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Abstrak
Telah dilakukan penelitian tentang optimalisasi prosedur praktikum kimia SMA pada
topik larutan elektrolit dan non elektrolit. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh  pentingnya
prosedur praktikum yang tidak hanya berasal dari teori tetapi harus berdasarkan hasil
penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan
pengembangan. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap optimalisasi
prosedur praktikum yang dilakukan di Laboratorium Kimia Dasar Jurusan Pendidikan
Kimia UPI dan tahap uji coba terbatas  tentang uji keterlaksanaan prosedur praktikum
yang telah di optimalisasi di salah satu  Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) kota
Purwakarta. Hasil penelitian pada tahap optimalisasi yaitu untuk konsentrasi larutan Asam
Klorida, Natrium Hidroksida, Natrium Klorida, Amonia, Asam Asetat, Etanol dan larutan
Gula yang digunakan sebesar 2 M, untuk sumber arus yang digunakan berupa baterai 9
volt, lampu yang digunakan yaitu 2,5 volt, jarak elektroda 1 cm, dan panjang kabel
sepanjang 10 cm. Untuk kelayakan prosedur praktikum secara keseluruhan sudah sangat
baik, terlihat dari rata-rata skor angket siswa yaitu 86,8%. Untuk keterlaksanaan prosedur
praktikum sudah sangat baik, terlihat dari rata-rata keterlaksanaan prosedur praktikum
yaitu 87,5%.

Kata Kunci : Optimalisasi, prosedur praktikum, larutan elektrolit dan non elektrolit

DEVELOPMENT OF SENIOR HIGH SCHOOL CHEMICAL PRACTICAL
PROCEDURES AT ELECTROLYTE AND NON ELECTROLYTE SOLUTION TOPICS

Abstract
The research of optimal chemical practical procedures of senior high school at electrolyte
and non electrolyte solution have been done. The research was backgrounded by the
important of  development practical procedure base on the research results. The research
methode was research and development (R&D). The reasearch was carried out in two
stages, they were optimal and tried out satges. The optimal practical procedures was done at
General Chemistry Laboratory, Department of Chemistry UPI, while the tried out was
implemented at one of Senior High School in Purwakarta. On the optimal procedure
session was found out concentration of:  hydrochloride acid solution, sodium
hydrochloride, sodium chloride, ammonia, acetic acid, ethanol.  The concentration of
sugar solution was 2M, the power used was 9 volt battery, lamp used was 2.5 volt, electrode
distance was 1 cm, and the long of wire was 10 cm. The proper of practical procedure was
very good showed by student qestioner was 86.6%. The implentation procedure was very
good by score was 87.5%.

Keyword: Optimation, practical procedur, electrolyte and non electrolyte solutions.
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PENDAHULUAN
Keberhasilan proses pembelajaran

dalam kegiatan pendidikan di suatu sekolah
dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain
guru, siswa, kurikulum, lingkungan belajar
dan lainnya. Guru dan siswa merupakan dua
faktor terpenting dalam proses
pembelajaran,  karena pada hakikatnya  guru
diarahkan untuk dapat membantu siswa agar
belajar sesuai dengan kebutuhan dan
minatnya.

Salah satu alasan yang menyebabkan
siswa kurang menyukai pembelajaran kimia
adalah karena mereka kurang memahami
konsep-konsep yang dipelajarinya. Siswa
cenderung hanya menghafal konsep-konsep
tersebut. Oleh karena itu, guru kimia harus
melaksanakan kegiatan belajar mengajar
melalui metode yang memberikan
pengalaman langsung kepada siswa.

Salah   satu   upaya   alternatif   untuk

menumbuhkan minat siswa terhadap mata
pelajaran kimia yang juga sesuai dengan
kurikulum    saat    ini    yaitu  menggunakan
metode praktikum. Pembelajaran dengan
metoda praktikum memberikan pengalaman
secara langsung, karena siswa secara total
dilibatkan dalam melakukan sendiri,
mengikuti suatu proses, mengamati suatu
objek, menganalisis, membuktikan, dan
menarik kesimpulan sendiri tentang suatu
obyek atau keadaan tertentu (Depdiknas,
2006).

Praktikum memerlukan beberapa
faktor pendukung, diantaranya persiapan
guru dalam menyediakan penuntun
praktikum dan melakukan penilaian
kegiatan tersebut, serta tersedianya sarana
dan prasarana laboratorium kimia. Namun
menurut penelitian Tim Warsik (dalam
Fitria, 2008) dalam hal pelaksanaan
kurikulum kimia di SMA, guru menghadapi
beberapa tantangan, antara lain minimnya
sarana dan prasarana laboratorium sekolah,
ketidak sesuaian dan rendahnya kualitas
serta kuantitas peralatan dan zat yang
tersedia di laboratorium, sistem pengelolaan

laboratorium yang belum optimal dan
ketersediaan prosedur praktikum.

Ketersediaan prosedur praktikum juga
merupakan suatu kendala dalam
melaksanakan praktikum, biasanya guru
menggunakan prosedur praktikum yang
sudah tersedia padahal belum tentu
prosedur praktikum tersebut akurat karena
belum berdasarkan penelitian. Salah satu
cara untuk mengatasi masalah tersebut,
maka diperlukan pengembangan prosedur
praktikum sebagai pilihan dari prosedur
praktikum yang biasa digunakan di sekolah
dengan mempertimbangkan alokasi waktu,
alat dan bahan yang terdapat di sekolah serta
pengujian terhadap prosedur praktikum
tersebut menggunakan tahap optimalisasi.

Prosedur praktikum yang akan
digunakan tidak hanya berasal dari teori,
tetapi harus berdasarkan hasil penelitian
(optimalisasi) dengan tujuan menghindari
adanya kegagalan dari hasil yang diharapkan.

Untuk mencapai KD 3.1 kelas X yaitu
mengidentifikasi sifat larutan elektrolit dan
non elektrolit berdasarkan hasil percobaan,
maka diperlukan suatu prosedur praktikum
untuk menunjang pembelajarannya, dengan
demikian perlu dilakukan penelitian tentang
pengembangan praktikum pada materi
larutan elektrolit dan non elektrolit

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode
penelitian dan pengembangan sampai tahap
pengembangan model (Sukmadinata, 2009).
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua
tahap, yaitu tahap optimalisasi dan tahap uji
coba terbatas. Tahap optimalisasi dilakukan
di Laboratorium Kimia Dasar jurusan
Pendidikan Kimia UPI, sedangkan tahap uji
coba dilaksanakan di salah satu SMA Negeri
di Kota Purwakarta.

Adapun tahap-tahap penelitian dalam
pengembangan prosedur praktikum larutan
elektrolit dan non elektrolit adalah sebagai
berikut:
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1. Mencari prosedur praktikum yang biasa
dipergunakan di sekolah.

2. Menentukan larutan-larutan yang akan
digunakan dalam praktikum.

3. Merancang prosedur praktikum untuk
dilakukan optimalisasi.

4. Melakukan optimalisasi konsentrasi
larutan, sumber arus yang digunakan,
daya lampu, jarak elektroda serta
panjang kabel.

5. Mengembangkan prosedur praktikum
dari hasil optimalisasi.

6. Membuat instrumen untuk ujicoba
terbatas, yaitu angket dan lembar
observasi.

7. Melakukan ujicoba terbatas
menggunakan prosedur praktikum
berdasarkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengembangan Prosedur Praktikum
 Set Alat Yang Dibuat Berdasarkan

Penelitian
Set alat yang dibuat pada saat penelitian
yaitu sebagai berikut:

Gambar  Set Alat Uji Elektrolit

 Hasil Optimalisasi Prosedur Praktikum
 Optimalisasi Konsentrasi Larutan
Daya hantar listrik larutan elektrolit

bergantung pada konsentrasinya. Rentang
konsentrasi yang diteliti yaitu dari 0,1 M
sampai 2 M, hal ini dipilih karena dari
beberapa prosedur yang ada rata-rata
konsentrasi larutan yang digunakan berada
pada rentang konsentrasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian,
konsentrasi yang optimal yaitu 2 M karena
pada saat konsentrasi tersebut untuk larutan

NaCl lampu menyala terang, larutan NaOH
lampu menyala lebih terang daripada lampu
pada larutan NaCl dan lampu pada larutan
HCl menyala sangat terang. Hal ini
disebabkan karena zat terlarut pada larutan
HCl, NaOH dan NaCl terurai sempurna
menjadi ion-ion sehingga di dalam larutan
tersebut banyak mengandung ion-ion.
Larutan-larutan ini termasuk larutan
elektrolit kuat.

Untuk larutan asam asetat dan
ammonia, lampu tetap tidak menyala dan
hanya terdapat gelembung gas pada kedua
elektroda karbon. Berdasarkan ciri tersebut
maka larutan asam asetat dan ammonia
termasuk larutan elektrolit lemah. Larutan
asam asetat dan amonia tidak dapat
menghantarkan arus listrik dengan baik
karena kemampuan zat terlarut untuk
berubah menjadi ionnya lemah, semakin
sedikit yang terionisasi maka kekuatan daya
hantar listriknya juga lemah.

Untuk larutan gula dan etanol, tidak
dapat menghantarkan arus listrik berarti
larutan ini tergolong larutan non elektrolit.
Pada larutan non elektrolit, molekul-
molekul gula dan etanol tidak terurai
menjadi ion-ion dalam larutan, sehingga
tidak ada ion bermuatan yang dapat
menghantarkan arus listrik.

 Optimalisasi Sumber arus
Sumber arus merupakan salah satu

faktor penting dalam pengujian daya hantar
larutan ini, karena apabila arus yang
dialirkannya terlalu kecil maka lampu tidak
akan menyala. Pada proses optimalisasi ini
digunakan tegangan batu baterai  3 Volt, 6
Volt dan 9 Volt.

Berdasarkan hasil penelitian, nyala
lampu yang paling terang yaitu ketika
menggunakan batu baterai 9 Volt, karena
arus listrik yang mengalir akan lebih besar.
Sesuai dengan hukum ohm R = V/I. Karena
hambatannya tetap, maka arus yang
mengalir akan sebanding dengan besarnya
tegangan yang dipakai. Semakin besar arus
listrik yang mengalir, kemampuan untuk
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menyalakan bola lampu juga semakin baik.
Namun untuk larutan asam asetat dan
amonia yang tergolong elektrolit lemah,
lampu tetap tidak menyala dan hanya
terdapat gelembung gas pada elektroda.

 Optimalisasi Daya Lampu
Setelah didapatkan konsentrasi dan

sumber arus yang optimal, selanjutnya
dilakukan optimalisasi mengenai daya
lampu. Untuk penelitian ini digunakan
lampu pijar dengan tegangan 2,5 volt; 3,8
volt; dan 6 volt.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan
lampu yang paling menyala terang yaitu
lampu dengan tegangan 2,5 volt. Salah satu
persamaan penting dalam hantaran listrik
adalah I = yang dikenal dengan hukum

Ohm. I= kuat arus, V = beda potensial dan
R = besar tahanan oleh larutan. Kebalikan
dari tahanan adalah hantaran (L). Jadi
apabila tahanannya besar maka kemampuan
daya hantarnya kecil, begitupula sebaliknya.

Tabel 1. Kondisi Yang Optimal Untuk
Percobaan Larutan Elektrolit

dan Non Elektrolit Berdasarkan Penelitian

No
Variabel yang
dioptimalisasi

Keadaan yang
optimal

1 Konsentrasi Larutan 2 Molar
2 Sumber Arus 9 Volt

3 Daya Lampu 2,5 Volt
4 Jarak Elektroda 1 cm
5 Panjang Kabel 10 cm

 Optimalisasi Jarak Elektroda
Jarak elektroda akan mempengaruhi

proses pergerakan ion-ion dalam larutan
elektrolit. Semakin dekat jarak elektroda,
maka jarak yang harus dilalui oleh ion-ion
nya semakin pendek. Daya hantar itu
berbanding lurus dengan penampang
elektroda dan berbanding terbalik dengan
jarak elektroda, maka ketika jarak elektroda
itu semakin jauh daya hantarnya akan
semakin buruk, dan ketika jarak elektroda

semakin dekat daya hantarnya juga akan
semakin baik.

Berdasarkan hasil penelitian pada jarak
elektroda 1 cm lampu menyala terang untuk
larutan HCl, NaOH dan NaCl yang
termasuk elektrolit kuat namun untuk
larutan asam Asetat dan amonia yang
termasuk elektrolit lemah lampu tetap tidak
menyala.

 Optimalisasi Panjang Kabel
Setelah didapatkan konsentrasi, sumber

arus, daya lampu  dan jarak elektroda yang
optimal maka hal yang terakhir di
optimalisasi adalah panjang kabel, karena
tidak mungkin pada saat percobaan
digunakan kabel yang terlalu panjang
ataupun terlalu pendek.

Dari hasil optimalisasi dihasilkan
bahwa ketika panjang kabel 10 cm, lampu
menyala lebih terang daripada panjang kabel
25 cm dan 60 cm.  Faktor-faktor yang
mempengaruhi hambatan suatu kawat
penghantar yaitu panjang kawat, luas
penampang kawat, dan jenis bahan kawat.
Secara matematis dinyatakan dengan rumus
berikut.

R = ρ ,

Jadi nilai hambatan listriknya adalah
 sebanding dengan panjang kabel (l)
 berbanding terbalik dengan luas

penampang kabel (A), dan
 berbanding lurus dengan nilai hambatan

jenis larutannya (ρ)
Semakin panjang kabel maka

hambatan yang akan dihasilkannya juga
semakin besar, dan ketika hambatan besar
maka arus yang dihasilkan kecil dan
kemampuan untuk menyalakan bola lampu
juga kecil. Berdasarkan hasil percobaan
lampu menyala terang untuk larutan
elektrolit kuat ketika panjang kabelnya 10
cm.

 Penyusunan prosedur Praktikum
Setelah didapatkan kondisi-kondisi

yang optimal untuk praktikum larutan
elektrolit dan non elektrolit, langkah
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selanjutnya yaitu menyusun prosedur
praktikum yang akan digunakan dalam uji
coba.
 Keterlaksanaan Prosedur Praktikum
 Respon Siswa Terhadap Pelaksanaan

Percobaan Dengan Menggunakan
Prosedur Praktikum Hasil
Optimalisasi
Untuk mengetahui apakah prosedur

praktikum yang telah dioptimalisasi untuk
topik larutan elektrolit dapat terlaksana
dengan mudah serta siswa dapat memahami
materi elektrolit, digunakan angket respon
siswa terhadap pelaksanaan praktikum
menggunakan prosedur praktikum hasil
optimalisasi. Aspek yang ingin diungkap
adalah kemudahan, keterpahaman terhadap
materi larutan elektrolit dan non elektrolit.

Hampir seluruh siswa berpendapat
bahwa judul praktikum sudah
menggambarkan apa yang akan dilakukan
(96,4%). Hampir seluruh siswa setuju bahwa
tujuan praktikum sudah dapat dipahami
serta kesimpulan mudah diperoleh yaitu
87,28%, sebanyak 81,81% siswa setuju
bahwa dasar teori mudah dipahami,
sebanyak 85,45% siswa setuju bahwa fungsi

set alat elektrolit sudah diketahui dan
langkah kerja mudah untuk dilakukan,
sebanyak 80% siswa setuju kalimat untuk
langkah kerjanya mudah dipahami dan
hampir seluruh siswa, yaitu 94,55%
menyatakan setuju bahwa tabel pengamatan
sudah menghimpun semua data yang
diperoleh. Maka berdasarkan hasil ujicoba,
secara keseluruhan respon siswa sudah
sangat baik dalam melaksanakan praktikum
menggunakan prosedur praktikum hasil
penelitian, hal ini dapat terlihat dari rata-
rata skor angket yaitu 86,87%.

Keterlaksanaan pada ujicoba
percobaan dengan menggunakan prosedur
praktikum hasil optimalisasi untuk topik
larutan elektrolit dan non elektrolit, pada
umumnya siswa menyatakan prosedur
praktikum tersebut mudah dilakukan ketika
mereka melakukan percobaan. Serta
sebagian besar siswa juga menyatakan bahwa
dengan menggunakan prosedur praktikum
hasil optimalisasi ini cukup membantu siswa
untuk memahami materi larutan elektrolit
dan non elektrolit.

Tabel 2. Persentase Skor Angket Respon Siswa terhadap Pelaksanaan Prosedur Praktikum
Hasil Optimalisasi untuk topik Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit

No Pernyataan
Sebaran (%) Rata-rata

Skor (%)SS S R TS STS
1 Judul 81,81 18,18 0 0 0 96,4

2 Tujuan 36,36 63,63 0 0 0 87,28
3 Dasar Teori 9,09 90,90 0 0 0 81,81

4 Fungsi Set Alat 27,27 72,73 0 0 0 85,45

5 Penggunaan Set Alat 27,27 45,45 27,27 0 0 80
6 Kalimat Langkah Kerja 27,27 63,63 9,09 0 0 83,64
7 Langkah Kerja 27,27 72,72 0 0 0 85,45
8 Tabel Pengamatan 72,72 27,27 0 0 0 94,55
9 Kesimpulan 36,36 63,64 0 0 0 87,28

 Keterlaksanaan Praktikum Berdasar-
kan Prosedur Praktikum Hasil
Penelitian
Untuk mengetahui bagaimana kegiatan

siswa selama melakukan praktikum dengan
menggunakan prosedur praktikum hasil

penelitian, maka dilakukan pengamat-an
disertai pencatatan terhadap perilaku siswa
menggunakan lembar observasi khusus
berbentuk rubrik. Ketika ujicoba
berlangsung, siswa dibagi menjadi 4
kelompok, maka observernya juga
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berjumlah 4 orang, setiap observer
mengobservasi satu kelompok agar hasil yang

didapatkan lebih akurat.

Tabel 3. Persentase Skor Lembar Observasi Siswa terhadap Pelaksanaan Prosedur Praktikum
Hasil Optimalisasi untuk topik Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit

No. Aspek Penilaian

Tindakan siswa (%)

melakukan
dengan baik

melakukan
dengan kurang

baik

tidak
melakukan

1. Menyiapkan 7 buah gelas kimia ukuran 50
mL, dan memberi label dengan tulisan
masing-masing larutan.

100 0 0

2. Mengukur masing-masing larutan
sebanyak 40 mL ke dalam gelas ukur,
sampai tanda batas.

50 0 50

3. Memasukkan masing-masing larutan ke
dalam gelas kimia yang sudah diberi label
dengan hati-hati.

50 50 0

4. Mengamati apa yang terjadi pada
elektroda dan nyala lampu.

100 0 0

5. Mencatat hasil pengamatan terhadap
elektroda dan nyala lampu.

100 0 0

6. Membersihkan kedua elektroda dengan
aquades dan mengeringkan dengan
menggunakan tissue.

50 50 0

7. Mengulangi percobaan, langkah 4-6
terhadap larutan-larutan yang lain yang
akan diuji daya hantarnya.

100 0 0

8. Merapikan kembali tempat, alat dan
bahan setelah selesai praktikum hingga
keadaan rapi.

100 0 0

Keterlaksanaan praktikum dengan
menggunakan prosedur praktikum hasil
optimalisasi adalah cukup baik. Hal ini
dapat terlihat dari catatan observer terhadap
perilaku siswa yang berdasarkan rubrik
lembar observasi.

Berdasarkan hasil pencatatan observer
untuk pelaksanaan praktikum dengan
menggunakan prosedur praktikum hasil
optimalisasi untuk topik larutan elektrolit
dan non elektrolit, sebagian besar siswa
melakukan aktivitas sesuai dengan yang
diharapkan. Untuk menyiapkan gelas kimia
kemudian melabelinya; mengamati serta
mencatat hasil pengamatan yang sesuai
dengan hasil praktikum; serta merapikan
kembali alat dan bahan yang digunakan
selama praktikum berlangsung seluruhnya
terlaksana sangat baik, yaitu 100%.

Cara menuangkan larutan dan
membersihkan kembali elektroda, sebagian
besar sudah terlaksana dengan baik yaitu
75%. Namun untuk pengukuran larutan
dengan menggunakan gelas ukur, hanya
sebagian yang terlaksana (50%), sebagiannya
lagi langsung menuang ke dalam gelas kimia,
karena mereka berpendapat bahwa skala
yang ada pada gelas kimia juga sudah teliti.
Oleh karena itu sebaiknya sebelum
praktikum dilaksanakan, siswa diingatkan
untuk mengukur larutan terlebih dahulu
menggunakan gelas ukur.

 Waktu Yang Diperlukan Untuk
Melaksanakan Praktikum
Berdasarkan hasil pencatatan observer,

waktu yang diperlukan untuk melaksanakan
praktikum ini untuk setiap kelompok adalah
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36-42 menit, rata-rata waktu yang
dibutuhkan selama 39 menit dengan rincian
untuk persiapan membutuhkan waktu
selama 5,5 menit; pelaksanaan selama 28
menit dan untuk merapikan alatnya selama
5,5 menit. Jadi pelaksanaan praktikum ini
tidak akan menyita waktu terlalu banyak,
karena hanya menggunakan satu jam
pelajaran (1 x 45 menit). Oleh karena itu,
pembelajaran  larutan elektrolit dan non
elektrolit dapat dilaksanakan menggunakan
metoda praktikum agar siswa bisa lebih
memahami materi yang sudah didapatkan.

KESIMPULAN
 Kondisi  yang optimal untuk praktikum

topik larutan elektrolit dan non
elektrolit berdasarkan penelitian yaitu
konsentrasi larutan yang digunakan

adalah 2 M; menggunakan batu baterai 9
Volt; menggunakan lampu 2,5 Volt;
jarak elektroda yang digunakan yaitu 1
cm dan panjang kabel yang digunakan
yaitu 10 cm.

 Prosedur praktikum yang digunakan
adalah layak karena hampir seluruhnya,
dari komponen-komponen yang ada
dalam prosedur praktikum dapat
dipahami dan dimengerti oleh siswa.
Selain itu, waktu praktikum yang
dibutuhkan untuk melakukan
praktikum ini tidak terlalu lama yaitu 39
menit.

 Kegiatan yang dilakukan siswa dalam
pelaksanaan percobaan praktikum
menggunakan prosedur praktikum hasil
optimalisasi sudah sesuai.
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