas, 

ternyata tidak sebanding dengan permasalahan yang ditimbulkan baik terhadap 

lingkungan maupun kesehatan manusia. Contoh plastik, karet sintetis, serat 

sintetis telah banyak memberikan keuntungan bagi manusia, tetapi sayang 

polimer  tersebut sulit untuk diuraikan oleh mikroba, sehingga banyak kita jumpai 

penumpukan sampah plastik di alam. 

 
Keberadaan polimer alam (biopolimer)  patut kita pertimbangkan sebagai solusi, 

walapun tidak dapat sepenuhnya, seperti kapas (selulosa) untuk tekstil, serat 

rosela untuk karung, getah karet untuk balon, ban dan lain-lain. Polimer alam 

(biopolimer) merupakan polimer organik yang terjadi secara alamiah. Polimer 

alam, seperti karbohidrat (amilum, selulosa), protein, asam nukleat, melalui 

bioteknologi dapat direkayasa untuk dibuat menjadi polimer yang ramah 

lingkungan, contohnya bioplastik.   

 
Paparan latar belakang diatas, memberikan gambaran secara umum bahwa 

modul ini berisi konsep tentang pengertian polimer, reaksi pembentukan polimer,  

penggolongan polimer, sifat, manfaat, dampak, dan upaya untuk menanggulangi 

bahaya yang ditimbulkan oleh bahan polimer. Modul ini juga membahas polimer 

dalam kehidupan sehari-hari, seperti plastik, karet dan serat, disamping itu juga 

dibahas tentang polimer alam, seperti karbohidrat, protein dan asam nukleat.  

 

 



2 
 

B. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari modul ini pembaca diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan konsep polimer. 

2. Membedakan reaksi pembentukan polimer secara adisi dan kondensasi. 

3. Menggolongkan polimer menurut asalnya, jenis monomernya dan sifat 

termalnya.  

4. Menjelaskan sifat-sifat  polimer. 

5. Membedakan jenis-jenis , sifat dan kegunaan plastik. 

6. Membedakan jenis-jenis , sifat dan kegunaan karet. 

7. Membedakan jenis-jenis , sifat dan kegunaan serat. 

8. Menjelaskan konsep tentang biopolimer ( karbohidart, protein dan asam 

nukleat). 

 

C. Peta Kompetensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Ruang Lingkup 

1. Polimer 

1) Pengertian Polimer 

2) Struktur Molekul  Polimer 

3) Reaksi Pembentukan  Polimer 

4) Penggolongan  Polimer 

5) Sifat-sifat  Polimer 
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6) Keunggulan Polimer Sintetis 

7) Manfaat, Dampak Negatif  dan Penanganan Bahaya Polimer  

 
2. Plastik, Karet dan Serat 

1) Plastik 

a. Pengertian Plastik 

b. Sifat  Plastik 

c. Keunggulan dan Kekurangan Plastik 

d. Bahan  Pembuatan Plastik dan Fungsinya 

e. Jenis , Sifat dan Kegunaan Plastik 

f. Dampak Negatif Penggunaan Plastik dan Upaya Pencegahannya 

2) Karet  

a. Karet  Alam 

b. Karet  Sintetis 

c. Perbedaan Sifat  Karet Alam dan Karet Sintetis 

d. Karet  Reklaim 

 

3) Serat  

a. Serat  Alam 

b. Serat  Buatan 

 
3. Biopolimer 

1) Karbohidrat 

2) Protein  

3) Asam Nukleat 

4) Pemanfaatan Biopolimer 

 

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. 
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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. 

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 : POLIMER 
 
A. Tujuan 

Setelah menelaah kegiatan pembelajaran 1,  pembaca diharapkan dapat; 

1. Menjelaskan pengertian polimer. 

2. Menuliskan struktur molekul suatu polimer, jika diketahui monomer-monomer 

penyusunnya dan sebaliknya. 

3. Membedakan reaksi polimerisasi  adisi dan kondensasi. 

4. Menggolongkan jenis-jenis polimer menurut asalnya, jenis monomernya, dan 

sifat termalnya, melalui suatu contoh yang diberikan. 

5. Menjelaskan sifat-sifat polimer 

6. Menjelaskan pengaruh susunan rantai polimer terhadap sifat polimer 

7. Menjelaskan keunggulan bahan polimer dibandingkan dengan bahan 

tradisional. 

8. Menentukan jenis polimer menurut manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 

9. Menjelaskan manfaat, dampak dan upaya menanggulangi bahaya yang 

ditimbulkan oleh bahan polimer. 

10. Menjelaskan upaya menangani dampak negatif polimer terhadap lingkungan. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan pengertian polimer. 

2. Mengidentifikasi monomer-monomer pembentuk polimer.  

3. Menuliskan rumus struktur molekul polimer berdasarkan monomer-monomer 

pembentuknya.  

4. Membedakan tipe reaksi polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi 

5. Membedakan polimer berdasarkan sifat termalnya, sumbernya dan jenisnya.  

6. Mengklasifikasikan polimer berdasarkan jenis monomer, asal, sifat termal 

dan kegunaannya.  

7. Menjelaskan hubungan antara sifat-sifat polimer dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, 

8. Menjelaskan keunggulan bahan polimer sintetis dibanding  bahan tradisional 

9. Menjelaskan penggunaan polimer dalam kehidupan. 

10. Menjelaskan dampak negatif dari bahan-bahan polimer 



6 
 

11. Menjelaskan upaya menangani dari dampak negatif polimer. 

 

C. Uraian Materi 

1. POLIMER 

 
Polimer adalah senyawa makromolekul yang mempunyai massa molekul besar 

dan tersusun dari ratusan sampai ribuan lebih unit molekul. Unit molekul tersebut 

diberi istilah monomer. Penggabungan monomer-monomer melalui reaksi 

polimerisasi.  

 
Polimer banyak kita jumpai di alam, seperti karbohidrat, amilum, protein, getah 

karet, kapas (selulosa)), serat rosela. Polimer  ini disebut polimer alam  atau 

biopolimer yang merupakan polimer organik yang terjadi secara alamiah.  

Semakin meningkat dan berkembang kebutuhan manusia, ternyata kebutuhan 

terhadap polimer juga semakin meningkat. Sementara itu bahan polimer alam 

semakin tidak mampu memenuhi  kebutuhan manusia, maka muncullah gagasan 

untuk membuat polimer tiruan yang dikenal dengan nama polimer sintetis,  

seperti selulosa (kapas) diganti dengan nilon, kapok untuk kasur diganti dengan 

dakron atau busa karet (spon), rayon karung goni (bahan serat rosella) diganti 

dengan karung plastik. 

Perkembangan pemanfaatan polimer dalam kehidupan, menuntut juga 

perkembangan pengetahuan tentang polimer. Oleh karena itu, sangatlah 

dibutuhkan pengetahuan yang baik tentang konsep-konsep dasar polimer guna 

memahami dan mengembangkan ilmu polimer lebih luas. Lalu apa sebenarnya 

polimer itu? 

 

a. Pengertian Polimer  

Gambar 1.1. berikut adalah gambar pipa dan kran air yang merupakan suatu 

polimer dari PVC (Polivinilklorida), yang terbentuk dari molekul Vinilklorida yang 

tersusun berulang-ulang melalui suatu ikatan kovalen.  
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Gambar 1 Penggunaan polimer untuk peralatan rumah tangga. 

Sumber: hyenia.wordpress.com 

 

 
Berikut adalah reaksi  pembentukan Polivinilklorida (PVC)  

 

Gambar 2 Reaksi  Pembentukan  PVC 

Sumber:https://www.google.co.id/purnayudha23.wordpress.com 

 

PVC (Polivinil klorida) terbentuk dari molekul vinil klorida . Molekul  vinil klorida 

disebut monomer dan Polivinilklorida disebut polimer. Jadi polimer 

polivinilklorida terdiri dari monomer vinilklorida yang tersusun berulang-ulang 

melalui suatu ikatan kovalen. Reaksi pada Gambar 1.2.  

 
Dengan memahami konsep tersebut, maka polimer dapat diartikan sebagai 

senyawa berupa rantai yang sangat panjang dan tersusun atas satuan berulang 

yang disebut monomer melalui reaksi polimerisasi.  

 
Istilah polimer sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu poly dan meros. Poly 

berarti banyak dan meros berarti unit atau bagian. Jadi polimer adalah senyawa 

yang mengandung banyak unit monomer. Gambar 1.3 berikut adalah gambaran 

rantai polimer. 

 

Gambar 3 Gambaran  Rantai Polimer 

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN0r-8m_bJAhVQCo4KHUqBBusQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fhyenia.wordpress.com%2F2012%2F05%2F03%2F139%2F&psig=AFQjCNEtlR12x_PWibSlq6tHAoWu65-X0A&ust=1451104985596425
https://www.google.co.id/purnayudha23.wordpress.com
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b. Struktur Molekul Polimer  

Struktur polimer bermacam-macam, bergantung pada jenis monomer 

penyusunnya.  

Berikut beberapa contoh rumus struktur polimer beserta monomer penyusunnya. 

1. Nama monomer  : CH2 = CH2    (etena / etilena)  

  

     Rumus struktur polimer : - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 – 

      (Polietena/Polietilena) 

 
2. Nama monomer  : CH2 = CHCl   (Vinilklorida) 

 

     Rumus struktur polimer  :  
 
 

       (Polivinilklorida)  
 

3. Nama monomer  : CF2 = CF2 (Tetra fluoroetena) 
 
    Rumus struktur polimer : - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 – 

       (politetra fluoroetena atau teflon 
 
4. Nama monomer  :   CH2 = CH–CN  (Sianoetena) 

 

     Rumus struktur polimer :    

 
 
 
5. Nama monomer  :   Stirena 
 

 
 
 
Rumus struktur polimer :  

 

 

c. Reaksi Pembentukan Polimer 

Reaksi pembentukan polimer disebut reaksi polimerisasi. Ada dua jenis, yaitu 

polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. 

 

1. Polimerisasi Adisi 
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Polimerisasi adisi adalah peristiwa bergabungnya monomer-monomer yang 

mempunyai ikatan tak jenuh (ikatan rangkap). Ikatan ini akan berubah menjadi 

ikatan jenuh saat dimana monomer-monomer tersebut saling berikatan satu 

sama lain. Pada polimerisasi tidak ada molekul yang hilang. 

Pada reaksi adisi terjadi pemecahan ikatan rangkap, sehingga ikatan rangkap 

akan membuka dan dihasilkan senyawa polimer dengan ikatan jenuh (ikatan 

tunggal).   

Jadi polimerisasi adisi adalah reaksi pembentukan polimer dari monomer-

monomer yang mempunyai ikatan rangkap (ikatan tak jenuh) melalui reaksi adisi. 

 
Contoh : polimerisasi adisi pada pembentukan polietena (polietilena) dari  etilena  

 

Berikut adalah contoh polimerisasi adisi dan monomernya pada Tabel1.1.  

Tabel 1. 1. Polimer adisi beserta monomer dan kegunaannya 

Monomer Polimer Adisi Nama polimer Kegunaan 

 

CH2 = CH – CH3 

Propilena  

 
Polipropilena 

(PP) 

Karpet plastik, 
botol, tali, 
karung 

CH2 = CHCl   

(Vinilklorida) 

 

Polivinilklorida 
(PVC) 

 
 

Pipa, genteng 
plastik, pelapis 
lantai 

 

(Stirena) 
 

Polistirena 
(PS) 

Pernis kayu, 
styrofoam, 
isolasi plastik, 
gelas plastik, 
mainan, bahan 
pengepak 
 

CH2 = CH – COOCH3 

(vinil asetat) 

 
-[CH – CH – COOCH3]-n 

Polivinilasetat 
(PVA) 

Tekstil, gums 
resin, 
pengemulsi cat 
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CH2 = C(CH3)- COOCH3 

(metilmetakrilat) 

 

Polimetilmetakrilat 
(PMMA) 

Bahan 
pembuat gelas, 
pembuat bola 
bowling, 
pengganti 
gelas (jendela 
pesawat 
terbang) 
 

n CH2 = CH – CH = CH2 

(butadiena) 

+ 

 

(stirena) 

 

 

Stirena Butadiena 
Rubber (SBR) 

Ban kendaraan 
bermotor 

 

2. Polimerisasi Kondensasi 

Polimerisasi kondensasi adalah reaksi pembentukkan polimer melalui reaksi 

antara gugus fungsi pada monomer yang sama atau monomer yang berbeda 

yang  disertai dengan pelepasan molekul sederhana seperti H2O, NH3 atau HCl. 

Polimerisasi kondensasi melibatkan dua gugus reaktif pada masing-masing 

monomer untuk berikatan dengan monomer lainya. 

Misalnya, reaksi polimerisasi kondensasi pada pembentukan senyawa 

polipeptida (protein) yang tersusun dari monomer asam amino-asam amino 

yang memiliki gugus fungsi karboksilat (-COOH) dan gugus amina (-NH2), 

ditunjukkan pada Gambar 1.4. Gugus karboksilat (-COOH) suatu asam amino 

akan berikatan dengan gugus amina (-NH2) asam amino lainnya.  

 

 

Gambar 4 Pembentukan dipeptida melalui reaksi kondensasi 

Sumber : Perpustakaancyber. 
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Contoh lain, reaksi polimerisasi kondensasi pembentukan nilon dari 

monomer asam 6-aminoheksanoat dengan asam 6-aminoheksanoat. Gugus 

amino dari monomer asam 6-aminoheksanoat adalah gugus reaktif dan akan 

berikatan dengan gugus karboksil (gugus reaktif) dari monomer tersebut. Setiap 

dua monomer asam 6-aminoheksanoat akan menghasilkan satu polimer dan 1 

molekul air.  

Reaksi polimerisasi pembentukan nilon, sebagai berikut: 

 

 
 
 

 

Gambar 5 Pembuatan Nylon 66 di laboratorium dan contoh benda dari bahan nilon 
Sumber: Polimer, Azizah (2004) 

 

 
 

Reaksi pembentukan tetoron, juga terjadi melalui reaksi polimerisasi 

kondensasi. Tetoron merupakan poliester dari dua monomer yang jenisnya 

berbeda, yaitu etilen glikol (etanadiol) dengan asam tereftalat. 

Perhatikan reaksi pembentukannya. 
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Berdasarkan contoh reaksi polimerisasi kondensasi pada nilon dan tetoron, dapat 

disimpulkan bahwa polimerisasi kondensasi dibentuk dari monomer-monomer  

yang memiliki gugus fungsi reaktif pada kedua rantainya dan diakhir reaksi akan 

dibebaskan molekul kecil, misalnya H2O, HCl dan CH3OH. 

 

Dakron sebagai pengganti kapok untuk tempat tidur juga dibentuk melalui reaksi 

polimerisasi kondensasi dari etanadiol dan dimetiltereftalat. 

Berikut adalah contoh dakron dan penggunaannya dalam kehidupan. 

 

 
Gambar 6 Gulungan dakron, boneka, bantal, bad cover yang berisi dakron 

Sumber:  www. jualo.com 
 

 

d. Penggolongan Polimer 

Penggolongan polimer berdasarkan sifat termal 

Berdasarkan sifatnya terhadap panas, polimer dapat dibedakan atas polimer 

termoplastik dan polimer termoset. Marilah kita pelajari perbedaan keduanya. 

1. Polimer termoplastik 

 
Benda-benda plastik jika dipanaskan umumnya akan meleleh, akan melunak 

yang akhirnya melebur, sehingga dapat dicetak kembali (didaur ulang), tetapi 

akan mengeras kembali jika didinginkan. Proses melunak dan mengeras ini 
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dapat terjadi berulang kali. Polimer ini biasanya dapat larut dalam pelarut 

tertentu. Inilah sifat dari polimer termoplastik.   

Contoh termoplastik :  Botol (PE), pipa (PVC), styrofoam (polistirena), nilon 6,6 

 
Mengapa hal tersebut dapat terjadi? 

Hal ini dikarenakan termoplastik memiliki banyak rantai panjang yang terikat oleh 

gaya antar molekul yang lemah. Dengan demikian rantai-rantai polimer mudah 

bergeser, ketika dipanaskan atau digerakkan. 

 

(a) (b)    (c) 

Gambar 7 (a). Rantai panjang polimer termoplastik yang terikat oleh gaya antar molekul 

yang lemah sehingga rantai mudah bergeser saat dipanaskan atau ditarik, (b) 

Termoplastik pipa PVC, (c) Termoplastik botol jenis PE 

Sumber : kimiamanten.blogspot.com 

 

2. Polimer termoset 

Anda tentu tidak asing dengan benda pada Gambar 1.8, dan mungkin saat ini 

benda tersebut ada disekitar Anda. 

 

Gambar 8 Mangkok melamin dan Stop kontak 

Sumber : cath-sosiologix1.blogspot.com 
 

Benda pada gambar 1.8 termasuk katagori plastik yang  mempunyai sifat-sifat 

tidak lentur, keras tidak dapat larut dalam pelarut apapun, tidak meleleh jika 

dipanaskan, lebih tahan terhadap asam dan basa, jika dipanaskan akan rusak 

dan tidak dapat kembali seperti semula.  

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0itWB0fbJAhUXjo4KHd71DmoQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fkimiamanten.blogspot.com%2F2011%2F12%2Fpolimer-sintesis.html&psig=AFQjCNHWU5pUlnUKFAUv9L4U6vxC3Jk_oQ&ust=1451119836538094
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjslvTXpPnJAhVCBo4KHcxIANoQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fcath-sosiologix1.blogspot.com%2F2012%2F08%2Fpolimer-bakelit.html&psig=AFQjCNHeUFL0TfhM_1QPZ_oROfOHSQr6rw&ust=1451211028664656


14 
 

Polimer seperti ini disusun secara permanen dalam bentuk pertama kali dicetak, 

inilah yang disebut polimer termoset. Jadi polimer termoset adalah polimer yang 

pada awalnya liat saat dipanaskan, namun sekali didinginkan tidak dapat 

dilunakkan lagi/polimer sekali cetak. Sekalipun polimer-polimer termoset lebih 

sulit untuk dipakai/dicetak ulang, namun polimer termoset  lebih tahan lama. 

 
Mengapa demikian? 

Hal ini dikarenakan, plastik termoset memiliki banyak ikatan kovalen yang sangat 

kuat di antara rantai-rantainya, pada Gambar 1.9.Namun pemanasan yang terlalu 

tinggi akan menyebabkan ikatan-ikatan tersebut putus dan termoset akan 

terbakar. 

 
Contoh termoset adalah bakelit yang bersifat keras karena mereka memiliki 

banyak ikatan kovalen yang sangat kuat antara rantai-rantainya dan ikatannya 

saling silang. Plastik termoset menjadi lebih keras ketika dipanaskan karena 

panas itulah yang menyebabkan ikatan-ikatan silang lebih mudah terbentuk. 

(Azizah,2004). 

 

(a)       (b) 
 

Gambar 9 (a).Termoset banyak memiliki ikatan kovalen yang sangat 

kuat, (b). Struktur molekul bakelit yang banyak mengandung ikatan kovelan 
Sumber: http://kimiamanten.blogspot.co.id/2011/12/polimer-sintesis.html 

 

Berikut beberapa contoh polimer termoset pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2. Contoh polimer termoset 

Tipe Singkatan Kegunaan khas 

Fenol-formaldehida (Bakelit) PF Alat listrik dan elektronik, bagian 

mobil, perekat plywood, utensil 

handle 

 Resin Urea-formaldehida UF Perekat kayu lapis 

Poliester tak jenuh --- Konstruksi, bagian-bagian mobil, 

lambung kapal, asesoris kapal, 

http://kimiamanten.blogspot.co.id/2011/12/polimer-sintesis.html
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saluran anti korosi, pipa, tangki dan 

lain-lain, peralatan bisnis 

Epoksi --- Bahan pelapis protektif, perekat, 

aplikasi - aplikasi listrik dan 

elektronik, bahan lantai industri, 

bahan pengaspal jalan raya, bahan 

paduan (komposit) 

Melamin-formaldehida MF bingkai dekoratif, tutup meja, 

perkakas makan 

         

Sumber:  

http://usupress.usu.ac.id/files/Polimer;%20Ilmu%20Material_Normal_bab%201.pdf 

 

Berikut adalah beberapa perbedaan sifat-sifat polimer termoplastik dan termoset 

pada Tabel 1.3. 

Tabel 1.3 Perbedaan sifat polimer termoplastik dan plastik termoset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggolongan Polimer Berdasarkan Asalnya 

 
Berdasarkan asalnya, polimer dibedakan atas polimer alam dan polimer buatan 

(sintetis). 

1. Polimer alam  

Polimer alam adalah polimer yang terdapat di alam dan dihasilkan dari proses 

metabolisme makhluk hidup. Sifat polimer alam yang tidak stabil oleh 

pemanasan, mudah menyerap air dan sukar dibentuk menyebabkan 

penggunaanya amat terbatas.  Polimer alam sangat sukar dikembangkan 

Plastik Termoplastik Plastik Termoset 

Mudah diregangkan Keras dan Rigid 

Fleksibel Tidak Fleksibel 

Meleleh, melunak jika dipanaskan Tidak meleleh jika dipanaskan 

Dapat dibentuk ulang Tidak dapat dibentuk ulang 

Rantai polimer dihubungkan oleh gaya 

Vander Waals yang lemah 

Rantai polimer dihubungkan 

oleh ikatan kovalen yang kuat 

Tidak memiliki ikatan silang antar 

rantainya 

Mempunyai ikatan silang antar 

rantai. 

Larut dalam pelarut organik Tidak larut dalam pelarut 

organik 

Tipe polimerisasi adisi Tipe polimerisasi kondensasi 

http://usupress.usu.ac.id/files/Polimer;%20Ilmu%20Material_Normal_bab%201.pdf
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fungsinya untuk tujuan-tujuan yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat 

sehari-hari. 

Contohnya : 

 karet alam kadang-kadang cepat rusak, tidak elastis, dan berombak, tidak 

tahan terhadap minyak bensin atau minyak tanah. 

 sutera dan wol merupakan senyawa protein bahan makanan bakteri, sehingga 

wol dan sutera cepat rusak. 

 
Berikut beberapa polimer yang terdapat dialam pada Tabel 1.4. 

Tabel 1.4  Beberapa Polimer yang terdapat dialam 

No Polimer Monomer Polimerisasi Contoh 

1. Pati/amilum Glukosa Kondensasi Biji-bijian, akar umbi 

2. Selulosa Glukosa Kondensasi Sayur, Kayu, Kapas 

3. Protein Asam amino Kondensasi Susu, daging, telur, wol, sutera 

4. Asam nukleat Nukleotida Kondensasi Molekul DNA dan RNA (sel) 

5. Karet alam Isoprena Adisi Getah pohon karet 

 

2. Polimer sintetis 

Polimer sintetis atau buatan dapat berupa polimer regenerasi (semi sintetik) 

dan polimer sintetis. 

Polimer regenerasi (semi sintetik) adalah polimer alam yang dimodifikasi.  

Contohnya: 

 rayon, yaitu serat sintetis yang dibuat dari kayu (selulosa),  

 selulosa nitrat (yang dikenal dengan istilah nitroselulosa) yang dipasarkan 

dibawah nama - nama “Celluloid” dan“gun cotton”. 

Polimer sintetis adalah polimer yang dibuat dari bahan baku kimia. 

Contohnya :  

 PVC dari monomer vinil klorida 

 Polietena dari monomer etena 

 Nilon dari monomer asam adipat dan 1,6-diaminoheksana 

 Bakelit dari monomer fenol dan formaldehida 

 Teflon dari monomer tetrafluoro etena 

 Melamin dari monomer formaldehida dan melamin 

Kebanyakan polimer ini berupa  plastik yang digunakan untuk berbagai keperluan 

baik untuk rumah tangga, industri, atau mainan anak-anak. Polimer sintetis 
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sudah banyak membantu kita dalam menyumbang kehidupan. Tidak dapat kita 

bayangkan jika kehidupan tanpa  mengenal polimer sintesis.. 

 
Penggolongan polimer berdasarkan jenis monomernya 

Berdasarkan jenis monomernya, polimer dibedakan atas homopolimer dan 

kopolimer. 

1. Homopolimer 

Homopolimer adalah polimer yang monomernya sejenis, dengan struktur 

polimer  .... -M-M-M-M-M-M-M-M-..... 

Contoh: 

 Selulosa tersusun dari monomer glukosa, melalui polimerisasi kondensasi 

 Protein tersusun dari mononer asam amino, melalui polimerisasi 

kondensasi 

 Polivinilklorida tersusun dari monomer vinilklorida, melalui poliimerisasi 

adisi. 

 Polietilena tersusun dari monomer etena, melalui polimerisasi adisi 

 Poliisoprena tersusun dari monomer isoprena, melalui polimerisasi adisi  

 
2. Kopolimer  

Kopolimer atau disebut juga heteropolimer adalah polimer yang monomernya 

tidak sejenis.   

Contoh : 

 Poliester dari monomer etena 1,2-diol dan asam benzena 1,2 dikarboksilat 

 Nilon 6,6 dari monomer asam adipat dan 1,6-diaminoheksana 

 Bakelit dari monomer fenol dan formaldehida 

 Dakron dari monomer etilen glikol dan dimetilteretfalat 

 SBR dari monomer stirena dan butadiena 

 
Proses pembentukan polimer sintetis berlangsung dengan suhu dan tekanan 

tinggi. Reaksinya ada yang dibantu katalis dan ada yang tanpa katalis. 

Perbedaannya jika dengan menggunakan katalis struktur molekul lebih teratur, 

sedang yang tanpa katalis struktur molekul yang terbentuk tidak beraturan. Jadi, 

fungsi katalis adalah untuk mengendalikan proses pembentukan struktur 
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molekul polimer agar lebih teratur sehingga sifat-sifat polimer yang diperoleh 

sesuai dengan yang diharapkan.  

 
Polimerisasi tanpa katalis menghasilkan struktur rantai molekul polimer tidak 

beraturan , sebagai berikut : 

(-A-B-B-A-B-B-B-A-A-B-A-)n 

Polimerisasi  dengan katalis menghasilkan struktur rantai molekul polimer yang 

beraturan , sebagai berikut :  

 (-A-A-A-B-B-B-A-A-A-B-B-B-)n 

 
Jenis-jenis kopolimer 

 Kopolimer acak, yaitu kopolimer yang susunan monomernya dalam rantai 

polimer  tersusun acak. 

 Kopolimer berseling teratur (alternasi), yaitu kopolimer yang  susunan 

monomer berselang-seling secara teratur dalam rantai polimer.  

 Kopolimer balok (blok), yaitu kopolimer yang tersusun dari  suatu 

kesatuan berulang yang berselang-seling dengan kesatuan berulang 

lainnya dalam rantai polimer.  

 Kopolimer cangkok, yaitu kopolimer yang mempunyai satu macam 

kesatuan berulang menempel pada polimer tulang punggung lurus yang  

mengandung hanya satu macam kesatuan berulang dari satu jenis 

monomer. 

 

Gambar 10 Gambar susunan monomer untuk jenis kopolimer 
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Penggolongan polimer berdasarkan bentuk susunan rantai polimer 

Dibagi atas 3 kelompok yaitu: 

 Polimer Linier, yaitu polimer  yang susunan rantainya lurus, tidak memiliki 

cabang selain gugus-gugus utama. Sifatnya: titik leleh, kuat tarik dan densitas 

tinggi. Contohnya polietilena, polivinilklorida 

 Polimer Bercabang, yaitu polimer yang terbentuk jika beberapa unit ulang 

membentuk cabang pada rantai utama.  Sifatnya: mempunyai titik leleh, kuat 

tarik dan densitas rendah, contoh glikogen 

 Polimer Berikatan Silang (Cross – linking), yaitu polimer yang terbentuk 

karena beberapa rantai polimer saling berikatan satu sama lain pada rantai 

utamanya. Jika  sambungan  silang  terjadi  ke  berbagai  arah  maka  akan 

terbentuk  sambung  silang  tiga  dimensi  yang  sering  disebut polimer 

jaringan 3 dimensi. Sifatnya sangat keras, kaku dan rapuh, contoh bakelit, 

resin urea formaldehida. 

 

(a) (b)     (c) 

Gambar 11 (a) Rantai linier, (b) Rantai bercabang, (c) Rantai saling silang   . 

e. Sifat-Sifat Polimer 

Sifat-sifat polimer sangat dipengaruhi oleh kararakteristik polimer. Adapun sifat-

sifat polimer sebagai berikut: 

 Sifat ketahanan terhadap panas 

Sifat polimer terhadap panas ada yang menjadi lunak jika dipanaskan dan 

keras jika didinginkan, polimer seperti ini disebut termoplas, contohnya : 

plastik yang digunakan untuk kantong dan botol plastik. Sedangkan polimer 

yang menjadi keras jika dipanaskan disebut termoset, contohnya melamin.  

 Sifat kelenturan atau sifat elastis 

Sifat ini dipengaruhi susunan rantai dari polimer. Elastomer (polimer bersifat 

elastis) memiliki struktur yang saling bersilangan dan longgar. Saat jumlah 

rata-rata ikatan saling bersilangan itu meningkat, material menjadi lebih kaku 

dan rapuh. Baik karet alami dan sintetis adalah contoh dari elastomer.  
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Selain susunan rantai, sifat kelenturan juga dipengaruhi oleh temperatur 

transisi gelas (Tg). 

Temperatur  transisi gelas (Tg) dapat diartikan sebagai perubahan fisik 

polimer dari rubbery/ plastis menjadi glassy. Ketika suatu polimer berada pada 

kondisi di bawah Tg-nya, polimer tersebut akan menjadi keras namun rapuh 

seperti gelas. Sebaliknya, apabila berada pada kondisi di atas Tg polimer 

akan plastis dan fleksibel. 

Tinggi rendahnya Tg berkaitan dengan struktur (flexibility backbone) yang 

dimiliki polimer. Polimer dengan struktur yang sulit bergerak (rigid) akan 

memiliki Tg yang tinggi. Pada polimer yang rigid diperlukan panas yang lebih 

banyak untuk menjadikannya mudah bergerak sehingga mencapai bentuk 

rubbery dan sebaliknya. 

Tg Polimer yang temperaturnya jauh di bawah Tg akan semakin kusut. 

Sedang polimer yang temperaturnya naik di atas Tg akan menjadi lebih mirip 

dengan karet. Pengetahuan akan Tg merupakan hal yang penting dalam 

memilih bahan-bahan untuk berbagai aplikasi 

Ada polimer yang memiliki Tg di atas temperatur ruang dan ada pula yang Tg-

nya di bawah temperatur ruang. Plastik yang keras seperti polistirena dan 

poli(metal metakrilat) memiliki Tg di atas temperatur ruang, sekitar 100oC. Jadi 

pada temperatur ruang, polistirena berada pada kondisi glassy. Kita bisa lihat 

kotak makanan dari styrofoam, salah satu contoh polistirena, pada temperatur 

ruang bentuknya tertentu (keras/ kaku) namun rapuh dan apabila dipanaskan 

akan menjadi plastis dan akhirnya meleleh. Pada saat menjadi plastis berarti 

telah melewati Tg dan ketika mulai meleleh berarti telah melewati Tm.  

Contoh lain, poliisoprena yang biasa kita sebut karet, memiliki Tg -70oC, 

sehingga pada temperatur ruang berada dalam bentuk rubbery yang fleksibel 

karena berada di atas Tg-nya. 

 

 Sifat ketahanan terhadap mikroorganisme 

Polimer alam seperti wool, sutra, atau selulosa tidak tahan terhadap 

mikroorganisme atau ulat (rayap). Sedangkan polimer sintetis lebih tahan 

terhadap mikroorganisme atau ulat. 

 Sifat kristalinitas rantai polimer 
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Polimer berstruktur tidak teratur memiliki kristanilitas rendah dan bersifat 

amorf (tidak keras). Sedangkan polimer dengan struktur teratur mempunyai 

kristanilitas tinggi sehingga lebih kuat dan lebih tahan terhadap bahan-bahan 

kimia dan enzim. 

Sebuah struktur rantai bercabang cenderung menurunkan tingkat kristanilitas 

(cristanility) dan kepadatan (density) polimer tersebut, yang mengakibatkan 

sifat dari polimer akan berkurang, terutama kekuatan (strength). 

 

f. Keunggulan  polimer sintetis  

Polimer sintetis atau buatan memiliki keunggulan dibanding bahan-bahan 

tradisional, sebagai contoh pada penggunaan benda-benda berikut: 

1. Sebagai benda cetakan banyak digunakan plastik jenis polipropena dari 

pada menggunakan logam, karena plastik ini kaku seperti logam tetapi 

jauh lebih ringan.  

2. Sebagai botol, digunakan plastik jenis polietilena (PET) daripada 

mengguakan kaca, karena PET lebih ringan daripada kaca dan tidak 

pecah berkeping-keping jika jatuh. 

3. Sebagai jendela digunakan polimer sintetis polikarbonat daripada kaca, 

karena polimer ini menghasilkan jendela yang tidak akan pecah, 

walaupun kelemahannya lebih mudah tergores daripada kaca. 

4. Sebagai cat digunakan polimer sintetis akrilik daripada minyak, karena bau 

cat akrilik tidak setajam bau cat minyak dan tidak pecah saat kering. 

5. Sebagai cat digunakan polimer sintetis akrilik daripada minyak, karena bau 

cat akrilik tidak setajam bau cat minyak dan tidak pecah saat kering. 

6. Sebagai serat kain atau bahan kain, digunakan polimer sintetis, seperti 

nilon daripada katun atau wol, karena nilon tidak rusak oleh panas dan air, 

tahan terhadap mikroorganisme dan bisa ditenun menjadi lembaran besar. 

 

g. Manfaat, Dampak Negatif dan Penanganan Polimer 

Pemanfaatan polimer sudah menyentuh kesegala bidang kehidupan manusia, 

dapat kita lihat pada bidang-bidang berikut: 

1. Bidang Kedokteran 

Tidak sedikit alat kesehatan yang digunakan oleh instansi kesehatan maupun 

tenaga medisnya berhubungan dengan plastik. Keuntungan yang dihasilkan 
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plastik ini sangat memudahkan para tenaga medis dalam melakukan tugas 

dan fungsinya. Diantara alat-alat yang digunakan dibidang kedokteran yaitu, 

wadah cairan infus, dissposible syring, transfusi set, selang oksigen, urine 

bag, sarung tangan, termometer, dan masih banyak lagi. 

2. Bidang otomotif 

Contoh kendaraan hampir setengah bagian penyusunnya adalah polimer 

sintetis. Plastik yang digunakan pada kendaraan terlihat baik bahkan tidak 

tampak seperti plastik. Bagian kendaraan yang berasal dari jenis polimer 

misalnya, ban, stir motor, pembersih kaca mobil, karet di jendela mobil. 

Gambar1.14 berikut adalah gambar bumper dari polimer jenis polipropilena 

(PP) dan gambar kipas radiator dari polimer ABS (Akrilonitril butadiena stiren) 

 

 

(a)                                          (b) 

Gambar 12 (a) Bumper mobil dari bahan PP, (b) Kipas radiator dari bahan ABS 

Sumber : www. kiosban.com 
 

3. Dalam bidang pertanian, adanya mekanisasi pertanian. 

4. Dalam bidang teknik, diciptakan alat-alat ringan seperti peralatan pesawat. 

 
Selain memiliki manfaat yang sangat besar dalam semua bidang kehidupan, 

polimer juga mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan dan 

kesehatan. 

1. Dampak terhadap lingkungan 

Polimer yang dibuang ke lingkungan sulit diuraikan oleh mikroorganisme 

tanah. Hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan. Contoh kantong plastik 

telah menjadi sampah yang berbahaya dan sulit dikelola. Diperlukan waktu 

puluhan bahkan ratusan tahun untuk membuat sampah bekas kantong plastik 

itu benar-benar terurai. Saat terurai pun partikel-partikel plastik akan 

mencemari tanah dan air tanah. Kantong plastik juga penyebab banjir, karena 

menyumbat saluran-saluran air, tanggul.  
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Sampah plastik dapat menyebabkan perubahan iklim. Sejak mulai dari proses 

produksi hingga tahap pembuangan, sampah plastik mengemisikan gas 

rumah kaca ke atmosfer. Selama kegiatan produksi plastik sangat tidak 

menghemat energi. membutuhkan bahan baku minyak bumi yang cukup 

banyak dan pohon setiap tahunnya.  

 
2. Dampak terhadap kegiatan manusia 

Jika dibakar, sampah plastik akan menghasilkan asap beracun yang 

berbahaya bagi kesehatan yaitu jika proses pembakaranya tidak sempurna, 

plastik akan mengurai di udara sebagai dioksin. Senyawa ini sangat 

berbahaya bila terhirup manusia. Dampaknya antara lain memicu penyakit 

kanker, hepatitis, pembengkakan hati, gangguan sistem saraf dan memicu 

depresi. 

 
Plastik adalah salah satu bahan yang dapat kita temui di hampir setiap 

barang. Mulai dari botol minum, TV, kulkas, pipa paralon, plastik laminating, 

gigi palsu, compact disk (CD), kutex (pembersih kuku), mobil, mesin, alat-alat 

militer hingga pestisida.  

 
Industri  makanan dan minuman banyak menggunakan plastik sebagai tempat 

penyimpan makanan, plastik penutup makanan, botol air mineral, dan botol 

bayi. Plastik tersebut umumnya menggunakan bahan polikarbonat yang 

mengandung bisphenol-A. Pemanasan atau goresan pada plastik polikarbonat 

akan melepaskan bisphenol A, yang efeknya dalam dosis rendah merugikan 

pertumbuhan otak pada janin, obesitas, pubertas dini, kanker dan kerusakan 

genital. Satu tes membuktikan 95% orang pernah memakai barang 

mengandung bisphenol-A. Oleh karena itu kita harus mengerti plastik-plastik 

yang aman untuk kita pakai, sehingga dapat meminimalkan resiko yang 

ditimbulkan oleh plastik.  

Alasan mengapa plastik jenis ini banyak digunakan, karena ringan, tidak 

mudah pecah, dan murah.   

 



24 
 

Bahaya lain penggunaan bahan polimer untuk kemasan makanan adalah 

gugus atom pada polimer yang terlarut di dalam makanan lalu masuk ke 

dalam tubuh akan menyebabkan kanker (karsinogenik).  

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Aktivitas pada pembelajaran ini untuk menguatkan pemahaman Anda tentang 

konsep polimer. Selama beraktivitas, hendaknya Anda bekerjasama dengan 

teman guru kimia lain  dan guru produktif.  

Setelah Anda melakukan aktivitas pembelajaran berikut,  Anda dapat mengajak 

siswa Anda melakukan aktivitas sejenis, atau Anda juga dapat memodifikasi 

aktivitas pembelajaran berikut sesuai dengan lingkungan tempat Anda bekerja. 

 
Aktivitas pembelajaran berikut menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah (Problem Based Learning) 

 
Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai melakukkan aktivitas pembelajaran, Anda hendaknya: 

 Melakukan identifikasi beberapa objek disekitar lingkungan / sekolah tempat 

Anda bekerja, yang diduga terdapat polimer dengan penalaran yang logis. 

 Menjelaskan pengertian polimer dengan benar. 

 Mengklasifikasi polimer berdasarkan asalnya, monomer penyusunnya dan 

sifat ketahanan terhadap panas dengan benar.  

 Menganalisis berdasarkan fakta, konsep dan prinsip pada jenis-jenis polimer 

ditinjau dari asal, struktur penyusun dan sifat ketahanan terhadap panas.  

 Menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk menangani masalah yang 

berkaitan dengan penggunaan polimer. 

 
Lembar Kerja Polimer 

Petunjuk kegiatan 

 Sebagai kegiatan pemahaman awal bacalah uraian materi polimer yang 

ada pada modul ini. 

 Baca, cermati dan diskusikan masalah berikut ini. 

 Selesaikan lembar kerja sesuai dengan petunjuk pengerjaan 

 Selamat mengerjakan 
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Masalah:  Bahaya Styrofoam sebagai kemasaan makanan bagi kesehatan 

Penggunaan styrofoam (polystyrene) sebagai kemasan makanan makin 

menjamur. Alasannya, kemasan ini praktis, nyaman, ringan, ekonomis,  makanan 

tetap segar dan utuh. Tahukan Anda di balik kemasan yang terlihat bersih itu ada 

bahaya besar yang mengancam. 

Styrofoam merupakan bahan insulasi yang bisa menahan suhu, sehingga benda 

didalamnya tetap dingin atau hangat lebih lama dari pada kertas atau bahan lain. 

Karena bersifat dapat menahan suhu itulah, disalahgunakan manfaatnya sebagai 

gelas minuman dan wadah makanan. 

 

Mengapa styrofoam berbahaya? Hal ini disebabkan karena penggunaan 

styrofoam sebagai kemasan makanan dapat memicu sel tumor dan kanker. 

Menurut penelitian para ahli, bahan pembentuk styrofoam, bersifat racun. Ketika 

makanan atau minuman yang masih panas dan berlemak dimasukkan ke dalam 

wadah kemasan styrofoam, maka dengan segera terjadi peruraian terhadap 

kemasan dan menghasilkan monomer-monomer yang bersifat racun. Monomer-

monomer ini dapat berpindah ke dalam makanan yang dibungkus dengan 

styrofoam dan selanjutnya berpindah ke dalam tubuh orang yang 

mengkonsumsinya. Monomer-monomer yang telah masuk ke dalam tubuh tidak 

larut dalam air sehingga tidak dapat dibuang keluar, baik melalui urine maupun 

kotoran, sehingga terjadi penumpukan bahan-bahan kimia di dalam tubuh.  

Penumpukan bahan-bahan kimia berbahaya dari plastik di dalam tubuh dapat 

memicu munculnya kanker. Oleh sebab itu, hidangan panas yang akan disajikan 

ke dalam kotak styrofoam sebaiknya didinginkan terlebih dahulu dan diberi alas 

daun. 

 
Semakin tinggi suhu makanan yang dimasukkan ke dalam styrofoam, semakin 

cepat terjadi perpindahan monomer stirena ke dalam makanan. Apalagi ke dalam 

makanan berwujud cair seperti bakso, mi ayam, sup, sayuran berkuah, dan 

sebagainya. Selain itu, apabila makanan berlemak disimpan dalam styrofoam 
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maka bahan kimia yang terkandung dalam styrofoam akan mudah berpindah ke 

makanan. Perpindahannya akan semakin cepat jika kadar lemak dalam suatu 

makanan atau minuman makin tinggi. Begitu juga, makanan yang mengandung 

alkohol atau asam (seperti lemon tea) juga dapat mempercepat laju perpindahan 

monomer stirena ke makanan. Makanan yang mengandung vitamin A tinggi 

sebaiknya juga tidak dipanaskan di dalam wadah styrofoam, pemanasan akan 

memecahkan vitamin A menjadi toluena (pelarut stirena). 

 
Styrofoam merupakan polimer termoplastik dari nama dagang dari polistrirena 

yang terbuat dari reaksi polimerisasi adisi antar monomer-monomer 

stirena.Stirena merupakan suatu senyawa organik yang mempunyai rumus kimia 

C8H8 yang berwujud cair, tidak berwarna, dan mirip seperti minyak. Monomer-

monomer stirena bergabung menjadi polistirena melalui reaksi polimerisasi adisi. 

Adapun persamaan reaksinya sebagai berikut: 

 
 

Polisterina suatu jenis plastik yang sangat ringan, kaku, tembus cahaya dan 

murah tetapi cepat rapuh. Karena kelemahannya tersebut, polisterina dicampur 

dengan seng dan senyawa butadien. Hal ini menyebabkan polisterina kehilangan 

sifat jernihnya dan berubah warna menjadi putih susu. Kemudian untuk 

kelenturannya, ditambahkan zat plasticizer seperti dioktil ptalat (DOP),  butil 

hidroksi toluena (BHT) atau butyl stearat.  

 
1. Setelah Anda membaca dan mencermati masalah tersebut diatas, 

a. Coba identifikasi monomer styrofoam dan tuliskan produk polimernya pada 

tabel dibawah ini, berdasarkan konsep reaksi berikut:  
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Struktur molekul dan nama 

monomer 

Struktur molekul dan nama produk 

polimer 

 

 

 

 

 

b. Selanjutnya klasifikasikan produk polimer tersebut berdasarkan klasifikasi 

berikut. 

 

 

 

c.  

Gambar  Produk 
Nama 

Polimer 

Jenis klasifikasi berdasarkan 

Asal Monomer 
penyusun 

Ketahanan 
panas 

 
 

 

    

 

d. Setelah Anda memahami sifat dan bahaya yang ditimbulkan oleh kemasan 

styrofoam. Diskripsikan upaya yang dapat Anda lakukan untuk meminimalkan 

bahaya penggunaan kemasan styrofoam. 

2. Selanjutnya Anda diminta mencari produk polimer di lingkungan program 

keahlian Anda.  

 Fotolah produk polimer tersebut.  

 Tempelkan foto pada tempat yang tersedia. 

 Klasifikasikan jenis polimer sesuai dasar klasifikasi berikut. 

 

Foto  Produk 
Nama 

Polimer 

Jenis klasifikasi berdasarkan 

Asal Monomer 
penyusun 

Ketahanan 
panas 

 
 

    
 

 
dst 

    

 

3. Setelah melengkapi tabel, cobalah isi checklist berikut untuk 

mengklasifikasikan ke sub golongan masing-masing jenis polimer. 
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Nama 
produk 

Polimer 

Klasifikasi berdasarkan 

Asal Monomer penyusun Sifat terhadap panas 

Alam Sintetis Homo 
polimer 

Kopolimer Termoset Termoplas 

        

        

        

E.  Latihan/Tugas 

Materi Pelajaran : Polimer 

Kerjaka latihan / tugas berikut. 
 
A. Reaksi Pembentukan Polimer 

1. Polimerisasi 

    Polimer terbentuk melalui proses penggabungan beberapa unit molekul 

menjadi molekul besar (makromolekul atau polimer). Molekul penyusun 

polimer disebut monomer. Pembentukan polimer dari monomernya dapat 

digambarkan  sebagai berikut. 

 

Tuliskan satu kalimat yang mengandung kata monomer, polimer dan 

polimerisasi sehingga menyatakan hubungan antara ketiga kata tersebut. 

 
2. Perhatikan rantai polimer berikut, tuliskan monomernya. 

a.  Polivinilklorida (PVC)  b. Polimetilmetakrilat (PMMA) 

                               
 

3. Polimerisasi Adisi 

Contoh: Pembentukan polietilena dari etilena (etena) 
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Dengan memahami reaksi polimerisasi adisi di atas, tuliskan struktur 

polimer yang terbentuk dari monomer berikut: 

a. Propilena , CH2 = CH – CH3 

b. Vinil klorida , CH2 = CHCl 

c. Stirena                                 

                                                           

 

d.  n CH2 = CH – CH = CH2   +     
 

butadiena                 stirena  
 

e. Metilmetakrilat ,   CH2 = C(CH3)- COOCH3  

4. Polimerisasi Kondensasi 

Perhatikan contoh reaksi polimerisasi pada pembentukan protein, berikut: 

 

Dengan memahami prinsip pembentukan  polimer pada reaksi polimerisasi 

kondensasi diatas, tuliskan struktur molekul polimer yang dibentuk dari 

monomer berikut, jika diketahui reaksinya berdasarkan reaksi kondensasi. 

a. Reaksi pembentukan nilon 

 

http://1.bp.blogspot.com/-Av9PhzsmfW0/UPX7nwVLUCI/AAAAAAAALek/wVOcyBIdSfQ/s1600/reaksi-pembentukan-protein-dari-asam-amino.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Av9PhzsmfW0/UPX7nwVLUCI/AAAAAAAALek/wVOcyBIdSfQ/s1600/reaksi-pembentukan-protein-dari-asam-amino.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Av9PhzsmfW0/UPX7nwVLUCI/AAAAAAAALek/wVOcyBIdSfQ/s1600/reaksi-pembentukan-protein-dari-asam-amino.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Av9PhzsmfW0/UPX7nwVLUCI/AAAAAAAALek/wVOcyBIdSfQ/s1600/reaksi-pembentukan-protein-dari-asam-amino.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Av9PhzsmfW0/UPX7nwVLUCI/AAAAAAAALek/wVOcyBIdSfQ/s1600/reaksi-pembentukan-protein-dari-asam-amino.jpg
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b. Reaksi pembentuk Kevlar (serat sintetis yang digunakan untuk membuat 

rompi tahan peluru)  

 

c. Reaksi pembentukan dakron 

 
5. Apakah perbedaan antara polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi   

        dari sisi monomer pembentuknya. 

B. Penggolongan Polimer 

1. Polimer alam dan polimer sintetis 

Berdasarkan sumbernya polimer dibedakan atas polimer alam dan polimer 

sintetis.Tuliskan polimer berikut, termasuk polimer alam atau polimer sintetis 

 
 

 

 

 

 

2. Homopolimer dan Kopolimer 

a. Berdasarkan jenis monomernya, polimer digolongkan ke dalam 

homopolimer dan kopolimer  

Struktur polimer  .... -M-M-M-M-M-M-M-M-..... adalah jenis homopolimer. 

Struktur polimer  (-A-A-A-B-B-B-A-A-A-B-B-B-)n adalah jenis kopolimer. 

Apa perbedaan antara homopolimer dengan kopolimer?  

Berikan contohnya. 

 
b. Berdasarkan jenis monomernya, kelompokkan polimer berikut kedalam 

golongan homopolimer atau kopolimer dengan memberi tanda ceklist 

 

 

 

No Nama polimer Polimer berdasarkan sumbernya 

1 Amilum   

2 Teflon   

3 Dakron   

4 Poliisoprena   

5 Bakelit   
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No Nama polimer Homopolimer Kopolimer 

1 Polietena   

2 Poliester (dakron)   

3 Nilon 66   

4 Polistirena   

5 Teflon (politetrafluoroetilena)   

6 Tetoron    

7 Polipropilena   

8 Flexiglass (PMMA)   

9 Karet alam   

10 Bakelit    

 

 
3. Polimer termoplas dan polimer termoset 

a. Berdasarkan sifatnya terhadap panas, polimer khususnya plastik 

dibedakan atas polimer termoplas dan polimer termoset. 

 Beberapa benda berikut, kelompokkan ke dalam polimer termoplas dan 

polimer termoset dengan memberi tanda ceklist. 

No Nama polimer Polimer 

termoplastik 

Polimer 

tersetting 

1 Polietilena   

2 Polipropilna   

3 PVC   

4 Melamin   

5 Bakelit    

 
4. Lengkapi tabel berikut dengan kata yang tepat 

 

No Polimer 
Pengelompokkan polimer 

Asalnya Pembuatannya Jenis monomer Sifat termal 

1 Bakelit   Kopolimer termoseting 

2 HDPE     

3 PETE     

4 Teflon     

5 PMMA Buatan  kondensasi   

 

C. Sifat, Penggunaan dan Dampak Polimer 

 
1. Kemukakan sifat-sifat istimewa bahan polimer sehingga banyak digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari maupun industri. 
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2. Berikan penjelasan mengapa plastik termoplastik dapat meliat kena panas,  

sedang plastik termoseting tidak. 

3. Sifat polimer dipengaruhi oleh derajat kristalinitas. Jelaskan maksudnya dan 

apa pengaruhnyah terhadap sifat polimer. 

4. Protein dan nilon keduanya mengandung ikatan peptida sebagai ikatan antar 

monomer. Namun protein sering disebut sebagai polipeptida,  sedang nilon 

sebagai poliamida. Berikan alasannya. 

5. Sebutkan penggunaan polimer berikut : 

a. Bakelit 

b. Resin- Urea formaldehid 

c. Epoksi 

d. Rayon viskosa 

e. SBR 

6. Tuliskan keuntungan menggunakan polimer sintetis dari pada bahan 

tradisional, pada penggunaan benda cetakan, botol, jendela,cat, kain dan 

serat. 

7. Berbagai barang plastik, seperti pipa ember, paralon, lama-kelamaan  

menjadi rapuh sehingga mudah pecah. Mengapa plastik lama-kelamaan 

menjadi rapuh ? 

8. Tuliskan dampak negatif polimer terhadap lingkungan dan kesehatan 

 

F. Rangkuman 

1. Polimer merupakan senyawa makromolekul yang berbentuk rantai yang 

sangat panjang yang terbentuk dari susunan berulang unit molekul 

(monomer) yang melalui reaksi polimerisasi.  

2. Reaksi polimerisasi ada dua jenis yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi 

kondensasi. 

Polimerisasi adisi adalah reaksi pembentukan polimer dari monomer-

monomer yang mempunyai ikatan rangkap (ikatan tak jenuh) melalui reaksi 

adisi. 

Polimerisasi kondensasi adalah reaksi pembentukkan polimer dari 

monomer-monomer yang mempunyai dua gugus fungsi yang sama atau 

berbeda dan disertai dengan pelepasan molekul kecil. 
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3. Penggolongan polimer berdasarkan sifatnya terhadap panas, yaitu polimer 

termoplastik dan polimer termoset. 

Polimer termoplastik adalah polimer yang ketika dipanaskan akan meleleh, 

melunak atau melebur sehingga dapat dicetak kembali (didaur ulang), tetapi 

akan mengeras kembali jika didinginkan.  

Polimer termoset adalah polimer yang pada awalnya liat saat dipanaskan, 

namun sekali didinginkan tidak dapat dilunakkan lagi/polimer sekali cetak. 

4. Penggolongan polimer berdasarkan asalnya, yaitu polimer alam dan polimer 

buatan (sintetis). 

Polimer alam adalah polimer yang terdapat di alam dan dihasilkan dari 

proses metabolisme makhluk hidup.  

Polimer sintetis adalah polimer yang dibuat di pabrik dari bahan baku kimia. 

5. Penggolongan polimer berdasarkan jenis monomernya, yaitu homopolimer 

dan kopolimer. 

Homopolimer adalah polimer yang monomernya sejenis. 

Kopolimer (heteropolimer) adalah polimer yang monomernya tidak sejenis. 

6. Jenis-jenis kopolimer, terdiri kopolimer acak, kopolimer berseling teratur, 

kopolimer balok, kopolimer cangkok. 

7. Penggolongan polimer berdasarkan bentuk susunan rantai, yaitu 

Polimer linier, yaitu polimer  yang susunan rantainya lurus, tidak memiliki 

cabang selain gugus-gugus utama.Sifatnya: titik leleh, kuat tarik dan 

densitas tinggi. 

Polimer bercabang, yaitu polimer yang terbentuk jika beberapa unit ulang 

membentuk cabang pada rantai utama.  

Sifatnya: mempunyai titik leleh, kuat tarik dan densitas rendah. 

Polimer berikatan silang (cross – linking), yaitu polimer yang terbentuk 

karena beberapa rantai polimer saling berikatan satu sama lain pada rantai 

utamanya. Sifatnya sangat keras, kaku dan rapuh. 

8. Sifat-sifat polimer, antara lain:  

sifat ketahanan terhadap panas, sifat kelenturan atau sifat elastis, sifat 

ketahanan terhadap mikroorganisme, sifat kristalinitas,  

9. Polimer banyak dimanfaatkan, di bidang kedokteran, otomotif, pertanian, 

teknik. 
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10. Dampak polimer terhadap lingkungan, menyebabkan pencemaran 

lingkungan,  menyumbat saluran-saluran air, tanggul,  mengemisikan gas 

rumah kaca ke atmosfer, tidak menghemat energi. 

Dampak terhadap kesehatan, menghasilkan asap beracun yang berbahaya, 

pada proses pembakaran yang tidak sempurna, plastik akan mengurai di 

udara sebagai dioksin, gugus atom pada polimer yang terlarut di dalam 

makanan dan masuk ke dalam tubuh akan menyebabkan kanker 

(karsinogenik). 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Guru setelah menyelesaikan latihan dalam kegiatan pembelajaran 1 tentang 

pengertian polimer, reaksi pembentukan polimer, penggolongan polimer, sifat, 

manfaat, dampak polimer dan cara penanggulungannya, diharapkan mempelajari 

kembali bagian-bagian yang belum dikuasai dari  materi yang telah disajikan 

dalam kegiatan pembelajaran 1, 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 kegiatan belajar 1 tentang polimer, 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. 

 

H. Kunci Jawaban 

A. Reaksi Pembentukan Polimer 

1. Polimerisasi merupakan reaksi pembentukan polimer dari monomer-

monomer. 

2. a. CH2 = CHCl 

b. CH2 = C(CH3)- COOCH3 
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3. 

 

4a.  

4b.  

 

 4c.  

 

5. Pada polimerisasi adisi, monomer-monomernya mempunyai ikatan  rangkap 

(ikatan tak jenuh). Pada polimerisasi kondensasi, monomer-monomernya 

mempunyai dua gugus fungsi yang sama atau berbeda. 

 

 

 

 

a. 
 

B 

 

C 

 

D 

 

E 
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B. Penggolongan Polimer 

1. Berdasarkan asalnya 

 

2. Berdasarkan jenis monomernya 

Homopolimer adalah polimer yang monomernya sejenis. 

Contoh :  

 Selulosa dari monomer glukosa 

 Polietilena dari monomer etena 

 Poliisoprena dari monomer isoprena 

Kopolimer (heteropolimer) adalah polimer yang monomernya tidak sejenis. 

Contoh :  

 Nilon 6,6 dari monomer asam adipat dan heksametilendiamin 

 

3. Berdasarkan sifat termalnya 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

No Polimer 
Pengelompokkan polimer 

Asalnya Pembuatannya Jenis monomer Sifat termal 

1 Bakelit Sintetis Kondensasi Kopolimer termoseting 

2 HDPE Sintetis Adisi Homopoimer termoplastik 

3 PETE Sintetis Adisi Homopolimer termoplastik 

4 Teflon Sintetis Adisi Homopolimer termoseting 

5 PMMA Sintetis Adisi Homopolimer termoseting 

No Nama polimer Polimer berdasar sumbernya 

1 Amilum  Polimer alam 

2 Teflon  Polimer sintetis 

3 Dakron  Polimer sintetis 

4 Poliisoprena  Poilmer alam 

5 Bakelit  Polimer sintetis 

No Nama polimer Polimer termoplastik Polimer termoseting 

1 Polietilena √  

2 Polipropilna √  

3 PVC √  

4 Melamin  √ 

5 Bakelit   √ 
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C. Sifat, Penggunaan dan Dampak Polimer 

1. Sifat istimewa bahan polimer: 

 Mudah dibentuk menjadi berbagai macam produk pada suhu rendah 

dengan biaya murah. 

 Ringan, maksudnya rasio bobot/volumnya kecil. 

 Tahan korosi dan kerusakan terhadap lingkungan yang agresif. 

 Bersifat isolator yang baik terhadap panas dan listrik. 

 Berguna untuk bahan komponen khusus karena sifatnya yang elastis dan 

plastis. 

 Massa  molekulnya besar sehingga kestabilan dimensinya tinggi. 

 Kualitasnya dapat ditingkatkan lewat pengubahan struktur kimia, 

penambahan aditif seperti pengisi, penstabil dan pewarna. 

 Dapat dicampur dengan polimer lain, sehingga menghasilkan bahan-bahan 

sesuai dengan yang dikehendaki. 

 Tahan terhadap mikroorganisme 

 
2. Plastik termoplastik melunak terkena panas dan termoset tidak melunak, 

dikarenakan termoplastik memiliki banyak rantai panjang yang terikat oleh 

gaya antar molekul yang lemah (tidak terdapat ikatan saling silang). Dengan 

demikian rantai-rantai polimer mudah bergeser, jika dipanaskan atau 

digerakkan. 

Plastik termoseting memiliki banyak ikatan kovalen yang sangat kuat di 

antara rantai-rantainya, dan adanyaikatan silang antar molekul menyebabkan 

No Nama polimer Homopolimer Kopolimer 

1 Polietena √  

2 Poliester (dakron)  √ 

3 Nilon 66  √ 

4 Polistirena √  

5 Teflon (politetrafluoroetilena) √  

6 Tetoron   √ 

7 Polipropilena √  

8 Flexiglass (PMMA) √  

9 Karet alam √  

10 Bakelit   √ 
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jaringan menjadi kaku, sehingga bahan polimer menjadi keras dan rapuh. 

Dengan pemanasan yang terlalu tinggi akan menyebabkan ikatan-ikatan 

tersebut putus dan termoset akan mudah patah. 

 

        Termoplastik                Termoseting 

3. Derajat kristalinitas merupakan perbandingan antara struktur kristalin dan 

struktur amorf. Polimer kristalin merupakan polimer dengan rantai linier yang 

tersusun rapat, sedangkan polimer amorf banyak tersusun dari polimer rantai 

bercabang. 

Pengaruhnya, polimer kristalin memiliki densitas yang lebih besar daripada 

polimer amorf meskipun material dan massa molekulnya sama. Polimer 

kristalin biasanya lebih kuat dan lebih tahan terhadap dissolution dan 

pelunakan akibat panas.  

4. Karena polimer protein sifatnya berbeda dengan polimer nilon. Serat nilon 

lebih kuat dan kaku sedang serat protein lemas. Jenis polimernya berbeda, 

protein adalah homopolimer sedang nilon tergolong kopolimer. Monomer 

protein asam α-amino sedang monomer nilon asam dikarboksilatdan diamina. 

 

5. Penggunaan polimer berikut : 

a. Bakelit : Alat listrik dan elektronik, bagian mobil, perekat plywood, utensil 

handle 

b. Resin- Urea formaldehid : perekat kayu lapis 

c. Epoksi : Bahan pelapis protektif, perekat, aplikasi - aplikasi listrik dan 

elektronik, bahan lantai industri, bahan pengaspal jalan raya, bahan 

paduan (komposit) 

d. Rayon viskosa: serat tekstik 

e. SBR : ban kendaraan 
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6. Keuntungan polimer sintetis pada : 

a. Benda cetakan, dibuat dari jenis plastik poliproplena, plastik ini kaku 

seperti logam tetapi jauh lebih ringan, juga bisa dicetak pada suhu 

rendah. 

b. Botol , misal botol PET sifatnya lebih ringan daripada kaca dan tidak 

pecah berkeping-keping jika jatuh. 

c. Jendela , misal jendela dari polikarbonat. Polimer ini menghasilkan 

jendela yang tidak akan pecah. 

d. Cat, misal cat akrilik, cat akrilik tidak setajam bau cat minyak dan tidak 

pecah saat kering. 

e. Kain dan serat, misal nilon, Nilon tidak rusak oleh panas dan air dan 

mikroorganisme, bisa ditenun menjadi lembaran besar dari pada wol. 

7. Karena adanya bahan tambahan pada waktu pemrosesan, seperti plasticizer, 

bahan yang menjadikan plastik lebih lunak. Tetapi plasticizer lama-kelamaan 

hilang karena difusi dan penguapan.  

8. Dampak negatif polimer terhadap lingkungan dan kesehatan 

Dampak polimer terhadap lingkungan, menyebabkan pencemaran 

lingkungan,  menyumbat saluran-saluran air, tanggul,  mengemisikan gas 

rumah kaca ke atmosfer, tidak menghemat energi 

Dampak  terhadap kesehatan,  menghasilkan asap beracun yang 

berbahaya, pada proses pembakaran yang tidak sempurna, plastik akan 

mengurai di udara sebagai dioksin, gugus atom pada polimer yang terlarut di 

dalam makanan dan masuk ke dalam tubuh akan menyebabkan kanker 

(karsinogenik). 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2: PLASTIK, KARET 

DAN SERAT 

 
A. Tujuan 

Setelah menelaah kegiatan pembelajaran  2, pembaca diharapkan dapat; 

1. Menjelaskan pengertian plastik. 

2. Menguraikan sifat-sifat plastik. 

3. Menjelaskan sifat keunggulan dan keterbatasan plastik 

4. Menentukan bahan-bahan pembuatan plastik 

5. Menguraikan  jenis-jenis plastik, sifat dan kegunaannya 

6. Menunjukkan  dampak negatif plastik. 

7. Menjelaskan upaya pencegahan dampak negatif plastik. 

8. Membandingkan  perbedaan sifat karet alam dan karet sintetis.  

9. Menjelaskan vulkanisasi karet 

10. Menjelaskan karet reklaim 

11. Menjelaskan pengertian serat 

12. Membandingkan perbedaan bahan-bahan serat alam dan serat buatan.  

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan pengertian plastik. 

2. Menjelaskan sifat-sifat mekanik plastik 

3. Menjelaskan terjadinya deformasi plastik 

4. Menjelaskan keunggulan plastik dan kekurangan plastik 

5. Menjelaskan fungsi bahan-bahan pembuatan plastik 

6. Membedakan jenis-jenis plastik dengan mengidentifikasi sifat-sifatnya 

7. Menjelaskan kegunaan plastik berdasarkan jenisnya. 

8. Menjelaskan bahaya penggunaan plastik bagi kesehatan dan lingkungan 

9. Menjelaskan upaya pencegahan bahaya penggunaan plastik 

10. Menjelaskan polimerisasi adisi dari  karet alam 

11. Menjelaskan tujuan  vulkanisasi karet alam  

12. Membedakan sifat karet alam dan karet sintetis 

13. Menjelaskan pengertian karet reklaim. 

14. Memilih jenis karet yang tepat sesuai kegunaannya 
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15. Menjelaskan pengertian serat 

16. Menjelaskan syarat polimer sebagai serat 

17. Memilih jenis-jenis serat untuk tujuan tertentu dengan memahami sifat-sifat 

serat. 

 

C. Uraian Materi 

2. Plastik, Karet dan Serat 

Industri-industri polimer berkembang pesat selama beberapa puluh tahun 

terakhir, bahkan industri polimer dapat dipandang sebagai industri dasar dalam 

negara industri. 

 
Mengapa polimer sangat disukai dikalangan masyarakat. Hal ini karena polimer 

mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bahan lain, yaitu :  

 Mudah diolah untuk berbagai macam produk pada suhu rendah dengan 

biaya murah. 

 Ringan, maksudnya rasio bobot/volumnya kecil dan tahan korosi. 

 Bersifat isolator yang baik terhadap panas dan listrik. 

 Berguna untuk bahan komponen khusus karena sifatnya yang elastis dan 

plastis. 

 Kualitasnya dapat ditingkatkan lewat pengubahan struktur kimia, 

penambahan aditif seperti pengisi, penstabil dan pewarna. 

 Dapat dicampur dengan polimer lain, sehingga menghasilkan bahan-bahan 

sesuai dengan yang dikehendaki. 

 
Pada kegiatan belajar ini Anda akan belajar tentang pemanfaatan polimer dalam 

kehidupan sehari-hari khususnya tentang penggunaannya polimer sebagai 

plastik, karet, dan serat. 

 
 

1. Plastik 

Plastik merupakan polimer sintetis yang paling populer, karena banyak diguna-

kan dalam kehidupan sehari-hari.  

a. Pengertian Plastik 
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Kata plastik berasal dari bahasa Yunani “plastikos” yang berarti dapat dibentuk. 

Plastik adalah suatu polimer  rantai panjang yang bercabang atau linear yang 

memiliki massa molekul tinggi, dapat dilelehkan atau dilunakkan dengan 

menggunakan api atau suhu panas atau dengan pengaruh tekanan.  

Istilah plastik mencakup semua bahan yang mampu untuk dibentuk. Dalam 

pengertian modern, plastik adalah semua bahan sintetik organik yang berubah 

menjadi plastis setelah dipanaskan dan mampu di bentuk dibawah pengaruh 

tekanan (http://ksupointer.com).   

 

b. Sifat-sifat Plastik 

Plastik memiliki sifat khas yang tidak dimiliki oleh bahan lain, yaitu antara lain: 

1. Sifat kelistrikan, plastik merupakan isolator yang bagus, sehingga banyak 

digunakan untuk tujuan isolasi listrik. 

2. Sifat optik, plastik bersifat transparan sehingga dapat berfungsi seperti kaca. 

3. Suhu pelunakkan  

Suhu pelunakkan terkait dengan temperatur transisi gelas (Tg). Transisi 

gelas dapat diartikan sebagai perubahan fisik polimer dari rubbery/ plastis 

menjadi glassy. Ketika suatu polimer berada pada kondisi di bawah Tg-nya, 

polimer tersebut akan menjadi keras namun rapuh seperti gelas. Dan 

sebaliknya, apabila berada pada kondisi di atas Tg polimer akan plastis dan 

fleksibel.  Sebagai contoh, plastik yang keras seperti polistirena dan polimetil 

metakrilat memiliki Tg di atas temperatur ruang, yaitu sekitar 100oC. Jadi 

pada temperatur ruang, polistirena berada pada kondisi glassy. 

Kita bisa lihat kemasan makanan dari styrofoam, salah satu contoh 

polistirena, pada temperatur ruang bentuknya tertentu (keras/ kaku) namun 

rapuh dan apabila dipanaskan akan menjadi plastis dan akhirnya meleleh. 

Pada saat menjadi plastis berarti telah melewati Tg dan ketika mulai meleleh 

berarti telah melewati Tm (titik leleh).  

 

4. Kekerasan 

Sifat ini menunjukkan ketahanan material (plastik)  terhadap penekanan atau 

indentasi / penetrasi. Sifat ini berkaitan dengan sifat tahan aus yaitu 

ketahanan material terhadap penggoresan atau pengikisan. Plastik 

http://ksupointer.com/


44 
 

termoseting lebih tahan terhadap penetrasi dibandingkan dengan 

termoplastik . 

5. Kekuatan benturan. 

Plastik memiliki kekuatan benturan lebih baik bila dibandingkan dengan 

kaca. Oleh karena itu dapat digunakan untuk menggantikan bahan  

kacamata. 

6. Stabilitas termal /Ketahanan pada suhu tinggi 

 Dengan naiknya temperatur  maka modulus elastis plastik akan menurun, 

kekuatan tarik menurun, dan keuletan naik, sehingga ada beberapa plastik 

yang tidak dapat digunakan pada temperatur tinggi. 

7. Permeabilitas terhadap gas. Permeabilitas adalah kemampuan bagi plastik 

untuk menahan gas-gas agar tidak masuk menembus kedalam bahan 

pangan dan menimbulkan kerusakan. 

8. Memiliki ketahanan sobek 

9. Deformasi 

 Deformasi adalah perubahan bentuk suatu benda karena pengaruh beban 

atau gaya yang diberikan terus menerus. Jika beban ditiadakan dan benda 

akan kembali ke bentuk dan ukuran semula disebut deformasi elastis. Jika 

perubahan bentuk yang terjadi pada benda secara permanen, walaupun 

beban yang berkerja ditiadakan disebut deformasi plastis. Deformasi plastis 

menyebabkan lepasnya ikatan atom suatu bahan dan membentuk ikatan 

dengan atom lain, bahkan jika atom tergeser terus menerus hingga 

menyebabkan dislokasi sampai ke ujung kristal dan terjadi slip, adanya 

deformasi maka bentuk kristal akan berubah menjadi memanjang, dan jika 

beban dilepaskan, atom ini tidak kembali kebentuk awal. 

 

c. Keunggulan  dan Kelemahan Plastik  

Dengan memperhatikan sifat plastik maka disimpulkan plastik memiliki beberapa 

keunggulan dan juga kelemahan. Ada beberapa keunggulan yang dimiliki plastik 

dan ini dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya penggunaan plastik 

untuk menggantikan penggunaan bahan-bahan seperti kayu, logam, kaca dll.  

 
Mengapa demikian? 
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Karena plastik dipandang lebih memiliki keuntungan dibandingkan bahan-bahan 

tradisional. Salah satu alasan untuk penggunaan plastik dalam berbagai aplikasi 

industri adalah karena luar biasanya sifat-sifat yang diberikan oleh plastik dan 

kemudahan dalam proses pengolahannya. Properti plastik dapat disesuaikan 

untuk memenuhi kebutuhan spesifik dengan memvariasikan perubahan atom 

strukturnya. Plastik dianggap lebih awet dan kuat, tahan korosi, tidak dapat 

membusuk, karena plastik lebih tahan terhadap kelembaban udara. Ringan, 

meski bersifat hampir sama dengan logam (awet dan kuat), namun logam 

dianggap terlalu berat dan mahal. Memiliki kekuatan dielektrik yang baik. Plastik 

juga dapat diproduksi dalam berbagai warna. 

 
Disamping keunggulan diatas, plastik juga memiliki kelemahan, yaitu :  

 Plastik dibuat dari bahan-bahan yang dapat habis dan sulit untuk didaur 

ulang. 

 Plastik tidak bisa membusuk secara alami sehingga limbah plastik akan 

menggunung dan dapat merusak pandangan serta berbahaya bagi 

lingkungan.  

 Plastik memiliki kekuatan rendah, tidak seperti logam.  

 Platik tidak tahan panas karena akan meleleh dan pada suhu rendah akan 

mudah rusak.  

 Plastik mudah terbakar atau lapuk dibawah pengaruh sinar matahari. 

 

d. Bahan pembuatan plastik dan fungsinya 

Bahan pembuatan plastik meliputi bahan pokok dan bahan tambahan (aditif). 

Bahan pokok plastik, bisa berasal dari produk-produk pertanian, mineral dan 

bahan organik. Bahan organik yang biasa digunakan seperti: batu bara, gas 

alam, minyak bumi, batu kapur, silika dan belerang. 

 
Proses awal minyak bumi atau minyak mentah dilakukan proses pemurnian. 

Salah satu zat hasil proses pemurnian seperti etana dan propana, selanjutnya 

zat tersebut dipecah dengan menggunakan tungku bersuhu tinggi dan dihasilkan 

etilena dan propilena. Dalam reaktor, etilena dan propilena yang terbentuk 

ditambah dengan katalis, zat-zat aditif untuk membentuk zat seperti tepung, zat 
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seperti tepung merupakan polimer plastik. Selanjutnya dilakukan proses ekstrusi, 

di mana plastik berada dalam bentuk cair.  

  
Plastik yang berada dalam bentuk cair ini dibiarkan mendingin dan kemudian 

dilakukan pelletizer digunakan untuk membentuk polimer menjadi pelet-pelet 

kecil. Pelet-pelet plastik ini kemudian dikirim ke para pelanggan untuk digunakan 

sebagai bahan pembuatan produk-produk plastik.  

 

Gambar 13 Pelet plastik 

            Sumber : http://www.kabarbisnis.com/ 

 

Minyak bumi yang merupakan bahan pokok dalam pembuatan plastik, 

merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu 

perlu dilakukan upaya untuk mengurangi penggunaan bahan minyak bumi. Salah 

satu upaya yang telah dilakukkan yaitu menggabungkan minyak bumi dengan 

karbon dioksida menjadi bahan polypropylene carbonate (PPC). Dengan 

menambahkan karbon dioksida, minyak bumi yang dibutuhkan untuk pembuatan 

plastik berkurang sampai setengahnya. Upaya lain yaitu pembuatan plastik dari 

jagung. Gula karbohidrat yang terdapat pada jagung dapat digunakan untuk 

membuat plastik yang bernama polylactide polymer. Selain itu agar selalu 

melakukan daur ulang terhadap bahan-bahan plastik. 

Untuk membuat barang-barang plastik agar mempunyai sifat-sifat seperti yang 

dikehendaki, maka dalam proses pembuatannya selain bahan baku utama 

diperlukan juga bahan tambahan atau aditif.  

 
Zat aditif adalah senyawa kimia yang jika ditambahkan pada suatu bahan pokok 

atau bahan baku akan meningkatkan sifat kimia dan sifat fisik menjadi seperti 

yang diharapkan.Penggunaan bahan tambahan ini beraneka ragam tergantung 

pada bahan baku yang digunakan dan mutu produk yang akan dihasilkan.  
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Berdasarkan fungsinya, maka bahan tambahan atau bahan pembantu proses 

pembuatan plastik dapat dikelompokkan menjadi:  

 bahan pelunak/plastis (plasticizer), 

 bahan penstabil (stabilizer),  

 bahan pelumas (lubricant),  

 bahan pengisi (filler),  

 pewarna (colorant) dan bahan tambahan lainnya.  

 
Bahan Pelunak (plasticizer) 

Fungsinya mengubah sifat polimer yaitu melunakkan polimer pada jenis polimer 

termoseting. Polimer yang memiliki modulus young yang semakin tinggi maka 

polimer menjadi semakin kaku. Untuk menurunkan kekakuan dan temperatur 

transisi gelas ditambahkan plastisizer 

Bahan Penstabil (stabilizer)  

Fungsi  menaikkan ketahanan terhadap dekomposisi oleh panas, sinar UV, dan 

oksidator, untuk mempertahankan produk plastik dari kerusakan, baik selama 

proses, dalam penyimpanan, maupun aplikasi produk.  

Bahan pengisi (Filler)  

Beberapa bahan polimer, seperti resin phenolformadehid, urea formaldehid, 

poliester, epoksi, umumnya memiliki sifat yang menguntungkan, karena massa 

jenisnya kecil, mudah dibentuk dan tahan karat. Akan tetapi polimer juga memiliki 

kekurangan, seperti kekakuan dan kekuatannya rendah. Oleh karen itu agar 

diperoleh komposit yang lebih baik, maka polimer dipadukan dengan bahan lain 

sebagai filler (bahan pengisi). 

 
Bahan pengisi adalah suatu aditif padat yang ditambahkan ke dalam matrik 

polimer dengan tujuan meningkatkan kualitas bahan. Bahan pengisi berperan 

dalam memodifikasi sifat-sifat dari berbagai bahan polimer, seperti meningkatkan 

sifat-sifat polimer, sifat elektrik, termal, optik, sifat-sifat pemrosesan dari polimer, 

dan dapat juga mengurangi biaya produksi . 

 
Bahan pengisi sering digunakan antara lain tepung kayu, tanah gabus , asbes, 

tepung marmer, lempung , kertas pulp, jagung kulit , mika , bubuk apung , 

karbon, cotton, grafit, silikon karbida , silicon nitrida , alumina, serat kaca, logam 

oksida seperti ZnO , PbO, dan bubuk logam seperti Al , Cu, Pb , dll. 
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Polimer dengan penambahan filler (plastik komposit) banyak digunakan untuk 

berbagai aplikasi, seperti untuk konstruksi pesawat, otomotif, kapal layar, dan 

rangka sepeda modern. Karena sifatnya kuat dan massanya ringan, plastik 

komposit juga banyak digunakan untuk barang-barang konsumen kecil seperti 

laptop, tripod, dan gagang pancing. 

 
Keuntungan modifikasi sifat dasar polimer dengan cara menambahkan bahan 

pengisi, antara lain untuk meningkatkan stabilitas termal, kekuatan, kekerasan 

plastik, penyesuaian hasil akhir yang dinginkan dan untuk memberikan karakter 

khusus pada plastik, sebagai contoh: 

1. Pengisi seperti carborundum , kuarsa dan mika ditambahkan untuk   

meningkatkan kekerasan polimer . 

2. Pengisi seperti asbes ditambahkan untuk memberikan panas dan tahan 

korosi untuk polimer. 

3. Pengisi seperti barium sulfat membuat polimer menolak sinar - X . 

 
Penggunaan plastik lain yang diperkuat dengan filler (bahan pengisi), contohnya:  

1. Paralatan listrik, dengan filler berupa tanah liat pada PVC, untuk 

meningkatkan sifat isolasi listrik . 

2. Plastik termoset seperti resin fenol-formaldehida, resin melamin-urea, 

meggunakan bahan pengisi berupa serat seperti tepung kayu, serat 

sintetis dan kapas, untuk meningkatkan ketahanan benturan bahan plastik. 

3. Industri tekstil, menggunakan filler pada polimer nilon. 

4. Industri listrik dan elektronik, menggunakan filler polypropylene, PET, nilon 

untuk membuat kipas angin, kaset komputer, isolator, kawat dan kabel 

isolasi, bagian switch gear, gulungan. 

5. Barang-barang konsumen seperti pintu, jendela, engsel, kursi,  juga 

menggunakan filler pada polimer dasar polypropylene dan  ABS. 

6. Penggunaan di automotif untuk membuat gagang pintu dan mesin kipas 

pendingin. 

 
Filler (pengisi) menurut fungsinya dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: 

 Filler untuk memperkuat polimer dan meningkatkan sifat bahan, seperti serat 

(fiber), partikel (particulate), lapisan (lamina) dan serpihan (flakes). Contoh 
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penambahan partikel karbon hitam untuk menghasilkan ikatan silang didalam 

elastomer dengan memakai reaksi radikal.  

Filler untuk memperkuat plastik, dipengaruhi oleh tiga hal yaitu, ukuran 

partikel atau luas permukaan, bentuk dan struktur permukaan, aktivitas 

atau sifat-sifat kimia permukaan. 

Filler dengan ukuran partikel yang kecil, permukaan yang aktif secara kimia, 

permukaan yang memiliki pori dan bentuk yang tidak seragam dapat 

meningkatkan adhesi diantara bahan-bahan, sehingga akan memperkuat 

bahan polimer. Ukuran partikel yang kecil artinya luas permukaan partikel 

untuk interaksi antara bahan pengisi dan matrik polimer semakin besar. 

Interaksi di antara matrik polimer dan bahan pengisi inilah, yang dapat 

meningkatkan kekuatan bahan polimer.  

 Filler untuk menghemat resin dengan cara mengisi ruang dan mengurangi 

jumlah resin yang digunakan dalam proses produksi. Contoh penambahan 

talk (campuran beberapa mineral alam yang berupa bubuk putih) pada 

fiberglass resin talc, supaya adonan resin menjadi lebih banyak dan sedikit 

lentur. 

 Meningkatkan selektivitas listrik, contoh dengan penambahan mineral 

lempung dan zeolit sebagai filler.  

 
Pewarna (colorant) 

Colorant,  berfungsi untuk meningkatkan penampilan dan memperbaiki sifat 

tertentu dari bahan plastik. Pertimbangan yang perlu diambil dalam memilih 

warna yang sesuai meliputi : 

 Aspek yang berkaitan dengan penampilan bahan plastik selama pembuatan 

produk warna, meliputi daya gabung, pengaruh sifat alir pada system dan 

daya tahan terhadap panas serta bahan kimia. 

 Aspek yang berkaitan dengan produk akhir, antara lain meliputi ketahanan 

terhadap cuaca, bahan kimia dan solvent. 

 
 

e. Jenis plastik,  sifat dan kegunaannya 

Jenis plastik ada berbagai macam, namun semuanya dapat dikelompokkan 

menjadi dua kelompok utama, yaitu termoplastik dan termoseting.  
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Jenis Termoplastik 

Termoplastik tidak mengalami perubahan dalam susunan kimia sewaktu dicetak 

dan tidak akan menjadi keras meskipun ditekan dan dipanaskan. Jenis plastik ini 

tetap lunak pada suhu tinggi dan baru mengeras ketika didinginkan. Selain itu 

termoplastik dapat dicairkan kembali berulang-ulang dengan pemanasan. 

 
Karakteristik dari termoplastik adalah (1) mampu dicetak dengan penyuntikan, 

penekanan dan ekstruksi, (2) massa jenis rendah sehingga didapat produk yang 

ringan dan kuat, (3) isolator listrik yang baik, (4) tahan terhadap air dan zat kimia 

(5) kurang tahan terhadap panas, (6) kekerasan permukaan berkurang dan 

mudah terbakar. 

 
Sifat-sifat plastik yang khas membuat plastik dapat dibuat menjadi berbagai 

macam produk, seperti lembaran keras dan lentur, plastik busa, serat dan 

barang-barang cetak.  

 
Jenis plastik termoplastik, ciri-ciri dan kegunaannya. 

a. Polietilena (Polietena) / PE 

 Monomer   : etena/ etilena  ( CH2 = CH2 )    

 Struktur polimer  : - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 – 

 Type polimerisasi  : polimerisasi adisi  

 Ciri-ciri plastik PE  :  

Tidak berbau, tidak berwarna dan tidak beracun, fleksibel, massa jenisnya 

rendah, lentur, tidak tahan panas, sukar rusak bila lama berada pada 

keadaan terbuka diudara maupun bila terkena tanah atau lumpur,  

 Logo kemasan 

 
 

Gambar 14 Logo PE 

 Jenis PE dan kegunaannya 

a. PETE atau PET (Polyethylene Terephthalate) 
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Biasanya, pada bagian bawah kemasan botol plastik, tertera logo daur ulang 

dengan angka 1 di tengahnya dan tulisan PETE atau PET (polyethylene 

terephthalate).  

 
Botol Jenis PET/PETE ini direkomendasikan hanya sekali pakai. 

Bila terlalu sering dipakai, apalagi digunakan untuk menyimpan air hangat 

apalagi panas, akan mengakibatkan lapisan polimer pada botol tersebut akan 

meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker). 

                     

Gambar 15 Kemasan plastik PETE 

                 Sumber:s9un.wordpress.com 

 

Plastik ini biasa dipakai untuk botol plastik yang jernih atau  transparan / tembus 

pandang seperti botol air mineral, botol jus, dan hampir semua botol minuman 

lainnya.  

 

b. HDPE (High Density Polyethylene) 

Adalah polietilena massa jenis tinggi. Logo pada kemasan, tertera logo daur 

ulang dengan angka 2 di tengahnya, serta tulisan HDPE (high density 

polyethylene) dibawah segitiga.  

 
HDPE merupakan salah satu bahan plastik yang aman untuk digunakan karena 

kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan 

HDPE dengan makanan/minuman yang dikemasnya. HDPE memiliki sifat bahan 

yang lebih kuat, keras, buram dan lebih tahan terhadap suhu tinggi. Sama seperti 

PET, HDPE juga direkomendasikan hanya untuk sekali pemakaian, karena 

pelepasan senyawa antimoni trioksida terus meningkat seiring waktu. 
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Gambar 16 Kemasan plastik HDPE dan logo kemasan 

Sumber:s9un.wordpress.com mbar  

 
Plastik ini biasa dipakai untuk botol susu yang berwarna putih susu, tupperware, 

galon air minum, kursi lipat, krat tempat botol, peralatan bertekanan dan pipa 

plastik. drum, pipa, saluran, lembaran,film, isolasi, kawat dan kabel.          

c. LDPE (Low Density Polyethylene)  

Adalah polietilena massa jenis rendah. Umumnya pada kemasan tertera logo 

daur ulang dengan angka 4 ditengahnya, serta tulisan LDPE (low density 

polyethylene) yaitu plastik tipe coklat (thermoplastic/dibuat dari minyak bumi). 

 
Ciri-ciri jenis plastik LDPE adalah kuat, agak tembus cahaya, fleksibel dan 

permukaan agak berlemak. Plastik ini dapat didaur ulang, baik untuk barang-

barang yang memerlukan fleksibilitas tetapi kuat, dan memiliki resistensi yang 

baik terhadap reaksi kimia. Barang berbahan LDPE ini sulit dihancurkan, tetapi 

tetap baik untuk tempat makanan karena sulit bereaksi secara kimiawi dengan 

makanan yang dikemas dengan bahan ini. 

 

Gambar 17 Plastik jenis LDPE dan logo kemasan 

                   Sumber : zakylife.wordpress.comGambar   

 
Plastik LDPE biasa dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, film, lapisan 

pengemas, isolasi   kawat dan kabel, barang mainan, botol fleksibel, perabotan, 

bahan pelapis.        

             

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fzakylife.wordpress.com%2F2013%2F10%2F05%2Farti-7-simbol-pada-kemasan-berbahan-plastik%2F&psig=AFQjCNGuF4tiRxCoHJgED9BuBtPxwjK1Jw&ust=1451571363733993&cad=rja
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2. Polipropena (polipropilena) / PP 

 Monomer  : Propena ( CH2 = CH – CH3 ) 
 

 Struktur polimer :

 
 Type Polimerisasi : polimerisasi adisi. 

 Ciri-ciri plastik PP :  

lebih kuat dan ringan, keras dan lentur, mudah dibentuk ketika panas. 

lebih tahan lama, lebih tahan panas,  tahan reaksi asam dan basa dari 

pada PE, ketahanan yang baik terhadap lemak, stabil terhadap suhu 

tinggi dan cukup mengkilap, ketahanan pukul rendah, transparan dan 

memiliki titik leleh  165°C. 

 Kegunaan :  

Karung, tali, botol, insulator (kabel listrik), pipa, peralatan rumah tangga, 

produk-produk kesehatan seperti sendi-sendi buatan, bagian-bagian 

mobil, karpet, film, mainan, ember dan komponen-komponen otomotif, 

kursi plastik. 

 Logo pada kemasan :  

Tertera logo daur ulang dengan angka 5 di tengahnya, serta tulisan PP 

(polypropylene) adalah pilihan terbaik untuk bahan plastik, terutama untuk 

yang berhubungan dengan makanan dan minuman seperti tempat 

menyimpan makanan, botol minum dan terpenting botol minum untuk 

bayi.  

 

(a)                                          (b)                         
Gambar 18  (a). Karpet, (b) tutup kotak kemasan premen dari bahan polipropilena 

 
3. Polivinil klorida (PVC)   

PVC adalah plastik terbanyak kedua yang diproduksi setelah PE.  
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 Mononer  : Vinil klorida (ClCH=CH2) 

 Struktur polimer :  

                                                    
 

 Type polimer  : polimerisasi adisi. 

 Ciri-ciri PVC:  

Kuat, liat dan keras, dapat beradaptasi dan tahan terhadap cuaca, tidak 

terpengaruh oleh zat kimia lain, dapat bersatu dengan pelarut, memiliki 

titik leleh 70°-140° C. 

 Jenis PVC : 

a. Polivinil klorida (PVC) lunak, 

Bersifat tenggelam di air, relatif sulit dibakar, bau menyengat dan 

menusuk,  dan mudah dibentuk. 

b. Polivinil klorida (PVC) keras, 

Bersifat tenggelam di air, relatif sulit dibakar, bau menyengat dan   

menusuk dan susah dibentuk. 

 Kegunaan :  

Pakaian, bingkai jendela, lantai dan kulit buatan,bahan bangunan, pipa 

(paralon), bahan untuk lantai, isolasi kawat dan kabel, film dan 

lembaran, pelapis lantai (ubin plastik), selang, kemasan makanan siap 

saji,peralatan kelistrikan, dashboard mobil, atap bangunan dan lain-lain. 

 
4. Polistirena/ PS 

 Monomer  : stirena  

 

 Struktur polimer :  

 
 Type polimerisasi : Polimer adisi 

 Ciri-ciri PS :  
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Polistirena merupakan jenis plastik busa, dimana busa atau udara 

dimasukkan ke dalam plastik. Sifat PS, ringan, rapuh dan kaku, mudah 

patah, tidak buram dan memiliki titik leleh 95°C. 

 Kegunaan :  

Bahan pengemas seperti untuk mengemas makanan, boneka atau 

benda-benda lembut lainnya yang memerlukan perlindungan dari 

benturan, isolasi busa, perkakas, perabotan, rumah, barang mainan, 

penggaris plastik, cardridge printer, rambu-rambu lalu lintas, dll. 

 

Gambar 19 Styrofoam dari polistirena dan logo kemasan 

Sumber : tupperwarebrandst3ja.blogspot.com 
 
 

5. Flexiglass (Polimetilmetakrilat) 

Polimetilmetakrilat disingkat PMMA yang nama dagangnya Flexiglass. 

  Monomernya  : metil metakrilat  

 

 Struktur polimer PMMA : 

  

  

 Type polimerisasi   : Polimerisasi adisi  

 Ciri-ciri PMMA  :  

 PMMA adalah plastik bening keras tetapi ringan dan kuat, transparan,  

bersifat tenggelam di air, mudah terbakar, kalau dibakar terjadi percikan 

api, bau sedikit manis, dan nyala api kuning kebiru-biruan. 

 Kegunaan : 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Ftupperwarebrandst3ja.blogspot.com%2Fp%2Fbahayanya-bekas-plastik.html&psig=AFQjCNGuF4tiRxCoHJgED9BuBtPxwjK1Jw&ust=1451571363733993
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 Kaca jendela pesawat terbang, lampu belakang mobil, pemantul cahaya, 

cat 

.  

 
Gambar 20 Lampu belakang mobil dari bahan PMMA 

Sumber :perpustakaancyber.blogspot.com 
 
6. Politetrafluoroetilena (PTFE, Teflon) 

 Monomer  : CF2 = CF2  (Tetrafluoroetena)  

 Struktur polimer : - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 – 

 Type Polimerisasai : polimerisasi adisi 

 Ciri-ciri PTFE  :Tahan terhadap panas, terhadap bahan kimia dan  

                                            listrik. 

 Kegunaan  : lapisan tahan panas, anti lengket serta untuk  

                                           Isolator. 

7. Akrilonitril butadienastirena (ABS) 

Merupakan polimer organik dari plastik yang cukup memiliki kekuatan dan 

harganya relatif murah. 

 Monomer  : Akrilonitril-butadiena-stirena 

 Type polimerisasi : polimerisasi kondensasi 

 Ciri-ciri ABS :  

sangat keras, tahan banting dan kekenyalan sangat tinggi.Stabil terhadap 

panas, karena memiliki suhu transisi kaca yang tingginya cukup untuk 

mengurangi deformasi yang tidak diinginkan pada kondisi suhu yang sedikit 

ditingkatkan, namun tidak terlalu rendah agar tetap aman pada setup 

ekstrusi standar, tahan terhadap bahan kimia dan dapat dielektroplanting. 

 Kegunaan :  

1. Peralatan 

Karena keunggulan sifat-sifatnya maka banyak digunakan membuat 

peralatan seperti : hair dryer, korek api gas, telepon, intercom, body dan 

komponen mesin ketik elektronik maupun mekanik, mesin hitung, dll 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCOfgmLKc68gCFcUypgodULICpw&url=http%3A%2F%2Fperpustakaancyber.blogspot.com%2F2013%2F10%2Fjenis-jenis-polimer-dan-kegunaannya.html&psig=AFQjCNFi0K52-ldjldPuEQz_9m6pILMF5A&ust=1446329486693674
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2. Otomotif 

Karena sifatnya yang ringan, tidak berkarat, tahan minyak bumi, maka 

ABS digunakan untuk radiator grill, rumah -rumah lampu, emblem, horn 

grill, tempat kaca spion, dll. 

3. Barang-barang tahan lama : 

o ABS dengan grade tahan nyala api digunakan untuk cabinet TV, kotak 

penutup video, dll. 

o Grade tahan pukul pada suhu rendah dan tahan fluorocarbon dapat 

digunakan untuk pintu dan body kulkas. 

o Penggunaan lain : komponen AC, kotak kamera, dudukan kipas angin, 

meja, dll. 

4. Bangunan dan perumahan : dudukan kloset, bak air, frame kaca, cabinet, 

kran air, gantungan handuk, saringan, dll. 

5. Elektroplated ABS : regulator knop, pegangan pintu kulkas, pegangan 

payung, spare-parts kendaraan bermotor, tutup botol, dll.  

Jenis Plastik Termoset 

Plastik termoset adalah jenis plastik yang mengalami perubahan kimiawi jika 

dipanaskan berulang-ulang. Ketika plastik termoset dipanaskan, ikatan-ikatan 

silang antar polimer di dalam plastik terbentuk. Ikatan silang dalam polimer 

tersebut tersambung menjadi satu membentuk struktur permanen dan kaku. 

Plastik termoset mempunyai ciri-ciri tahan terhadap panas, tidak akan meleleh 

(sukar melunak) ketika dipanaskan dan sukar didaur ulang. Sifat-sifat secara 

umum adalah ringan, daya hantar panas sangat rendah, tahan air, daya sekat 

tinggi, dan tidak dapat menghantarkan listrik. Pada umumnya bahan termoset 

tidak terbakar tetapi akan terpisah dan hancur. Bahan ini tidak dapat larut namun 

rapuh.    

 
Jenis-jenis plastik termoset, sebagai berikut: 

1. Bakelit (fenol formaldehid) 

 Monomer : 
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 Reaksi pembentukan bakelit : 

 

 

Reaksi pembentukan bakelit 
Sumber: perpustakaancyber.blogspot.com 

 

 Tipe polimerisasi  : Kopolimer kondensasi 

 Ciri-ciri : 

Merupakan polimer termoseting yang memiliki ikatan silang. Berupa plastik 

padatan keras, kuat, umumnya warna gelap (hitam, coklat). Bersifat tahan 

panas, tahan terhadap asam lemah dan basa, anti remuk, tidak dapat 

retak, tidak kusut atau memudar karena sinar matahari, terurai oleh asam 

pengoksidasi dan basa kuat. Titik leburnya sangat tinggi dan tahan api. 

Bakelit akan terbakar tanpa melalui proses pelelehan    

 Penggunaan : isolator listrik, instalasi listrik dan alat-alat yang tahan suhu 

tinggi (asbak, fiting lampu listrik),  peralatan elektronik, telepon dan sebagai  

perekat yang sangat baik. 

 

Gambar 21 Lampu listrik bahan bakelit 

Sumber: antikpisan.com 
 

2. Poliuretana (PU) 

Poliuretan adalah jenis polimer yang sangat unik dan luas pemakaiannya. 

Poliuretan ditemukan pada tahun 1937 oleh Prof. Otto Bayer sebagai 

pembentuk serat yang didesain untuk menandingi serat nilon. Tetapi 

penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa poliuretan bukan saja bisa 

digunakan sebagai serat, tapi dapat juga digunakan untuk membuat busa 

(foam), bahan elastomer (karet/plastik), lem, pelapis (coating), dan lain-lain. 
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Seharusnya polimer adalah monomer yang bereaksi membentuk rantai, tapi 

poliuretan bukan terdiri dari monomer uretan, melainkan suatu polimer yang 

terdiri dari pengulangan ikatan uretan (karbamat) 

 
Poliuretan dibuat dengan mereaksikan molekul yang memiliki gugus isosianat 

dengan molekul yang memiliki gugus hidroksil. 

 

 Sifat-sifat poliuretana : 

o daya pegas dan lentur tinggi 

o fiber yang tipis, elastis, dan tidak mudah putus 

o sifat tahan gores. 

o dapat terdegradasi oleh sinar ultraviolet dari matahari 

 Kegunaan:  

Aplikasi poliuretan paling banyak (sekitar 70%) adalah sebagai bahan 

busa, kemudian diikuti dengan elastomer, baru kemudian sebagai lem dan 

pelapis. Beberapa kegunaan poliuretan antara lain: 

o Pengemasan untuk melindungi barang-barang dari benturan. 

o Panel isolator busa yang kaku, segel busa mikroseluler dan gasket, roda 

dan ban karet yang tahan lama, senyawa pot elektrik, segel dan lem 

berkinerja tinggi. 

o Poliuretan yang bersifat lunak, maka yang dihasilkan adalah busa lunak 

seperti pada kasur busa, alas kursi dan jok mobil. Poliuretan yang 

bersifat kaku digunakan untuk insulasi dinding, insulasi lemari es, atau 

insulasi kedap suara. 

o Poliuretan yang keras dapat dibuat menjadi lapisan sangat tipis dan 

akan memiliki efek tahan gores sehingga cocok untuk aplikasi pada cat 

mobil. 
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o Sebagai serat spandex, bahan spandex terkenal sangat elastis dan tidak 

mudah putus. 

o Melapisi bahan yang terkena tekanan mekanik terus-menerus, seperti 

roda gigi, pelapis rol, dan sol sepatu. 

 

Gambar 22 Spon busa  dari bahan poliuretan 

                      Sumber : yysablondigital.weebly.com 
 

3. Urea Formaldehid / UF 

• Monomer  : urea dan formaldehid 

• Tipe polimerisasi : kopolimer kondensasi yang dipanaskan dalam  

                                     suasana basa  (katalis basa)  seperti amoniak   

                                     atau piridin.  

• Struktur molekul urea formaldehid, sebagai berikut: 

 

• Sifat urea formaldehid 

sebagai resin urea formaldehid memiliki kekuatan tarik dan kekerasan 

permukaan yang tinggi, absorpsi air yang rendah, tahan terhadap asam, basa, 

serta tidak dapat melarut dan meleleh. 

• Kegunaan  resin urea-formaldehid 

1. Bahan ini digunakan untuk barang-barang kecil yang digunakan sehari-hari  

seperti pelindung cahaya, soket, alat-alat listrik, kancing, tutup wadah, kotak, 

baki, dan mangkuk. 

2. Salah satu jenis resin yang digunakan sebagai bahan perekat dan pelapis 

kayu atau kertas. 

3. Resin ini digunakan untuk mencegah berkerut dan kusutnya kain katun dan 

untuk mencegah menyusutnya kayu. 
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4.  Digunakan untuk laminating. 

5. Karena resin ini sangat terang warnanya, sehingga cocok digunakan untuk 

pemakaian dekoratif.  

 
4. Resin Epoksi 

Resin epoksi adalah cairan organik dengan massa molekul rendah yang 

mengandung gugus epoksida. Epoksi memiliki tiga atom di cincinnya, yaitu satu 

oksigen dan dua atom karbon. Untuk menghasilkan epoksi dengan berbagai 

macam sifat viskositas, impact, degradasi, dan lain-lain, maka ditambahkan 

pengeras (hardener), pelunak (plasticizer), dan pengisi (filler). 

Penggunaan epoksi sangat luas mencakup perekat, pelapis dan sebagai 

material komposit.  

o Sebagai perekat, epoksi dapat digunakan sebagai lem segala jenis benda 

seperti batu, kaca, porselen, besi, dan masih banyak lagi yang lain. 

Contoh pada perbaikan dan perakitan perahu. 

o Sebagai pelapis, epoksi juga dapat digunakan untuk melapisi permukaan 

barang-barang, misalnya papan, karton tebal, atau yang lain. Banyak 

barang-barang yang kita beli ternyata dilapisi oleh epoksi. Lapisan epoksi 

ini juga berwarna-warni. Melapisinya juga cenderung mudah, tinggal 

dipoleskan tipis saja, kemudian tunggu kering. Selain barang tersebut 

menjadi kuat juga tampil semakin cantik. Daya rekat epoksi serupa 

dengan sistem laminating. 

o Sebagai material komposit, epoksi banyak digunakan dalam aplikasi 

industri pesawat terbang dan kapal. 

 

 
 

Gambar 23 Epoksi sebagai pelapis lantai tampil cantik dan kuat 

Sumber : www.epoksiboya-epoksirecine.com 
 

 

 

http://www.epoksiboya-epoksirecine.com/
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 Sifat epoksi: 

Kekuatan tarik dan tekan tinggi, viskositas dan tingkat alirannya rendah, 

ketahanan termal yang tinggi, dan mudah dibentuk tanpa dipanaskan terlebih 

dahulu. Tahan terhadap bahan kimia, sedikit volatiles. 

f. Dampak plastik terhadap kesehatan dan upaya pencegahan 
   
Dalam  pembuatan  plastik  seperti  PVC, selalu  ditambahkan  bahan  

pelembut/plasticizers, seperti  epoxidized soybean oil (ESBO), di(2-ethylhexyl) 

adipate (DEHA), dan bifenil poliklorin (PCB) agar tidak bersifat kaku dan 

rapuh.  

 
Bahan pelembut  seperti  PCB  sekarang  sudah  dilarang  pemakaiannya  

karena  dapat  menimbulkan kematian jaringan dan kanker pada manusia 

(karsinogenik). Tanda dan gejala dari keracunan ini berupa pigmentasi pada 

kulit dan benjolan-benjolan, gangguan pada perut, serta tangan dan kaki 

lemas. Sedangkan pada wanita hamil, mengakibatkan kematian bayi dalam 

kandungan serta bayi lahir cacat.  

Bahan pelembut lain yang dapat menimbulkan masalah adalah DEHA yang 

aktivitasnya  mirip  dengan  hormon  estrogen  (hormon  kewanitaan  pada  

manusia). Berdasarkan  hasil  uji pada  hewan,  DEHA  dapat  merusakkan  

sistem  peranakan  dan  menghasilkan  janin  yang  cacat, selain 

mengakibatkan kanker hati.  

 
Bahaya membakar bahan yang terbuat dari plastik, dapat mendatangkan 

masalah tersendiri bagi kita. Plastik yang dibakar akan mengeluarkan asap 

toksik yang apabila dihirup dapat menyebabkan sperma menjadi tidak subur 

dan terjadi gangguan kesuburan. Pembakaran PVC akan mengeluarkan 

DEHA yang dapat  mengganggu  keseimbangan  hormon  estrogen  manusia.  

Selain itu  juga dapat mengakibatkan kerusakan kromosom dan menyebabkan 

bayi-bayi lahir dalam kondisi cacat. 

 
o Upaya pencegahan 

1. Gunakan  plastik  dari  bahan  polyethylene  (PE)  dan  polypropylene  (PP)  

untuk  pembungkus makanan.  
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2. Hindari  penggunaan  botol  susu  bayi dan  cangkir bayi  (dengan  lubang  

penghisapnya)  berbahan polycarbonate. Pilih botol susu berbahan kaca, 

polyethylene, atau polypropylene, atau cangkir bayi berbahan  stainless  

steel,  polypropylene,  atau  polyethylene.  Untuk  dot,  pilihlah  yang  

berbahan silikon, jangan yang berbahan lateks.  

3. Pengusaha  katering  sebaiknya  kembali  menggunakan  kotak  karton  

dan  pelapis  plastik  PE/PP, jangan  dibiasakan  menggunakan  kemasan  

styrofoam  yang  biasanya  berbentuk  gelas  atau mangkuk, apalagi jika 

makanan di dalamnya disiram dengan kuah panas.  

4. Hindari  membungkus  makanan  dengan  plastik  hasil  daur  ulang. 

5. Janganlah menyimpan air minum ataupun makanan dalam keadaan panas 

pada wadah plastik.  

6. Hindari penggunaan plastik untuk membungkus makanan yang 

mengandung kadar asam tinggi, seperti sari buah, sirup, minuman 

berkarbonasi dll. 

7. Hindari  penggunaan  botol  plastik  untuk  menyimpan  air  minum.  Jika  

penggunaan  botol  plastik berbahan  PET (kode 1) dan HDPE  (kode 2), 

tidak  dapat dicegah,  gunakanlah  sekali pakai  dan segera dihabiskan 

karena  pelepasan senyawa antimoni trioksida terus  meningkat seiring  

waktu.  

8. Jangan  menggunakan  plastik  ketika  memanaskan  makanan,  terutama  

plastik  yang  dibuat  dari PVC atau PS. Untuk memasak dengan oven 

microwave, gunakan jenis kemasan food grade yang khusus digunakan 

untuk oven. 

9. Bungkuslah terlebih dahulu makanan dengan daun pisang atau kertas 

sebelum dibungkus dengan plastik pembungkus ketika akan dipanaskan di 

microwave oven. 

10. Cobalah untuk  menggunakan  kemasan  berbahan  kain  untuk  

membawa sayuran, makanan, ataupun belanjaan dan gunakanlah 

kemasan berbahan stainless steel atau kaca untuk menyimpan makanan 

atau minuman. 

11. Cegah penggunaan piring dan alat makan plastik untuk masakan.  

Gunakanlah alat makan berbahan stainless steel, kaca, keramik, dan kayu. 
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2. Karet  
 

Karet adalah suatu benda yang bersifat elastis, dapat ditarik dan kembali ke 

bentuk semula ketika dilepaskan. Karet merupakan bahan penting dalam teknik 

listrik, misal  sebagai isolator, hantaran listrik, sepatu kabel, perkakas pemasang 

instalasi listrik dll. Karet dibedakan menjadi dua macam yaitu karet alam dan 

karet sintetis 

 
a. Karet Alam 

Secara kimiawi karet alam adalah suatu polimer alam elastis dari senyawa 

hidrokarbon yaitu 2-metil-1,3-butadiena (isoprena) (C5H8), yang melalui 

polimerisasi adisi alami membentuk makromolekul poliisoprena. Senyawa 

poliisoprena terkandung dalam lateks, getah putih dari pohon karet (Havea 

Brasileansis).  

Struktur monomer isoprena sebagai berikut: 

 

 

Struktur karet alam poliisoprena, sebagai berikut: 

 

Reaksi polimerisasi karet alam (poliisoprena), terjadi dengan membuka salah 

satu ikatan rangkap isoprena dan ikatan rangkap yang lainnya berpindah. 

 
Karet alam memiliki ciri-ciri sebagai berikut : daya elastisitas baik, tidak mudah 

aus dan tidak mudah panas karena gesekan, memiliki daya tahan tinggi terhadap 

keretakan, daya legket tinggi terhadap berbagai bahan. 

 
Karet alam diperoleh dari lateks terkadang tidak dapat digunakan dalam industri, 

karena  pada karet alam yang dihasilkan terjadi beberapa perubahan atau dikata 

kan karet memiliki cacat, dengan ciri-ciri seperti : 
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1. Menjadi lembut dan lengket selama musim panas . 

2. Menjadi keras dan rapuh selama musim dingin . 

3. Mengembang dalam minyak . 

4. Bersifat plastis saat mendapat  tekanan terus menerus.  

5. Mudah berubah oleh  pengaruh bahan kimia.  

 

 Vulkanisasi karet 

Pertama kali karet berupa material yang sangat lentur seperti permen karet yang 

lengket. Untuk mengubah karet menjadi material yang elastis, maka karet harus 

divulkanisasi. Proses vulkanisasi dilakukan dengan memanaskan karet yang 

dicampur belerang pada suhu sekitar 1400C.  

Atom belerang akan berikatan dengan atom C diantara dua polimer. Ikatan silang 

C-S-C akan membuat karet lebih kuat dan elastis. Gambar 2.15. Vulkanisasi 

akan menambah jumlah ikatan silang diantara polimer karet. Penambahan 2%-

4% belerang akan membuat karet lebih elastis dan lembut. Penambahan 

belerang pada karet  lebih dari 30%,  karet menjadi keras dan disebut dengan 

istilah  “Ebonit”. 

 

Gambar 24 Reaksi vulkanisasi karet 

 
Pada vulkanisasi terbentuk „jembatan belerang‟ antara rantai-rantai polimer. 

Apabila karet yang telah tervulkanisasi diregangkan, jembatan belerang 

menahan rantai-rantai polimer sehingga tidak mudah putus, dan jika regangan 

ditiadakan karet akan kembali kebentuk semula. 
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Perbandingan sifat karet alam dan karet vulkanisasi  

Tabel  2.1 Perbandingan karet alam dan karet vulkanisasi 

 

Karet Alam Karet Alam Yang telah Di 

Vulkanisasi 

Lunak dan lengket pada suhu tinggi Keras dan tidak lengket pada suhu 

tinggi 

Kekuatan tarik atau kekuatan tensil rendah 

dan tidak kuat  

Kekuatan tensil tinggi dan kuat 

Daya pegas atau elastisitas rendah Daya pegas atau elastisitas tinggi 

Hanya dapat digunakan pada temperatur 10
0
 

C - 60
0
 C. 

Dapat digunakan pada temperatur 

dari  -40
0
 C sampai 100

0
 C  

Resisten terhadap Abrasi Rendah Resisten Terhadap Abrasi Tinggi 

Menyerap Banyak Air  Menyerap Sedikit Air 

 Dapat cair di larutan ether, carbon 

disuphide, carbon tetrachlo ride, petrol dan 

turpentine 

Tidak dapat dilarutkan pada larutan 

biasa 

Terpengaruh oleh bahan kimia dan minyak 

serta cuaca 

Tidak terpengaruh oleh bahan kimia 

dan minyak serta cuaca 

 

 

Gambar 25  Karet vulkanisir 

          Sumber: www.Industrikaret.com 

 

 Penggunaan Karet Alam  

Bahan ini digunakan secara luas untuk aneka ban kendaraan ( dari sepeda, 

motor, mobil, traktor, hingga pesawat terbang ), pengemas karet, penutup isolasi 

listrik, sol sepatu, sabuk  penggerak mesin besar dan mesin kecil, pipa karet dan 

dan bahan-bahan pembungkus logam. 

 
Bahan baku karet juga banyak digunakan untuk membuat perlengkapan seperti 

sekat atau tahanan alat-alat penghubung dan penahan getaran. Karet bisa juga 

dipakai untuk tahanan dudukan mesin. Pemakaian lapisan karet pada pintu, kaca 

pintu, kaca mobil, dan pada alat-alat lain membuat  pintu terpasang kuat dan 

http://www.industrikaret.com/


67 
 

tahan getaran serta tidak tembus air. Dalam pembuatan  jembatan sebagai 

penahan getaran juga menggunakan karet. 

b. Karet Sintetis 

Karet sintetis adalah karet tiruan yang dibuat melalui pengolahan kimiawi. 

dengan mengandalkan bahan baku minyak bumi. Sifat karet sintetis memiliki 

daya tahan terhadap panas, minyak, pengaruh udara dan kedap gas. 

 

 Jenis karet sintetis, sifat dan manfaatnya 

Jenis karet sintetis dapat dikelompokkan menurut kegunaannya, yaitu: 

1. Karet sintetis untuk kegunaan umum, yaitu: 

SBR (Styrene Butadiene Rubber), BR (Butadiene Rubber) atau PR 

(Polybutadiene Rubber), IR (isoprene rubber) 

2. Karet sintetis untuk kegunaan khusus, seperti karet yang memiliki ketahanan 

terhadap minyak, oksidasi, panas atau suhu tinggi, dan kedap gas, yaitu:  

IIR (Isobutene Isoprene Rubber), NBR (Nytrite Butadine Rubber), CR 

(Chloroprene Rubber), dan EPR (Etylene Propylene Rubber). 

 
Karet sintetis untuk kegunaan umum 

a. SBR (Styrene Butadiene Rubber)  atau  Buna-S (Butadiena Stirena) 

Merupakan Kopolimer dari Stiren – Butadien ( SBR ). Sifatnya bervariasi 

bergantung pada perbandingan mol kedua bahan itu. Biasanya yang dicampur 

adalah 5 – 6 mol butadiene dan 1 mol stiren. Bila stiren melebihi 50% 

kekenyalannya hilang dan bahan menjadi kaku. Belerang ( S ) digunakan 

sebagai zat vulkanisasi untuk membuat jaringan tiga dimensi. 

 
Sifat – sifat SBR : 

Bahan tak berwarna, dan tembus cahaya. Sifat mekaniknya lebih unggul 

dalam ketahanan abrasi dan memiliki karakteristik tertentu pada temperatur 

rendah dan tinggi dibandingkan dengan karet alam. Biasanya bahan 

digunakan untuk daerah -30oC sampai 150oC.Ketahanan minyaknya lebih baik 

dari pada karet alam, tetapi bahan larut dalam hidrokarbon aromatic dan 

pelarut terklorinasi. 

Pada struktur SBR masih mengandung ikatan rangkap, sehingga dapat 

divulkanisasi. Karet sintetis jenis SBR merupakan karet sintetis yang paling 
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banyak diproduksi dan digunakan. SBR mempunyai daya tahan terhadap 

oksidasi dan abrasi yang lebih baik daripada karet alam, tetapi beberapa sifat 

mekaniknya kurang. SBR tidak mudah terkikis dan kalor atau panas yang 

ditimbulkan juga rendah. SBR yang tidak diberi tambahan bahan penguat 

memiliki kekuatan yang lebih rendah dibandingkan vulkanisir karet alam. 

 
Reaksi pembentukan SBR 

 

Penggunaan  

Bahan ini lebih banyak digunakan dari karet alam yaitu untuk pengemas yang 

tahan panas, ban mobil, ban mesin, kabel frekuensi tinggi, kabel yang tahan 

panas dan dingin, sol sepatu, dsb.   

b. BR (Butadiene Rubber) atau PR (Polybutadiene Rubber) 

Polibutadiena dibuat dari monomer 1,3-butadiena

 

Monomer dari polibutadiena mirip dengan monomer karet alam, tetapi sifat-

sifatnya yang sangat berbeda dengan karet alam. Polibutadiena tidak tahan 

terhadap bensin atau minyak sehingga tidak baik untuk digunakan sebagai 

ban. Karet jenis ini lebih lemah, daya lekat lebih rendah, dan pengolahannya 

juga tergolong sulit.. Untuk membuat suatu barang biasanya karet butadiena 

dicampur dengan karet alam atau karet sintetis. 

c. IR (isoprene rubber) atau polyisoprene rubber 

Jenis karet ini mirip dengan karet alam karena sama-sama merupakan 

polimer isoprene. Jenis IR memiliki kelebihan lain dibanding karet alam yaitu 

lebih murni dalam bahan dan viskositasnya lebih mantap. 
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Karet sintetis untuk kegunaan khusus 

a. IIR (Isobutene Isoprene Rubber) 

IIR sering disebut butyl rubber sifat mempunyai sedikit ikatan rangkap 

sehingga IIR lebih tahan terhadap pengaruh oksigen dan ozon. IIR juga 

terkenal kedap gas. Dalam proses vulkanisasinya, jenis IIR lambat matang 

sehingga memerlukan bahan pemercepat dan belerang. IIR yang divulkanisir 

dengan damar fenolik menjadikan bahan tahan terhadap suhu tinggi serta 

tahan proses pelapukan/penuaan. 

Jenis IIR dapat dimanfaatkan untuk pembuatan ban kendaraan bermotor,  

pembalut kawat listrik, serta pelapis bagian dalam tangki penyimpan lemak 

atau minyak. 

b. NBR (Nytrite Butadine Rubber) atau Buna –N (Butadiena Nitril) 

NBR (nytrile butadiene rubber) atau acrilonytrile buatadiene rubber 

Merupakan polimer dari kopolimerisasi butadiena dan akrilonitril dengan 

perbandingan keduanya yang bervariasi. Bila perbandingan akrilonitril lebih 

banyak dari pada butadiena, maka bahan bertambah kaku, makin tinggi 

kekenyalan tariknya, dan makin rendah perpanjangannya. 

 
Reaksi polimerisasi Buna - N 

 

 
NBR adalah karet sintetis untuk kegunaan khusus dan paling banyak 

dibutuhkan. Keunggulan sifat NBR adalah tahan terhadap minyak. Sifat ini 

disebabkan oleh adanya kandungan akrilonitril didalamnya. Semakin besar 

kandungan akrilonitril yang dimiliki maka daya tahan terhadap minyak, lemak 

dan bensin semakin tinggi tetapi elastisitasnya semakin berkurang. 
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Kelemahan NBR adalah sulit untuk diplastisasi. NBR memerlukan pula 

penambahan bahan penguat serta bahan pelunak senyawa ester. 

 
Sifat – sifat NBR 

Bahan berwarna agak ke coklatan dan transparan, ketahanan abrasinya baik. 

Bahan lebih menguntungkan pada suhu rendah, suhu kerapuhannya kira kira 

– 30oC. Karena mempunyai gugus polar (- CN ), maka zat ini larut dalam 

pelarut polar, tetapi tak larut dalam pelarut nonpolar dan bensin. NBR tahan 

terhadap minyak dan nyala api. Bahan ini mempunyai sifat listrik lebih unggul 

daripada karet alam.  

 
Penggunaan NBR 

Untuk selang yang tahan minyak (saluran minyak), selang bensin, ban, dan 

sepatu. Dengan penambahan beberapa bahan pengantar listrik, dapat dibuat 

karet yang dapat menghantarkan listrik dan yang juga dapat digunakan untuk 

perekat. Pencampuran dengan resin fenol meningkatkan kekuatan impaknya. 

 
c. Neoprene Rubber atau Karet Kloroprena (CR) 

Monomer dari polikloroprena adalah kloroprena, yaitu 2-kloro-1,3-butadiena. 

Monomer ini mirip dengan monomer karet alam isoprena, tetapi cabang metil 

diganti dengan atom klorin. Adanya atom klorin yang bermuatan negatif 

menjadikan polimer ini berkutub dan tahan terhadap minyak dan bensin. 

 

Karet polikloroprena / Cloroprena Rubber / CR, memiliki ketahanan terhadap 

minyak tetapi dibandingkan dengan NBR ketahanannya masih kalah. CR 

juga memiliki daya tahan terhadap pengaruh oksigen dan ozon di udara, 

bahkan juga terhadap panas atau nyala api. Pembuatan karet sintetis CR 

tidak divulkanisasi dengan belerang melainkan menggunakan magnesium 

oksida, seng oksida dan bahan pemercepat tertentu. Minyak bahan pelunak 

ditambahkan ke dalam CR untuk proses pengolahan yang baik. 
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Penggunaan karet sintetis CR banyak digunakan untuk selang, seperti  pipa 

selang oli, selang bensin, tabung untuk membawa minyak dan gas korosif, 

kemasan barang isolator kawat dan kabel, CR juga banyak digunakan dalam 

automotif untuk  pembuatan hose tube, hose hidraulik, dalam industri 

pembinaan pipa gasket-gasket pelabuhan dan filem untuk bumbung 

bangunan. 

 
d. EPR (ethylene propylene rubber) 

Ethylene propylene rubber sering disebut EPDM karena tidak hanya 

menggunakan monomer etilen dan propilen pada proses polimerisasinya 

melainkan juga monomer ketiga atau EPDM. Pada proses vulkanisasinya 

dapat ditambahkan belerang. Adapun bahan pengisi dan bahan pelunak 

yang ditambahkan tidak memberikan pengaruh terhadap daya tahan. 

Keunggulan yang dimiliki EPR adalah ketahanannya terhadap sinar 

matahari, ozon serta pengaruh unsur cuaca lainnya. Sedangkan 

kelemahannya pada daya lekat yang rendah. 

e. Thiokol 

Diperoleh melalui polimerisasi etilena diklorida dengan natrium polysulfida .  

 

Sifat thiokol: elastis, bisa menahan dingin, sifatnya tidak terpengaruh oleh 

bensin, minyak, dll. Kelemahan dalam kekuatan tarik dan kekenyalan, baunya 

sangat tidak enak dan menguntungkan dalam ketahanan terhadap cuaca 

(tahap terhadap suhu rendah) dan ketahanan terhadap ozon, sifat perekat 

yang baik. 

 

Penggunaan Thiokol: 

 untuk membuat pipa selang  

 pembungkus kabel 

 kemasan barang 

 zat perekat kaca mobil,  
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 pelapis tangki bahan bakar di dalam sayap pesawat terbang 

 karena tahan suhu rendah, digunakan sebagai pengikat bahan bakar 

roket pendorong satelit dan pesawat ruang angkasa. 

 
c. Kelebihan karet alam dibanding karet sintetis 

Kelebihan karet alam:  

1. Memiliki daya elastisitas dan daya lenting sempurna 

2. Memiliki plastisasi yang baik sehingga pengolahannya mudah 

3. Memiliki tingkat keausan tinggi (tidak mudah aus). 

4. Tidak mudah panas 

5. Memiliki daya tahan tinggi terhadap keretakan 

 
Keunggulan karet sintetis seperti tahan terhadap berbagai zat kimia dan 

harganya yang cenderung bisa dipertahankan supaya tetap stabil, distribusinya 

lebih mudah. 

 
d. Karet Reklaim 

Karet reklaim merupakan karet daur ulang, yang dihasilkan dari pengolahan 

kembali barang-barang karet bekas atau limbah karet, seperti tabung, gasket, 

selang dan terutama ban-ban mobil bekas. Karet reklaim biasanya digunakan 

sebagai bahan campuran.  

Karet hasil campuran ini memilki sifat mudah dibentuk, memiliki daya lekat yang 

baik, produk yang dihasilkan juga lebih kukuh dan lebih tahan lama dipakai. 

 
Kelemahan dari karet reklaim adalah kurang kenyal dan kurang tahan gesekan. 

Karet direklamasi memiliki kekuatan tarik kurang , elastisitas rendah dan memiliki 

ketahanan aus yang sangat rendah bila dibandingkan dengan karet alam . 

 
Proses reklamasi karet dilakukan sebagai berikut: 

1. Pemotongan limbah karet menjadi bagian kecil-kecil atau dijadikan serbuk 

dengan menggunakan 'cracker'. 

2. Penghilangan atau pemurnian zat pengotor seperti besi, melalui pemisah 

elektromagnetik. 

3. Pemurnian serat dari limbah karet dengan larutan soda kaustik pada  suhu 

2000 C di bawah tekanan selama 8 sampai 15 jam di 'steam otoklaf  
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4. Penambahan minyak bumi  atau batubara dan pelunak 

5. Devulkanisasi atau penghilangan belerang. 

6. Pencucian dengan semprotan air dan dikeringkan di udara panas 

7. Akhirnya, reklamasi karet dicampur dengan tanah liat, blok karbon dll. 

 

Gambar 26 Karet reklaim 

Sumber: reclaim-rubber.blogspot.com.com 

 

Penggunaan karet reklaim 

Karet reklaim banyak digunakan untuk pembuatan ban, tabung, lantai mobil , ikat 

pinggang , selang , wadah baterai, sepatu , dll. 

 

3. Serat 

Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen 

yang membentuk jaringan memanjang yang utuh.  

 
Polimer dapat diubah menjadi serat dengan persyaratan sebagai berikut:  

(https://muhammadyusuffirdaus.wordpress.com/category/material-science/) 

1. Linier dan mempunyai massa molekul lebih dari 10. 000, tetapi  tidak  boleh  

terlalu  besar  karena  sukar  untuk  dilelehkan  atau dilarutkan. 

2. Simetris dan dapat mempunyai gugus-gugus samping yang besar yang 

dapat mencegah terjadinya susunan yang rapat. 

3. Harus memberi kemungkinan untuk mendapatkan derajat orientasi yang 

tinggi, yang dengan cara penarikan mempunyai kekuatan serat yang tinggi 

dan kurang elastik. 

4. Harus mempunyai gugus polar yang letaknya teratur untuk mendapatkan 

kohesi antar molekul yang kuat dan titik leleh yang tinggi. 

5. Mudah diberi zat warna, apabila serat diberi zat warna maka sifat fisika serat 

tidak boleh mengalami perubahan yang mencolok dan warna bahan 

makanan jadinya harus tetap tahan terhadap cahaya dan pencucian. 

http://www.google.com/
https://muhammadyusuffirdaus.wordpress.com/category/material-science/
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Pada pembahasan polimer serat akan ditekankan tentang serat tekstil.  

Serat yang digunakan dalam tekstil dapat berasal dari alam dan dari buatan 

manusia. 

•  Serat alam  : dari binatang, tumbuh-tumbuhan, dan mineral 

•  Serat buatan : dari polimer alam, polimer sintetik, dan lainnya. 

 

a. Serat alam 

Serat alam menurut sumbernya digolongkan menjadi :   

1. Serat tumbuhan (selulosa) 

Serat tumbuhan, didapat dari bagian tumbuhan seperti, biji, batang dan 

daun. Serat tumbuhan merupakan polimer dari selulosa.  

Contoh serat tumbuhan meliputi lenan untuk bahan kain lena, kapas untuk 

bahan T-shirt, seprai dan pakaian dalam, yute, sisal, kapuk dan kenaf untuk 

membuat kain yang kasar, karung dan tali.   

 

 Kapas 

Kapas merupakan serat alam dari polimer karbohidrat (selulosa), yang 

terdapat dalam biji kapas. Sifat serat kapas memiliki kekuatan yang cukup 

tinggi dan dapat dipertinggi dengan proses perendaman dalam larutan soda 

kaustik. Hal ini juga akan menambah kilau dan daya serap serat pada waktu 

pencelupan atau proses kimia lainnya. Kekuatan serat kapas terutama 

dipengaruhi oleh kadar selulosa dalam serat, panjang rantai molekul dan 

orientasinya.  

 
Kekuatan serat kapas dalam keadaan basah lebih tinggi dibandingkan dalam 

keadaan kering. Serat kapas pada umumnya tahan terhadap penyimpanan, 

pengolahan, dan pemakaian sehari-hari. Kapas bersifat higroskopis atau 

menyerap air. Kapas memiliki ketahanan terhadap panas yang tinggi, dan 

tahan sabun alkali. Kapas tidak tahan terhadap asam dan akan rusak 

membentuk hidroselulosa. Lebih jauh asam kuat akan melarut kapas.  

Bahan tekstil dari selulosa (kapas) memiliki karakteristik : bahan terasa dingin 

dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap 

jamur, mudah terbakar. Kapas mudah diserang oleh jamur dan bakteri 
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terutama pada keadaan lembab, dan pada suhu hangat, kapas memiliki 

beberapa sifat istimewa, misalnya mudah dicuci, dan dalam pemakaiannya 

nyaman saat dipakai, menyerap panas tubuh sehingga kapas lebih unggul 

dari serat-serat lain.  

       
2. Serat hewan (protein) 

 Serat wol 

Serat wol bersifat melepaskan uap air secara perlahan-lahan, sewaktu wol 

melepaskan uap uap air akan menimbulkan panas pada bahan tekstil, 

sehingga cocok untuk jaket. Wol tahan kusut dan bersifat dapat menahan 

lipatan, misalnya karena penyetrikaan. Wol dan serat-serat yang sejenis 

merupakan serat-serat alam yang dapat (felting) menggumpal, apabila 

dikerjakan dalam larutan sabun bersuhu panas. Serat wol, mempunyai ciri-ciri 

agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalan tinggi, elastisitas tinggi, dan 

merupakan penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. 

 

 Serat sutera 

Serat sutera berbentuk filamen, dihasilkan oleh larva ulat sutera pada saat  

membentuk kepompong.  

Serat sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak 

mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, kurang tahan terhadap sinar 

matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, sukar terbakar, 

cepat padam, berbau seperti rambut terbakar, bekas pembakaran berbentuk 

abu hitam, bulat, dan mudah dihancurkan. 

3. Serat mineral 

Serat ini berasal dari bahan galian, contoh serta asbes, serat kaca. 

 Serat asbes 

Serat asbes adalah serat yang diperoleh dari macam-macam batu karang 

yang berubah perlahan-lahan menjadi kristal dan mengandung serat. 

Sifat-sifat serat asbes: 

a. Tahan gesekan, tahan terhadap macam-macam cuaca 

b. Dapat menyerap suara 

c. Penghantar panas yang baik dan merupakan kondensator. 
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Penggunaan serat asbes: 

a. Untuk tenunan pakaian yang tidak dapat terbakar (pakaian pemadam 

kebakaran) 

b. Tabir, bahan isolasi 

c. Bahan campuran pembuatan atap 

d. Pelapis benda-benda sebagai pemadam kebakaran 

e. Pelapis rem dan kopling 

    

Gambar 27 Atap gelombang dari serat asbes 

          Sumber: direktorimaterial.blogspot.com 
 

 

 Serat gelas  

Serat gelas berasal dari pasir silikat, batu kapur dan paduan mineral. Bahan-

bahan tersebut dilelehkan pada suhu tinggi hingga diperoleh larutan atau kaca 

cair. Kaca cair disemprotkan melalui alat pemintal menjadi serat tipis yang 

dilakukan dengan kecepatan tinggi agar warnanya transparan, tembus terang 

dan filamennya halus.  

Serat ini dapat dipintal menjadi benang atau ditenun menjadi kain, kemudian 

dicampur resin, sampai resin meresap kedalam serat, sehingga menjadi 

bahan yang kuat dan tahan korosi untuk digunakan sebagai badan mobil dan 

badan kapal. 

 

Gambar 28 Speed boat dari plastik diperkuat serat gelas 

Sumber : https://konsultanperkapalan.wordpress.com 
 
 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB1qFQoTCJjZ9c2H6sgCFQFBlAodDs0H8w&url=http%3A%2F%2Fdirektorimaterial.blogspot.com%2F2012%2F09%2Fasbes.html&psig=AFQjCNHgjQZdP3eyuSUOjrB_9q7YsuYm6Q&ust=1446289603050191
https://konsultanperkapalan.wordpress.com/
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b. Serat buatan  

Serat buatan yaitu serat yang molekulnya disusun secara sengaja oleh 

manusia. Sifat-sifat umum dari serat buatan, yaitu kuat dan tahan gesekan. 

Bahan serat buatan ada yang berasal dari bahan alam dan ada yang berasal 

dari polimer sintetis. 

 
1. Serat buatan dari bahan alam  

 Rayon 

Rayon dibuat dari bahan alam selulosa, suatu zat terdapat didalam kayu. 

Rayon sering disebut sutera tiruan, tetapi kilaunya lebih tajam, sifatnya kurang 

kenyal dan kurang kuat. Disebut rayon berasal dari kata ray = sinar. 

Sifat-sifat umum rayon:  

Sangat berkilau, benang rayon sangat licin, berkurang kekuatannya dalam 

keadaan basah sampai 50%, mulurnya bertambah 15-25%, cepat kusut, 

karena kekenyalannya berkurang, mempunyai daya isolasi yang baik, tetapi 

berkurang dalam keadaan basah, tidak tahan asam, cendawan dan ngegat, 

kurang tahan alkali dibanding kapas dan lenan, pengantar panas yang baik, 

karena itu dalam pemakaian terasa dingin, agak tahan terhadap panas 

seterika, agak tahan panas matahari. 

 
Macam-macam serat rayon 

 Rayon Viskosa 

Rayon viskosa dibuat dari selulosa kayu cemara. Kayu dicampur dengan air 

dan bahan kimia soda api. Campuran ini melarutkan serat-serat selulosa yang 

kemudian diekstrak, dibuat menjadi lembaran-lembaran selulosa dan 

dicampur bahan kimia lain seperti karbon disulfida. Ketika campuran ini 

diperam dalam suatu bak yang berisi soda api selama beberapa hari, 

campuran ini akan menghasilkan campuran kental seperti sirup. Cairan ini  

lalu ditekan keluar melalui suatu spinneret (semacam nosel yang penuh 

lubang-lubang kecil) dan dibenamkan dalam asam sulfat. Asam ini 

memadatkan cairan tersebut menjadi serat-serat tipis dan panjang yang 

disebut rayon viskosa. 
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Gambar 29 Serat rayon 

               Sumber: http://2.bp.blogspot.com 

 
Sifat rayon viskosa tahan terhadap penyetrikaan, tetapi oleh pemanasan yang 

lama warnanya akan berubah menjadi kuning. Sedangkan oleh penyinaran 

kekuatannya akan berkurang. Rayon viskosa cepat rusak oleh asam 

dibandingkan dengan kapas, terutama dalam keadaan panas. Rayon viskosa 

tahan terhadap pelarut-pelarut, sedangkan jamur akan menyebabkan 

kekuatannya berkurang serta berwarna lebih kusut. 

 

 Rayon Kupramonium 

Proses pembuatan 

a. Selulosa dilarutkan dalam larutan natrium hidroksida encer. 

b. Larutan diputihkan dengan hipoklorit 

c. Selulosa murni dilarutkan dalam amoniak, kuprosulfat dan natrium 

hidroksida.  

d. Larutan diaduk-aduk sehingga terjadi larutan kupramonium. 

e. Larutan tersebut ditempatkan kedalam air yang mengandung sedikit asam 

untuk menghilangkan amoniak dan kupro.  

f. Setelah itu diperoleh filamen yang terdiri dari selulosa yang membeku. 

 
Sifat rayon kupramonium 

Dalam banyak hal sama dengan rayon viskosa. Perbedaan sifat-sifatnya rayon 

kupramonium sangat halus, lebih mulur diwaktu basah dibanding waktu kering, 

bahan mudah terbakar, dan kekuatannya berkurang oleh sinar matahari. 

 
Penggunaan rayon kupramonium  

 Kebanyakan digunakan untuk busana pesta anak wanita, karena kainnya 

bermutu tinggi dengan kehalusan filamennya memberi sifat lemas.   

 Untuk kaos kaki wanita dan pakaian dalam. 

http://2.bp.blogspot.com/
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2. Serat buatan dari bahan sintesis  

Serat buatan yang berasal dari bahan sintetis umumnya merupakan kopolimer 

dan terbentuk melalui polimerisasi kondensasi. Polimer sintesis diantaranya 

poliamida (nilon), poliester (dakron) dan orlon.  

 Poliamida (Nilon)  

Nilon dibuat dari bahan-bahan kimia yang ditemukan dalam minyak bumi. 

Nilon 66 banyak digunakan dalam kehidupan. Dikatakan nilon 66, karena 

polimernya tersusun dari enam atom C dari 1,6-heksametilendiamin dan enam 

atom C dari molekul asam heksametilendioat (asam adipat) 

Berikut reaksi polimerisasi pembentukan nilon 66 

 

Poliamida (nilon) merupakan serat yang kuat dan tahan gesekan, daya mulurnya 

besar apabila diregang sampai  8%, benang akan kembali pada panjang semula, 

tetapi kalau terlalu regang bentuk akan berubah, elastis. Nilon baik digunakan 

untuk pakaian bepergian, dan pakaian dalam anak karena ringan dan cepat 

kering. 

Aplikasi Penggunaan Nilon 

Nilon 66 merupakan bahan sintetik serbaguna yang dapat dibentuk menjadi 

serat, lembaran, filamen atau bulu. Ini pada gilirannya dapat digunakan dalam 

produksi kain, benang dan pintal. Sebagai komposit dengan polimer lain, 

digunakan dalam produksi produk cetakan seperti mobil mainan, skate-board 

roda dan frame pistol. Nilon juga dapat dicampur dengan polietilena (PE), 

menghasilkan polimer yang lebih murah, contoh pada industri benang dan tentu 

akan menurunkan kualitas produk akhir. 

 

 Poliester - Dakron  

Pembuatan serat poliester dakron sebagai berikut: 
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a. Asam terftalat dan etilena glikol dicampur dalam wadah hampa udara 

dengan suhu tinggi, sehingga terbentuk larutan.  

b. Larutan disemprot melalui alat pemintal dengan cara pemintalan lilin.  

Berikut reaksi antara asam terftalat dan etilen glikol 

 

Sifat-sifat dakron : 

a. Lembut karena poliester sangat elastis 

b. Tahan terhadap asam dan alkali 

c. Tahan terhadap sinar matahari dan tidak cepat menguning 

d. Tahan terhadap suhu tinggi, meleleh pada suhu 2500C. 

e. Tahan alat pengelantang 

f. Mudah disimpan, karena tahan cendawan, serangga dan antiseptik 

g. Mudah terbakar, nyala cepat padam, dan meninggalkan tepi yang keras serta 

berwarna coklat muda. 

 Serat poliakrilonitril – Orlon 

Orlon merupakan polimer adisi dari monomer akrilontril. Polimer ini 

merupakan serat sintetis, menyerupai wol. 

Proses pembuatan serat poliakrilonitril 

a. Akrilonitril diolah dengan bahan kimia lain melaui proses polimerisasi dan 

dicampur dengan bahan pelarut. 

b. Larutan panas ini disemprot melalui alat pemintal yang dipanaskan 

sehingga terjadi filamen poliakrilonitril. Pemintalan dapat secara basah 

atau kering. 

c. Diregang untuk menguatkan. 

Berikut reaksi polimerisasi adisi poliakrilonitril 

 

Sifat serat poliakrilonitril 

a. Kuat, tetapi kurang tahan gesek 
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b. Tahan cahaya, tahan lembab, sehingga baik digunakan untuk tirai 

c. Lembut, baik untuk ditenun 

d. Kurang tahan panas setrika. 

Penggunaan serat akrilonitril (Orlon) 

a. Untuk bahan pakaian dan lenan rumah tangga 

b. Untuk tenda, kap mobil, permadani 

c. Kain penyaring zat-zat kimia 

d. Pakaian pelindung terhadap bahan kimia 

e. Sebagai bahan campuran wol. 

                       
 

 

Gambar 30 Jumper dari serat akrilat 

Sumber : apobaeado.blogspot.com 
 
 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Untuk menguatkan pemahaman Anda tentang materi plastik, karet dan serat, 

maka Anda dapat melakukan aktivitas pembelajaran berikut.  

Selama beraktifitas, hendaknya Anda bekerjasama dengan teman guru kimia lain  

dan guru produktif. Setelah Anda melakukan semua aktivitas tersebut. Anda 

dapat mengajak siswa Anda melakukan aktifitas sejenis. 

1. Plastik  

Disediakan dua kegiatan pembelajaran yang hendaknya Anda lakukan, yaitu : 

a. Melakukan identifikasi jenis-jenis plastik, sifat dan kegunaannya.    

 Carilah produk plastik disekitar lingkungan sekolah tempat Anda 

bekerja dan fotolah produk tersebut.  

 Amati produk plastik tersebut dan identifikasi jenis plastiknya, sifatnya 

dan kegunaannya.  

 Tuliskan hasil identifikasi Anda pada tabel berikut. 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-J3MB8oq5aRs/UZeiT2kprAI/AAAAAAAAAH4/YWas0ZCQ9dk/s1600/serat+akrilat.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-J3MB8oq5aRs/UZeiT2kprAI/AAAAAAAAAH4/YWas0ZCQ9dk/s1600/serat+akrilat.jpg
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b. Pengenalan berbagai jenis plastik 

Pada kegiatan ini. Anda diminta untuk : 

 Mengenali sifat plastik dari jenis plastik polipropilena, polietilena LDPE, 

polietilena HDPE dan poly vinil chloride (PVC), dengan mengamati dan 

membandingkan transparansi/ kekeruhan, kekakuan, kelenturan. 

 Menganalisis mengapa ada perbedaan kekeruhan, kekakuan dan kelenturan 

dari jenis plastik tersebut. 

 Menjelaskan bagaimana penggunaan yang tepat dari jenis plastik tersebut, 

setelah dipahami sifat-sifatnya.  

Tabel diskripsi jenis-jenis plastik 

No Jenis plastik Kekeruhan/ 

transparansi 

Kekuatan Kelenturan 

1 Poliprolilena  

 

  

2 PE (LDPE)  

 

  

3 PE (HDPE)  

 

  

4 PVC  

 

  

Foto Produk 
Jenis plastik Ciri-ciri / 

sifat 
Kegunaaan 

Termoplastik Termoset 

 

 Bakelit 

Monomer : 

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

 

Rantai 

polimer: 

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

Keras, 
tahan 
panas, anti 
remuk 
 
 
 
 
 
 
 

Isolator 
listrik, fiting 
lampu,  dsb 

  
 
 

  
 

 

 Dst 
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2. Karet 

Melakukan uji pengaruh suhu terhadap karet vulkanisasi. Karet vulkanisasi 

adalah karet yang secara kimia diolah untuk meningkatkan kekuatan, 

kekerasan, dan kelenturannya. Cara :  

o Letakkan karet gelang dalam freezer selama beberapa jam. Ambil dan uji 

perubahan kekerasan dan kelenturan atau elastisitasnya (kemampuan 

kembali ke bentuk semula setelah diregangkan). 

o Letakkan karet gelang ke dalam air yang mendidih selama 5 menit. Catat 

adanya perubahan bau saat bahan dipanaskan.Dengan menggunakan 

tang dan sarung tangan pelindung, angkat karetnya dengan hati-hati 

untuk menguji kekuatan dan kelenturannya. 

o Buat kesimpulan berdasarkan pengalaman Anda. 

o Dengan cara yang sama, Anda dapat menguji jenis karet yang lain. 

 
3. Serat 

Serat umumnya banyak digunakan sebagai bahan tekstil, sehingga pada 

kegiatan ini, lebih menekankan pada pengujian serat tekstil dari berbagai jenis 

serat, seperti serat alam, serat mineral, serat sintetis (serat termoplastik).  

 
Tetapi Anda juga dapat mengembangkan kegiatan sejenis untuk penggunaan 

di bidang lain. 

Pengujian serat tekstil yang akan dilakukkan yaitu: 

a. Uji pembakaran  

b. Uji menggunakan bahan kimia 

 
a. Uji Pembakaran 

Caranya adalah dengan mencabut benang dari kain, kemudian dipegang 

dengan pinset lalu dibakar. Kemungkinan adalah sebagai berikut: 

 Ciri-ciri serat selulosa 

1. Benang akan cepat terbakar, nyala berwarna kuning 

2. Waktu terbakar tidak berbau, setelah padam berbau seperti kertas 

terbakar. 

3. Bekas pembakaran merupakan abu yang mudah hancur dan warnanya 

kelabu. 
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 Ciri-ciri serat protein 

1. Benangnya sukar terbakar, nyalanya akan padam apabila dikeluarkan dari 

sumber nyala. 

2. Berbau seperti rambut terbakar. 

3. Bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat dan mudah dihancurkan. 

4. Wol bila dibakar bergelombang, sedang serat sutera licin, berkilau dan 

lembut. 

 Ciri-ciri serat termoplastik 

Cirinya bermacam-macam tergantung dari jenis bahan kimia yang dipakai 

pada waktu proses pembuatannya. 

1. Nilon 

a. Bila didekatkan pada nyala api menjadi kering 

b. Bila dibakar menjalarnya lambat, dan tidak menyala hanya meleleh. 

c. Meninggalkan bentuk lingkaran yang keras, berbau coklat 

d. Berbau enak. 

2. Poliester 

a. Bila didekatkan nyala api melebur dan menyusut. 

b. Dalam nyala terbakar dan meleleh 

c. Bila dikeluarkan dari nyala api biasanya padam sendiri 

d. Berbau zat kimia 

e. Meninggalkan lingkaran yang keras, berwarna hitam dan liat. 

3. Ciri-ciri serat mineral 

a. Bila didekatkan pada nyala api tidak dapat terbakar. 

b. Didalam nyala tidak dapat meleleh, bercahaya terang. 

c. Sesudah diambil dari nyala, bekasnya tidak berubah, tidak berbau dan 

berwarna hitam. 

 
b. Uji menggunakan bahan kimia 

Penjelasan : 

 Serat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan larut dalam asam sulfat. 

 Serat hewan akan larut dalan soda api (natrium hidroksida). 

 Kapas tidak tahan terhadap cupramonium, tenunan akan 

larut/berlubang bila ditetesi dengan cupramonium. 

 Wol akan larut dalam 20% bahan pengelantang NaCl. 
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 Nilon akan larut dalam 9% phenol. 

 Bila kain lenan ditetesi tinta akan cepat meresap dan membekas 

menyerupai lingkaran, pada kapas tinta akan meresap lambat, 

bekasnya tidak beraturan. 

 

E. Latihan/Tugas 

1. Mengapa plastik banyak digunakan dihampir seluruh bidang industri ? 

2. Anda tentu sering menggunakan styrofoam untuk mengemas makanan. Saat 

kita membuka kemasan styrofoam, kemasan ini mudah sekali patah. 

Mengapa demikian.  

3. Plastik dapat mengalami deformasi jika mendapat gaya atau tekanan  terus-

menerus. Ada dua jenis deformasi yaitu deformasi elastis dan plastis 

Bagaimana terjadinya deformasi plastis? 

4. Jelaskan yang Anda ketahui tentang plastik komposit. 

5. Mengapa karet alam yang belum diolah tidak elastis. 

6. Mengapa setelah mengalami proses vulkanisasi karet alam menjadi keras, 

elastis dan stabil. 

7. Karet reklaim banyak digunakan dalam industri dan juga memberikan 

manfaat pada lingkungan. Jelaskan pernyataan tersebut.  

8. Jelaskan yang Anda ketahui tentang karet jenis SBR. 

9. Jenis serat gelas dapat digunakan untuk badan kapal misal speed boat, 

berikan alasannya. 

10. Jenis serat apakah yang digunakan untuk pakaian tahan api atau pakaian 

pemadam kebakaran, berikan  alasannya. 

 

F. Rangkuman 

1. Plastik adalah suatu polimer  rantai panjang yang bercabang atau linear 

yang memiliki massa molekul tinggi, dapat dilelehkan atau dilunakkan 

dengan menggunakan api atau suhu panas atau dengan pengaruh tekanan.  

2. Sifat plastik meliputi sifat kelistrikan, sifat optis, suhu pelunakkan, kekerasan, 

ketahanan gores, ketahanan benturan, ketahanan sobek, sifat termal  dan 

deformasi.  

3. Keunggulan plastik mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan, lebih awet 

dan kuat, tahan korosi, tidak dapat membusuk, karena plastik lebih tahan 
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terhadap kelembaban udara, ringan, meski bersifat hampir sama dengan 

logam (awet dan kuat), namun logam dianggap terlalu berat dan mahal. 

Memiliki kekuatan dielektrik yang baik. Plastik juga dapat diproduksi dalam 

berbagai warna. 

4. Kelemahan plastik meliputi bahan plastik mudah habis, sulit untuk didaur 

ulang. Plastik tidak bisa membusuk secara alami sehingga limbah plastik 

akan menumpuk dan dapat merusak pandangan serta berbahaya bagi 

lingkungan. Plastik kekuatannya rendah, tidak seperti logam. Plastik tidak 

tahan panas karena akan meleleh dan pada suhu rendah akan mudah rusak. 

Plastik mudah terbakar atau lapuk dibawah pengaruh sinar matahari. 

5. Bahan pembentuk plastik, meliputi : bahan utama yaitu bahan-bahan organik 

seperti minyak bumi, batu bara, gas alam dan bahan aditif yaitu : bahan 

pelunak/plastis (plasticizer),bahan penstabil (stabilizer), bahan pelumas 

(lubricant), bahan pengisi (filler), pewarna (colorant) dan bahan tambahan 

lainnya untuk meningkatkan mutu plastik. 

6. Jenis plastik ada berbagai macam, namun secara garis dapat 

dikelompokkan menjadi dua kelompok utama, yaitu termoplastik dan 

termoseting. 

7. Bahaya plastik bagi lingkungan merupakan polimer yang sulit untuk 

diuraikan oleh mikroba, sehingga sampah plastik yang menumpuk baik di 

permukaan tanah ataupun di dalam tanah dapat mencemari lingkungan 

8. Bahaya bagi kesehatan, asap pembakaran plastik pada proses pembakaran 

yang tidak sempurna menghasilkan gas CO, plastik akan mengurai di udara 

sebagai dioksin. Senyawa ini sangat berbahaya bila terhirup manusia. 

Dampaknya antara lain memicu penyakit kanker, hepatitis, pembengkakkan 

hati, gangguan sistem saraf dan memicu depresi. Asap pembakaran bahan 

plastik juga mengandung HCN yang merupakan gas beracun. 

9. Cara pencegahan dan menanggulangi penumpukan sampah yaitu dengan 

mendaur ulang sampah plastik khususnya jenis termoplastik, untuk diproses 

dan dicetak kembali menjadi bahan yang berguna. Selain itu juga  perlu 

diproduksi plastik yang biodegradable atau dapat diuraikan oleh mikroba dari 

bahan alami seperti polimer pati atau amilum. 

10. Karet alam adalah suatu benda yang bersifat elastis, dapat ditarik dan 

kembali ke bentuk semula ketika dilepaskan.  
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11. Vulkanisasi yaitu proses pencampuran karet dengan sedikit belerang 

sehingga terbentuk „jembatan belerang‟ antara rantai-rantai polimer. Tujuan 

vulkanisasi untuk mendapatkan karet yang kuat dan elastis.  

12. Penggunaan karet alam untuk aneka ban kendaraan (dari sepeda, motor, 

mobil, traktor, hingga pesawat terbang ), pengemas karet, penutup isolasi 

listrik, sol sepatu, sabuk  penggerak mesin besar dan mesin kecil, pipa karet 

dan bahan- bahan pembungkus logam. 

13. Karet sintetis adalah karet tiruan yang dibuat dari bahan baku minyak bumi 

melalui pengolahan kimiawi.  

14. Jenis karet sintetis dapat dikelompokkan menurut kegunaannya, yaitu: Karet 

sintetis untuk kegunaan umum, yaitu: SBR (Styrene Butadiene Rubber), BR 

(Butadiene Rubber) atau PR (Polybutadiene Rubber),  IR (isoprene rubber) 

dan karet sintetis untuk kegunaan khusus, seperti karet yang memiliki 

ketahanan terhadap minyak, oksidasi, panas atau suhu tinggi, dan kedap 

gas, yaitu: IIR (Isobutene Isoprene Rubber), NBR (Nytrite Butadine Rubber), 

CR (Chloroprene Rubber), dan EPR (Etylene Propylene Rubber). 

15. Perbedaan sifat karet alam dengan karet sintetis. Karet alam memiliki daya 

elastisitas dan daya lenting sempurna, memiliki plastisasi yang baik sehingga 

pengolahannya mudah, tidak mudah aus, tidak mudah panas. memiliki daya 

tahan tinggi terhadap keretakan. 

16. Karet reklaim merupakan karet daur ulang, yang dihasilkan dari pengolahan 

kembali barang-barang karet bekas atau limbah karet 

17. Serat alam yaitu serat yang langsung diperoleh di alam, seperti serat kain 

dari serat tumbuhan yaitu karbohidrat (selulosa), serat wol atau sutera dari 

serat hewan yaitu protein,serat mineral. 

18. Serat buatan yaitu serat yang molekulnya disusun secara sengaja oleh 

manusia. Sifat-sifat umum dari serat buatan, yaitu kuat dan tahan gesekan. 

Bahan serat buatan ada yang berasal dari bahan alam dan ada yang berasal 

dari polimer sintetis. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Guru setelah menyelesaikan latihan dalam kegiatan belajar 2 tentang plastik 

karet, dan serat  diharapkan mempelajari kembali bagian-bagian yang belum 

dikuasai dari  materi yang telah disajikan dalam kegiatan belajar 2, untuk 
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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 kegiatan belajar 2 tentang plastik, karet dan serat, 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. 

 

H. Kunci Jawaban 

1. Karena plastik dipandang lebih memiliki keuntungan khusus dibandingkan 

bahan-bahan tradisional yaitu keunggulan sifat-sifatnya dan kemudahan 

dalam proses pengolahannya.  

Keunggulan sifat tersebut adalah : 

 Plastik dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dengan 

memvariasikan perubahan atom strukturnya.  

 Plastik lebih awet dan kuat, tahan korosi, tidak dapat membusuk, karena 

plastik lebih tahan terhadap kelembaban udara.  

 Ringan, meski bersifat hampir sama dengan logam (awet dan kuat), namun 

logam dianggap terlalu berat dan mahal.  

 Memiliki kekuatan isolator listrik yang baik.  

 Plastik  dapat diproduksi dalam berbagai warna. 

 Plastik memiliki kekuatan benturan lebih baik bila dibandingkan dengan 

kaca. 

2. Styrofoam yang berada pada suhu ruang atau dibawah suhu ruang, akan 

keras, rapuh dan mudah patah. Tg (temperatur transisi gelas) dari styrofoam 

sekitar 1000C. Jika suhu diatas Tg nya, maka styrofoam akan plastis dan 

fleksibel. Jika suhu  dibawah Tg nya akan keras dan rapuh seperti gelas.  

3. Deformasi plastis adalah perubahan bentuk yang terjadi pada benda secara 

permanen, walaupun beban yang bekerja ditiadakan. Deformasi plastis terjadi 

karena lepasnya ikatan atom suatu bahan dan membentuk ikatan dengan 

atom lain, bahkan jika atom tergeser terus menerus akan menyebabkan 
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dislokasi sampai ke ujung kristal dan terjadi slip. Adanya deformasi ini bentuk 

kristal akan berubah menjadi memanjang, dan jika beban dilepaskan, atom ini 

tidak kembali kebentuk awal. 

4. Plastik komposit adalah plastik yang dibuat dengan mencampurkan dengan 

bahan-bahan lain sebagai bahan tambahan (filler) dengan tujuan 

meningkatkan mutu plastik sesuai dengan yang diinginkan. 

Contoh : 

 WPC (Wood Plastic Composite),  

Komposit dengan bahan utama plastik yang dicampur dengan kayu, tepung 

kayu  atau serbuk kayu sebagai filler.. 

Kegunaan komposit plastik kayu: untuk bahan bangunan dan konstruksi, 

furnitur, interior, otomotif, bingkai jendela dan pintu. 

5. Karena susunan molekul polimer karet alam saling melilit secara acak (kusut). 

6. Karena dengan penambahan belerang pada  proses vulkanisasi terbentuk 

ikatan jembatan belerang diantara rantai molekulnya. Ikatan jembatan 

belerang akan menahan rantai-rantai polimer agar tidak putus, kuat ketika 

diregangkan dan akan kembali ke bentuk semula ketika regangannya 

ditiadakan (stabil dan elastis). 

 

7. Karet reklaim merupakan karet daur ulang dari pengolahan kembali barang-

barang karet bekas, seperti ban bekas,selang, tabung dsb. Adanya daur 

ulang karet bekas dapat mengurangi pencemaran terhadap lingkungan oleh 

bahan karet, Inilah yang dikatakan bahwa karet reklaim dapat memberi 

manfaat bagi lingkungan.    
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8. SBR (Stirena Butadiena rubber) atau disebut juga Buna–S (Butadiena 

Stirena). SBR adalah karet sintetis yang merupakan kopolimer dari dua 

monomer yaitu stirena dan 1,3-butadiena. Rantai polimer senyawa ini dapat 

berikatan membentuk ikatan silang dengan atom belerang melalui proses 

vulkanisasi, sehingga SBR memiliki sifat keras dan kuat cocok digunakan 

untuk ban kendaraan bermotor. 

9. Karena serat gelas merupakan agen penguat untuk banyak produk plastik, 

oleh karena itu untuk membuat badan kapal yang kuat dan tahan korosi 

digunakan serat gelas sebagai komposit dengan plastik (plastik diperkuat 

gelas).  

10. Pakaian untuk pemadam kebakaran adalah pakaian yang berbahan serat 

asbes. Alasannya karena serat asbes tidak dapat terbakar.  
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Kegiatan Pembelajaran 3: Polimer Alam 

(Biopolimer) 

A. Tujuan 

Setelah menelaah kegiatan pembelajaran 3.  ini, pembaca diharapkan dapat; 

1. Menjelaskan pengertian karbohidrat. 

2. Mengklasifikasikan karbohidrat sebagai monosakarida, disakarida dan 

polisakarida.  

3. Menjelaskan pengertian protein. 

4. Menjelaskan pembentukan protein. 

5. Menjelaskan struktur protein 

6. Menjelaskan terjadinya  denaturasi protein. 

7. Menjelaskan pembentukan struktur nukleotida 

8. Menjelaskan pemanfaatan polimer alam sebagai  bioplastik 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan pengelompokan monosakarida menurut gugus fungsinya 

2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan senyawa polisakarida 

3. Menjelaskan pemanfaatan selulosa untuk kertas dan serat. 

4. Menjelaskan struktur  protein 

5. Menjelaskan penyebab denaturasi protein.  

6. Menggambarkan reaksi pempentukan polipeptida dari asam amino yang 

diketahui. 

7. Menggambarkan struktur nukleotida dari gugus gula, basa nitrogen, dan 

gugus asam fosfat yang diketahui. 

8. Menjelaskan pemanfaatan biopolimer sebagai bioplastik 

 

C. Uraian Materi 

3.  Polimer Alam (Bio Polimer) 

Polimer alam  adalah polimer organik yang dihasilkan dari proses biologi dari 

unit-unit berulang yang membentuk rantai yang sangat panjang. Polimer alam 

juga dapat terdegradasi melalui proses biologi. 
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Polimer alam yang ditemukan dalam sistem biologis,dapat digolongkan dalam 

tiga kelompok, tergantung pada sifat dari unit kimia berulang penyusunnya, yaitu: 

(i) karbohidrat (polisakarida) terbuat dari gula, (ii) protein dari asam amino, dan 

(iii) asam nukleat dari nukleotida. 

 

1. Karbohidrat  

Karbohidrat merupakan polimer alami. Karbohidrat berasal dari tumbuh-

tumbuhan dan terdiri atas unsur C, H, dan O dengan rumus molekul Cn(H2O)n.  

Karbohidrat merupakan sumber energi yang utama dalam tubuh makhluk hidup.   

Istilah karbohidrat diambil dari kata karbon dan hidrat (air). Selain itu, karbohidrat 

juga dikenal dengan nama sakarida (Saccharum =gula).  

Tumbuh-tumbuhan dengan bantuan klorofil, menangkap energi matahari, 

membuat karbohidrat melalui proses fotosintesis.  

 

Berdasarkan jumlah sakarida yang dikandungnya, karbohidrat dapat digolongkan 

menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Gula pasir dan buah-

buahan mengandung monosakarida, gula tebu dan air susu mengandung 

disakarida, sedangkan beras, jagung, gandum, ubi jalar, kentang, singkong, dan 

kapas mengandung polisakarida. 

 

a. Monosakarida 

Monosakarida adalah gula paling sederhana, karena tidak dapat 

diuraikan atau dihidrolisis menjadi karbohidrat lain yang lebih 

sederhana. Monosakarida memiliki gugus aldehid atau keton bebas, 

yang bertindak sebagai reduktor dan dikenal sebagai gula pereduksi. 

Semua monosakarida berupa serbuk putih yang mudah larut dalam air 

dan larutannya bersifat optis aktif, dapat dioksidasi dan dapat direduksi. 

Contoh monosakarida yang penting adalah glukosa, galaktosa dan 

fruktosa, ribosa dan 2-deoksirobosa. 

Fruktosa adalah monosakarida yang sangat manis yang terdapat pada gula 

pasir, madu, dan buah. Galaktosa terdapat dalam susu. 

Gambar 3.1. Struktur molekul  glukosa, galaktosa dan fruktosa. 
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Gambar 31 Struktur molekul glukosa, galaktosa dan fruktosa 

 

Glukosa, galaktosa dan fruktosa mempunyai rumus kimia sama, C6(H2O)6, tetapi 

ketiganya adalah molekul-molekul yang berbeda. Berdasar gugus fungsinya 

glukosa dan galaktosa merupaka senyawa aldoheksosa (aldosa), karena 

memiliki gugus aldehid, sedangkan fruktosa merupakan ketoheksosa (ketosa), 

karena memilki gugus keton. 

Adanya gugus aldehid menyebabkan glukosa dan galaktosa positif terhadap uji 

Fehling. Jika ditetesi dengan larutan Fehling (mengandung CuO) akan 

membentuk endapan merah bata Cu2O. Adapun fruktosa yang tidak memiliki 

gugus aldehid akan negatif terhadap uji Fehling (tidak menimbulkan endapan 

merah bata). 

 

Sifat fisik monosakarida: 

a. Padatan kristal tidak berwarna 

b. Larut dalam air. 

c. Sedikit larut dalam alkohol 

d. Tidak larut dalam eter, kloroform, benzena 

e.  Diantara monosakarida ,  fruktosa memiliki rasa paling manis 

b. Disakarida  

Disakarida terbentuk dari reaksi dua molekul monosakarida. Ikatan yang 

menghubungkan diantara dua monosakarida adalah ikatan glikosida. Ikatan 

ini terbentuk ketika sebuah oksigen dan sebuah hidrogen dari gugus–OH 

pada setiap sakarida bergabung, dengan melepaskan molekul air,  

Berikut gambar ikatan glikosida pada pembentukan disakarida 

http://1.bp.blogspot.com/-J2jyxAfzyeE/UPX5IOFRE2I/AAAAAAAALd0/111iC7XCJjk/s1600/struktur-monosakarida-glukosa-galaktosa-fruktosa.jpg
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Suatu disakarida dapat terurai menjadi monosakarida (penyusunnya) melalui 

reaksi hidrolisis dapat diperhatikan pada reaksi berikut. 

sukrosa + air → fruktosa + glukosa 

maltosa + air → glukosa + glukosa 

laktosa + air → galaktosa + glukosa 

 
Sukrosa, maltosa dan laktosa memiliki rumus molekul sama, yaitu C12H22O11, 

tetapi sifat ketiganya berbeda, sehingga dikatakan berisomer. Laktosa dan 

maltosa bereaksi positif terhadap uji Fehling dan merupakan gula pereduksi, 

sedangkan sukrosa bereaksi negatif terhadap uji Fehling dan bukan merupakan 

gula pereduksi. 

 

c. Polisakarida  

Polisarida merupakan polimer alam dari monosakarida yaitu glukosa yang 

dihubungkan oleh ikatan glikosida melalui reaksi polimerisasi kondensasi.  Tiga 

polisakarida yang paling umum adalah  pati atau amilum, glikogen dan selulosa.  

Pada amilum dan glikogen, glukosa penyusunnya terikat melalui ikatan alfa (α). 

Sedang selulosa, glukosa terikat melalui ikatan beta (β).  

Senyawa-senyawa polisakarida  memiliki sifat tidak larut dalam air, tidak manis 

dan tidak dalam bentuk kristal..  

 
Amilum atau pati atau zat tepung. Amilum adalah suatu polimer alam dari 

glukosa. Ada dua macam amilum yang utama, yaitu amilosa dan amilopektin. 

http://4.bp.blogspot.com/-l66nEOiF09I/UPX6V8njNsI/AAAAAAAALeM/P-1tBy02_Fo/s1600/ikatan-glikosida-menghubungkan-antarmonosakarida.jpg
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Kedua macam amilum itu biasanya disimpan dalam bentuk benih, akar dan umbi 

tanaman, antara lain pada tanaman padi, gandum, jagung, singkong, kentang, 

ubi jalar, sagu, kacang hijau dan ganyol.  

Amilosa terdiri atas rantai unit-unit D-glukosa yang panjang dan tidak 

bercabang, digabungkan oleh ikatan α (1→4). Jika dilarutkan dalam air, amilosa 

akan membentuk micele yang dapat menangkap yodium dan akan memberikan 

warna biru yang khas. Warna ini merupakan uji iodin dalam larutan amilum. 

 
Amilopektin juga memiliki massa molekul yang tinggi, tetapi strukturnya 

bercabang. Ikatan glikosida yang menggabungkan residu glukosa yang 

berdekatan di dalam rantai amilopektin adalah α (1→4), tetapi titik percabangan 

amilopektin merupakan ikatan α (1→6), seperti Gambar 3.4. Amilopektin jika 

dilarutkan dalam air akan bereaksi dengan yodium menghasilkan warna merah 

keunguan, bukan biru tua seperti amilosa.  

 
 

Gambar 32 Rantai Amilosa dan Amilopektin 

Manfaat  amilum 

Polimer pati dari padi-padian, seperti gandum, beras, dan jagung banyak 

dimanfaatkan pada industri bahan makanan. Untuk amilopektin banyak 

digunakan untuk industri kapsul, obat, jeli dan gula-gula. 

 
Glikogen 

Glikogen sebagai cadangan energi bagi manusia dan hewan. Glikogen dan 

amilum pada hakekatnya adalah identik. Amilum merupakan polimer dari glukosa 

yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan, sedang glikogen merupakan polimer 

glukosa yang terdapat pada manusia dan hewan yang disimpan dihati dan otot.  

http://1.bp.blogspot.com/-CYTf3EMtHw8/UPX6vAAKEuI/AAAAAAAALeU/ThCXwet8WEI/s1600/Ikatan-glikosida-yang-menggabungkan-residu-glukosa-rantai-amilopektin.jpg
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Glukosa jika tidak langsung digunakan sebagai sumber energi, maka akan 

langsung dipolimerisasikan kembali menjadi glikogen dengan bantuan hormon 

insulin. Jika tubuh memerlukan energi, maka glikogen akan diuraikan kembali 

menjadi glukosa-glukosa dengan bantuan hormon adrenalin. Ketika glukosa 

menurun, maka hati mengubah glikogen menjadi glukosa. Kita harus senantiasa 

menjaga kandungan glukosa dalam darah. Jika jumlah glikogen tidak terkendali 

akan terjadi kelebihan glukosa dalam darah dan menyebabkan diabetes militus. 

 

Selulosa 

Selulosa merupakan polimer dari monomer glukosa. Selulosa banyak ditemukan 

di dalam dinding sel tumbuhan seperti kayu, dahan, dan daun. Selulosa itulah 

yang menyebabkan struktur-struktur kayu, dahan dan daun menjadi kuat. Kira-

kira 50% berat kayu dan 90% kapas tersusun atas selulosa.  

 
Jika selulosa dikonsumsi manusia misal bagian dinding sel buah-buahan dan 

sayuran, maka selulosa tidak dapat dicerna oleh manusia, karena manusia tidak 

memiliki enzim untuk memecahnya. Selulosa dalam sistem pencernaan makanan 

tidak diubah, namun digunakan sebagai serat makanan yang diterima sistem 

pencernaan makanan manusia dengan baik.  

Gambar berikut adalah struktur molekul dari selulosa 

 

 
Gambar 33 Struktur molekul selulosa 

Sumber: gurumuda.com 
 

Manfaat selulosa 

Di industri selulosa merupakan bahan baku untuk memproduksi barang-barang 

antara lain : 

1. Kertas 

Dalam membuat kertas, sering digunakan selulosa yang berasal dari kayu pinus 

atau jerami. Untuk memperoleh selulosa, maka kayu pinus atau jerami dicampur 
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dengan larutan NaOH atau KOH, agar lignin dari kayu larut sehingga diperoleh 

selulosa. Kemudian selulosa dilarutkan dalam larutan Cu(NH4)NO3 (larutan 

Schweitzer). Dengan penambahan asam selulosa akan mengendap menjadi 

kertas kasar. Kemudian kertas  direndam sebentar dalam larutan H2SO4, maka 

beberapa gugus-OH dalam rantai selulosa akan mengalami esterifikasi. 

Kemudian kertas segera dicuci dengan air dan larutan NH4OH encer dan 

akhirnya diperoleh kertas yang bersih dan halus.  

2. Serat kain 

Serat kain alam yang umum kita temui adalah kapas. Hampir 90% polimer 

selulosa terkandung dalam kapas.  

3. Rayon 

Kebanyakan rayon dibuat dengan proses viscose. Untuk memdapatkan selulosa 

dari kayu, maka kayu dicampur dengan larutan natrium hidroksida (NaOH) dan 

karbon disulfida (CS2), hingga terbentuklah koloid yang kental seperti cairan 

kental mirip sirup yang disebut viscose. Setelah diperam dan disaring, viscose 

ditekan melewati  lubang-lubang dari suatu alat pintal kecil ke dalam larutan 

asam sulfat. Asam ini akan memadatkan koloid menjadi serat-serat yang tipis 

dan panjang yang disebut rayon viskosa.  

4. Selulosa Nitrat dan Selulosa Asetat 

Tiap satuan glukosa dalam sebuah molekul selulosa mengandung tiga gugus 

hidroksil. Bila selulosa bereaksi dengan asam nitrat pekat maka satu, dua, 

atau tiga gugus hidroksil ini akan diganti dengan gugus nitrat, –ONO2, sehingga 

terbentuk ester selulosa nitrat yang jika direaksikan dengan kamfer akan 

membentuk film seluloid.  

 
Jika selulosa diolah dengan asam asetat dan asam sulfat, atau dengan 

anhidrida asetat, gugus hidroksil digantikan oleh gugus asetat dan 

terbentuk selulosa asetat. Kegunaan selulosa asetat yaitu :: 

 pembuatan rayon asetat (serat sintetis),  

 film fotografi (menggantikan film dari selulosa nitrat yang mudah terbakar), 

Kelemahan film selulosa asetat, bila terjadi kontak dengan oksigen, film 

selulosa asetat menjadi rusak, serta melepaskan asam asetat. Fenomena ini 

disebut "sindrom cuka",  

 Selotif (bahan perekat) dan lak. 
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5. Bioplastik. 

Bioplastik adalah plastik berbahan polimer alam, contoh : 

a. Bioplastik berbahan pati 

Pati murni memiliki karakteristik mampu menyerap kelembaban, sehingga 

dapat digunakan untuk produksi kapsul obat di sektor farmasi. Pati juga dapat 

diproses menjadi polimer termoplastik dengan menanbahkan zat flexibiliser 

dan peliat seperti sorbitol dan gliseril.  

 
b. Plastik asam polilaktik (PLA) 

Plastik mulsa terbuat dari asam polilaktik (PLA). Plastik ini terbuat dari tebu 

atau glukosa. Sifat plastik ini hampir menyerupai plastik petrokimia 

konvensional (seperti PE dan PP).  

 

Gambar 34  Plastik mulsa dari asam poliaktik (PLA) 

     Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Bioplastik 
 

c. Poli-3-hidroksibutirat (PHB) 

Biopolimer poli-3-hidroksibutirat adalah poliester anggota polihidroksi alkanoat 

yang dihasilkan oleh bakteri tertentu pengolah glukosa, pati jagung atau air 

limbah. Karakteristiknya menyerupai petroplastik polipropilena.  

 
d. Polihidroksialkanoat (PHA) 

Polihidroksi alkanoat adalah poliester linier yang diproduksi di alam dalam 

proses fermentasi gula atau lemak oleh bakteri. Poliester ini diproduksi oleh 

bakteri untuk menyimpan karbon dan energi. Pada proses produksi di tingkat 

industri, poliester diekstrak dan dimurnikan dari bakteri dengan 

mengoptimalkan kondisi fermentasi gula. PHA lebih ulet dan kurang elastis 

dibanding plastik lainnya, dan juga dapat terurai. Plastik ini banyak digunakan 

dalam industri medis. 

 
Reaksi pengenalan karbohidrat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bioplastik
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Untuk mengidentifikasi adanya karbohidrat dalam suatu bahan dapat dilakukan 

dengan uji beriukut: 

a. Uji Molisch 

Ke dalam 2 mL larutan sampel ditambahkan 2 tetes α-naftol 10% (baru dibuat) 

dan dikocok. Secara hati-hati tambahkan 2 mL H2SO4 pekat sehingga timbul 

dua lapisan. Cincin warna merah pekat pada permukaan menunjukkan 

adanya karbohidrat dalam contoh. 

b. Uji Seliwanoff 

Pereaksi dibuat segera sebelum digunakan. Pereaksinya terdiri dari 12 mL 

HCl pekat dan 3,5 mL resolsinol 0,5%. Ke dalam 1 mL sampel ditambahkan 

5mL pereaksi, kemudian ditempatkan dalam air mendidih selama 10 menit. 

Warna merah menunjukkan dalam contoh mengandung fruktosa. 

 

c. Uji Benedict 

Larutan benedict merupakan campuran dari CuSO4, natrium sitrat dan 

Na2CO3. Karbohidrat yang mempunyai sifat pereduksi akan memberikan 

endapan merah bata dengan larutan benedict. 

d. Uji Barfoed 

Pereaksi terdiri dari tembaga (II) asetat. Ke dalam 5 mL pereaksi ditambahkan 

1 mL larutan sampel, kemudian dipanaskan pada pemanas air selama 1 

menit. Endapan warna merah orange menunjukkan adanya monosakarida di 

dalam sampel, 

e. Uji Iodin. 

Uji iodin digunakan untuk menunjukkan adanya polisakarida. Bila bahan yang 

mengadung polisakarida ditetesi dengan iodin dan memberikan warna biru 

menunjukkan bahan mengandung amilum (amilosa). Jika warna merah ungu 

mengandung amilopektin dan jika warna merah coklat menunjukkan glikogen 

dan dekstrin.  

f. Uji Fehling 

Uji Fehling untuk menunjukkan adanya karbohidrat pereduksi (monosakarida, 

laktosa dan maltosa). Pereaksi ini akan menunjukkan endapan merah bata 

dengan monosakarida. 

 
c. Protein 
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Protein adalah heteropolimer dari untaian asam amino yang dihubungkan 

melalui ikatan peptida yang terbentuk di antara gugus karboksil dan gugus 

amino dari asam amino penyusunnya.  

Asam Amino 

Asam amino ialah asam karboksilat yang mempunyai gugus amino (–NH2). 

Rumus umum asam amino, disajikan dalam Gambar 3.9. 

 

 
Gambar 35 Struktur molekul asam amonia 

Sumber: agrotekb.blokspot.com 
 

Gugus R adalah gugus pembeda antara asam amino yang satu dengan asam 

amino yang lain. Ada asam amino yang hidrofob (seperti glisin dan alanin),hidrofil 

(contohnya tirosin, lisin, dan asam glutamat), ada yang bersifat asam 

(asam glutamat), bersifat basa (lisin), dan ada pula yang mengandung belerang 

(sistein) atau cincin aromatik (tirosin).  

 
Gugus R asam amino tersebut sangat berperan dalam menentukan struktur, 

kelarutan, serta fungsi biologis dari protein. 

Asam amino mempunyai beberapa sifat, antara lain: 

1. Larut dalam air dan pelarut polar lain. 

2. Tidak larut dalam pelarut nonpolar, seperti benzena dan dietil eter. 

3. Mempunyai titik lebur lebih besar dibanding senyawa karboksilat dan amina. 

4. Mempunyai momen dipol besar. 

5. Bersifat elektrolit. 

6. Bersifat amfoter, karena mempunyai gugus asam dan gugus basa. Jika asam 

amino direaksikan dengan asam maka asam amino akan menjadi suatu 

anion,dan sebaliknya jika direaksikan dengan basa maka akan menjadi kation. 

7. Dalam larutan dapat membentuk ion zwitter, karena asam amino memiliki 

gugus karboksil (–COOH) yang bersifat asam dan gugus amino (–NH2) yang 

bersifat basa, maka asam amino dapat mengalami reaksi asam-basa 

intramolekul membentuk suatu ion dipolar yang disebut ion zwitter. 
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8. Mempunyai pH isoelektrik, yaitu pH pada saat asam amino tidak bermuatan. 

Di bawah titik isoelektriknya, asam amino bermuatan positif dan sebaliknya di 

atasnya bermuatan negatif. 

Sifat Peptida 

Sifat peptida ditentukan oleh gugus –NH2, gugus –COOH, dan gugus R. Sifat 

asam dan basa ditentukan oleh gugus –COOH dan –NH2, namun pada peptida 

rantai panjang, gugus –COOH dan –NH2 tidak lagi berpengaruh. 

Struktur Protein 

Ada empat tingkatan struktur dasar protein, yaitu: 

a. Struktur primer, yang menunjukkan jumlah, jenis, dan urutan asam amino 

yang membentuk rantai polipeptida.  

b. Struktur sekunder. 

Rantai panjang protein dilipat dan diatur dalam bentuk spiral, di mana asam 

amino berinteraksi dengan pembentukan ikatan hidrogen. Struktur ini disebut 

lembar lipit. Contoh: serat sutra. 

c.   Struktur tersier, yang menunjukkan kecenderungan polipeptida membentuk 

lipatan atau gulungan, dan dengan demikian membentuk struktur yang lebih 

kompleks. Struktur ini dimantapkan oleh adanya ikatan antara gugus R pada 

molekul asam amino yang membentuk protein yaitu dengan pembentukan 

ikatan hidrogen, ion atau sulfida. 

d.  Struktur kuartener, merupakan protein hasil dari perakitan lebih dari satu 

polipeptida atau subunit sendiri. Contoh: Hemoglobin, insulin. 

Berikut Gambar 3.6. Struktur tingkatan protein. 

 

 

Gambar 36 Struktur tingkatan protein 

Sumber: www.geraiberas.com 
 
 
 

http://www.geraiberas.com/
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Manfaat protein bagi mahkluk hidup 

Protein adalah molekul penyusun tubuh kita yang terbesar setelah air. Hal ini 

mengindikasikan pentingnya protein dalam menopang seluruh proses kehidupan 

dalam tubuh. Adapun fungsi protein bagi mahkluk hidup sebagai berikut : 

 Protein transport yaitu sebagai penyimpan dan pengantar seperti hemoglobin 

yang memberikan warna merah pada sel darah merah kita, bertugas mengikat 

oksigen dan membawanya ke bagian tubuh yang memerlukan.  

 Protein struktural yaitu sebagai penyusun tubuh, misalnya keratin di rambut 

yang banyak mengandung asam amino sistein, sehingga menyebabkan bau 

yang khas bila rambut terbakar karena banyaknya kandungan atom sulfur di 

dalamnya, sampai kepada protein-protein penyusun otot kita seperti actin, 

miosin, titin, dsb. Kita dapat membaca teks ini juga antara lain berkat protein 

yang bernama rhodopsin, yaitu protein di dalam sel retina mata kita yang 

merubah photon cahaya menjadi sinyal kimia untuk diteruskan ke otak.  

 Protein pelindung yaitu sebagai antibodi dalam sistem kekebalan tubuh. 

 Protein seperti hormon, mengatur pertumbuhan dan metabolisme. 

 Enzim, sebagai biokatalis reaksi-reaksi biokimia. 

 

Sifat-sifat protein  

Denaturasi 

Denaturasi adalah perubahan sifat fisis dan aktivitas biologi dari protein. Sifat ini 

ditandai dengan terjadinya proses perubahan konfigurasi susunan molekul dari 

protein. Perubahan konfigurasi tersebut kemudian merubah struktur baik itu 

sekunder, tersier dan kuarter protein. Namun perubahan susunan tersebut 

sama sekali tidak merubah susunan ikatan peptida dari protein.  

Sifat denaturasi protein ini bisa terjadi karena beberapa hal di antaranya suhu 

panas yang memutuskan ikatan hidrogennya, adanya asam basa yang memutus 

jembatan garam pada struktur tersier senyawa protein, adanya logam berat yang 

kemudian membentuk protein logam yang tidak bisa dilarutkan. Contoh: 

pengeritingan rambut, jembatan disulfida pada molekul keratin (protein pada 

rambut) dipecah dengan suatu zat reduktor , kemudian dibentuk sesuai keinginan 

lalu ditambahkan suatu zat oksidator dan terbentuk jembatan disulfida yang baru 

untuk melestarikan model rambut. 
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Koagulasi 

Sifat ini ditandai dengan adanya penggumpalan partikel koloid sebagai akibat 

penambahan senyawa kimia yang pada akhirnya menyebabkan partikel menjadi 

netral dan akhirnya membentuk endapan akibat gaya grafitasi. Koagulasi ini 

terjadi karena beberapa hal seperti pemanasan (contohnya: darah, 

penggumpalan albumin pada putih telur), pengadukan (contohnya: tepung kanji), 

dan pendinginan (contohnya: agar-agar). 

Browning 

Sifat ditandai dengan terjadinya perubahan warna menjadi coklat. Hal ini 

merupakan reaksi pencoklatan enzimatis serta non enzimatis. Contoh 

pencoklatan enzimatis terlihat pada buah-buah juga sayuran yang mengandung 

zat fenolik. Semenetara itu, contoh untuk pencoklatan non enzimatis ada pada 

karamelisasi gula. 

 
d. Asam nukleat 

Pengertian 

Asam nukleat adalah senyawa organik kompleks yang ditemukan di semua 

organisme hidup yang terdapat dalam ini sel (nukleus). Sebuah asam nukleat 

merupakan biopolimer besar yang terdiri dari banyak nukleotida. Nukleotida 

terbentuk dari tiga molekul sederhana yaitu satu molekul pentosa (ribosa atau 

deoksiribosa), satu molekul basa nitrogen dan satu molekul asam fosfat. Struktur 

nukleotida disajikan dalam Gambar 3.7.  

 
 

Gambar 37 Struktur Nukleotida dari asam fosfat, β-D-ribosa dan suatu basa 

nitrogen 

Sumber: idpengertian.com 

 
Secara umum, dikenal dua tipe nukleotida, yaitu ribosa nukleotida (mengandung 

gula ribosa) dan deoksiribosa nukleotida (mengandung gula deoksiribosa). 
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Deoksiribosa nukleotida berikatan pada empat basa nitrogen adenin (A), guanin 

(G), sitosin (S), dan timin (T).  

Ribosa nukleotida berikatan pada basa nitrogen; adenin, guanin, sitosin, dan 

urasil (U), suatu pengganti timin. 

Jenis asam nukleat 

Ada dua jenis utama asam nukleat dalam sel , yaitu : 

 Asam deoksiribonukleat (DNA) 

 Asam ribonukleat (RNA) 

DNA 

DNA adalah molekul yang berisi instruksi organisme yang memuat informasi dari 

sel dan materi genetik. Struktur yang juga disebut sebagai asam 

deoksiribonukleat ini merupakan salah satu bagian yang menjadi karakteristik 

yang membedakan antara satu manusia dengan lainnya. 

 
Struktur DNA  

Secara umum, ciri-ciri struktur DNA adalah  

 Heliks ganda (double helix); tersusun atas basa nitrogen Adenin, Guanin, 

Timin dan Sitosin 

 Merupakan polimer dari monomer nukleotida (fosfat-gula deoksiribosa-

basa nitrogen). 

 
Struktur DNA adalah heliks ganda yang tersusun atas dua rantai polinukleotida 

yang saling terhubung oleh ikatan hidrogen yang lemah. Ikatan hidrogen tersebut 

terbentuk antara dua basa nitrogen, purin dan pirimidin, yang saling 

berpasangan. Adenin (basa purin) berpasangan dengan Timin (basa pirimidin) 

yang terhubung dengan ikatan rangkap dua, sementara Guanin (basa purin) 

berpasangan dengan Sitosin (basa pirimidin) yang terhubung dengan ikatan 

rangkap tiga. Berikut ini struktur molekul dari Adenin dan Guanin, serta Timin dan 

Sitosin 

 

 
Gambar 38 Struktur molekul guanin, adenin, sitosin, timin 

Sumber : http://informasitips.com 
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Struktur Heliks DNA 

Dua Polinukleotida yang berbeda arah kemudian saling bergabung dan 

terhubung dengan ikatan hidrogen (yang lemah) antara dua basa nitrogen 

dimana basa purin berpasangan dengan basa pirimidin untuk membentuk suatu 

struktur heliks ganda yang disebut struktur heliks DNA. 

 
RNA 

Struktur dasar RNA mirip dengan DNA. RNA merupakan polimer yang tersusun 

dari sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida memiliki satu gugus fosfat, satu 

gugus pentosa, dan satu gugus basa nitrogen (basa N). Polimer tersusun dari 

ikatan berselang-seling antara gugus fosfat dari satu nukleotida dengan gugus 

pentosa dari nukleotida yang lain. 

 
Perbedaan RNA dengan DNA terletak pada satu gugus hidroksil cincin gula 

pentosa, sehingga dinamakan ribosa, sedangkan gugus pentosa pada DNA 

disebut deoksiribosa. Basa nitrogen pada RNA sama dengan DNA, kecuali basa 

timin pada DNA diganti dengan urasil pada RNA. Jadi tetap ada empat pilihan: 

adenina, guanina, sitosina, atau urasil untuk suatu nukleotida. 

 
Tiga tipe kelompok molekul RNA dan fungsinya yaitu :  

 RNA Kurir (mRNA) yang membawa informasi dari inti sel ke sel (diluar inti sel) 

 RNA Ribosom (rRNA) membuat protein baru menggunakan mRNA. 

 RNA Transfer  (tRNA) menerjemahkan informasi yang dibawa mRNA. 

 
Perbandingan Struktur RNA dan DNA 

 

Gambar 39 Struktur RNA yang berupa untaian tunggal nukleotida dan DNA yang 

berupa struktur heliks ganda 

Sumber: www.wikiwand.com 
 

http://www.wikiwand.com/
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e. Pemanfaatan Biopolimer  

Teknologi biopolimer telah memanfaatkan polimer alam sebagai bahan dasar 

pembuatan plastik biodegredable (bioplastik) atau film (lembaran tipis) kemasan 

biodegredable. 

 
Ada lima kelompok biopolimer yang menjadi bahan dasar dalam  pembuatan 

bioplastik, yaitu : 

a. Campuran biopolimer dengan polimer sintetis 

Film jenis ini dibuat dari campuran granula pati (5 – 20 %) dan polimer sintetis 

serta bahan tambahan  (prooksidan dan autooksidan). Bahan ini memiliki nilai 

biodegradabilitas yang rendah dan biofragmentasi sangat terbatas. 

 

b. Polimer mikrobiologi (polyester) 

Biopolimer ini  dihasilkan secara bioteknologis atau fermentasi dengan 

mikroba genus Alcaligenes.  Biopolimer jenis ini diantaranya polihidroksi 

butirat (PHB), polihidroksi valerat (PHV), asam polilaktat (polylactic acid) dan 

asam poliglikolat (polyglycolic acid).  Bahan ini dapat terdegradasi secara 

penuh oleh bakteri, jamur dan alga.  Namun oleh karena proses produksi 

bahan dasarnya yang rumit mengakibatkan harga kemasan biodegradable ini 

relatif mahal. 

c. Polimer  pertanian   

Biopolimer ini tidak dicampur dengan bahan sintetis dan diperoleh secara 

murni dari hasil pertanian. Polimer pertanian ini diantaranya cellulose (bagian 

dari dinding sel tanaman), cellophan, celluloseacetat, chitin (pada kulit 

Crustaceae), pullulan (hasil fermentasi pati oleh Pullularia pullulans ).  Polimer 

hasil pertanian mempunyai sifat termoplastik, sehingga mempunyai potensi 

untuk dibentuk atau dicetak menjadi film kemasan.  Keunggulan polimer jenis 

ini adalah tersedia sepanjang tahun (renewable) dan mudah hancur secara 

alami (biodegradable). Beberapa polimer pertanian yang potensial untuk 

dikembangkan adalah pati gandum, pati jagung, kentang, kasein, dan soy 

protein. 

d. Polimer struktural 
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Polimer biodegradable dapat diperoleh dengan tiga cara, yaitu biosintesis 

seperti pada kanji dan selulosa, proses bioteknologi seperti pada poli 

(hidroksi fatty acids), dan dengan proses sintesis kimia seperti pada 

pembuatan poliamida, poliester, dan poli (vinil alkohol).  

 
Kanji dan selulosa diperoleh langsung dari sintesis alam, dengan jalan ini 

dapat diperoleh biopolimer dalam kuantitas yang besar dan murah, tetapi 

memiliki kelemahan dalam hal penyerapan air yang tinggi dan tidak dapat 

dilelehkan tanpa bantuan aditif.  

 
Poli (hidroksi fatty acid) dihasilkan oleh mikroorganisme dengan proses 

bioteknologi. Material ini sekarang sudah tersedia di pasar dengan harga 

yang tinggi karena proses isolasi dan pemurniannya yang rumit. Patut 

diperhatikan bahwa polimer ini disintesis dari glukosa, glukosa diperoleh dari 

proses penguraian secara fermentasi (fermentative breakdown) dari 

biopolimer kanji.  

Sintesis kimia memberikan lebih banyak kemungkinan untuk memproduksi 

polimer biodegradable. Poliester dengan berat molekul dan kristalinitas tinggi 

serta memiliki sifat hidrofilitas yang rendah diketahui sebagai salah satu 

material teknik yang penting, tetapi sifat-sifat tersebut mempunyai pengaruh 

negatif terhadap kemudahan polimer tersebut untuk dibiodegradasi 

(biodegradability).  

e. Polimer fungsional 

Salah satu polimer fungsional yang penggunaannya sangat besar adalah poli 

(karboksilat), misalnya, digunakan di dalam detergen dan larutan pembersih 

(cleaner). Polimer ini berfungsi untuk mencegah penumpukan calcareous 

(endapan putih dari kalsium) pada saat pemanasan cucian. Sebelum tahun 

1980 dunia industri menggunakan fosfat dalam jumlah yang besar untuk 

mencegah calcereous. 

 
Contoh pemanfaatan  biopolimer untuk bahan dasar pembuatan bioplastik: 

1. Limbah tongkol jagung sangat potensial untuk dimanfaatkan menjadi 

biopolimer jenis selulosa asetat. Biopolimer selulosa asetat dapat 

diaplikasikan sebagai pembungkus atau kemasan produk makanan. 
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2.  Komposit gelatin-kitosan dibentuk  menjadi  lembaran  plastik (film).  

Bioplastik ini diharapkan mampu memiliki  sifat  yang baik terutama  sifat  kuat  

tarik.  Kitosan ini merupakan polisakarida  hasil  turunan  dari  kitin  yang  

memiliki kelimpahan  paling  tinggi  kedua  di  alam  setelah  selulosa. Kitosan 

diperoleh   dari   pemanfaatan   produk   samping   hasil pengolahan industri  

perikanan,  khususnya  dari  cangkang  udang  dan  rajungan. Melalui  

pendekatan  teknologi  yang  tepat,  potensi  limbah  ini  dapat diolah  lebih  

lanjut  menjadi  senyawa  polisakarida kitosan yang sangat  bermanfaat di  

berbagai  bidang  industri  seperti  farmasi, tekstil, fotografi, dan penanganan  

makanan. 

 
Gelatin merupakan salah satu biopolimer alam turunan protein  dari  kolagen. 

Biopolimer   ini   biasanya diperoleh dari jaringan kolagen  pada kulit, tulang 

hewan  mamalia. Gelatin  telah banyak diaplikasikan  dalam  industri  

makanan, farmasi, obat-obatan (http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Under 

graduate-17440-Chapter1-814490.pdf).  

 

 
Gambar 40 Kertas kemasan cangkir kopi dan plastik biodegradable 

Sumber : weimon.en.alibaba.com 
 
 

D. Aktivitas Pembelajaran 

 Setelah selesai pembelajaran ini, Anda hendaknya membuat rancangan 

kegiatan untuk mengatasi masalah lingkungan yang solusinya berkaitan 

dengan pemanfaatan biopolimer. 

 Berikut adalah gambar yang menunjukkan masalah lingkungan yang 

ditimbulkan oleh plastik dan solusi yang dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan biopolimer yang ramah lingkungan. 

 Berdasarkan gambar berikut rancanglah kegiatan untuk mencari solusi 

dengan memanfaakan  biopolimer dalam menunjang industri yang ramah 

lingkungan. 

http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Under%20graduate-17440-Chapter1-814490.pdf
http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Under%20graduate-17440-Chapter1-814490.pdf
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 Selanjutnya Anda dapat memodifikasi pemanfaatan biopolimer yang lain, 

sesuai dengan program keahlian di sekolah Anda. 

Gambar berikut adalah masalah lingkungan dan solusi yang dapat dilakukan. 

Berikan uraian dari masing-masing gambar berikut, sehingga membentuk 

rangkaian gagasan untuk mengatasi masalah polimer plastik dengan 

memanfaatkan polimer alam. 

No Gambar Uraian penjelasan gambar 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

5 
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6 

 

 

7 

 

 

 

E. Latihan/Tugas 

1. Jelaskan persamaan dan perbedaan monosakarida sebagai aldosa dan 

ketosa  

2. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara amilum, glikogen, dan selulosa. 

3. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis polisakarida. 

4. Berdasarkan struktur molekulnya, protein digolongkan kedalam empat 

katagori , sebutkan dan jelaskan empat kategori tersebut 

5. Jelaskan apa yang dikmaksud dengan denaturasi protein dan apa yang 

menyebabkan terjadinya denaturasi protein ? 

6. Tuliskan persamaan reaksi pembentukkan dipeptida dari asam amino glisin 

dan alanin dan nama dari hasil reaksi tersebut. 

7. Asam nukleat adalah suatu polimer, monomernya yaitu nukleotida. 

Nukleotida terbentuk dari tiga molekul sederhana, yaitu satu molekul pentosa 

(ribosa atau deoksiribosa), satu molekul basa nitrogen dan satu molekul 

asam fosfat. Gambarlah struktur nukleotida yang dibentuk dari struktur 

pentosa (ribosa), basa nitrogen (adenin) dan asam fosfat.  
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8. Salah satu perbedaan komposisi kimia antara DNA dengan RNA adalah 

pada jenis pentosa dan basa nitrogennya. Kemukakan perbedaan tersebut. 

9. Komposit gelatin-kitosan merupakan salah satu contoh pemanfaatan 

biopolimer menjadi bioplastik yang memiliki sifat kuat tarik yang baik, 

jelaskan pernyataan tersebut. 

 
10. Molekul DNA terdiri dari dua rantai polinukleotida yang membentuk suatu 

heliks ganda. Struktur heliks ganda itu dikukuhkan oleh ikatan hidrogen 

antara pasangan basa timin-adenin dan sitosin-guanin. Perhatikan gambar 

berikut: 

 

Berapakah ikatan hidrogen yang dibentuk oleh pasangan timin-adenin dan 

berapa oleh pasangan sitosin-guanin? 

 

F. Rangkuman 

1. Karbohidrat berasal dari kata karbon dan hidrat (air). Selain itu, karbohidrat 

juga dikenal dengan nama sakarida (Saccharum = gula).  

Karbohidrat diproduksi oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis, dengan 

bantuan klorofil yang mampu menangkap energi matahari. 

 

2. Monosakarida adalah gula paling sederhana, contoh glukosa, galaktosa dan 

fruktosa, ribosa dan 2-deoksiribosa. Glukosa, galaktosa dan fruktosa 

mempunyai rumus kimia sama, C6(H2O)6, tetapi ketiganya adalah molekul-

molekul yang berbeda. Glukosa dan galaktosa merupaka senyawa 

aldoheksosa (aldosa), karena mengandung gugus aldehid, sedangkan 

fruktosa merupakan ketoheksosa (ketosa), karena mengandung gugus keton. 
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3. Disakarida, terbentuk dari reaksi dua molekul monosakarida yang 

dihubungkan dengan ikatan glikosida. Contoh disakarida adalah sukrosa, 

laktosa dan maltosa.  

4. Polisakarida, merupakan polimer dari monosakarida yang dihubungkan oleh 

ikatan glikosida. Tiga polisakarida yang paling umum adalah  pati atau 

amilum, glikogen dan selulosa. 

5. Ada dua jenis amilum, yaitu amilosa dan amilopektin. 

Amilosa terdiri atas rantai unit-unit D-glukosa yang panjang dan tidak 

bercabang, digabungkan oleh ikatanα (1→4). 

Amilopektin juga memiliki massa molekul yang tinggi, tetapi strukturnya 

bercabang. Ikatan glikosida yang menggabungkan residu glukosa yang 

berdekatan di dalam rantai amilopektin adalah α (1→4), tetapi titik 

percabangan amilopektin merupakan ikatan α (1→6). 

6. Glikogen merupakan polimer glukosa yang terdapat pada manusia dan 

hewan yang disimpan dihati dan otot. 

7. Selulosa merupakan polimer dari monomer glukosa. Selulosa banyak 

ditemukan di dalam dinding sel tumbuhan seperti kayu, dahan, dan daun. 

Selulosa memiliki kekuatan tarik yang tinggi dan tidak larut dalam 

kebanyakan pelarut. Hal ini berkaitan dengan struktur serat dan kuatnya 

ikatan hidrogen. 

8. Manfaat selulosa sebagai bahan dasar kertas,serat, rayon,selulosa asetat, 

selulosa nitrat dan bioplastik. 

9. Protein adalah heteropolimer dari untaian asam amino. Asam amino 

bergabung bersama oleh ikatan peptida yang terbentuk di antara gugus 

karboksil dan gugus amino dari asam amino berturut-turut. 

10. Struktur Protein. Ada empat tingkatan struktur dasar protein, yaitu: 

struktur primer, struktur sekunder, rantai panjang protein dilipat dan diatur 

dalam bentuk spiral, truktur tersier dan struktur kuartener. 

11. Asam nukleat adalah senyawa organik kompleks yang ditemukan di semua 

organisme hidup yang terdapat dalam inti sel (nukleus). Nukleotida terbentuk 

dari tiga molekul sederhana yaitu satu molekul pentosa (ribosa atau 

deoksiribosa), satu molekul basa nitrogen dan satu molekul asam fosfat. 

12. Ada dua jenis utama asam nukleat dalam sel, yaitu : Asam deoksiribonukleat 

(DNA), Asam ribonukleat (RNA) 
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Perbedaan RNA dengan DNA terletak pada satu gugus hidroksil cincin gula 

pentosa, sehingga dinamakan ribosa, sedangkan gugus pentosa pada DNA 

disebut deoksiribosa. Basa nitrogen pada RNA sama dengan DNA, kecuali 

basa timin pada DNA diganti dengan urasil pada RNA. 

13. Karbohidrat, protein adalah biopolimer yang banyak digunakan sebagai 

bahan dasar  bioplastik. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Guru setelah menyelesaikan latihan pada kegiatan belajar 3 diharapkan 

mempelajari kembali bagian-bagian yang belum dikuasai dari kegiatan belajar 3 

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. 

 

H. Kunci Jawaban 

1. Persamaan : Monosakarida sebagai aldosa atau ketosa memiliki jumlah 

atom karbon dan rumus molekul yang sama, contoh senyawa heksosa, 

C6H12O6 . 

Perbedaan : sebagai aldosa monosakarida mengandung gugus fungsi 

aldehid, -CHO,  sedang sebagai ketosa monosakarida mengandung gugus 

fungsi keton, yaitu berupa gugus karbonil, -CO- 

2. Persamaan dan perbedaan antara amilum, glikogen, dan selulosa 

 Persamaan :  Ketiganya polisakarida, gabungan dari D-glukosa, rumus 

molekulnya sama, rantai polimer {-C6(H2O)5-}n 

 Perbedaan :  

 Amilum memiliki 2 isomer yaitu, amilosa dan amilopektin. Amilosa 

berantai terbuka dan tak bercabang. Amilopektin juga rantai terbuka, 

namun sebagian kecil rantainya bercabang. Molekul amilopektin lebih 

besar dari amilosa. Amilum tidak larut dalam air, namun ketika 

dipanaskan membentuk suatu koloid kental. 
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 Glikogen berantai terbuka dan bercabang mirip amilopektin dan dapat 

memutar  bidang getar cahaya terpolarisasi ke kanan. 

 Selulosa berantai terbuka dan bercabang banyak, sukar larut dalam air. 

3. Polisakarida adalah senyawa yang mengandung satuan monosakarida yang 

dihubungkan dengan ikatan glukosida. Hidrolisis lengkap polisakarida akan 

menghasilkan monosakarida. Beberapa polisakarida yang penting yaitu ; 

selulosa, pati, glikogen dan kitin. 

Jenis polisakarida: 

 Selulosa adalah polimer tak bercabang dari glukosa yang dihubungkan 

melalui ikatan 1,4 β-glikosida 300-15000 unit D-glukosa membentuk 

rantai lurus. Manusia tidak dapat mencerna selulosa karena sistem 

pencernaan manusia tidak mempunyai enzim untuk menghidrolisis β-

glikosida (β glukosidase). 

 Pati merupakan polisakarida yang banyak terdapat pada padi-padian, 

kentang, jagung dan lainnya. Serta berfungsi sebagai penyimpan energi. 

Pati dapat dipisahkan menjadi dua komponen utama berdasarkan 

kelarutan bila dibubur dalam air panas. Sekitar 20%  pati adalah amilosa 

(larut) dan 80% amilopektin (tidak larut). 

 Glikogen merupakan polisakarida yang berfungsi sebagai penyimpan 

glukosa dalam hewan (terutama dalam hati dan otot). Strukturnya 

mengandung rantai glukosa yang terikat 1,4α dengan percabangan 1,6 α 

Glikogen membantu mempertahankan keseimbangan gula dalam tubuh, 

dengan jalan menyimpan kelebihan gula yang dicerna dari makanan dan 

mensuplainya ke dalam darah jika diperlukan. 

 Kitin adalah polisakarida linier yang mengandung N-asetil-D-glukosamin 

terikat β.Hidrolisis kitin menghasilkan 2-amino-2-deoksi-D-glukosa. Kitin 

banyak terikat dalam protein dan lipida, merupakan komponen utama 

dalam bangunan serangga. 

4. Berdasarkan struktur molekulnya, protein digolongkan kedalam empat 

tingkatan yaitu sebagai berikut :  

a. Struktur primer, yang menunjukkan jumlah, jenis, dan urutan asam amino 

yang membentuk rantai polipeptida.  
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b. Struktur sekunder, rantai panjang protein yang dilipat dan diatur dalam 

bentuk spiral, di mana asam amino berinteraksi dengan pembentukan 

ikatan hidrogen. Contoh: serat sutra. 

c. Struktur tersier, menunjukkan kecenderungan polipeptida membentuk 

lipatan atau gulungan, sehingga membentuk struktur yang lebih 

kompleks.  

d. Struktur kuartener, merupakan protein hasil dari perakitan lebih dari satu 

polipeptida atau subunit sendiri. Contoh: Hemoglobin, insulin. 

5. Denaturasi adalah pecahnya atau rusaknya ikatan-ikatan kimia yang lemah 

pada protein karena perlakuan tertentu, seperti pemanasan, pengaruh sifat 

asam basa, adanya logam berat.  

 

 

6.  

 

7.                                   

 

 

8. Pentosa penyusun DNA adalah deoksiribosa 

 Pentosa penyusun RNA  adalah ribosa. 

 Basa nitrogen penyusun DNA adalah Adenin, Guanin, Timin dan Sitosin 

 Basa nitrogen penyusun RNA adalah Adenina, Guanina, itosina, dan Urasil. 
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9. Komposit  gelatin – kitosan akan menghasilkan bioplastik yang memiliki kuat 

tarik yang baik karena, kitosan merupakan polisakarida  hasil  turunan  dari  

kitin yang diperoleh   dari  cangkang  udang  dan  rajungan, sedang gelatin 

merupakan salah satu biopolimer turunan protein  dari  jaringan kolagen  

pada kulit, tulang hewan  mamalia., jika keduanya sebagai komposit akan 

menghasilkan kekuatan tarik yang baik.   

10. Pasangan timin – adenin  membentuk 7 ikatan hidrogen 

Pasangan sitosin – guanin membentuk 8 ikatan hidrogen. 
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pokok bahasan pada modul diklat ini adalah Polimer. Setelah menyelesaikan 

semua kegiatan pembelajaran  maka  Anda telah memahami  : 

a. Pengertian polimer, cara pembuatannya dan pengelompokkannya. 

b. Jenis – jenis polimer dalam kehidupan sehari-hari, seperti  plastik, karet, 

serat, dan manfaatnya. 

c. Pengertian biopolimer dan manfaatnya 

2. Materi Polimer dalam modul ini penting Anda pelajari untuk menunjang mata 

pelajaran yang Anda ampu yaitu kimia khususnya materi polimer pada bidang 

Teknologi dan Rekayasa. 

3. Hal penting, Anda hendaknya memahami secara mendalam modul polimer ini, 

sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian guru dan bekal dalam 

mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi guru dengan ketuntasan minimal 

materi 80%. Oleh karena itu diperlukan usaha dalam memahami uraian materi 

yang disajikan, melaksanakan aktivitas pembelajaran, mengerjakan latihan 

dan tugas serta melaksanakan evaluasi diri untuk menguji penguasaan 

materi. 

 

B. Tindak Lanjut 

Modul diklat kimia tentang Polimer, aplikasinya belum dapat menjangkau ke 

semua kompetensi keahlian pada bidang Teknologi dan Rekayasa. Oleh 

karena itu tindak lanjut yang hendaknya Anda lakukan setelah mempelajari 

modul ini dan untuk menunjang keprofesionalan Anda  dalam melaksanakan 

tugas guru dalam mengajar adalah melakukan pengembangan bahan ajar 

untuk siswa yang aplikasi materinya disesuaikan  dengan kompetensi yang 

ada pada sekolah tempat Anda bekerja. Kemudian gunakan hasil 

pengembangan yang telah Anda lakukan pada pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar. 

Dalam pengembangan materi ajar kimia agar aplikasinya sesuai dengan 

kompetensi keahlian siswa, Anda dapat bekerja sama dengan guru mata 

pelajaran kelompok peminatan (produktif) yang ada di sekolah Anda. 
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C. Evaluasi 

Berilah tanda silang  (x) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar. 

1. Rumus  molekul  berikut yang tidak dapat membentuk polimer adalah .... 

a. 

 

c. 

  

b. 

 

d. 

 

2. Diketahui polimer dengan struktur sebagai berikut .... 

 

Monomer yang sesuai untuk struktur tersebut adalah.... 

a. CH2 = C(CH3)- COOCH3 

b. CH2 = CH – COOCH3 

c. CH2 = CHCl   

d. CH2 = CH – CH = CH2 

 
3. Perhatikan tabel berikut. 

No Polimer Reaksi polimerisasi 

1 Poliester Adisi 

2 Protein Kondensasi  

3 Polivinilklorida Kondensasi 

4 Dakron Kondensasi 

 
 

Berdasarkan data tabel tersebut, pasangan antara polimer dan reaksi 

pembentukannya yang tepat ditunjukkan oleh nomor …. 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 3 

c. 3 dan 1 
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d. 4 dan 2 

4. Senyawa berikut yang dapat mengalami polimerisasi adisi adalah .... 

a. CH2C(CH3)COOCH3 

b. CCH3CH2COCl 

c. CH3CH2COOH 

d. CH3CH2CH2NH2 

5. Rumus molekul senyawa yang biasanya dihasilkan pada proses polimerisasi 

kondensasi adalah .... 

a. H2O dan C2H5OH 

b. H2O dan C2H6 

c. H2O dan CH3OH 

d. CH4 dan CH3OH 

6. Pasangan polimer berikut yang semuanya termasuk polimer alam adalah .... 

a. Polipeptida dan poliamida 

b. Polistirena dan polipropilena 

c. Polisoprena dan polipeptida 

d. Polietilena dan poliisoprena 

7. Polimer-polimer dibawah ini yang termasuk polimer buatan adalah .... 

a. Protein dan dakron 

b. Bakelit dan nilon 

c. Amilum dan selulosa 

d. Teflon dan amilum 

8. Terdapat beberapa polimer berikut. 

1) akrilik   3) bakelit 

2) polivinilklorida 4) melamin 

Polimer jenis termoplastik adalah …. 

a. 1 dan 2 

b. 3 dan 4 

c. 2 dan 4 

d. 1 dan 3 

9. Polimer-polimer berikut yang termasuk polimer termoseting adalah .... 

a. Akrilonitril butadienastirena (ABS) dan SBR 
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b. Seluloid dan polikarbonat 

c. Epoksi dan poliuretana 

d. Akrilonitril butadienastirena (ABS) dan seluloid  

10. Diketahui beberapa jenis polimer sebagai berikut : 

1) Dakron 

2) Bakelit 

3) Polietilena 

4) Polipropilena 

5) Nilon 66 

6) Poliisoprena 

7) Polivinil klorida 

Polimer yang merupakan homopolimer adalah ..... 

a. 2), 3), 5), 6) 

b. 1), 2), 5), 7) 

c. 1), 2), 3), 4) 

d. 3), 4), 6), 7) 

11. Pasangan berikut yang menunjukkan sifat dari polimer termoplastik adalah  

a. Rantai polimer dihubungkan oleh gaya Van der Waals yang lemah dan 

tidak mempunyai ikatan silang antar rantai. 

b. Rantai polimer dihubungkan oleh ikatan kovalen yang kuat dan 

mempunyai ikatan silang antar rantai. 

c. Rantai polimer dihubungkan oleh gaya Van der Waals yang lemah dan 

mempunyai ikatan silang antar rantai. 

d. Rantai polimer dihubungkan oleh ikatan kovalen yang kuat dan dapat 

dibentuk ulang. 

12. Polimer bakelit, resin urea formaldehida mempunyai sifat sangat keras, kaku 

dan rapuh  hal ini disebabkan, rantai polimernya .... 

a. lurus, tidak memiliki cabang selain gugus-gugus utama.  

b. saling berikatan satu sama lain (saling silang) 

c. mengandung beberapa unit ulang yang membentuk cabang pada rantai 

utama. 

d. tersusun atas monomer yang berselang-seling secara teratur. 
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13. Jenis kopolimer yang tersusun dari suatu kesatuan berulang yang berselang-

seling dengan kesatuan berulang lainnya dalam rantai polimer, disebut 

kopolimer .... 

a. acak 

b. cangkok 

c. berselang-seling 

d. balok atau blok 

 
14. Polimer yang mengadung ureta atau urea yang memilki gugus amida atau 

gugus karbonil dapat membentuk ikatan hidrogen antar rantai yang 

berdekatan. Ikatan hidrogen yang kuat  akan berimbas pada naiknya kuat 

tarik dan titik leleh polimer. Sifat ini dipengaruhi oleh .... 

a. Panjang rantai 

b. Gaya antar molekul 

c. Titik percabangan 

d. Ikatan silang antar rantai polimer 

15. Berikut ini merupakan keunggulan polimer sintetis dibanding bahan 

tradisional, kecuali.... 

a. Cat akrilik tidak setajam bau cat minyak dan tidak pecah saat kering. 

b. Nilon tidak rusak oleh panas dan air dan bisa ditenun menjadi lembaran 

besar. 

c. Plastik kaku seperti logam tetapi jauh lebih ringan, juga bisa dicetak 

pada suhu rendah. 

d. Plastik mempunyai ketahanan terhadap mikroorganisme, sehingga sulit 

diuraikan. 

16. Pembakaran limbah plastik akan menghasilkan bahan kimia berbahaya bagi 

kesehatan, yaitu berupa gas ... 

a. CO 

b. HCN 

c. CO2 

d. dioksin  
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17. Perkembangan industri modern salah satunya ditandai dengan 

berkembangnya industri plastik. Disisi lain plastik ternyata menimbulkan 

banyak masalah terhadap lingkungan, kecuali .... 

a. tidak menghemat energi. 

b. dapat menghemat energi. 

c. mengemisikan gas rumah kaca 

d. terjadi perubahan iklim 

18. Suatu polimer yang diperoleh dari hasil reaksi polimerisasi antara 

H2N – (CH2)6 – NH2  dan  HOOC – (CH2)2 – COOH  adalah .... 

a. H – (NH-(CH2)6 – NHCO – (CH2)4 – CO)n – OH 

b. (H2N – (CH2)6 – NH2 – HOOC – (CH2)4 – COOH)n 

c. H – ( NH – (CH2)6 – NH – OOC – (CH2)4 – CO)N – OH 

d. H – (NH – (CH2)6 – NH2 – CO – (CH2)4 – CO)n – OH 

 

19. Jika monomer metanal (urea formaldehid) bereaksi dengan monomer fenol, 

maka polimer yang terbentuk adalah .... 

a. Karet alam 

b. Bakelit 

c. PMMA 

d. Dakron  

20. Pada tabel berikut diberikan data polimer, monomer dan penggunaannya 

 

 

 

 

 

 

Pasangan data yang tidak benar adalah .... 

a. A 

b. B 

c. C  

d. D 

 

No Polimer Monomer Penggunaan 

A Polistirena Stirena Ban 

B Teflon Tetra fluoro etena Pelapis panci 

C LDPE Etena Plastik kemasan 

D PMMA Metil metakrilat Lampu belakang mobil 



121 
 

21. Karet alam mengalami polimerisasi .... 

a. kondensasi 

b. adisi 

c. substitusi 

d. eliminasi 

22. Monomer penyusun karet alam adalah ..... 

a. Butadiena 

b. Isoprena 

c. Etilena 

d. Stirena  

23. PVC tergolong plastik yang paling banyak digunakan. Pernyataan yang 

benar tentang PVC adalah .... 

No Monomer Polimerisasi Asal Sifat 

A CH2 = CH2 Adisi Sintetik Termoplastik 

B CH2Cl = CH2Cl Kondensasi  Sintetik Termoset 

C CHCl = CH2 Adisi  Alam Termoset 

D CHCl = CH2 Adisi Sintetik Termoplastik 

 

24. Tidak dapat kusut, karena daya pegasnya besar. Terasa hangat bila dipakai, 

karena dapat menahan panas dengan baik adalah sifat dari serat .... 

a. wol 

b. sutera  

c. kapas  

d. rayon  

25. Pernyataan berikut yang paling tepat mengenai selulosa dan amilum adalah  

a. monomer amilum berupa glukosa, monomer selulosa berupa fruktosa. 

b. amilum dan selulosa dihidrolisis akan menghasilkan glukosa. 

c. monomer selulosa adalah β-glukosa, monomer amilum adalah α-

glukosa. 

d. Amilum termasuk monosakarida dan selulosa termasuk polisakarida. 

26. Kelompok senyawa berikut yang terdiri atas monosakarida, disakarida, dan 

polisakarida secara berturutan adalah .... 
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a. laktosa – fruktosa – selulosa. 

b. galaktosa – maltosa – glikogen. 

c. glikogen – maltosa – selulosa. 

d. amilum – selulosa – glikogen.  

27. Suatu karbohidrat memiliki rumus molekul C6H12O6 bereaksi positif dengan 

pereaksi fehling dan menghasilkan 2 molekul monosakarida yang sejenis. 

Karbohidrat tersebut adalah .... 

a. sukrosa 

b. maltosa 

c. laktosa 

d. selulosa 

28. Karet sintetis yang tahan terhadap minyak dan nyala api, digunakan sebagai 

selang bensin dan saluran minyak adalah .... 

a. buna – N (butadiena nitril) dan neoprena 

b. thiokol dan neoprena 

c. buna – S (SBR) dan buna – N  

d. neoprena dan polibutadiena 

29. Jenis serat sebagai agen penguat pada komposit plastik, untuk body mobil 

dan kapal adalah serat .... 

a. asbes 

b. gelas 

c. rayon 

d. kayu 

30. Berikut ini adalah keunggulan yang dimiliki oleh plastik, kecuali .... 

a. tahan karat 

b. menghantarkan arus listrik 

c. mudah dibentuk sesuai dengan keinginan 

d. lternatif bagi material yang jumlahnya di alam semakin terbatas 

31. Zat aditif  yang ditambahkan pada bahan baku plastik untuk memperkuat 

dan meningkatkan sifat mekanik, elektrik, termal, optik dan sifat-sifat 

pemrosesan dari plastik, serta dapat  mengurangi biaya produksi adalah .....  
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a. bahan plastis (plasticizer) 

b. bahan penstabil (stabilizer)  

c. bahan pelumas (lubricant) 

d. bahan pengisi (filler)  

32. Fungsi zat aditif untuk mengubah sifat mekanik polimer yaitu melunakkan 

polimer pada jenis polimer termoset, menurunkan kekakuan dan temperatur 

transisi gelas  adalah .... 

a. bahan plastis (plasticizer) 

b. bahan penstabil (stabilizer)  

c. bahan pelumas (lubricant) 

d. bahan pengisi (filler). 

33. Sebagai bahan busa untuk melindungi benda-benda yang tidak tahan 

benturan, sebagai isolator, busa mikroseluler, busa bantalan helm adalah 

jenis polimer termoseting .... 

a. fenol formaldehid (bakelit) 

b. epoksi 

c. poliuretan 

d. urea formaldehid   

34. Karet sintetis ada yang diperuntukkan untuk tujuan umum dan tujuan 

khusus. Jenis karet sintetis yang ditujukan untuk kebutuhan khusus adalah   

a. SBR (Styrene Butadiene Rubber) 

b. NBR (Nytrite Butadine Rubber) 

c. BR (Butadiene Rubber) 

d. PR (Polybutadiene Rubber) 

35. Untuk mendapatkan karet yang kuat dan elastis dengan mencampurkan 

belerang pada karet alam disebut .... 

a. reklamasi 

b. vulkanisasi 

c. polimerisasi 

d. isolasi.  

36. Pengolahan kembali karet bekas atau daur ulang karet bekas misalnya ban 

bekas  akan menghasilkan karet jenis ....... 
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a. karet bongkah 

b. karet spesifikasi teknis (crumb rubber ) 

c. karet ban (tyre Rubber) 

d. karet reklaim (reclaimed rubber) 

37. Polisakarida penting, seperti amilum, glikogen, selulosa dapat ditunjukkan 

dengan uji iodin. Data percobaan berikut menunjukkan perubahan warna 

tidak tepat dari uji iodin terhadap polisakarida adalah warna ..... 

a. biru untuk amilum 

b. merah coklat untuk glikogen 

c. biru untuk glikogen 

d. merah ungu untuk amilopektin  

38. Polisakarida yang jika dikonsumsi manusia, tidak dapat dicerna, karena 

manusia tidak memiliki enzim untuk memecahnya dan pada sistem 

pencernaan makanan ini tidak diubah, namun digunakan sebagai serat 

makanan. Polisakarida tersebut adalah... 

a. amilum 

b. amilosa 

c. gilkogen 

d. selulosa 

39. Glukosa jika tidak langsung digunakan sebagai sumber energi, maka akan 

langsung dipolimerisasikan kembali menjadi ............ 

a. selulosa 

b. amilopektin 

c. amilosa 

d. glikogen 

40. Bioplastik termoplastik memiliki karakteristik mampu menyerap kelembaban, 

sehingga dapat digunakan untuk produksi kapsul obat di sektor farmasi. 

Bioplastik jenis ini adalah .... 

a. Plastik asam polilaktik  

b. Poli-3-hidroksibutirat  

c. Bioplastik berbahan pati 

d. Polihidroksialkanoat  
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D. KUNCI JAWABAN 

 

No Jawaban No Jawaban 

1 C 21 B 

2 A 22 B 

3 D 23 D 

4 A 24 A 

5 C 25 C 

6 C 26 B 

7 B 27 B 

8 A 28 A 

9 C 29 B 

10 D 30 B 

11 A 31 D 

12 B 32 A 

13 D 33 C 

14 B 34 B 

15 D 35 B 

16 C 36 D 

17 B 37 C 

18 A 38 D 

19 B 39 D 

20 A 40 C 
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E. Glosarium 

 
ABS Jenis plastik dari akrilonitril butadienastirena yang sangat keras dan tahan 

banting.  

adenin Suatu basa purin yang merupaka unsur pokok RNA dan DNA. 

asam amino Suatu komponen protein yang tersusun atas suatu gugus karboksil 

(-COOH) dan satu gugus amino (-NH2). 

asam nukleat Suatu rantai nukleotida 

bahan penstabil (stabilizer) Fungsi menaikkan ketahanan terhadap 

dekomposisi oleh panas, sinar UV, dan oksidator. 

bahan pengisi (filler) Bahan pengisi adalah suatu aditif padat yang ditambahkan 

kedalam matrik polimer untuk meningkatkan sifat-sifat bahan. 

biopolimer Polimer alam yang disintesis secara alami oleh makhluk hidup. 

buna – N (NBR) Jenis karet sintetis dari monomer butadiena dan akrilonitril yang 

tahan terhadap minyak dan api 

buna – S (SBR) Jenis karet sintetis dari monomer stirena dan butadiena yang 

banyak digunakan untuk ban kendaraan bermotor. 

daur ulang Proses menggunakan kembali sampah untuk membuat produk baru 

deformasi Perubahan bentuk suatu benda karena pengaruh beban atau gaya 

yang diberikan terus menerus. 

disakarida Karbohidrat yang terbentuk dari dua sakarida 

DNA (asam dioksiribonukleat) Molekul yang mengandung kode genetik untuk 

seluruh organisme sel. 

ekstrusi Ketika zat ditarik dan diulur menjadi bentuk panjang dan tipis, sebagai 

contoh pipa. 

elastis Sifat zat yang kembali ke bentuk semula setelah direntangkan. 

epoksi Jenis plastik termoseting yang kuat, tahan lama dan keras. 

glikogen Polisakarida yang tebuat dari glukosa, biasanya disimpan oleh hewan 

dan manusia didalam hati dan otot 

glukosa Monosakarida yang dikenal sebagai dekstrosa atau gula anggur. 

HDPE Jenis plastik termoplastik dari polietilena yang memiliki berat jenis tinggi 

ikatan glikosida Suatu ikatan yang menghubungkan satu sakarida dengan 

sakarida lain. 

isolator Penahan atau pencegah aliran panas atau penyekat panas. 
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karet reklaim Karet daur ulang. 

karbohidrat Satu dari kelompok senyawa, termasuk gula, pati dan selulosa yang 

berguna sebagai sumber energi. 

komposit Campuran atau gabungan dua bahan atau lebih yang menbentuk 

komponen tunggal yang memiliki sifat lebih bagus. 

kristalinitas Perbandingan struktur kristalin dan struktur amorf. 

LDPE Jenis plastik termoplastik dari polietilena yang memiliki berat jenis rendah 

monomer Molekul-molekul sederhana yang bergabung membentuk rantai 

panjang (polimer). 

monosakarida Karbohidrat yang terbentuk dari satu sakarida. 

neoprena Karet sintetis dari kloroprena yang tahan terhadap oksidasi, sinar 

matahari, minyak, dan nyala api yang digunakan untuk selang minyak, 

isolator kawat dan kabel. 

nukleotida Molekul yang tersusun atas satu basa nitrogen, satu gula dan satu 

gugus fosfat. 

pati Suatu polisakarida yang tersusun atas molekul-molekul glukosa. Pati adalah 

molekul utama yang digunakan tumbuhan untuk menyimpan karbohidrat. 

PETE atau PET (polyethylene terephthalate) Jenis plastik termoplastik dari 

polietilena yang biasa dipakai untuk botol plastik yang jernih atau  

transparan / tembus pandang seperti botol air mineral. 

pigment, Istilah bahan pewarna yang tidak larut dalam bahan plastik tetapi 

hanya terdispersi diantara rantai molekul bahan plastik tersebut. 

plastis  Sifat zat yang berubah bentuk secara permanen setelah direntangkan. 

plastik Semua bahan sintetik organik yang berubah menjadi plastis setelah 

dipanaskan dan mampu di bentuk dibawah pengaruh tekanan. 

PMMA Jenis plastik termoplastik dari polimetil metakrilat yang keras, kuat dan 

tembus pandang. 

polimer Senyawa makromolekul (molekul besar) yang terbentuk dari susunan 

berulang molekul-molekul kecil dan sederhana (monomer) yang saling 

berikatan dalam suatu rantai melalui reaksi polimerisasi 

polimerisasi Proses penggabungan beberapa molekul sederhana (monomer) 

menjadi moleku besar (makromolekul atau polimer). 

polimerisasi adisi Peristiwa bergabungnya monomer-monomer yang 

mempunyai ikatan tak jenuh (ikatan rangkap). 
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polimer amorf  Polimer banyak tersusun dari polimer rantai bercabang. 

polimerisasi kondensasi Reaksi pembentukkan polimer dari monomer-

monomer yang mempunyai dua gugus fungsi yang sama atau berbeda dan 

disertai dengan pelepasan molekul sederhana. 

polimer kristalin Polimer dengan rantai linier yang tersusun rapat dan teratur 

polimer termoplastik  Polimer yang melunak saat dipanaskan dan dapat dicetak 

ulang. 

polimer termoseting Polimer yang pada awalnya liat saat dipanaskan, namun 

sekali didinginkan tidak dapat dilunakkan lagi. 

polipropilena Jenis plastik termoplastik yang keras dan lentur 

polistirena Jenis plastik termoplastik ringan dan rapuh juga sering dibuat 

sebagai plastik busa. 

polisakarida Karbohidrat yang terbentuk dari banyak sakarida. 

poliuretana Jenis plastik termoplastik yang sering dibuat sebagai plastik busa 

untuk melindungi barang-barang dari benturan. 

polivinil klorida Jenis plastik termoplastik yanh kuat dapat beradaptasi tahan 

terhadap sinar matahari dan cuaca. 

protein Suatu zat yang terdiri dari atas molekul-molekul besar yang tersusun dari 

asam amino-asam amino. 

resin Zat-zat yang berasal dari getah pohon dan tanaman lain. Resin sintetis 

sejenis plastik. 

RNA (asam ribonukleat) Molekul yang membawa informasi genetika. 

sakarida Molekul gula. 

seluloid Jenis plastik termoplastik yang mudah terbakar, digunakan pada 

lembaran plastik seperti film bioskop dan foto. 

selulosa Zat alami yang ditemukan pada bahan-bahan tanaman seperti kapas 

dan kayu. 

serat Suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang  

temperatur  transisi gelas (Tg) Perubahan fisik polimer dari rubbery/ plastis 

menjadi glassy. 

thiokol Jenis karet sintetis dari monomer etilen diklorida dan natrium polisulfida 

yang sifatnya tahan terhadap minyak dan pelarut apapun.  

vulkanisasi Proses penambahan belerang untuk membentuk ikatan silang 

diantara polimer karet agar karet lentur dan kuat. 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seorang pendidik harus mengenal secara baik kondisi dan situasi yang ada di 

dalam kelas, terutama yang berkaitan dengan peserta didik. Situasi 

pembelajaran perlu mendapat perhatian utama, sehingga pencapaian 

kompetensi dapat diperoleh secara maksimal. Kesulitan peserta didik selama 

pembelajaran harus dapat dideteksi dengan baik oleh pendidik. Begitu pula 

kegiatan yang paling disukai oleh peserta didik juga perlu diketahui oleh pendidik. 

Kesemuanya itu harus digali oleh pendidik untuk kepentingan pengembangan 

pembelajaran yang efektif. Ada beberapa cara untuk menggali hal tersebut, salah 

satu diantaranya adalah tindakan reflektif. Tindakan reflektif sangat efektif untuk 

peningkatan kualitas pembelajaran. Karena pendidik dapat mengetahui sejauh 

mana penguasaan kompetensi oleh peserta didik, dan apa saja kesulitan yang 

dialami oleh mereka. Setelah mencermati betapa pentingnya tindakan reflektif 

bagi para pendidik, maka modul ini disajikan untuk memberikan sumbangan 

pemikiran yang berkaitan dengan tindakan reflektif. 

B. Tujuan 

Setelah peserta diklat/guru pembelajar mempelajari dan memahami materi dalam 

modul ini, dengan melalui proses evaluasi baik pengetahuan maupun 

keterampilan, diharapkan peserta dapat: 

1. Memahami Konsep Refleksi Pembelajaran 

2. Membuat KonsepPenelitian Tindakan Kelas (PTK) 

3. Membuat Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

4. Menyusun Laporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

5. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran 
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C. Peta Kompetensi 

Di bawah ini adalah letak pete kompetensi judul Diklat Guru pembelajarTindakan 

Reflektif untuk peningkatan Kualitas Pembelajaran 

PETA KOMPETENSI 

 
 

KODE UNIT 
KOMPETENSI 

NAMA UNIT KOMPETENSI WAKTU 

PED0100000-00 Perkembangan Peserta Didik 4 JP 

PED0200000-00 Teori Belajar dan Prinsip-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, Empatik, dan Santun 2 JP 

PED0800000-00 Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran 5 JP 

PED0900000-00 Pemanfaataan Hasil Penilaian dan 
Evaluasi Pembelajaran 

4 JP 

PED0100000-00 Tindakan Reflektif Untuk Peningkatan 
Kualitas Pembelajaran 

8 JP 

 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang perlu dipelajari dalam modul ini adalah: 

1. Refleksi Pembelajaran 

2. Konsep Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

3. Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

4. Laporan Hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

E. Saran Cara Penggunaan Modul 

1. Bagi peserta Diklat 

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, dalam menggunakan modul ini 

maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain : 

a. Pelajari petunjuk penggunaan, latar belakang, deskripsi kegiatan dan 

indikator pencapaian kompetensi. 

POSISI MODUL 
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b. Bacalah dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada masing-

masing materi pokok. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta diklat dapat 

bertanya pada instruktur/fasilitator pengampu materi. 

c. Kerjakan tugas dan latihan untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap 

materi yang dibahas. 

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

hal berikut: 

1) Perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja yang berlaku. 

2) Pahami setiap langkah kerja (prosedur praktikum) dengan baik. 

3) Sebelum melaksanakan praktikum, identifikasi (tentukan) peralatan dan 

bahan yang diperlukan dengan cermat. 

4) Gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar. 

5) Untuk melakukan kegiatan praktikum yang belum jelas, harus meminta ijin 

guru atau instruktur terlebih dahulu. 

6) Setelah selesai, kembalikan alat dan bahan ke tempat semula 

7) Jika belum menguasai materi yang diharapkan, lakukan pengulangan 

pada materi pokok sebelumnya atau bertanya kepada instruktur yang 

mengampu materi. 

 

2. Bagi Widyaiswara/Instruktur 

Dalam setiap kegiatan belajar guru atau instruktur berperan untuk : 

a. Membantu peserta diklat dalam merencanakan proses belajar 

b. Membantu peserta diklat dalam mengikuti tahap-tahap pembelajaran 

c. Membimbing peserta diklat melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan 

dalam tahap belajar 

d. Membantu peserta diklat dalam memahami konsep, praktik baru, dan 

menjawab pertanyaan peserta diklat mengenai proses pembelajaran. 

e. Membantu peserta diklat untuk menentukan dan mengakses sumber 

tambahan lain yang diperlukan untuk belajar. 

f. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan 

g. Merencanakan seorang ahli dari tempat kerja (DU/ DI) untuk membantu jika 

diperlukan 
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Guru pembelajar diharapkan memiliki dasar mengelas dan sikap mandiri dalam 

belajar, dapat berperan aktif dan berinteraksi secara optimal dengan sumber 

belajar. Oleh karena itu langkah kerja  berikut perlu diperhatikan secara baik : 

a. Bacalah modul ini secara berurutan dari halaman paling depan sampai 

halaman paling belakang. Pahami dengan benar isi dari setiap kegiatan 

belajar yang ada. 

b. Untuk memudahkan anda dalam mempelajari modul ini, maka pelajari terlebih 

dahulu Tujuan Akhir Pembelajaran dan Ruang Lingkup yang akan dicapai 

dalam modul ini.  

c. Laksanakan semua tugas-tugas yang ada dalam modul ini agar kompetensi 

anda berkembang sesuai standar. 

d. Lakukan kegiatan belajar untuk mendapatkan kompetensi sesuai rencana 

yang telah anda susun.  

e. Sebelum anda dapat menjawab dengan baik latihan dan tugas atau tes yang 

ada pada setiap akhir materi, berarti anda belum memperoleh ketuntasan 

dalam belajar. Ulangi lagi pembelajarannya sampai tuntas, setelah itu 

diperbolehkan untuk mempelajari materi berikutnya.  
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1: REFLEKSI 

PEMBELAJARAN 

A. Tujuan 

Peserta diklat memahami cara melaksanakan refleksi, dan mengidentifikasi 

permasalahan, serta manfaat tindakan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran 

yang akan dikembangkan. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator keberhasilan materi pokok 1 “Refleksi Pembelajaran”, meliputi: 

1. Refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan sesuai dengan 

kompetensi dasar yang diperoleh pada matapelajaran yang diampu 

2. Hasil refleksi dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. 

3. Hasil refleksi dimanfaatkan untuk menentukan refrensi/rujukan/teori yang 

berkaitan dengan perbaikan dan pengembangan   pembelajaran 

4. Hasil refleksi dimanfaatkan untuk menentukan metodologi pembelajaran 

C. Uraian materi 

Materi refleksi pembelajaran diuraikan dalam dua sub materi, yaitu: (1) Konsep 

refleksi pembelajaran, dan (2) Pelaksanaan refleksi pembelajaran 

 

Sub Materi 1: Konsep Refleksi Pembelajaran 

1. Pengertian Refleksi Pembelajaran 

Pada setiap kegiatan pembelajaran, selalu dapat ditemukan adanya faktor 

pendukung keberhasilan dan kendala-kendala yang muncul. Temuan ini tidak 

boleh diabaikan, karena sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai acuan 

pembuatan rancangan perbaikan. Baik yang berkaitan dengan proses, maupun 

sarana pendukung. Bertolak dari permasalahan inilah refleksi pembelajaran perlu 

dilakukan. Terdapat berbagai pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli. 

Namun dalam modul ini definisi pengertian refleksi pembelajaran dikemukakan 

berdasarkan kegiatan yang selama ini dilakukan oleh para pengajar (guru, 

widyaiswara, instruktor, dan jenis penyaji yang lain). Sehingga refleksi 

pembelajaran didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan mendata hasil belajar, 
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dan faktor pendukung keberhasilan, serta berbagai kendala yang ditemui untuk 

perbaikan kualitas pembelajaran. 

 

2. Tujuan Refleksi Pembelajaran 

Beberapa tujuan yang ingin diperoleh dari kegiatan refleksi pembelajaran adalah 

pernyataan di bawah ini. 

a. Memperoleh gambaran spesifik hasil belajar: substansi yang dikuasai, dan 

tingkat penguasaan peserta didik. 

b. Memperoleh umpan balik tentang proses pembelajaran: yang sudah positif 

dan yang masih perlu ditingkatkan. 

c. Melakukan perbaikan proses pembelajaran berdasarkan umpan balik dan 

hasil belajar setelah melalui kegiatan analisis. 

3. Manfaat Refleksi Pembelajaran 

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan refleksi pembelajaran, tiga 

diantaranya adalah yang dinyatakan di bawah ini. 

a. Tindakan perbaikan yang dipilih oleh guru lebih akurat, karena adanya 

masukan peserta didik sesuai keadaan yang ada. 

b. Perbaikan proses pembelajaran dapat dilakukan secara berkelanjutan. Hal 

ini disebabkan oleh tindakan perbaikan yang sesuai dengan permasalahan 

kelas/peserta didik. 

c. Peningkatan hasil belajar dapat dicapai secara maksimal, karena tindakan 

perbaikan yang dilakukan secara terus menerus ole pendidik. 

 

Sub Materi 2: Pelaksanaan Refleksi Pembelajaran 

Kegiatan refleksi pembelajaran terdiri atas tiga langkah kegiatan, yaitu: analisis 

pencapaian hasil belajar, analisis proses pembelajaran, dan merancang tindakan 

perbaikan 

1. Analisis pencapaian hasil belajar 

Keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar yang 

dicapai oleh peserta didik. Strategi apapun yang digunakan guru, bila hasilnya 

maksimal, maka strategi tersebut dapat dianggap efektif. Begitu pula sebaliknya. 

Hasil belajar peserta didik, menggambarkan kinerja yang dicapai oleh guru. Oleh 

sebab itu hasil belajar peserta didik harus dianalisis, untuk mengetahui sejauh 

mana efektivitas kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. 
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Analisis hasil belajar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

a. Menganalisis catatan hasil belajar oleh guru (hasil ulangan harian / tengah 

semester / semester). 

b. Meminta peserta didik menuliskan capaian hasil belajar yang dimiliki / 

dirasakan. 

 

2. Analisis proses pembelajaran 

Kegiatan analisis proses pembelajaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

evaluasi diri oleh guru, dan meminta masukan dari peserta didik. Evaluasi diri 

dapat dilakukan dengan cara mengingat kembali proses pembelajaran yang telah 

dilakukan. Catatan-catatan tentang faktor pendukung keberhasilan dan kendala 

yang ditemui selama proses pembelajaran berlangsung, sangat bermanfaat 

untuk melakukan kegiatan evaluasi diri. Menggali masukan dari peserta didik 

dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang: 

a. materi apa saja yang sudah dikuasai 

b. hal-hal apa saja yang mempermudah mereka memahami 

c. kendala apa saja yang mereka hadapi selama proses pembelajaran. 

 

Selanjutnya data yang diperoleh dari masukan peserta didik, dianalisis, dan 

diklasifikasi sesuai dengan kelompok/kategori permasalahan dan tingkatan 

masing-masing. 

 

3. Merancang tindakan perbaikan 

Berdasarkan hasil analisis terhadap prestasi belajar dan proses pembelajaran, 

guru dapat merumuskan tindakan-tindakan perbaikan yang relevan untuk 

dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Sehingga perbaikan 

kualitas pembelajaran secara berkelanjutan dapat dilakukan. Dengan demikian 

prestasi peserta didik secara terus-menerus juga dapat ditingkatkan. Lingkup 

tindakan perbaikan yang harus selalu menjadi perhatian para pendidik meliputi: 

a. Pendalaman dan pengembangan kompetensi peserta didik. Pendalaman 

kompetensi dilakukan untuk peserta didik yang belum menguasai. 

Sedangkan pengembangan kompetensi dilakukan untuk peserta didik yang 

sudah memiliki penguasaan dengan baik. 
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b. Peningkatan efektivitas penggunaan media pembelajaran. Media 

pembelajaran memiliki peran penting pada kegiatan pembelajaran. 

Sehingga penguasaan kompetensi oleh peserta didik sangat dipengaruhi 

oleh efektivitas penggunaan media tersebut. 

c. Peningkatan efektivitas strategi pebelajaran. Perancangan strategi 

pembelajaran sangat diperlukan agar proses pembelajaran dapat 

terlaksana secara efektif, dan hasil belajar menjadi maksimal. 

d. Peningkatan efektivitas pemanfaatan lingkungan belajar. Pembelajaran 

akan efektif apabila dapat memaksimalkan pemanfaatan lingkungan 

belajar. Sehingga peserta didik dapat berproses dengan lingkunganya 

dalam pembelajaran. Hal ini akan memeberikan bekal yang sangfat positif 

bagi peserta didik. 

Namun dalam menjalankan tindakan perbaikan ada yang harus diperhatikan, 

apapun dapat dilakukan, tetapi semua tindakan yang dipilih harus dirancang 

berdasarkan hasil refleksi. 

 

Contoh: (format) 

REFLEKSI 

Nama : 
Kelas : 

Tanggal: 

No. Umpan Balik 

1 Materi-materi yang telah dikuasai: 
 
 

2 Tingkat penguasaan yang dimiliki terhadap materi: 
 
 

3 Pendukung terhadap keberhasilan dalam pembelajaran: 
 
 

4 Kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran: 
 
 

5 Saran perbaikan proses pembelajaran: 
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D. Aktivitas Pembelajaran 

Kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta diklat meliputi: mempelajari modul, 

berdiskusi dengan teman sejawat, mengerjakan latihan / kasus / tugas, dan 

merefleksi diri. 

E. Latihan / Kasus / Tugas  

1. Tugas 1 

Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas dengan ketentuan di 

bawah ini. 

1. Peserta dibagi menjadi enam kelompok. 

2. Kelompok 1 sd 3 membahas Konsep Refleksi Pembelajaran 

3. Kelompok 4 sd 6 membahas Pelaksanaan Refleksi Pembelajaran 

4. Waktu pembahasan 30 menit 

5. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain (@ 7 menit) 

 

2. Latihan 1 

Bapak dan Ibu peserta Diklat diminta mengisi format “REFLEKSI” dengan 

menggunakan situasi pembelajaran dalam Diklat sebagai bahan pengisian format 

tersebut. Selanjutnya melakukan kegiatan di bawah ini. 

1. Merangkum dan menganalisis penguasaan materi oleh peserta Diklat 

2. Merangkum dan menganalisis proses pembelajaran dalam Diklat 

3. Merangkum dan menganalisis saran-saran perbaikan pembelajaran Diklat 

4. Waktu pembahasan 30 menit 

5. Mempresentasikan hasil kelompok @ 6 menit 

 

F.  Rangkuman 

Sebagai pendidik harus menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, 

kesalahan masih sering kita lakukan walau kadang tanpa menyadarinya. Karena 

itu refleksi pembelajaran sangat diperlukan bagi pedidik. Refleksi pembelajaran 

dapat dilakukan dengan evaluasi diri maupun melalui masukan dari peserta didik. 

Secara spesifik dapat dilakukan dengan langkah-langkah: (1) analisis proses 

pembelajaran, (2) analisis proses pembelajaran, dan (3) merancang tindakan 
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perbaikan. Namun yang perlu diingat, bahwa setiap tindakan perbaikan harus 

dirancang berdasarkan hasil refleksi. 

G. Balikan dan Tindak Lanjut 

1. Balikan  

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman yang berkaitan dengan materi materi Refleksi Pembelajaran  

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan pemahaman 

dan pengalaman yang berkaitan dengan materi Refleksi Pembelajaran? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi Refleksi Pembelajaran agar kegiatan berikutnya lebih 

baik / lebih berhasil ? 

2. Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi ini apabila telah mampu 

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi 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: KONSEP 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) 

A. Tujuan 

Peserta diklat memahami Konsep Penelitian Tindakan Kelas (PTK), minimal dua 

model (model Kurt Lewin dan model Kemmis & Taggart, atau model yang lain) 

 

B. Indikator keberhasilan 

1. Konsep penelitian tindakan kelas (PTK) dijelaskan sesuai dengan model 

Kurt Lewin dan model kemmis & Taggart 

2. Konsep penelitian tindakan kelas (PTK) diterapkan sesuai dengan model 

Kurt Lewin dan model kemmis & Taggart 

 

C. Uraian Materi 

Materi Konsep Penelitian Tindakan Kelas (PTK) diuraikan dalam dua sub materi, 

yaitu: (1) Pengertian, Tujuan, Manfaat, Karakteristik, dan Model Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), dan (2) Siklus Kegiatan dalam Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) 

 

Sub Materi 1: Pengertian, Tujuan, Manfaat, Karakteristik, dan Model 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Sub materi 1 “Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan model Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK)”, diuraikan dalam empat unsur, yaitu: Pengertian PTK, Tujuan PTK, 

Manfaat PTK, dan model Penelitian Tindakan Kelas (PTK)”, 

 

1. Penegertian Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan 

oleh peneliti (umumnya juga praktisi) di tempat pembelajaran (umumnya kelas) 

untuk membuat peneliti lebih profesional terhadap pekerjaannya, memperbaiki 

praktik-praktik kerja, melakukan inovasi serta mengembangkan ilmu 

pengetahuan terapan (profesional knowledge). 
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2. Tujuan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) di sekolah dinyatakan di bawah ini. 

a. Memperbaiki situasi saat ini 

b. Meningkatkan mutu proses dan output 

c. Mengembangkan inovasi proses dan output 

d. Meningkatkan kinerja yang terkait dengan mutu, inovasi, keefektifan, 

efisiensi, dan produkivitas 

e. Meningkatkan kemampuan profesional sebagai pendidik 

f. Mengembangkan ilmu terapan/praktis. 

 

3. Karakteristik Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Penelitian tindakan kelas sangat berbeda bila dibandingkan dengan jenis 

penelitian yang lain, sehingga direkomendasikan untuk diterapkan di sekolah-

sekolah. Penyebabnya adalah karena penelitian tindakan kelas memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

a. Adanya tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah / menghadapi 

tantangan / kegiatan inovasi 

b. Bersifat kualitatif, walaupun dapat menggunakan data kuantitatif 

c. Didasarkan pada masalah atau tantangan nyata yang dihadapi pendidik 

d. Penelitian dilakukan sambil menunaikan tugas 

 

4. Model Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Ada beberapa model penelitian tindakan kelas, tiga diantaranya adalah: model 

Kurt Lewin, model Kemis & Taggart, dan model John Elliott. 

 

a. Model Kurt Lewin 

Model Kurt Lewin menjadi acuan dari berbagai model penelitian tindakan yang 

ada saat ini. Hal ini sangat wajar karena pada tahun 1934 Kurt Lewin sudah 

memperkenalkan istilah penelitian tindakan (action research). Seiring dengan 

berbagai pengalaman yang dimiliki, selanjutnya pada tahun 1940 an Kurt 

Lewin memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih spesifik tentang 

penelitian tindakan. Penelitian tindakan ini kemudian berkembang menjadi 

penelitian tindakan kelas. Siklus kegiatan pada model ini terdiri atas empat 
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tahapan, yaitu: perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan 

(observing), dan refleksi (reflecting). Siklus tersebut dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Model Kemmis & Taggart 

Pada model Kemmis & Taggart, siklus kegiatan terdiri atas tiga tahapan, yaitu: 

perencanaan (planning), tindakan dan pengamatan (acting & observing), dan 

refleksi (reflecting). Siklus kegiatan model Kemmis & Taggart disajikan pada 

gambar 2 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan 

(planning) 

Observasi 

(observing) 

Tindakan 

(acting) 

Refleksi (reflecting) 

Perencanaan (planning) 

Tindakan dan Observasi (acting 

& observing) 

refleksi 

(reflecting) 

Perencanaan 

(planning) 

Tindakan dan Observasi (acting 

& observing) 

refleksi (reflecting) 

Gambar 2.1 Model Penelitian Tindakan Kelas Kurt Lewin 

Gambar 2.2 Model Penelitian Tindakan Kelas Kemmis & Mc.Taggar 
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c. Model John Elliott 

Pada model John Elliott, siklus kegiatan terdiri atas empat tahapan, yaitu: 

perencanaan umum dan langkah tindakan, implementasi langkah tindakan, 

pemantauan (monitoring) implementasi dan efeknya, dan penjelasan 

kegagalan beserta efeknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model Penelitian Tindakan Kelas John Elliot 
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Berdasarkan siklus kegiatan penelitian tindakan kelas pada tiga model yang 

telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa secara umum siklus kegiatan 

memiliki tahapan yang sama. Tahapan tersebut adalah: perencanaan 

(planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). 

 

Sub Materi 2: Siklus Kegiatan dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Sub materi 2 “Siklus Kegiatan dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK)” diuraikan 

menjadi empat unsur, yaitu: perencanaan (planning), tindakan (acting), 

pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). 

 

Berdasarkan paparan pada model-model penelitian tindakan yang telah 

disajikan, secara umum dapat disimpulkan bahwa siklus kegiatan pada penelitian 

tindakan kelas terdiri atas empat tahapan, yaltu: perencanaan (planning), 

tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Sehingga 

saat ini banyak peneliti yang mengunakan siklus kegiatan ini ketika melakukan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Berapapun jumlah siklusnya, tetapi tahapan 

pada masing-masing siklus menggunakan empat tahapan tersebut. 

 

1. Perencanaan (planning) 

Perencanaan adalah kegiatan penulisan tentang hal-hal yang akan dilakukan, 

perangkat yang diperlukan, dan waktu pelaksanaan. Sehingga yang hatrus 

dilakukan peneliti pada tahap ini meliputi: 

a. Perumusan tindakan menyelesaikan masalah / menghadapi tantangan / 

kegiatan inovasi. Adalah menuliskan tindakan yang akan dilakukan dalam 

upaya meningkatkan kinerja atau menyelesaikan masalah. 

b. Identifikasi sumber daya manusia yang terlibat. Yaitu mendata siapa saja 

yang akan dilibatkan / terlibat dalam kegiatan penelitian tindakan kelas. 

c. Identifikasi perangkat yang digunakan.  Yaitu mendata perangkat yang 

akan digunakan selama penelitian berlangsung. 
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2. Tindakan (acting) 

Tindakan adalah penerapan menyelesaikan masalah / menghadapi tantangan / 

kegiatan inovasi. Yang harus diperhatikan peneliti pada tahap ini adalah: 

a. Tindakan yang dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan 

(konsisten) 

b. Penggunaan perangkat yang sesuai (instrumen, media) 

c. Pengendalian waktu 

d. Pengelolaan keterlibatan (bila melibatkan orang lain) 

 

3. Pengamatan (observing) 

Pengamatan adalah mencermati semua peristiwa yang terjadi selama proses 

penerapan tindakan. Obyek pengamatan yang harus mendapatkan perhatian dari 

peneliti meliputi: 

a. Perubahan perilaku peserta didik 

b. Faktor pendukung keberhasilan selain tindakan (media, strategi, perangkat, 

fasilitas) 

c. Kendala yang muncul selama proses penerapan tindakan 

d. Prestasi hasil belajar 

 

4. Refleksi (reflecting) 

Refleksi adalah kegiatan menganalsis semua data hasil observasi selama proses 

penerapan tindakan. Sehingga yang harus dilakukan oleh guru adalah: 

a. Menghitung: nilai tertinggi, terendah, dan rerata prestasi hasil belajar 

b. Membandingkan prestasi hasil belajar dengan prestasi sebelumnya 

c. Mengaitkan perubahan perilaku dengan faktor pendukung keberhasilan 

d. Mengaitkan perubahan perilaku dengan kendala yang muncul ketika 

proses penerapan tindakan 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta diklat meliputi: mempelajari modul, 

berdiskusi dengan teman sejawat, mengerjakan latihan / kasus / tugas, dan 

merefleksi diri. 
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E. Latihan / Kasus / Tugas 

1. Tugas 1 

Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas dengan ketentuan di 

bawah ini. 

1. Peserta dibagi menjadi enam kelompok. 

2. Kelompok 1 sd 3 membahas Konsep Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

3. Kelompok 4 sd 6 membahas Siklus Kegiatan dalam Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) 

4. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain (@ 7 menit) 

5. Waktu pembahasan 30 menit 

 

2. Latihan 2 

Bapak dan Ibu peserta Diklat diminta menyelesaikan tugas kelompok sebagai 

sarana latihan dengan ketentuan di bawah ini. 

1. Pilih salah satu topik berikut (sesuai pembagian kelompok) 

a. Metode pembelajaran 

b. Alat bantu pembelajaran 

c. Model bimbingan 

2. Diskusikan topik tersebut, rumuskan jawaban setiap butir pertanyaan di 

bawah ini dan tuliskan pada kolom yang telah disediakan 

a.  Alur Berpikir 

(1). Tulislah masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi 

 pendidik (guru) ketika melaksanakan tugas sesuai dengan topik yang 

 dibahas! 

 

 

 

 

(2). Pilihlah salah satu masalah yang paling penting dan segera 

diselesaikan masalahnya! 
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(3). Berikan alasan mengapa masalah tersebut penting dan segera 

diselesaikan masalahnya! 

 

 

 

(4). Kemukakan faktor-faktor yang menyebabkan muculnya masalah   

tersebut! 

 

 

 

 

(5). Rumuskan alternatif-alternatif penyelesaian masalah dan pilihlah 

salah satu alternatif yang terbaik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kerangka Kerja 

Siklus 1 

(1) Rencana Tindakan (berisi rumusan masalah dan rencana solusinya) 

 

 

 

 

1. Alternatif-alternatif penyelesaian masalah: 

 

 

 

 

2. Alternatif yang terbaik: 
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(2) Pelaksanaan Tindakan (catatan: dalam pelatihan ini, tahap ini baru 

latihan/exercise) 

 

 

 

 

 

(3) Pengamatan/Pengumpulan Data, Evaluasi Proses dan Hasil Tindakan 

(catatan: dalam pelatihan ini, tahap ini baru latihan/exercise) 

Isilah format pengamatan untuk mengamati proses tindakan dalam siklus 

PTK/PTS berikut ini! 

No. Aspek yang diamati Data pendukung 

  

 

 

 

4.  Refleksi (catatan: dalam pelatihan ini, tahap ini baru latihan/exercise) 

 

 

 

 

 

 

Catatan: 

a. Peserta dibagi menjadi enam kelompok 

b. Kelompok 1 dan 2 membahas topik “a” 

c. Kelompok 3 dan 4 membahas topik “b” 

d. Kelompok 5 dan 6 membahas topik “c” 

e. Hasil kelompok dipresentasikan @ 6 menit 

f. Waktu pembahasan 45 menit 

g. Waktu pembahasan: 30 menit 
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F. Rangkuman 

Penelitian tindakan kelas sangat bermanfaat bagi pendidik, sehingga 

penggunaannya sangat dianjurkan dalam pembelajaran. Saat ini ada beberapa 

model penelitian tindakan kelas, namun secara umum memiliki kesamaan pada 

siklus kegiatan yang dilakukan. Yaitu menggunakan empat tahapan: 

perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi 

(reflecting). Hal ini tidak mengherankan, karena berbagai model penelitian 

tindakan kelas tersebut mengacu pada ide yang dikembangkan oleh Kurt Lewin. 

Sehingga walau jumlah siklus kegiatan yang dilakukan bervariasi. para peneliti 

tetap menggunakan siklus kegiatan dengan empat tahapan. 

 

G. Balikan dan Tindak Lanjut 

1. Balikan  

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman yang berkaitan dengan materi Konsep Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK)? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan pemahaman 

dan pengalaman yang berkaitan dengan materi Konsep Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK)? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi Konsep Penelitian Tindakan Kelas (PTK) agar 

kegiatan berikutnya lebih baik / lebih berhasil? 

 

2. Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi ini apabila telah mampu 

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi 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. PROPOSAL 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) 

A. Tujuan 

Peserta diklat memahami cara penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK), secara sistematis. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

2. Menyusun Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

 

C. Uraian Materi 

Materi “Peoposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK)” diuraikan menjadi dua sub 

materi, yaitu: (1) Pengertian dan Tujuan Proposal Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK), dan (2) Sistematika Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). 

 

Sub Materi 1: Pengertian dan Tujuan Proposal Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) 

Sub materi Pengertian dan Tujuan Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

diuraikan dalam dua unsur, yaitu: (1) pengertian Proposal Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK), dan (2) Tujuan Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). 

 

1. Pengertian Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Langkah awal sebelum melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), peneliti harus 

menyusun proposal. Proposal PTK merupakan rencana penelitian tindakan yang 

akan digunakan sebagai pedoman dalam penerapan tindakan. Jika proposal 

disusun dengan benar maka pelaksanaan PTK akan terarah sesuai dengan tujuan 

akan dicapai. Sebaliknya, jika proposal salah, maka pelaksanaan PTK pun akan 
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salah pula. Oleh karena itu, proposal harus disusun dengan benar agar 

pelaksanaan PTK dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

2. Tujuan Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

a. merumuskan pokok pikiran tentang penelitian yang akan dilakukan 

b. merumuskan rencana kegiatan penelitian yang akan dilakukan 

c. menyampaikan pokok pikiran dan rencana kegiatan penelitian kepada 

pihak-pihak terkait (berkepentingan). 

 

Sub Materi 2: Sistematika Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) 

Sub materi Sistematika Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) diuraikan 

menjadi tiga unsur, yaitu: (1) Pendahuluan, (2) Kajian Pustaka, dan (3) Metode 

Penelitian. 

 

Terdapat banyak model sistematika penyusunan Proposal Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK), namun secara umum memuat hal-hal pokok seperti di bawah ini. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian  

BAB II KAJIAN PUSTAKA  

A. Kajian Teori dan Hasil Penelitian yang Relevan 

B. Penyelesaian Masalah 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Subjek, Lokasi, dan Waktu Penelitian 

B. Prosedur Penelitian 

C. Teknik Pengumpulan Data  

D. Teknik Analisis Data 

DAFTAR PUSTAKA 
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Sistematika penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di atas 

dijelaskan dengan uraian di bawah ini. 

 

1. BAB I: PENDAHULUAN 

Pada BAB I: PENDAHULUAN, memuat: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

 

a. Latar Belakang 

Berisi uraian singkat tentang kondisi nyata saat ini, kondisi ideal atau kondisi 

yang diharapkan, dan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi 

kesenjangan/ mengatasi masalah/ memperbaiki kondisi /meningkatkan mutu, 

serta alasan menggunakan tindakan tersebut. 

 

b. Rumusan Masalah 

Berisi deskripsi masalah yang ditulis dalam bentuk pertanyaan atau 

pernyataan berdasarkan pembatasan masalah. 

Contoh: Rumusan Masalah PTK 

1) Bagaimana implementasi Problem Based Learning dalam kegiatan 

pembelajaran Sejarah Indonesia pada kelas X semester 2 di SMKN 15 

Malang? 

2) Apakah implementasi Problem Based Learning  dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas X semester 2 pada mata pelajaran Sejarah 

Indonesia di SMKN 15 Malang? 

 

c. Tujuan Penelitian 

Berisi pernyataan tentang perubahan yang diharapkan dari hasil PTK/PTS. 

Contoh Tujuan Penelitian PTK 

1) Mendeskripsikan implementasi Problem Based Learning dalam kegiatan 

pembelajaran Sejarah Indonesia pada kelas X semester 2 di SMKN 15 

Malang  

2) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas X semester 2 pada mata 

pelajaran Sejarah Indonesia di di SMKN 15 Malang, melalui 

implementasi Problem Based Learning 
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d. Manfaat Penelitian 

Berisi pernyataan tentang manfaat PTK bagi pendidik (guru), tenaga 

kependidikan, siswa, dan sekolah pada umumnya serta pengembangan ilmu 

praktis/aplikatif. 

 

2. BAB II: KAJIAN PUSTAKA 

a. Kajian Pustaka dan Hasil Penelitian Yang Relevan 

Berisi teori-teori, dan hasil penelitian yang relevan untuk menyelesaikan 

masalah/menghadapi tantangan/melakukan inovasi. 

 

b. Penyelesaian Masalah 

Berisi tentang rancangan tindakan untuk menyelesaikan masalah atau 

meningkatkan mutu, yang meliputi jenis tindakan, dan cara melaksanakan 

untuk mencapai hasil tindakan yang diharapkan seperti yang tertulis pada 

tujuan PTK 

 

3. BAB III:  METODE PENELITIAN 

a. Subjek, Lokasi, dan Waktu Penelitian 

Berisi subjek yang diteliti (peserta didik), tempat dan waktu pelaksanaan PTK. 

 

b. Prosedur Penelitian 

Berisi uraian tentang langkah-langkah pelaksanaan penelitian mulai persiapan 

sampai penyajian laporan PTK adalah sebagai berikut. 

1) Persiapan penelitian, termasuk kajian masalah di lapangan, studi 

kepustakaan, penyiapan instrumen dan sarana tindakan. 

2) Siklus penelitian / penerapan tindakan (tindakan nyata untuk melakukan 

perubahan dari situasi kelas saat ini menuju situasi yang diharapkan). 

3) Indikator keberhasilan tindakan. 

4) Penyusunan laporan. 

5) Penyajian laporan PTK. 
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c. Teknik Pengumpulan Data 

Berisi cara mengumpulkan data melalui pengamatan langsung atau oleh 

orang lain, serta instrumen pengamatan yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data. 

 

d. Teknik Analisis Data 

Berisi analisis deskriptif tentang perubahan dari situasi saat ini kelas 

menuju situasi yang diharapkan sehingga dapat diketahui tingkat 

ketercapaian tujuan PTK. 

 

4. DAFTAR PUSTAKA 

Berisi referensi yang dikutip untuk mendukung teori-teori yang dibahas. Daftar 

pustaka harus memilki kesesuaian dengan permasalahan yang akan 

diselesaikan. Karena daftar pustaka merupakan daftar rujukan yang digunakan 

oleh peneliti untuk menunjukkan logika berpikir. Cara penulisannya ada beberapa 

macam, disesuaikan gaya selingkung. Untuk buku: Nama Penulis, Tahun. Judul. 

Kota, Penerbit. 

 

Contoh: 

Husaini Usman. 2009. Pengantar Penelitian Sosial. Edisi Ketiga. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

Stringer, E. 2004.Action Research in Education.Upper Saddle River, New Jersey: 

Pearson Merrill Prentice Hall. 

 

D.  Aktivitas Pembelajaran 

Kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta diklat meliputi: mempelajari modul, 

berdiskusi dengan teman sejawat, mengerjakan latihan / kasus / tugas, dan 

merefleksi diri. 
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E. Latihan / Kasus / Tugas 

1. Tugas 3 

Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas dengan ketentuan di 

bawah ini. 

1. Peserta dibagi menjadi enam kelompok. 

2. Kelompok 1 sd 3 membahas Pengertian dan Tujuan  Proposal Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) 

3. Kelompok 4 sd 6 membahas Sistematika Penyusunan Proposal Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) 

4. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain (@ 7 menit) 

 

2. Latihan 3 

Bapak dan Ibu peserta Diklat diminta menyusun proposal berdasarkan hasil 

identifikasi masalah (pengisian format pada saat pembelajaran “Konsep 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan ketentuan di bawah ini. 

1. Dikerjakan dalam kelompok 

2. Peserta dibagi menjadi enam kelompok 

3. Hasil kelompok dipresentasikan @ 6 menit 

4. Waktu pembahasan: 45 menit 

 

F. Rangkuman 

Proposal memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penelitian, karena dari 

proposal dapat diketahui pokok pikiran, dan rencana kegiatan peneliti. Juga 

sebagai sarana komunikasi dengan pemangku kepentingan. Sistematika 

penyusunan proposal ada berbagai macam, tetapi kegiatan secara umum 

memiliki kesamaan. 

 

  



 

27 
 

G. Balikan dan Tindak Lanjut 

1. Balikan  

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman yang berkaitan dengan materi Proposal Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK)? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi Proposal 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK)? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) agar 

kegiatan berikutnya lebih baik/lebih berhasil? 

 

2. Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi ini apabila telah mampu 

menjawab soal-soal evaluasi/latihan dalam materi 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: LAPORAN 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) 

A. Tujuan 

Peserta diklat memahami cara melaksanakan dan melaporkan hasil Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), secara sistematis. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator keberhasilan materi pokok 4 “Laporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)” 

meliputi: 

1. Penelitian Tindalkan Kelas dilakukan sesuai dengan proposal penelitian 

2. Laporan hasil penelitian tindakan kelas disusun sesuai dengan 

sistematika dan    hasil penelitian 

3. Hasil Penelitian digunakan untuk keperluan peningkatan  kualitas 

pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu 

 

C. Uraian Materi 

Materi “Laporanl Penelitian Tindakan Kelas (PTK)” diuraikan dalam dua sub 

materi, yaitu: (1) Pengertian dan Tujuan Laporanl Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK), dan (2) Pelaksannaan dan Sistematika Penyusunan Laporan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). 

 

Sub Materi 1: Pengertian dan Tujuan Laporan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) 

Sub materi Pengertian dan Tujuan Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

diuraikan menjadi dua unsur, yaitu: (1) Pengertian Laporan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK), dan (2) Tujuan Penyusunan Laporan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). 
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1. Pengertian Laporan Hasil PTK 

Setelah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) selesai dilakukan, peneliti harus 

menyusun laporan hasil penelitian. Laporan  PTK adalah uraian tertulis tentang 

persiapan, pelaksanaan, pembahasan, kesimpulan, dan saran, serta dokumen 

pendukung pelaksanaan penelitian. Tingkat kebermaknaan suatu Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) sangat ditentukan oleh kualitas proses pelaksanaan, 

pengolahan data dan pembahasan temuan-temuan yang diperoleh. Yang 

semuanya itu dikemas dalam laporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

 

2. Tujuan Penyusunan Laporan PTK 

a. menyampaikan temuan-temuan yang merupakan pemecahan masalah /  

 hasil inovasi kepada pihak-pihak terkait (berkepentingan) 

b. menyampaikan saran dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait 

 (berkepentingan) 

c. mendokumentasikan hasil kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

 sebagai hasil karya ilmiah. 

 

Sub Materi 2: Pelaksanaan dan Sistematika Penyusunan Laporan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) 

Sub materi Pelaksanaan dan Sistematika Penhusunan Laporan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) diuraikan dalam lima unsur, yaitu: (1) Pendahuluan, (2) 

Kajian Pustaka, dan (3) Metode Penelitian, (4) Hasil Penelitian dan Pembahasan, 

dan (5) Kesimpulan dan Saran. 

 

Penjelasan pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) diuraikan pada butir 

(3) Metode Penelitian, dan butir (4) Hasil Penelitian dan Pembahasan.  

 

Seperti pada sistematika penulisan proposal PTK, sistematika penulisan laporan 

hasil PTK juga memiliki banyak ragam, namun secara umum memuat hal-hal 

pokok seperti di bawah ini. 
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KATA PENGANTAR 

ABSTRAK 

DAFTAR ISI 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian  

BAB II KAJIAN PUSTAKA  

A. Kajian Teori dan Hasil Penelitian yang Relevan 

B. Penyelesaian Masalah 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Subjek, Lokasi, dan WaktuPenelitian 

B. Prosedur Penelitian 

C. Teknik Pengumpulan Data  

D. Teknik Analisis Data 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kondisi Awal 

B. Siklus 1 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Pengamatan 

4. Refleksi  

C. Siklus 2 (rumuskan rencana siklus 2, 3, dan seterusnya hingga 

masalah terselesaikan) 

(jika diperlukan) 

D. Pembahasan 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

A.  Simpulan 

B.  Saran 

 

Untuk BAB I: PENDAHULUAN, BAB II: KAJIAN PUSTAKA, dan BAB III: 

METODE PENELITIAN sudah dibahas pada topik proposal penelitian tindakan 
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kelas. Sehingga yang akan dikupas berikutnya adalah; BAB IV: HASIL 

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dan BAB V: SIMPULAN DAN SARAN 

 

1. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

a.  Kondisi Awal 

Berisi tentang kondisi nyata saat ini subyek penelitian sebelum diterapkan 

tindakan yang dirancang sebelumnya. 

 

b. Siklus 1 

1. Perencanaan 

Berisi tentang rencana tindakan yang akan dilakukan, meliputi langkah-

langkah atau prosedur tindakan yang akan dilakukan 

 

2. Tindakan 

Berisi tentang implementasi tindakan dan situasi/kondisi pada saat 

tindakan diterapkan, yang meliputi perilaku dan tanggapan atau reaksi 

subjek penelitian. 

 

3. Hasil Pengamatan 

Berisi tentang hasil pengamatan terhadap perilaku dan hasil kerja subjek 

penelitian sehubungan dengan tindakan yang diterapkan.  

 

4. Refleksi  

Berisi tentang evaluasi atas proses dan hasil tindakan yang telah dilakukan 

serta kajian tentang kekurangan atau hambatan yang dialami dan 

kemungkinan cara mengatasi kekurangan atau hambatan selama 

pelaksanaan tindakan. 

 

c. Siklus 2 

Struktur isi sama dengan siklus 1 tetapi menceritakan situasi dan kondisi 

siklus 2, pada siklus 2 ini harus dijelaskan penyempurnaan tindakan jika 

dibandingkan dengan siklus 1. 
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d. Siklus 3 (Jika diperlukan) 

Struktur isi sama dengan siklus 2 tetapi menceritakan situasi dan kondisi 

siklus 3, pada siklus 3 ini harus dijelaskan penyempurnaan tindakan jika 

dibandingkan dengan siklus 2. 

 

e. Pembahasan 

Berisi tentang uraian kondisi awal/pra tindakan, hasil tindakan setiap siklus 

yang dibandingkan dengan kajian teori yang diuraikan pada Bab II. 

 

2. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Simpulan 

Berisi jawaban terhadap rumusan masalah. 

 

b. Saran  

Berisi saran tindakan lanjutan untuk menyelesaikan masalah / menghadapi 

tantangan / melakukan inovasi. 

 

3. DAFTAR PUSTAKA 

Berisi referensi yang dikutip saja. Cara menulis referensi lihat daftar pustaka 

pada materi pelatihan ini (di halaman terakhir). 

 

4. LAMPIRAN 

Berisi tabel, gambar, foto, dan dokumentasi yang relevan dengan data yang 

dikumpulkan. Lampiran diberi nomor urut jika lebih dari dua buah. Tuliskan 

lampiran yang dimaksud pada data yang ditemukan di Bab IV. 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta diklat meliputi: mempelajari modul, 

berdiskusi dengan teman sejawat, mengerjakan latihan / kasus / tugas, dan 

merefleksi diri. 
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E. Latihan / Kasus / Tugas 

1. Tugas 4 

Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas dengan ketentuan di 

bawah ini. 

1. Peserta dibagi menjadi enam kelompok. 

2. Kelompok 1 sd 3 membahas Pengertian dan Tujuan  Laporan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) 

3. Kelompok 4 sd 6 membahas Sistematika Penyusunan Laporan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

4. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain (@ 7 menit) 

 

2. Latihan 4 

Bapak dan Ibu peserta Diklat diminta menyusun proposal berdasarkan hasil 

identifikasi masalah (pengisian format pada saat pembelajaran “Konsep 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan ketentuan di bawah ini. 

1. Dikerjakan dalam kelompok 

2. Peserta dibagi menjadi enam kelompok 

3. Waktu pembahasan: 45 menit 

4. Hasil kelompok dipresentasikan @ 6 menit 

 

F. Rangkuman 

Laporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan hasil akhir dari suatu 

kegiatan penelitian. Sehingga dari laporan tersebut dapat ditemukan sejumlah 

temuan yang diperoleh melalui analisis data dan pembahasan. Selanjutnya 

dikemas menjadi suatu simpulan, dan digunakan sebagai landasan perumusan 

saran dan rekomendasi. 
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G. Balikan dan Tindak Lanjut 

1. Balikan  

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman yang berkaitan dengan materi Laporan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) ? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan pemahaman 

dan pengalaman yang berkaitan dengan materi Laporan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) ? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi Laporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) agar 

kegiatan berikutnya lebih baik / lebih berhasil  

 

2. Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi ini apabila telah mampu 

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi 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 

Kegiatan pembelajaran harus dievaluasi secara periodik dan berjenjang, agar 

kualitas pembelajaran dapat dijamin peningkatannya. Proses dan hasil belajar 

merupakan sasaran utama evaluasi, karena kinerja pembelajaran merupakan 

gabungan dari kedua hal tersebut. Data tentang proses dan hasil belajar dapat 

diperoleh dari dua cara, yaitu (1) evaluasi diri guru (catatan guru), dan (2) umpan 

balik dari peserta didik. Kemudian data tersebut dianalisis, sebagai acuan 

pembuatan rancangan tindakan. Setelah rancangan tindakan selesai dibuat, 

selanjutnya kegiatan yang terkait dengan tindakan-tindakan tersebut dikelola 

secara sistematis. 

 

B. Balikan dan Tindak Lanjut 

1 Balikan 

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman yang berkaitan dengan materi Tindakan Reflektif untuk 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran ? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan pemahaman 

dan pengalaman yang berkaitan dengan materi Tindakan Reflektif untuk 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran ? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi Tindakan Reflektif untuk Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran agar kegiatan berikutnya lebih baik / lebih berhasil ? 

 

2 Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi ini apabila telah mampu 

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi 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 

A. Kunci Jawaban Materi 1: Refleksi Pembelajaran 

Latihan 1 

Bapak dan Ibu peserta Diklat diminta mengisi format “REFLEKSI” dengan 

menggunakan situasi pembelajaran dalam Diklat sebagai bahan pengisian format 

tersebut. Selanjutnya melakukan kegiatan di bawah ini. 

1. Merangkum dan menganalisis penguasaan materi oleh peserta Diklat 

2. Merangkum dan menganalisis proses pembelajaran dalam Diklat 

3. Merangkum dan menganalisis saran-saran perbaikan pembelajaran Diklat 

4. Waktu pembahasan 30 menit 

5. Mempresentasikan hasil kelompok @ 6 menit 

Rubrik Latihan 1 

B. Kunci Jawaban Materi 2: Konsep Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) 

Latihan 2 

Bapak dan Ibu peserta Diklat diminta menyelesaikan tugas kelompok sebagai 

sarana latihan dengan ketentuan di bawah ini. 

1. Pilih salah satu topik berikut (sesuai pembagian kelompok) 

a. Metode pembelajaran 

b. Alat bantu pembelajaran 

c. Model bimbingan 

 

2. Diskusikan topik tersebut, rumuskan jawaban setiap butir pertanyaan di bawah 

ini dan tuliskan pada kolom yang telah disediakan 

a.  Alur Berpikir 

(1) Tulislah masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi 

pendidik (guru) ketika melaksanakan tugas sesuai dengan topik yang 

dibahas 

  



 

38 
 

(2). Pilihlah salah satu masalah yang paling penting dan segera diselesaikan 

masalahnya! 

 

 

 

 

(3). Berikan alasan mengapa masalah tersebut penting dan segera    

diselesaikan masalahnya! 

 

 

 

 

 

(4) Kemukakan faktor-faktor yang menyebabkan muculnya masalah tersebut! 

 

 

 

 

(5) Rumuskan alternatif-alternatif penyelesaian masalah dan pilihlah salah satu 

alternatif yang terbaik! 

 

 

 

 

 

 

 

b.  Kerangka Kerja  

Siklus 1 

(1) Rencana Tindakan (berisi rumusan masalah dan rencana solusinya) 

 

 

 

1. Alternatif-alternatif penyelesaian masalah: 

 

 

2. Alternatif yang terbaik: 
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(2) Pelaksanaan Tindakan (catatan: dalam pelatihan ini, tahap ini baru 

latihan/exercise) 

 

 

 

(3)  Pengamatan/Pengumpulan Data, Evaluasi Proses dan Hasil Tindakan 

(catatan: dalam pelatihan ini, tahap ini baru latihan/exercise) 

  Isilah format pengamatan untuk mengamati proses tindakan dalam 

siklus PTK/PTS berikut ini! 

No. Aspek yang diamati Data pendukung 

  

 

 

 

 (4)  Refleksi (catatan: dalam pelatihan ini, tahap ini baru latihan/exercise) 

 

  

 

 

Catatan: 

a. Peserta dibagi menjadi enam kelompok 

b. Kelompok 1 dan 2 membahas topik “a” 

c. Kelompok 3 dan 4 membahas topik “b” 

d. Kelompok 5 dan 6 membahas topik “c” 

e. Hasil kelompok dipresentasikan @ 6 menit 

f. Waktu pembahasan 45 menit 

g. Waktu pembahasan: 30 menit 

 

Rubrik Latihan 2 
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C. Kunci Jawaban Materi 3: Proposal Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) 

Latihan 3 

Bapak dan Ibu peserta Diklat diminta menyusun proposal berdasarkan hasil 

identifikasi masalah (pengisian format pada saat pembelajaran “Konsep 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan ketentuan di bawah ini. 

1. Dikerjakan dalam kelompok 

2. Peserta dibagi menjadi enam kelompok 

3. Hasil kelompok dipresentasikan @ 6 menit 

4. Waktu pembahasan: 45 menit 

 

Rubrik Latihan 3 

INSTRUMEN PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN 

TINDAKAN KELAS 

No. Aspek Kriteria Skor 

1 Judul a. Rumusan jelas 1 

b. Menggambarkan masalah yang diteliti, 
Memuat tindakan mengatasi masalah 

1 

c. Ada hasil yang diharapkan 1 

d. Memuat tempat penelitian 1 

e. Maksimal 20 kata (bila memungkinkan, 
yang penting efektif) 

1 

2 Pendahuluan a. Keberadaan masalah nyata, jelas dan 
mendesak 

10 

b. Penyebab masalah diidentifkasi dengan 
jelas 

5 

3 Perumusan 
dan 
Pemecahan 
Masalah 

a. Rumusan masalah dalam bentuk rumusan 
masalah PTK 

5 

b. Bentuk tindakan pemecahan masalah 
sesuai dengan masalah 

5 

c. Ada gambaran tentang indikator 
keberhasilan 

5 

4 Tujuan Sesuai dengan rumusan masalah 5 

5 Manfaat Jelas, manfaat apa, untuk siapa 5 

6 Kajian 
Pustaka 

a. Sesuai dengan substansi pokok 
permasalahan 

5 

b. Kerangka pikir, jelas 10 

7 Metode 
Penelitian 

a. Subyek, tempat dan waktu penelitian: 
jelas 

5 

b. Ada rencana langkah tindakan 10 

c. Ada siklus yang jelas 5 
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d. Ada kriteria keberhasilan 5 

8 Jadwal 
Penelitian 

Mencantumkan kegiatan, waktu, dan 
perangkat yang diperlukan 

5 

9 Daftar 
Pustaka 

Ditulis sesuai dengan ketentuan 5 

10 Penggunaan 
Bahasa 

Penggunaan bahasa baku 5 

TOTAL 100 
 

D. Kunci Jawaban Materi 4: Laporan Hasil Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) 

Latihan 4 

Bapak dan Ibu peserta Diklat diminta menyusun proposal berdasarkan 

hasil identifikasi masalah (pengisian format pada saat pembelajaran 

“Konsep Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan ketentuan di bawah 

ini. 

1. Dikerjakan dalam kelompok 

2. Peserta dibagi menjadi enam kelompok 

3. Waktu pembahasan: 45 menit 

4. Hasil kelompok dipresentasikan @ 6 menit 

 

Rubrik Latihan 4 

INSTRUMEN PENILAIAN LAPORAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

No. Aspek Kriteria Skor 

1 Judul a. Rumusan jelas 1 

b. Menggambarkan masalah yang diteliti, 
Memuat tindakan mengatasi masalah 

1 

c. Ada hasil yang diharapkan 1 

d. Memuat tempat penelitian 1 

e. Maksimal 20 kata (bila memungkinkan, yang 
penting efektif) 

1 

2 Pendahuluan a. Keberadaan masalah nyata, jelas dan 
mendesak 

5 

b. Penyebab masalah diidentifkasi dengan jelas 5 

3 Perumusan dan 
Pemecahan 
Masalah 

a. Rumusan masalah dalam bentuk rumusan 
masalah PTK 

5 

b. Bentuk tindakan pemecahan masalah sesuai 
dengan masalah 

5 
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c. Ada gambaran tentang indikator keberhasilan 5 

4 Tujuan Sesuai dengan rumusan masalah 5 

5 Manfaat Jelas, manfaat apa, untuk siapa 5 

6 Kajian Pustaka a. Sesuai dengan substansi pokok permasalahan 5 

b. Kerangka pikir, jelas 5 

7 Metode 
Penelitian 

a. Subyek, tempat dan waktu penelitian: jelas 5 

b. Rencana langkah tindakan logis 5 

c. Siklus kegiatan jelas 5 

d. Kriteria keberhasilan dirumuskan 5 

8 Pengolahan 
Data dan 
Pembahasan 

a. Hasil olahan data mudah diinterpretasi 5 

b. Temuan dibandingkan teori atau hasil 
penelitian yang sudah ada 

5 

9 Simpulan dan 
Saran 

a. Simpulan memiliki kebermaknaan 5 

b. Substansi dan sasaran saran jelas 5 

10 Daftar Pustaka Ditulis sesuai dengan ketentuan 5 

11 Penggunaan 
Bahasa 

Penggunaan bahasa baku 5 

TOTAL 100 
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