
1 

BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Di Indonesia Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional telah diatur 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 

1945 yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
1
 Salah satu cara untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilakukan dengan melalui pendidikan 

formal, non formal dan informal. Di dalam jenjang pendidikan formal terdapat 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Salah satu cabang Ilmu Pengetahuan 

Alam yaitu ilmu kimia.
2
 

Ilmu kimia sangat penting bagi kehidupan manusia. Dikatakan penting 

karena segala aspek kehidupan manusia selalu berkaitan dengan ilmu kimia. Di 

dalam mempelajari ilmu kimia sangat erat kaitannya dengan penggunaan bahan 

kimia. Tetapi faktanya penggunaan bahan kimia tersebut dapat digantikan 

dengan menggunakan bahan alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Bahan 

alam yang dapat digunakan salah satunya adalah buah-buahan. 

Buah-buahan yang kita konsumsi sehari-hari banyak mengandung vitamin, 

protein, karbohidrat, mineral, serat, dan yang paling penting adalah untuk 

menopang kehidupan manusia agar tubuh tetap sehat.
3
 Di dalam ilmu kimia 

buah-buahan tersebut tidak hanya penting bagi kesehatan tubuh, tetapi juga 
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dapat digunakan sebagai bahan alami penghantar arus listrik yang sangat 

bermanfaat bagi manusia. Bahan alami seperti buah-buahan yang dapat 

digunakan sebagai penghantar arus listrik biasanya merupakan buah-buahan 

yang memilliki kandungan senyawa asam.
4
 

Ilmu kimia juga memiliki komponen yang terdiri dari produk, proses dan 

sikap. Produk mencakup semua fakta, konsep, prinsip, hukum, teori dan 

pengetahuan. Proses mencakup proses berpikir dan proses ilmiah untuk 

menemukan dan mengembangkan konsep dan pengetahuan.
5
 Selain itu, ilmu 

kimia juga membahas cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, 

sehingga ilmu kimia bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta, konsep atau prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan.
6
 Proses penemuan dalam ilmu kimia dapat dilakukan melalui 

metode berbasis eksperimen. Metode tersebut dapat diterapkan salah satunya 

melalui kegiatan praktikum. Melalui kegiatan praktikum peserta didik dapat 

memperoleh pengalaman secara langsung, karena peserta didik secara total 

dilibatkan dalam mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, 

menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri.
7
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Adanya kegiatan praktikum (eksperimen) akan membentuk peserta didik 

memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep ilmiah dan 

menjadi pemikir ilmiah. Pemikir ilmiah berarti peserta didik mampu 

menghasilkan pertanyaan untuk penyelidikan, mengembangkan hipotesis yang 

masuk akal, merancang eksperimen (percobaan) yang terkendali, 

mengumpulkan dan mempresentasikan data yang tepat, menggunakan bukti 

untuk mendukung simpulan dan secara efektif menyampaikan proses 

eksperimen.
8
 

Di dalam pelajaran kimia SMA banyak materi yang melibatkan proses 

eksperimen (kegiatan praktikum), salah satunya adalah materi elektrokimia 

yaitu pada sub materi sel volta. Kompetensi Dasar (KD) untuk kegiatan 

praktikum sel volta terletak pada KD 4.4 yaitu merancang sel volta dengan 

menggunakan bahan di sekitar. Dengan adanya praktikum, maka dibutuhkan 

pula faktor pendukung praktikum salah satunya yaitu penuntun khusus 

praktikum sel volta.  

Ketersediaan penuntun praktikum juga merupakan suatu kendala dalam 

melaksanakan praktikum, biasanya guru menggunakan penuntun praktikum 

yang sudah tersedia di dalam buku teks kimia, padahal belum tentu penuntun 

praktikum tersebut akurat karena belum berdasarkan penelitian.
9
 Berdasarkan 

hasil pengalaman mengajar peneliti dalam rangka Program Pengalaman 

Lapangan (PPL) selama mengajar di SMA Negeri 12 Pekanbaru diketahui 

bahwa belum adanya penuntun khusus praktikum kimia SMA. Kegiatan 
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praktikum yang dilaksanakan di SMA tersebut masih berpedoman pada 

penuntun praktikum yang bersumber dari buku teks kimia. 

Berdasarkan hasil wawancara juga diperoleh bahwa di SMA Negeri 12 

Pekanbaru peserta didik belum pernah melakukan kegiatan praktikum sel volta 

yang menggunakan bahan alami. Kegiatan praktikum sel volta yang dilakukan 

peserta didik biasanya menggunakan bahan kimia seperti FeSO4, CuSO4, 

ZnSO4, dan baterai. Bahan-bahan kimia yang sering dipergunakan dalam 

kegiatan praktikum tersebut merupakan logam berat, memiliki harga yang 

relatif mahal (tidak ekonomis), dan dapat berdampak negatif bagi lingkungan 

serta kesehatan manusia.
10

  

Dampak negatif dari penggunaan bahan kimia ketika praktikum salah satu 

caranya dapat dicegah dengan penggunaan bahan alami. Hal ini juga sesuai 

dengan firman Allah yang disebutkan dalam Q.S Al-Syu’ara’ (26):7 yaitu: 

ا  ِك ْو   ُك ِّل   َك ْو ٍم   َك ِك يٍم   ا فِك هَك نَك تْو بَك يْو  ا أَكنْو ا إِكلَكى   ْو ِك   َك لَكيْو   َك َك ْو  أَك َك

Artinya:”Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah 

banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam 

tumbuh-tumbuhan yang baik?”
11

 

 

Dari penjelasan ayat di atas membuktikan bahwa kegiatan praktikum 

kimia juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahan alami karena 

cenderung lebih mudah didapat karena berada di lingkungan sekitar, praktis, 

ekonomis, ramah lingkungan, dan tidak mengganggu kesehatan manusia 

karena tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Bahan alami yang 
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dapat digunakan dalam praktikum sel volta contohnya seperti jeruk nipis 

(Citrus aurantifolia swingle), terung asam (Solanum ferox linn), dan belimbing 

wuluh (Averrhoa bilimbi L). 

Citrus aurantifolia swingle, Solanum ferox linn, dan Averrhoa bilimbi L 

merupakan bahan alam yang dapat digunakan pada praktikum sel volta. Hal ini 

dibuktikan pada penelitian Budi Santoso yang menyatakan bahwa jeruk nipis 

(Citrus aurantifolia swingle) dapat dijadikan sebagai elektrolit alami, karena 

mengandung senyawa asam dan mineral, seperti: asam askorbat, asam sitrat, 

kalsium, fosfor, dan besi. Sehingga jeruk nipis dapat dijadikan sebagai zat 

elektrolit dalam sistem sel volta.
12

  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Indriyani membuktikan bahwa terung 

asam (Solanum ferox linn) juga dapat digunakan sebagai alternatif zat elektrolit 

yang dapat menghantarkan arus listrik karena mengandung asam askorbat.
13

 

Dan pada penelitian Nurul Auliya Nisa membuktikan bahwa buah belimbing 

wuluh (Averrhoa bilimbi L) banyak mengandung senyawa asam yang dapat 

menghantar arus listrik, seperti: asam oksalat, asam asetat, dan asam sitrat.
14

 

Ketiga peneliti di atas melakukan penelitian hanya sampai pada tahap 

penelitian di laboratorium (eksperimen) belum sampai pada tahap pembuatan 

penuntun praktikum sel volta. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti bertujuan 
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untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan Penuntun 

Praktikum Sel Volta Berbasis Elektrolit Alami pada Materi Elektrokimia 

Kelas XII Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru”. 

B. Penegasan Istilah 

1. Pengembangan 

Pengembangan merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk 

menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu produk berdasarkan 

prosedur yang sistematis, sehingga suatu produk yang dihasilkan memiliki 

nilai ilmiah yang tinggi dan dapat dipercaya.
15

  

2. Penuntun praktikum  

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

36/D/O/2001 menjelaskan penuntun praktikum adalah pedoman 

pelaksanaan yang berisi tata cara persiapan, tata cara pelaksanaan, analisis 

data dan laporan.
16

 

3. Elektrokimia 

Elektrokimia adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara 

energi listrik dan reaksi kimia. Listrik timbul akibat aliran (gerakan) partikel 

bermuatan dalam mediumnya yang disebut konduktor. Aliran itu terjadi 

karena terdapat beda potensial di antara dua titik dalam konduktor tersebut. 

Beda potensial itu dapat diubah dengan mengubah energi mekanik, energi 

panas, atau energi kimia dengan alat-alat tertentu.
17
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4. Sel Volta 

Sel volta adalah sel elektrokimia yang beroperasi secara spontan dan 

dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik yang dapat digunakan 

untuk melakukan kerja.
18

 Sel elektrokimia adalah alat khusus yang dapat 

membuat interaksi antara energi kimia (reaksi kimia) dengan energi listrik.
19

 

Sel volta terdiri atas dua elektroda (katoda dan anoda) dan zat elektrolit.
20

  

Di dalam sel volta anoda adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi diberi 

tanda (-) sedangkan katoda adalah tempat terjadinya reaksi reduksi dan 

diberi tanda (+).
21

 Elektrolit adalah zat yang dapat menghantarkan arus 

listrik, dapat bersifat asam, basa, dan garam. Elektron akan bergerak dari 

elektroda negatif (anoda) ke elektroda positif (katoda).
22

 

5. Elektrolit Alami 

Zat elektrolit adalah zat yang dapat menghantarkan arus listrik.
23

 Zat 

elektrolit alami adalah zat elektrolit yang diperoleh dari bahan alam, 

contohnya seperti bersumber dari buah-buahan. Buah-buahan yang dapat 

menghantarkan arus listrik salah satu cirinya adalah memiliki kandungan 

senyawa asam dan mineral.  

Zat elektrolit alami yang berasal dari buah-buahan cenderung lebih 

mudah didapat, praktis, ekonomis, ramah lingkungan, dan tidak berdampak 

                                                           
18

Oxtoby, et. al., Prinsip-Prinsip Kimia Modern Edisi Keempat Jilid 1 (Jakarta: Erlangga 

2001), hlm. 379. 
19

Sykuri S, Op.Cit., hlm. 514. 
20

Hiskia Achmad, Elektrokimia dan Kinetika Kimia (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001), 

hlm. 43. 
21

Ibid., hlm. 45. 
22

Ibid., hlm. 46. 
23

Ibid., hlm. 45. 



8 
 

negatif bagi kesehatan manusia karena tidak mengandung bahan kimia yang 

berbahaya.
24

 

C. Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan masalah 

sebagai berikut: 

a. Tidak adanya penuntun khusus praktikum kimia di SMAN 12 Pekanbaru 

yang menggunakan bahan alami. 

b. Kegiatan praktikum kimia pada materi sel volta di SMAN 12 Pekanbaru 

masih menggunakan bahan kimia yang dapat menimbulkan dampak 

negatif bagi lingkungan. 

2. Batasan Masalah 

a. Penelitian ini menggunakan model pengembangan 4-D yang 

dimodifikasi, yang terdiri dari 4 tahap, yaitu: tahap pendefisian (define), 

tahap perancangan (design), tahap pengembangan (develop), tahap 

pendiseminasi (disseminate), tetapi pada penelitian ini hanya dilakukan 

sampai tahap pengembangan (develop) yaitu penilaian guru tidak sampai 

dengan tahap penyebaran (disseminate) . 

b. Penuntun praktikum kimia SMA ini dinilai oleh 4 orang guru SMA 

Negeri 12 Pekanbaru. 

c. Sub materi yang dimuat dalam penuntun praktikum yaitu sel volta pada 

materi elektrokimia. 
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3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan pada pendahuluan, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

Apakah penuntun praktikum sel volta berbasis elektrolit alami pada 

materi elektrokimia valid dan praktis? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

Untuk menghasilkan penuntun praktikum sel volta berbasis elektrolit alami 

pada materi elektrokimia yang valid dan praktis. 

2. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah: 

a. Menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan praktikum kimia bagi 

peserta didik. 

b. Penuntun praktikum kimia SMA dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

membimbing peserta didik dalam melaksanakan praktikum kimia bagi 

guru. 

c. Menjadi sumber referensi untuk mendesain penuntun praktikum bagi 

peneliti. 

 


