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BAB II 

Kajian Teoritis 

A. Konsep Teori 

1. Praktikum 

Praktikum merupakan kegiatan laboratorium sebagai penunjang 

pembelajaran IPA terpadu.
25

 Kegiatan laboratorium atau praktikum adalah 

bagian dari pembelajaran yang bertujuan untuk menguji dan melaksanakan 

suatu teori dalam keadaan nyata. Pada pengertian yang lebih khusus, 

praktikum merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang 

bertujuan untuk memantapkan pengetahuan peserta didik terhadap materi 

mata pelajaran melalui aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi terhadap teori 

yang dilakukan baik di dalam laboratorium ataupun di lapangan.
26

 

Kegiatan praktikum dapat membawa peserta didik mengalami proses 

berpikir, karena dari kegiatan inilah peserta didik berhadapan langsung 

dengan suatu masalah yang berhubungan dengan materi pelajaran dan diberi 

kesempatan untuk memecahkan masalah tersebut, sehingga peserta didik 

dapat lebih mudah memahami materi pelajaran yang diberikan. Praktikum 

dapat dilakukan oleh peserta didik untuk menguji hipotesis suatu masalah, 

kemudian menarik kesimpulan.
27

  

 

                                                           
25

Maya Ektryana Waluyo, “Pengembangan Panduan Praktikum Berbasis Inkuiri 

Terbimbing Tema Fotosintesis Untuk Menumbuhkan Keterampilan Kerja Ilmiah Siswa SMP”,  

2014, hlm. 9. 
26

Indah Sari Dewi, et. al., “Analisis Kendala Pelaksanaan Praktikum Biologi di SMA 

Negeri Se-Kota Palangka Raya” Jurnal EDUSAINS,  ISSN: 2338-4387, Vol. 2, No. 1, hlm.15. 
27

Indah Sari Dewi, Loc.Cit. 
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Dengan metode eksperimen, peserta didik juga diharapkan mampu 

ikut aktif dan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan belajar untuk 

dirinya, belajar menguji hipotesis dan tidak tergesa-gesa mengambil 

kesimpulan (berlatih berpikir ilmiah), serta mengenal berbagai alat untuk 

melakukan praktikum dan memiliki keterampilan menggunakan alat-alat 

tersebut. Kegiatan pembelajaran dengan pendekatan eksperimen atau 

mencoba dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: perencanaan, pelaksanaan dan 

tahap penutup.  

Ketiga tahapan praktikum atau percobaan yang dimaksud akan 

dijelaskan berikut ini:
28

 

a. Persiapan  

1) Guru membuat rencana kegiatan khusus praktikum, sehingga kegiatan 

praktikum dapat terlihat dengan jelas dan terarah. 

2) Peserta didik (praktikan) harus mempersiapakan diri sebelum 

praktikum dimulai. 

3) Memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di laboratorium 

sebelum kegiatan praktikum dimulai. 

4) Mempersiapkan alat dan bahan.  

b. Pelaksanaan  

1) Guru dapat menjelaskan pentingnya kegiatan praktikum yang 

dilakukan agar siswa termotivasi dalam melakukan praktikum (guru 

menyampaikan tujuan praktikum). 

                                                           
28

Witma Novita Atnur, et, al., “Analisis Pelaksanaan Praktikum IPA Biologi Kelas VIII 

Semester 1 di SMP Negeri Se-Kecamatan Lubuk Begalung Tahun Pelajaran 2014/2015”, hlm. 9. 
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2) Guru dapat mengarahkan peserta didik (praktikan) melakukan 

praktikum dengan benar. 

3) Guru menjelaskan prosedur kerja terlebih dahulu sebelum 

membagikan alat dan bahan kepada peserta didik (praktikan). 

4) Guru hendaknya memberikan waktu bagi peserta didik (praktikan) 

untuk bertanya sebelum kegiatan praktikum dimulai. 

c. Tahap penutup  

1) Peserta didik mengumpulkan hasil laporan eksperimen kepada guru.  

2) Guru memeriksa hasil eksperimen peserta didik.  

3) Guru menyediakan format khusus penilaian kegiatan praktikum yang 

memuat aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

4) Guru harus dapat memberi tindak lanjut mengenai kegiatan 

praktikum. 

2. Penuntun Praktikum 

Di dalam kegiatan praktikum, maka dibutuhkan pula faktor pendukung 

praktikum, yaitu penuntun praktikum. Penuntun praktikum adalah pedoman 

pelaksanaan praktikum yang berisi tata cara persiapan, pelaksanaan, analisis 

data pelaporan.
29

 Penuntun praktikum ditujukan untuk membantu dan 

menuntun peserta didik agar dapat bekerja secara kontinu dan terarah. 

Penuntun praktikum digunakan sebagai panduan tahapan-tahapan kerja 

praktikum bagi siswa maupun bagi guru sendiri.
30

 

                                                           
29

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 2001, Loc.Cit. 
30

Lena Putri Handayani, et. al., “Pengembangan Buku Penuntun Praktikum IPA Berbasis 

Inkuiri Terbimbing untuk SMP Kelas VII Semester II”, hlm.70. 
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Astri Anggraini dalam penelitiannya mengatakan bahwa “penggunaan 

buku penuntun praktikum sangat besar peranannya dalam proses 

pembelajaran IPA, sehingga seolah-olah buku ini menjadi „buku sakti‟ 

ketika seorang guru akan melaksanakan praktikum di laboratorium”.
31

 

Adapun komponen-komponen yang harus ada dalam penuntun praktikum 

yang baik dan benar adalah sebagai berikut: penuntun praktikum berisi 

kompetensi tujuan praktikum, materi pendukung kegiatan praktikum, bahan 

dan alat yang digunakan beserta gambar, petunjuk keamanan laboratorium, 

tabel pengamatan, dan memuat pertanyaan yang disertai kolom isian untuk 

menarik kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan.
32

 

Rancangan penuntun praktikum yang akan dikembangkan dalam 

penelitian ini mencakup komponen-komponen, sebagai berikut: 
33

 

a. Identitas pemilik 

b. Daftar isi 

c. Kata pengantar 

d. Tata tertib laboratorium 

e. Keselamatan laboratorium 

f. Cara-cara penanganan kecelakaan di laboratorium 

g. Simbol bahaya 

h. Pengenalan alat dan bahan 

i. Materi Praktikum 

                                                           
31

Astri Anggraini. “Pengembangan Petunjuk Praktikum Biologi pada Materi Jamur dengan 

Pola Pemberdayaan Berpikir melalui Pertanyaan Studi Kasus Di Kelas X 3 SMA Muhammadiyah 

1 Metro Tahun Pelajaran 2013/2014” Jurnal Pendidikan Biologi, Vol. 7, No. 1, 2016, hlm. 74.   
32

Lena Putri Handayani, Op.Cit., hlm. 71. 
33

Maya Ektryana Waluyo, Op.Cit., hlm. 10. 
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j. Glosarium 

k. Rancangan laporan praktikum 

l. Daftar pustaka 

1. Model Four-D yang dimodifikasi 

Penelitian dan Pengembangan atau Research and Development (R&D) 

adalah sebuah strategi atau metode penelitian yang secara sengaja, 

sistematis, bertujuan/diarahkan untuk mencaritemukan, merumuskan, 

memperbaiki, mengembangkan, menghasilkan, menguji keefektifan produk, 

model, metode/strategi/cara jasa, prosedur tertentu yang lebih unggul, baru 

efektif, efisien, produktif, dan bermakna.
34

 

Menurut Sugiyono Research and Development (R&D) adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji 

keefektifan produk tersebut.
35

 Dalam penelitian ini menggunakan 

pengembangan model four-D. Model pengembangan ini disarankan oleh 

Thiagarajan, Semmel, dan Semmel. Model four-D ini teridiri dari  empat 

tahap pengembangan, yaitu Define, Design, Develop, and Disseminate atau 

diadaptasikan menjadi 4-P, yaitu pendefinisian, perancangan, 

pengembangan dan penyebaran.
36

 

 

                                                           
34

Nusa Putra, Research and Development (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 

2013), hlm. 67. 
35

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung: ALFABETA, 

2014), hlm. 297. 
36

Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran Teori dan Aplikasi (Jogjakarta: Ruzz 

Media, 2013), hlm. 131. 
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a. Tahap pendefinisian (define), ada 5 langkah pokok dalam tahap ini:
37

 

1) Analisis ujung depan, dengan mempertimbangkan kurikulum yang 

berlaku. 

2) Analisis peserta didik, dengan memperhatikan ciri, kemampuan, dan 

pengalaman siswa. 

3) Analisis tugas, mencakup: analisis struktur isi, analisis prosedural. 

4) Analisis konsep, mengidentifikasi konsep-konsep yang akan 

diajarkan, menghasilkan peta konsep. 

5) Perumusan tujuan, untuk mengkonversikan hasil analisis tugas dan 

analisis konsep menjadi tujuan pembelajaran khusus. 

b. Tahap perancangan (design) 

1) Penyusunan tes 

2) Pemilihan media 

3) Pemilihan format 

4) Rancangan awal perangkat 

c. Tahap pengembangan (develop) 

1) Validasi perangkat oleh pakar diikuti dengan revisi 

2) Simulasi 

3) Uji coba terbatas 

4) Uji coba lebih lanjut. 

 

                                                           
37

Vivi Lestari, Skripsi Desain Modul Penuntun Praktikum Kimia SMAN XI Semester 2 pada 

Materi Asam Basa, Hidrolisis Garam, dan Koloid Berbasis Pendekatan Saintifik, 2015 Skripsi 

UIN SUSKA RIAU, hlm. 63. 
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d. Tahap penyebaran (disseminate) 

Tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat yang telah 

dikembangkan pada skala lebih luas, misalnya di kelas lain, di sekolah 

lain, dan oleh guru lain.  

Keempat langkah di atas menggunakan pendekatan penelitian yang 

sama, yaitu penelitian dan pengembangan yang dimodifikasi dari sepuluh 

langkah penelitian dan pengembangan dari Borg dan Gall.
38

 Namun 

demikian, merujuk pada penjelasan Borg, sepuluh tahapan yang ideal dapat 

kita sederhanakan tanpa mengurangi nilai penelitian dan pengembangan itu 

sendiri.
39

 

 Pada penelitian ini hanya dilakukan pada 3 tahap, yaitu: tahap  

pendefinisian (define), tahap perancangan (design), dan tahap 

pengembangan (develop) sedangkan pada tahap keempat, yaitu tahap 

pendiseminasi/penyebaran  (disseminate) tidak dilakukan karena diseminasi 

dari produk yang dikembangkan oleh lembaga swasta atau perorangan 

membutuhkan sosialisasi yang cukup panjang dan lama. Tahap penyebaran 

dan implementasinya akan berhadapan dengan masalah kebijakan, legalitas, 

dan pendanaan.
40

 

2. Elektrokimia 

Dasar dari elektrokimia adalah reaksi redoks, yaitu serah terima elektron 

dari satu pereaksi ke pereaksi yang lain. Pengertian elektrokimia adalah 

                                                           
38

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT REMAJA 

ROSDAKARYA, 2010), hlm. 182. 
39

Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan (Jakarta: KENCANA, 2013), hlm. 134. 
40

Nana Syaodih Sukmadinata, Loc.Cit. 
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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.
41

 

Alat khusus yang dapat membuat interaksi energi kimia (reaksi kimia) 

dengan energi listrik disebut sel elektrokimia. Sel elektrokimia terdiri dari 

dua macam yaitu sel volta dan sel elektrolisis.
42

  

3. Sel Volta 

Sel volta yaitu sel elektrokimia yang beroperasi secara spontan serta 

mengubah energi kimia menjadi energi listrik, seperti baterai atau aki. 

Penamaan sel volta diambil dari ilmuwan Italia yaitu Luigi Galvani dan 

Alessandro Volta.
43

 Sel volta terdiri atas dua elektroda dan elektrolit.  

Dimana pada kedua elektroda tersebut terdapat kecenderungan reaksi 

kimia, satu cenderung teroksidasi dan yang lain tereduksi. Reaksi akan 

terjadi bila keduanya dihubungkan dengan kawat (logam), sehingga elektron 

dapat berpindah dari satu elektroda ke elektroda yang lain melalui kawat 

tersebut. Energi listrik yang terdapat di dalam kawat (logam) dapat 

digunakan untuk berbagai keperluan. Adapun salah satu contoh kegunaan 

sel volta yang sering digunakan adalah sebagai sumber energi listrik. Pada 

                                                           
41

Syukri S, Loc.Cit. 
42

Ibid., hlm. 514. 
43

Raymond Chang, Kimia Dasar Edisi Ketiga Jilid 2 (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 197. 
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250 tahun sebelum masehi, bangsa Paris primitif menggunakannya sebagai 

perhiasan. Kini sel volta lebih dikenal sebagai baterai.
44

 

 Dua elektroda yang terdapat dalam sel volta yaitu: 

a. Anoda 

Anoda dalam sel volta adalah elektroda tempat terjadinya reaksi 

oksidasi, yang diberi tanda negatif (-). Dimana elektron akan 

dilepaskan oleh elektroda ini.
45

 

b. Katoda 

Katoda adalah elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi, yang 

diberi tanda positif (+). Dimana elektron akan datang dari anoda.
46

  

Untuk menentukan suatu logam bertindak sebagai katoda dan anoda 

dapat dilihat melalui deret volta yaitu susunan unsur-unsur yang 

menunjukkan kekuatan pendesakan suatu logam terhadap logam lain.  

Perjanjian menetapkan elektroda Hidrogen (H) sebagai elektroda standar 

dengan potensial 0,0 volt.
47

 Semakin ke kanan letak suatu unsur dalam deret 

volta, maka semakin besar potensial reduksinya, artinya dalam sel volta 

unsur tersebut bertindak sebagai katoda (kutub positif). Semakin ke kiri 

letak suatu unsur dalam deret volta, maka semakin rendah potensial 

reduksinya, artinya dalam sel volta unsur tersebut bertindak sebagai anoda 

(kutub negatif).  

                                                           
44

Syukri, Op.Cit., hlm. 542. 
45

Hiskia Achmad, Loc.Cit. 
46

Ibid., hlm. 43. 
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Syukri, Op.Cit., hlm. 528. 
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Adapun unsur-unsur dalam deret volta adalah sebagai berikut: 

Li-K-Ba-Ca-Na-Mg-Al-Mn-Zn-Cr-Fe-Cd-Ni-Co-Sn-Pb-H-Cu-Hg-Ag-Pt-

Au 

Syarat-syarat sel volta yaitu: reaksi reduksi oksidasi terjadi secara 

spontan, hasil reaksi menghasilkan energi, E
0
 sel bernilai positif. 

Reaksi Reduksi Oksidasi (redoks) terjadi secara spontan ditandai dengan 

serah terima elektron dari suatu partikel kepada partikel lain.
48

 Reaksi 

oksidasi adalah reaksi dimana terjadinya pelepasan elektron, pengikat 

oksigen, dan kenaikan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi reduksi adalah 

reaksi dimana terjadi pengikatan elektron, penurunan muatan, pelepasan 

oksigen, dan penurunan bilangan oksidasi. 

Sebagai contoh reaksi ion Cu
2+

 dengan Zn
2+ 

:
49

 

Reduksi: Cu
2+  

+   2 e
- 
   Cu E

0
 sel= 0,34 V 

Oksidasi: Zn
 
   Zn

2+ 
+  2 e

-  
E

0
 sel= - 0,76 V 

 Total:     Cu
2+ 

+ Zn
 
 Cu + Zn

2+ 
E

0
 sel= + 1.10 V 

Atau E
0
 sel dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

E
0
 sel= E

0
 reduksi - E

0
 oksidasi 

E
0
 sel= 0,34 V – (- 0,76 V) 

E
0
 sel= +1,10 V 

Suatu sel elektrokimia dapat terjadi secara spontan atau tidak spontan, 

dapat diperkirakan dari nilai potensial sel atau E
0
 sel. Jika potensial sel (E

0
 

sel) bernilai positif, maka reaksi redoks berlangsung secara spontan. 

                                                           
48

Syukri S.Op.Cit., hlm. 515. 
49
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Sebaliknya jika potensial sel bernilai negatif maka reaksi tidak berlangsung 

spontan. Karena E
0
 sel bernilai +1,10 V, maka reaksi reduksi oksidasi di 

atas berlangsung spontan. 

Persyaratan percobaan sel volta selain yang diatas, secara terperinci 

sebagai berikut:
50

 

1) Bahan pengoksidasi dan bahan pereduksi tidak berada dalam kontak 

fisik satu sama lain, tetapi terdapat dalam satu kompartemen-

kompartemen yang terpisah, yang disebut setengah sel. Masing-

masing setengah sel berisi larutan dan sebuah penghantar dari logam 

(elektroda). 

2) Bahan pereduksi dan bahan pengoksidasi di dalam setengah sel itu 

mungkin elektroda itu sendiri, atau suatu zat padat yang diendapkan 

pada elektroda itu, atau gelembung gas di sekitar elektroda itu, atau 

zat terlarut dalam larutan di mana elektroda itu berada. 

3) Larutan kedua setengah sel dihubungkan sedemikian rupa sehingga 

ion-ion dapat bergerak di antara keduanya. Untuk mencapai hal itu 

digunakan antara lain susunan berikut: 

a) Larutan yang ringan dengan teliti dilapiskan di atas larutan yang 

berat. 

b) Kedua larutan itu dipisahkan dengan bahan berpori, seperti gelas 

baur, porselen tanpa glasir, atau serat yang disusupi oleh suatu 

elektrolit. 

                                                           
50

Jeromel Rosenberg, Teori dan Soal-Soal Kimia Dasar (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 

259. 
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c) Kedua larutan itu dihubungkan dengan larutan elektrolit 

penghubung (jembatan garam). 

Dalam penelitian ini digunakan elektroda Zn dan Cu. Penggunaan 

elektroda Zn dan Cu didasarkan dari hasil penelitian Budi Santoso, 

Indriyani, dan Nurul Auliya Nisa yang menyatakan bahwa hasil tegangan 

listrik yang diperoleh mencapai hasil terbaik ketika menggunakan elektroda 

Zn-Cu dibandingkan dengan penggunaan elektroda yang lainnya, seperti 

elektroda Pb-Cu dan Fe-Cu.  

c. Elektrolit 

Elektrolit merupakan bagian penting dalam sel elektrokimia baik 

dalam pengoperasiannya maupun dalam sistem kelengkapannya. 

Selain itu zat elektrolit harus dapat menghantarkan elektron dan 

menghasilkan elektron untuk menjalankan sel elektrokimia. 

Elektrolit tersebut dapat berupa pasta atau larutan. Zat elektrolit 

terdiri dari asam, basa, maupun garam yang di dalam air membentuk 

ion-ion, dan larutannya dinamakan larutan elektrolit. Jika senyawaan 

lelehan atau larutannya itu menghantar arus listrik maka senyawa 

tersebut disebut larutan elektrolit. Jika tidak, larutan tersebut bukan 

elektrolit (non elektrolit).
51

  

1) Elektrolit Alami 

Dalam penelitian ini zat elektrolit yang digunakan adalah zat 

elektrolit alami. Elektrolit alami adalah zat elektrolit yang 
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Keenan, Ilmu Kimia untuk Universitas (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 390. 
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diperoleh dari bahan alam, contohnya seperti bersumber dari 

buah-buahan. Buah yang mengandung elektrolit alami yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah buah jeruk nipis (Citrus 

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

belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L). Zat elektrolit alami yang 

berasal dari buah-buahan tersebut cenderung lebih mudah didapat, 

praktis, ekonomis, ramah lingkungan, dan tidak berdampak 

negatif bagi kesehatan manusia karena tidak mengandung bahan 

kimia yang berbahaya.
52

 

a) Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia swingle) 

 

Gambar II.1 Jeruk Nipis 

Jeruk nipis merupakan buah-buahan yang banyak 

digemari oleh masyarakat di Indonesia. Jeruk nipis yang 

bernama latin Citrus aurantifolia swingle ialah sejenis 

tanaman perdu yang banyak tumbuh dan dikembangkan di 

Indonesia. Jeruk nipis juga dapat digunakan untuk obat batuk, 

peleruh dahak, influenza, dan obat jerawat. Buah ini banyak 

dikonsumsi masyarakat dan mempunyai harga relatif murah, 

mudah diperoleh, alamiah, serta tidak menimbulkan efek 
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samping bagi pemakainya. Selain itu, minyak atsiri yang 

terkandung dalam jeruk nipis mempunyai fungsi sebagai 

antibakteri, yang salah satu kandungan minyak atrisi yang 

mempunyai peran paling penting dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri ialah flavonoid.
53

  

Di dalam 100 gram buah jeruk nipis mengandung 

vitamin C 27 mg, kalsium 40 mg, fosfor 22 mg, hidrat arang 

12,4 g, vitamin B1 0,04 mg, zat besi 0,6 mg, lemak 0,1 g, 

kalori 37 kkal, protein 0,8 g, air 86 g, asam amino, asam 

sitrat, asam sitrun, lemak 0,1 g.
54

 Kandungan vitamin C yang 

tinggi pada buah jeruk dapat diolah menjadi tablet-tablet 

vitamin C.
55

 Jeruk nipis dapat dijadikan sebagai sumber 

elektrolit alami karena adanya kandungan asam dan mineral 

yang terdapat di dalamnya. Seperti asam askorbat, asam 

sitrat, kalsium, fosfor, dan besi.
56

 

b) Terung Asam (Solanum ferox linn) 

 
Gambar II.2 Terung Asam 
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Sartika Widia Lauma, et. al., “Uji Efektifitas Perasan Air Jeruk Nipis (Citrus Aurantifolia S) 
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Buah terung asam mengandung air, karbohidrat, protein, 

lemak, serat, mineral dan vitamin.
57

 Selain zat tersebut terung 

asam juga memiliki kandungan asam, yaitu asam askorbat 

yang tinggi. Asam askorbat inilah yang mampu 

menghantarkan arus listrik sehingga terung asam dapat 

dijadikan sebagai alternatif zat elektrolit alami.
58

 

c) Belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L) 

  
Gambar II.3 Belimbing Wuluh 

 

Buah belimbing wuluh banyak mengandung vitamin C 

yang berguna sebagai penambah daya tahan tubuh yang 

mampu menjaga kesehatan. Kandungan asam organik buah 

belimbing wuluh dapat dilihat pada Tabel II.1.
59

 

Tabel II.1 Kandungan Asam Organik Belimbing Wuluh 

No Asam Organik 
Jumlah (meq asam / 100 g total 

padatan) 

1 Asam asetat 1,6-1,9 

2 Asam sitrat 92,6-133,8 

3 Asam format 0,4-0,9 

4 Asam laktat 0,4-1,2 

5 Asam oksalat 5,5,-8,9 
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurul Auliya Nisa buah belimbing 

wuluh muda (Averrhoa bilimbi L) yang dijadikan sebagai zat elektrolit. 

Buah belimbing wuluh muda memiliki tingkat keasaman yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan buah belimbing wuluh matang. Buah belimbing wuluh 

banyak mengandung senyawa asam yang dapat menghantarkan arus listrik, 

seperti: asam oksalat, asam asetat, dan asam sitrat.
60

 

Senyawa asam yang terkandung dari buah jeruk nipis, buah terung asam 

dan buah belimbing wuluh yang dapat dijadikan sebagai sumber zat 

elektrolit alami penghantarkan arus listrik termasuk golongan asam 

karboksilat. Salah satu contohnya adalah senyawa asam asetat. Asam asetat 

bila dilarutkan dalam air, membentuk suatu larutan yang dapat 

menghantarkan arus listrik. Asam asetat adalah suatu senyawa kovalen polar 

yang mengion dalam air dengan suatu reaksi seperti di bawah ini: 

HC2H3O2 + H2O  H3O
+
 + C2H3O2

- 

Asam asetat di dalam air merupakan contoh zat-zat yang hanya sebagian 

kecil molekulnya yang larut bereaksi dengan air untuk membentuk ion, 

disebut elektrolit lemah. Sebagian besar zat yang terlarut itu masih berada 

sebagai molekul kovalen.
61

 

B. Penelitian yang Relevan  

1. Dedy Wijayanto,dkk. Meneliti tentang "Pengembangan Buku Petunjuk 

Praktikum Kimia SMA Berbasis Inkuiri Terbimbing Pada Materi Asam 

Basa. Hasil uji coba dilakukan melalui validasi dosen dan guru masing-
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masing didapatkan nilai rata-rata 3,28 dengan kriteria sangat valid, nilai 

rata-rata uji keterbacaan terhadap 10 peserta didik 3,23 dengan kriteria 

valid, dan hasil uji keterlaksanaan menunjukkan bahwa 92% praktikum 

dapat terlaksana. Hasil tersebut menunjukkan bahwa buku petunjuk 

praktikum yang dikembangkan layak digunakan di sekolah.
62

 

2. Vivi Lestari meneliti tentang “Desain Modul Penuntun Praktikum Kimia 

Sekolah Menengah Atas Negeri Kelas XI semester 2 Pada Materi Asam 

Basa Hidrolisis Garam Dan Koloid Berbasis Pendekatan Saintifik”. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa buku petunjuk praktikum yang 

dikembangkan layak digunakan sebagai sumber belajar di sekolah. Dengan 

nilai persentase sebesar 89,9%.
63

 

3. Penelitian Budi Santoso tentang “Pemanfaatan Jeruk Nipis (Citrus 

aurantifolia swingle) sebagai Elektrolit dalam Sistem Sel Volta dan 

Implementasinya pada Praktikum Sel elektrokimia di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ujung Batu”. Pada 

penelitian ini diperoleh nilai persentase sebesar 94,5% yang menyatakan 

bahwa penelitian jeruk nipis sebagai elektrolit alami dalam sistem sel volta 

masuk pada kategori sangat baik.
64

 

4. Penelitian Indriyani tentang “Pemanfaatan Terung Asam (Solanum ferox 

linn) sebagai Alternatif Zat Elektrolit Sel Volta pada Praktikum Sel 

Elektrokimia di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar dan Sekolah 
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Mengah Atas Negeri 3 Tapung”. Pada penelitian ini diperoleh nilai 

persentase sebesar 97,78% yang menyatakan bahwa penelitian terung asam 

sebagai elektrolit alami dalam sistem sel volta masuk pada kategori sangat 

baik.
65

 

5. Penelitian Nurul Auliya Nisa tentang “Pembuatan Sel Volta Buah 

Belimbing Wuluh (Averhoa bilimbi L) sebagai Alternatif Praktikum pada 

Materi Sel Elektrokimia di Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah 

Kuantan Singingi”. Pada penelitian ini diperoleh nilai persentase sebesar 

983,33% yang menyatakan bahwa penelitian belimbing wuluh sebagai 

elektrolit alami dalam sistem sel volta masuk pada kategori sangat baik.
66
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