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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Modul 

Modul adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik 

yang mencakup isi materi, metode, dan evaluasi yang dapat digunakan 

secara mandiri.12 Dalam buku Pedoman Umum Pengembangan Bahan Ajar 

yang diterbitkan oleh Diknas, modul diartikan sebagai buku yang ditulis 

dengan tujuan agar siswa dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan 

bimbingan guru. 13  Dengan demikian, modul yang disajikan diharapkan 

menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami, agar siswa 

dapat  belajar secara mandiri serta bertanggung jawab atas segala 

tindakannya serta modul disajikan dapat menarik minat siswa untuk 

membacanya. 

Modul akan membantu  siswa dapat belajar secara mandiri tanpa 

atau dengan bimbingan guru, sehingga di dalam modul berisi paling tidak 

mengenai pedoman  guru,  lembar  kegiatan  siswa,  lembar  kerja,  kunci  

lembar  kerja, lembaran tes dan kunci lembaran tes. Pedoman guru 

berisi petunjuk-petunjuk guru  agar  pengajaran  dapat  diselenggarakan  

secara  efisien.  Lembar  kegiatan siswa terdapat materi pelajaran  yang 

                                                           

12 Ratna Setyowati, Parmin, Arif Widiyatmoko, Pengembangan Modul IPA Berkarakter 

Peduli Lingkungan Tema Polusi Sebagai Bahan Ajar Siswa SMK N 11 Semarang, (Semarang: 
Jurnal Universitas Negeri Semarang, ISSN. 2252-6609, 2013), hlm. 246.   

13 Andi Prastowo, Op Cit, hlm. 104. 
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harus dicapai siswa dan disusun secara teratur langkah demi langkah 

sehingga dapat diikuti dengan mudah oleh siswa. Lembar kerja digunakan 

untuk menjawab atau mengerjakan soal-soal atau masalah yang harus 

diselesaikan siswa. Kunci lembar kerja bertujuan agar siswa dapat 

mengevaluasi sendiri hasil pekerjaannya, jika siswa melakukan kesalahan 

maka ia dapat meninjau kembali pekerjaannya. Lembaran tes merupakan 

alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau tercapai 

tidaknya tujuan yang telah dirumuskan dalam modul yang berisi soal-soal 

untuk menilai keberhasilan siswa dalam mempelajari isi modul tersebut. 

Kunci lembaran tes sebagai alat koreksi terhadap penilaian yang 

dilaksanakan.14 

Tujuan menggunakan modul dalam proses pembelajaran agar dapat 

tercapainya tujuan pendidikan secara efisien dan efektif, siswa dapat 

mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan kemampuannya sendiri, 

siswa dapat belajar secara mandiri, baik di bawah bimbingan guru atau 

tanpa bimbingan guru, siswa dapat mengetahui dan menilai kemampuannya 

sendiri berdasarkan hasil belajar yang diperoleh, siswa sebagai titik pusat 

dalam proses pembelajaran, serta agar siswa dapat mengetahui kemajuan 

dalam proses pembelajaran dengan mengerjakan soal-soal evaluasi  pada 

akhir  modul. 

Modul memiliki fungsi sebagai berikut: 

                                                           

14  Suryosubroto, Sistem Pengajaran dengan Modul, (Yogyakarta: PT. Bina 
Aksara,1983). hlm. 22-23. 
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a. Bahan ajar mandiri. Maksudnya penggunaan modul dalam proses 

pembelajaran berfungsi meningkatkan kemampuan siswa untuk belajar 

sendiri tanpa tergantung kepada kehadiran pendidik. 

b. Pengganti fungsi pendidik. Maksudnya, modul sebagai bahan ajar yang 

harus mampu menjelaskan materi pembelajaran dengan baik dan mudah 

dipahami oleh siswa sesuai tingkat pengetahuan dan usia mereka. 

Sementara, fungsi penjelas sesuatu tersebut juga melekat pada pendidik. 

Maka dari itu, penggunaan modul bisa berfungsi sebagai pengganti 

fungsi atau peran fasilitator/pendidik. 

c. Sebagai alat evaluasi. Maksudnya, dengan modul, siswa dituntut untuk 

dapat mengukur dan menilai sendiri tingkat penguasaannya terhadap 

materi yang telah dipelajari. Dengan demikian, modul juga sebagai alat 

evaluasi.15 

Sebuah modul akan bermakna kalau siswa dapat dengan mudah 

menggunakannya. Beberapa keunggulan modul diantaranya adalah : 

a. Modul sebagai sumber belajar memberikan balikan (feedback) yang 

banyak dan segera sehingga siswa dapat mengetahu taraf hasil 

belajarnya. 

b. Siswa  mendapat  kesempatan  untuk  mencapai  angka  tertinggi  

dengan menguasai bahan pelajaran secara tuntas. 

c. Modul disusun sedemikian rupa dengan tujuannya yang jelas, spesifik 

dan dapat dicapai oleh siswa. 

                                                           

15 Andi Prastowo, Op Cit, hlm. 107-108. 
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d. Pengajaran yang  membimbing  siswa  untuk   mencapai   sukses   

melalui langkah-langkah yang teratur tentu akan menimbulkan motivasi 

yang kuat bagi siswa untuk berusaha segiat-giatnya. 

e. Pengajaran modul dapat  disesuaikan dengan perbedaan  siswa antara 

lain mengenai kecepatan belajar, cara belajar dan bahan pelajaran. 

f. Pengajaran modul mengurangi atau menghilangkan sedapat mungkin 

rasa persaingan di kalangan  siswa karena semua siswa mendapat 

kesempatan untuk mencapai hasil tertinggi. 

g. Modul disusun secara cermat dan sistematis sehingga memudahkan 

siswa belajar untuk menguasai bahan pelajaran sesuai dengan cara 

belajarnya masing-masing.16 

Dalam banyak kasus, para pendidik enggan membuat modul untuk 

kegiatan pembelajaran mereka disebabkan mereka  tidak mengerti dan tidak 

tahu benar bagaimana langkah-langkah penyusunannya. Maka dari itu 

pemahaman terhadap langkah-langkah penyusunan modul penting untuk 

dipelajari. Dalam penyusunan sebuah modul, ada empat tahapan yang mesti 

kita lalui, yaitu analisis kurikulum, penentuan judul-judul modul, pemberian 

kode modul, dan penulisan modul.17 

a. Analisis kurikulum 

Tahap pertama ini bertujuan untuk menentukan materi-materi mana 

yang memerlukan bahan ajar. Dalam menentukan materi, analisis 

dilakukan dengan cara melihat inti materi yang diajarkan serta 

                                                           

16 Nasution,Op Cit, hlm. 206. 
17 Andi Prastowo, Op.Cit, hlm. 118. 
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kompetensi dan hasil belajar kritis yang harus dimiliki oleh siswa 

(critical learning outcomes). 

b. Menentukan judul modul 

Setelah analisis kurikulum selesai dilakukan, tahapan berikutnya yaitu 

menentukan judul-judul modul. Untuk menentukan judul modul, maka 

kita harus mengacu kepada kompetensi-kompetensi dasar atau materi 

pokok yang ada di dalam kurikulum. Satu kompetensi dapat dijadikan 

sebagai judul modul apabila kompetensi itu tidak terlalu besar. 

Sedangkan besarnya kompetensi dapat diseleksi, antara lain dengan cara, 

apabila diuraikan ke dalam materi pokok (MP) mendapatkan 4 MP, maka 

kompetensi itu telah dapat dijadikan sebagai satu judul modul. Namun, 

jika kompetensi diuraikan menjadi lebih dari 4 MP, maka perlu 

dipertimbangkan kembali apakah akan dipecah menjadi dua judul modul 

atau tidak.18 

c. Pemberian kode modul 

Perlu kita ketahui bahwa dalam tahapan penyusunan modul, untuk 

memudahkan kita dalam pengelolaan modul, maka sangat diperlukan 

adanya kode modul. Pada umumnya, kode modul adalah angka-angka 

yang diberi makna. Contohnya, digit pertama, angka satu (1) berarti IPA, 

angka dua (2) berarti IPS, angka tiga (3) berarti Bahasa, dan seterusnya. 

Selanjutnya, digit kedua merupakan kelompok utama kajian, aktivitas, 

atau spesialisasi pada jurusan yang bersangkutan. Misalnya, untuk 

                                                           

18Andi Prastowo, Op.Cit, hlm. 119. 
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jurusan IPA angka satu (1) pada digit kedua berarti Fisika, angka dua (2) 

berarti Kimia, angka tiga (3) berarti Biologi, dan seterusnya. 

d. Penulisan Modul 

Ada lima hal penting yang hendaknya dijadikan acuan dalam 

proses penulisan modul, diantaranya: 1) perumusan kompetensi dasar 

yang harus dikuasai; 2) penentuan alat evaluasi atau penilaian; 3) 

penyusunan materi; 4) urutan pengajaran; 5) struktur bahan ajar 

(Modul).19 

Menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam Panduan 

Pengembangan Bahan Ajar terdapat perbedaan dalam struktur antara bahan 

ajar satu dengan yang lainnya. Untuk mengetahui perbedaan-perbedaan 

yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel II.1.20 

Tabel II.1. Struktur Bahan Ajar Cetak dan Bahan Ajar Model/Maket 
No Komponen Ht Bu Md LKS Bro Lf Wch F/Gb Mo/M 
1 Judul √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 Petunjuk belajar - - √ √ - - - - - 
3 KD/ MP - √ √ √ √ √ * * * 
4 Informasi pendukung √ - √ √ √ √ * * * 
5 Latihan - √ √ - - - - - - 
6 Tugas/ Langkah Kerja - - √ √ - - - * * 
7 Penilaian - √ √ √ √ √ * * * 

Keterangan : 
Ht = handout; Bu = buku; Md = modul; LKS = Lembar Kegiatan Siswa; Bro = brosur; 
Lf = leaflet, Wch = Wallchart; F/Gb = Foto/Gambar; Mo/M = Model/Maket 
* = pada kertas lain 
 

Dalam pengembangan modul dipilih struktur atau kerangka yang 

sederhana dan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. 

Daryanto mengemukakan struktur modul sebagai berikut. 

                                                           

19 Ibid. hlm. 120.  

20 Departemen Pendidikan Nasional, Panduan Pengembangan Bahan Ajar, (Jakarta: 
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas , 2018),  hlm. 18 
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a. Halaman sampul; 

b. Kata Pengantar; 

Memuat informasi tentang peran modul dalam proses pembelajaran. 

c. Daftar Isi; 

Memuat kerangka (outline) modul dan dilengkapi dengan nomor 

halaman. 

d. Peta Kedudukan Modul; 

Diagram yang menunjukkan kedudukan modul dalam keseluruhan 

program pembelajaran. 

e. Petunjuk Penggunaan Modul;  

Bagian ini berisi cara menggunakan modul. 

f. Pembelajaran, meliputi : 

1) Kegiatan Belajar 1 

a) Tujuan pembelajaran 

Memuat kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa untuk satu 

kesatuan kegiatan belajar. 

b) Uraian materi 

Berisi uraian pengetahuan/ konsep/ prinsip tentang kompetensi 

yang sedang dipelajari. 

c) Rangkuman 

Berisi ringkasan pengetahuan/ konsep/ prinsip yang terdapat 

pada uraian materi. 
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d) Tugas 

Berisi instruksi tugas yang bertujuan untuk penguatan 

pemahaman terhadap konsep/ pengetahuan/ prinsip penting 

yang dipelajari. Bentuk-bentuk tugas dapat berupa kegiatan 

observasi untuk mengenal fakta, studi kasus, kajian materi, dan 

latihan-latihan. 

e) Tes 

Berisi tes tertulis sebagai bahan pengecekan bagi siswa dan guru 

untuk mengetahui sejauh mana penguasaan hasil belajar yang 

telah dicapai. 

f) Tindak Lanjut 

Berisi feedback kepada pengguna. Bagi yang telah menguasai 

materi, disarankan untuk mengembangkan pengetahuan yang 

telah diperolehnya. Sedangkan bagi yang masih belum 

mencapai belajar tuntas disarankan untuk mengulangi bagian 

yang masih dirasa sulit. 

g) Evaluasi/ posttest 

Tes ini diberikan di akhir modul untuk melihat penguasaan 

siswa terhadap materi yang sudah dipelajari dalam satu modul. 

h) Kunci Jawaban 
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i) Glosarium 

Memuat penjelasan tentang arti dari setiap istilah, kata-kata sulit 

dan asing yang digunakan dan disusun menurut urutan abjad 

(alfabetis). 

j) Daftar Pustaka 

Semua referensi yang digunakan sebagai acuan pada saat 

penyusunan modul.21 

Departemen Pendidikan Nasional memberikan acuan mengenai 

komponen evaluasi kelayakan bahan ajar, termasuk modul mencakup 

kelayakan isi, kebahasaan, sajian, dan kegrafisan. 

Komponen kelayakan isi antara lain mencakup : 

a. Kesesuaian dengan SK, KD; 

b. Kesesuaian dengan perkembangan anak; 

c. Kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar; 

d. Kebenaran substansi materi pembelajaran; 

e. Manfaat untuk penambahan wawasan; 

Komponen kebahasaan antara lain mencakup : 

a. Keterbatasan; 

b. Kejelasan informasi; 

c. Kesesuaian dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar; 

d. Pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien (jelas dan singkat). 

Komponen penyajian antara lain mencakup : 

                                                           

21 Daryanto, Menyusun Modul : Bahan Ajar untuk Persiapan Guru dalam Mengajar, 

(Yogyakarta: Gava Media, 2013), hlm. 25 
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a. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai; 

b. Urutan sajian; 

c. Pemberian motivasi, daya tarik; 

d. Interaksi (pemberian stimulus dan respon); 

e. Kelengkapan informasi. 

Komponen kegrafisan antara lain mencakup : 

a. Penggunaan font, jenis dan ukuran; 

b. Layout atau tata letak; 

c. Ilustrasi, gambar, foto; 

d. Desain tampilan.22 

2. Multipel Representasi 

Multipel representasi  pertama kali dikemukakan oleh 

Johnstone, yang menyatakan bahwa untuk pembelajaran kimia perlu 

mencakup tiga level dasar. Tiga level dasar untuk pembelajaran kimia 

meliputi macro yaitu kimia dipelajari pada tingkat nyata, apa yang 

dapat dilihat, disentuh dan berbau. Submicro merupakan level yang 

menjelaskan fenomena-fenomena pada tingkat atom, molekul, dan ion. 

Level berikutnya yaitu symbolic yang mencakup simbol, rumus, 

persamaan, molaritas, perhitungan kimia dan grafik-grafik yang 

terdapat dalam kimia. 

Umumnya siswa mengalami kesulitan dalam menghubungkan 

antara satu konsep dengan konsep yang lainnya dalam pembelajaran 

                                                           

22 Departemen Pendidikan Nasional, Op Cit, hlm. 28 
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kimia. Kesulitan yang dihadapi oleh siswa ini terjadi karena secara 

psikologi dalam ilmu kimia terdapat konsep yang tidak sesuai dengan  

kehidupan nyata yang dialami oleh siswa, seperti struktur kristal, jenis 

ikatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu 

penggabungan ketiga level pemikiran siswa seperti yang terdapat 

dalam multipel representasi. 

Dengan adanya penggunaan orientasi pembelajaran multipel 

representasi dapat membantu siswa dalam memahami kimia secara 

utuh. Satu level representasi   dengan   level   representasi   yang   lain   

tidak ada yang lebih mengungguli, tetapi satu level dengan level  

yang lainnya saling melengkapi. Pembelajaran kimia akan ideal jika 

siswa dapat belajar dengan menggunakan tiga level  (makroskopik,  

mikroskopik,  dan  simbolik).   

Berikut gambaran tiga aspek multipel representasi yang 

dikemukakan oleh Johnstone.23 

                                                              Level Makroskopik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Level Simbolik                                      Level Mikroskopik 
  

  Gambar II.1. Tiga Level Representasi Kimia 

                                                           

23  Ninna Jansoon, Understanding Mental Models of Dilution in Thai 

Students,(Thailand: Mahidol University, 2009), hlm. 150 
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Johnstone menjelaskan bahwa fenomena makroskopik yaitu 

representasi yang diperoleh melalui pengamatan nyata terhadap suatu 

fenomena yang dapat dilihat dan dipersepsi oleh panca indera atau 

dapat berupa pengalaman sehari-hari pembelajar. Bucat dan Mocerino 

menjelaskan bahwa representasi fenomena level mikroskopik 

merupakan representasi pada tingkat partikel yang mencakup 

penggambaran susunan atom, ion dan molekul. Menurut Taber 

representasi fenomena simbolis bertindak sebagai bahasa dalam ilmu 

kimia sehingga terdapat aturan aturan yang harus diikuti, yang terkait 

dengan prinsip-prinsip dasar konseptual, dan tata bahasa dalam ilmu 

kimia harus dibangun berdasarkan pengetahuan abstrak.24 

Pengelompokkan cara pembelajaran kimia ini akan membantu 

siswa dalam mempelajari kimia. Pengalaman faktual tentang kimia 

yang didapat oleh siswa pada level makro harus dapat dijelaskan oleh 

siswa pada level mikro. Oleh karena itu, pada level mikro konsep-

konsep yang terdapat dalam kimia ditampilkan dengan jelas, seperti 

model atom, molekul, ion dan lainnya. Penggambaran kimia pada level 

sub-mikro, dijelaskan lagi secara simbolik. Hal ini akan mempermudah 

siswa dalam membuat hubungan yang berarti dalam  kimia.  

 

 

 
                                                           

24 Nurma Achmaliya, Ila Rosilawati, Nina Kadarita, Sunyono, Pengembangan Modul 

Berbasis Representasi Kimia pada Materi Teori Tumbukan, (Lampung: Universitas Lampung, 
2016), hlm. 115.  
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Gambar II.2. Larutan NaCl ditiga Level Representasi dalam Kimia 
 

Jansoon menggabungkan ketiga level representasi dalam 

pembelajaran kimia secara umum, seperti larutan NaCl yang terdapat 

pada Gambar 2 terlihat pengelompokkan dari ketiga level representasi 

dalam pembelajaran kimia. Level makroskopik dapat diamati secara 

langsung, yaitu labu ukur yang berisi larutan NaCl. Pemahaman level 

mikroskopik dengan menggambarkan partikel-partikel NaCl sebagai 

zat terlarut dan molekul H2O. Selanjutnya, level simbolik diamati 

dengan penulisan persamaan reaksi atau proses pelarutan  NaCl dengan 

pelarut H2O sehingga membentuk suatu larutan. 

3. Sumber Belajar 

Berdasarkan paparan yang dikemukakan Assosiation for Education 

and Communication Technolgy (AECT), sumber belajar adalah segala 
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sesuatu yang mendukung terjadinya proses belajar, termasuk sistem 

pelayanan, bahan pembelajaran, dan lingkungan. Sumber belajar tidak 

hanya terbatas pada bahan dan alat, tetapi juga mencakup tenaga, biaya, 

dan fasilitas. Dalam kegiatan belajar, sumber belajar dapat digunakan, 

baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah anak 

didik dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus 

dicapainya. 

Dilihat dari segi perancangannya, secara garis besar sumber belajar 

dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: 

a. Sumber belajar yang dirancang (Learning resources by design) yaitu 

sumber sumber yang secara khusus dirancang atau dikembangkan 

sebagai “komponen sistem instruksional” untuk memberikan fasilitas 

belajar yang terarah yang bersifat formal.  

b. Sumber belajar yang dimanfaatkan (Learning resource by utilization) 

yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan 

pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan dan 

dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. 

Berkenaan dengan sumber belajar ini sering kali banyak orang 

mempersamakannya dengan media pembelajaran. Memang benar bahwa 

media pembelajaran itu termasuk sumber belajar, tetapi sumber belajar 

bukan hanya media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran hanyalah 

bagian dari sumber belajar pada kategori bahan (software) dan peralatan 

(hardware).  
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Sumber belajar memiliki fungsi yang sangat penting dalam 

kegiatan pembelajaran. Kalau media pembelajaran lebih sekedar sebagai 

media untuk menyampaikan pesan, sedangkan sumber belajar tidak 

hanya memiliki fungsi tersebut tetapi juga termasuk strategi, metode, dan 

tekniknya. Sumber belajar memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Meningkatkan produktivitas pembelajaran, dengan cara: 

1) Mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk 

menggunakan waktu secara lebih baik.  

2) Mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga 

dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah belajar 

siswa. 

b. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih 

invidual, dengan jalan:  

1) Mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. 

2) Memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai 

dengan kemampuannya. 

c. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, dengan 

jalan: 

1) Perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis. 

2) Pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. 

d. Lebih memantapkan pembelajaran, dengan jalan: 

1) Meningkatkan kemampuan sumber belajar. 

2) Penyajian informasi dan bahan secara lebih konkrit. 
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e. Memungkinkan belajar secara seketika yaitu: 

1) Mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat 

verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkrit. 

2) Memberikan pengetahuan yang lebih luas.25 

4. Materi Asam Basa 

Dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya kita biasa berurusan dengan 

asam dan basa, seeperti aspirin dan obat maag cair, walaupun banyak 

orang yang tidak mengetahui nama kimianya – asam asetilsalisilat 

(aspirin) dan magnesium hidroksida (obat maag cair). Di samping itu, 

sebagai bahan dasar dari banyak produk rumah tangga dan obat-obatan, 

kimia asam – basa berperan penting dalam proses industri dan sangat 

diperlukan dalam mempertahankan sistem biologis.26 

 Sifat Umum Asam dan Basa 

Secara sederhana kita dapat mendefinisikan asam merupakan zat yang 

mengion dalam air menghasilkan ion H+ dan basa sebagai zat yang 

mengion dalam air menghasilkan ion OH-. Definisi ini dirumuskan pada 

akhir abad ke-19 oleh kimiawan Swedia Svante Arrhenius untuk 

mengelompokkan zat-zat yang sifat-sifatnya di dalam larutan telah 

diketahui dengan baik. 

 

 

 
                                                           

25  Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP – UPI, :  Ilmu dan Aplikasi Pendidikan 
(Bandung: PT. Imperial Bhakti Utama, 2007), hlm. 199-201. 

26 Raymond Chang, Kimia Dasar Edisi Ketiga, (Jakarta: 2003), hlm. 95. 
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 Asam 

a. Asam memiliki rasa masam; misalnya, cuka yang mempunyai rasa 

dari asam asetat, dan lemon serta buah-buahan sitrun lainnya yang 

mengandung asam sitrat. 

b. Asam menyebabkan perubahan warna pada zat warna tumbuhan; 

misalnya, mengubah warna lakmus dari biru menjadi merah. 

c. Asam bereaksi dengan logam tertentu seperti seng, magnesium, dan 

besi menghasilkan gas hidrogen. Reaksi yang khas adalah antara asam 

klorida dengan magnesium:  

2HCl(aq) + Mg(s) → MgCl2(aq) + H2(g) 

d. Asam bereaksi dengan karbonat dan bikarbonat seperti Na2CO3, 

CaCO3, dan NaHCO3 menghasilkan gas karbondioksida, contohnya: 

                 2HCl(aq) + CaCO3(s) → CaCl2(aq) + H2O(l) + CO2(g) 

               HCl(aq) + NaHCO(s )→ NaCl(aq) + H2O(l) + CO2(g) 

e. Larutan asam dalam air menghantarkan arus listrik. 

Basa 

a. Basa memiliki rasa pahit. 

b. Basa terasa licin; misalnya, sabun yang mengandung basa memiliki 

sifat ini. 

c. Basa bereaksi dengan logam tertentu seperti seng, magnesium, dan 

besi menghasilkan ion basa tertentu, contohnya: 

Al3+ + 3NaOH→ Al(OH)3 + 3Na+ 
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d. Basa menyebabkan perubahan warna pada zat warna tumbuhan; 

misalnya mengubah warna lakmus dari merah menjadi biru. 

e. Larutan basa dalam air menghantarkan arus listrik. 

Asam Basa Bronsted 

Definisi Arrhenius mengenai asam dan basa hanya terbatas pada 

penerapan dalam larutan dengan medium air. Definisi yang lebih luas, 

yang dikemukakan oleh kimiawan Denmark Johanes Bronsted pada tahun 

1932, menyatakan asam sebagai donor proton dan basa sebagai akseptor 

proton. Zat-zat yang berperilaku menurut menurut definisi ini disebut 

Asam Bronsted dan Basa Bronsted. Asam klorida merupakan asam 

Bronsted karena memberikan sebuah proton dalam air: 

HCl(aq) → H+
(aq) + Cl-

(aq) 

Perhatikan bahwa ion H+ adalah atom hidrogen yang telah kehilangan 

elektronnya; dalam hal ini, disebut proton. Ukuran proton kira-kira 10-15 

m, dibandingkan dengan diameter sebuah atom atau ion yaitu  kira-kira 10-

10 m. partikel bermuatan yang sangat kecil tersebut tidak terdapat sebagai 

kesatuan yang terpisahkan dalam larutan air karena gaya tariknya yang 

kuat terhadap kutub negatif (atom O) dalam H2O. Konsekuensinya proton 

terdapat dalam bentuk terhidrasi, dengan demikian ionisasi asam klorida 

sebaiknya dinyatakan sebagai: 

             HCl(aq) + H2O(l)→ H3O+
(aq) + Cl-

(aq) 
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Proton terhidrasi, H3O+ disebut ion hydronium. Persamaan ini 

menunjukkan reaksi dimana asam Bronsted (HCl) mendonorkan satu 

protonnya kepada basa Bronsted (H2O). 

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa ion hidronium terhidrasi lebih 

lanjut sehingga proton tersebut mempunyai beberapa molekul air yang 

berikatan dengannya. Karena sifat-sifat asam dari proton tidak 

mempengaruhi derajat hidrasi, dalam teks ini kita akan menggunakan 

H+
(aq) untuk menyatakan proton terhidrasi. Notasi ini memudahkan, tetapi 

H3O+ lebih mendekati kenyataan. Perlu diingat bahwa kedua notasi 

tersebut mewakili spesi yang sama dalam larutan. 

Asam-asam yang umum digunakan di laboratorium adalah asam 

klorida (HCl), asam nitrat (HNO3), asam asetat (CH3COOH), asam sulfat 

(H2SO4), dan asam posfat (H3PO4). Ketiga asam yang disebutkan pertama 

adalah asam monoprotik. Yaitu: molekul yang mampu menyumbangkan 

satu proton kesebuah molekul air.27 

HCl(aq) → H+
(aq) + Cl-

(aq) 

HNO3(aq)→ H+
(aq) + NO3

-
(aq) 

              CH3COOH(aq) ↔ CH3COO-
(aq) + H+

(aq) 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, karena ionisasi asam 

asetat tidak sempurna (perhatikan panah dua arah), maka asam asetat 

merupakan elektrolit lemah sehingga disebut asam lemah. Di lain pihak, 

naik HCl maupun HNO3 merupakan asam kuat karena termasuk elektrolit 

                                                           

27 Charles W. Keenan, Op Cit, hlm. 410. 
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kuat sehingga mengalami ionisasi sempurna dalam larutann (perhatikan 

panah tunggal). 

Asam sulfat (H2SO4) disebut asam diprotik karena setiap satuan asam 

melepaskan dua ion H+ dalam dua tahap terpisah: 

 H2SO4(aq) → H+
(aq) +HSO4

-
(aq) 

HSO4
-
(aq) ↔ H+

(aq) + SO4
2-

(aq) 

H2SO4  adalah elektrolit kuat atau asam kuat (tahap ionisasi pertama 

berlangsung sempurna), tetapi HSO4
- merupakan asam lemah atau 

elektrolit lemah dan kita membutuhkan panah dua arah untuk 

menunjukkan reaksi ionisasi tak sempurna. HSO4
- merupakan suatu 

senyawa yang dapat bersifat sebagai basa maupun suatu asam. Ion atau 

molekul yang dapat menyumbang ataupun menerima sebuah proton 

bersifat amfiprotik. 28
  Asam triprotik yang menghasilkan tiga ion H+, 

keberadaannya relatif sedikit. Asam triprotik yang paling banyak dikenal 

adalah asam fosfat yang proses ionisasinya adalah: 

 H3PO4(aq)  ↔ H+
(aq) + H2PO4(aq) 

   H2PO4
-
(aq) ↔ H+

(aq) + HPO4
2-

(aq) 

HPO4
2-

(aq) ↔ H+
(aq) + PO4

3-
(aq) 

Ketiga spesi (H3PO4, H2PO4
- dan HPO4

2-) merupakan asam lemah kita 

menggunakan panah dua arah untuk menunjukkan tiap tahap ionisasi. 

Anion seperti H2PO4
- dan HPO4

2- ditemukan larutan fosfat seperti 

NaH2PO4 dan NaHPO4. 

                                                           

28 Ibid, hlm. 411. 
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Natrium hidroksida (NaOH) dan barium hidroksida [Ba(OH)2] 

merupakan basa yang berelektrolit kuat. Hal ini berarti bahwa kedua 

senyawa tersebut terionisasi sempurna dalam larutan. 

              NaOH(s)→ Na+
(aq) + OH-

(aq) 

    Ba(OH)2(s) → Ba2+
(aq) + 2OH-

(aq) 

Ion OH- dapat menerima proton sebagai berikut: 

           H+
(aq) + OH-

(aq) → H2O(l) 

Dengan demikian OH- merupakan basa Bronsted. 

Amonia (NH3) dikelompokkan sebagai basa Bronsted karena dapat 

menerima satu ion H+: 

          NH3(aq) + H2O ↔ NH4
+

(aq) + OH-
(aq) 

Amonia merupakan elektrolit lemah dan karenanya dikelompokkan 

sebagai basa lemah karena sebagian kecil dari molekul NH3 yang larut 

bereaksi dengan air membentuk ion NH4
+ dan ion OH-. Basa konjugat dari 

asam adalah ion atau molekul yang dihasilkan setelah kehilangan H+ dari 

asamnya.29 

5. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Model 4-D 

Model pengembangan perangkat yang disarankan oleh S. 

Thiagarajan, Dorothy S. Semmel, dan Melvyn I. Semmel adalah model 4-D 

(four-D). Model ini terdiri dari empat tahap pengembangan, yaitu define, 

design, develop, dan disseminate atau diadaptasi menjadi model 4-P, yaitu, 

pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. 

                                                           

29 Fessenden & Fessenden, Kimia Organik Edisi Ketiga, (Jakarta:1982), hlm. 30. 
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a. Tahap pendefisian (define) 

Tujuan dari tahap ini ialah menetapkan dan mendefinisikan syarat-

syarsat pembelajaran. Dalam menentukan dan menetapkan syarat-syarat 

pem belajaran diawali dengan analisis tujuan dan batasan materi yang 

akan dikembangkan perangkatnya. Tahap ini meliputi lima langkah 

pokok, yaitu: (a) analisis ujung depan;  (b) analisis siswa; (c) analisis 

tugas; (d) analisis konsep; (e) perumusan tujuan pembelajaran. 

b. Tahap Perancangan (design) 

Tujuannya menyiapkan prototype perangkat pembelajaran. Tahap 

ini terdiri dari empat langkah, yaitu: (1) penyusunan tes acauan patokan, 

merupakan langkah awal yang menghubungkan antara tahap define dan 

tahap design. Tes disusun berdasarkan hasil perumusan tujuan 

pembelajaran khusus. Tes ini merupakan suatu alat mengukur terjadinya 

perubahan tingkah laku pada diri siswa setelah kegiatan belajar mengajar; 

(2) Pemilihan media yang sesuai tujuan untuk menyampaikan materi 

pelajaran; (3) Pemilihan format dapat dilakukan dengan mengkaji format 

perangkat yang ada; (4) Perancangan awal.    

c. Tahap Pengembangan (develop) 

Tujuan tahap ini untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang 

sudah direvisi berdasarkan masukan dari para pakar. Tahap ini meliputi: 

(a) validasi perangkat oleh para pakar dikuti dengan revisi;  (b) simulasi 

yaitu kegiatan mengoperasionalkan rencana pelajaran, dan (c) uji coba 

terbatas dengan siswa yang sesungguhnya. Hasil tahap (b) dan (c) 

digunakan sebagai dasar revisi. Langkah berikutnya adalah uji coba lebih 

lanjut dengan siswa sesuai kelas sesungguhnya. 
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d. Tahap Penyebaran (disseminate) 

Tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat yang telah 

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

sekolah lain, oleh guru lain.30 

6. Pendekatan Saintifik 

Pendekatan saintifik (scientific approach) merupakan salah satu 

pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. 

Pendekatan ilmiah sering juga disebut sebagai metode ilmiah berurutan yang 

harus terjadi, walaupun kadang-kadang disajikan seperti itu. Metode ilmiah 

bukan hanya untuk pelajaran yang memerlukan kerja laboratorium, namun dapat 

diaplikasikan kesemua bidang ilmu pengetahuan untuk membantu pemahaman 

siswa tentang suatu ilmu pengetahuan. Pendekatan saintifik dalam pembelajran 

akan lebih mudah dilaksanakan jika tersedia bahan ajar. Oleh karena itu 

pengintegrasian pendekatan saintifik ke dalam bahan ajar merupakan salah satu 

upaya yang dapat dilakukan guru untuk membantu pendekatan saintifik31 

Langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran 

disajikan sebagai berikut:32 

a. Mengamati (observasi) 

Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin 

tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki 

                                                           

30  Trianto Ibnu Badar al-Tabany, Mendesain Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan 

Kontekstual: Konsep, Lamdasan, dan Implementasinya pada Kurikulum 2013, (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2015), hlm. 233-235. 

31 Yurimadesi, Fitri Handayani, Pengembangan Modul Kesetimbangan Kimia Berbasis 

Pendekatan Saintifik untuk Kelas XI SMA/MA, (Padang: Universitas Padang, 2016), hlm. 85. 
32Daryanto, Pendekatan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Gava 

Media, 2012), hlm. 60. 
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kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi peserta didik 

menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis 

dengan materi yang digunakan oleh guru. 

b. Menanya 

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas 

kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, 

disimak, dibaca atau dilihat. Adapun kompetensi yang diharapkan dalam 

kegiatan ini adalah mengembangkan kreatifitas, rasa ingin tahu, 

kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis 

yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. 

c. Mengumpulkan informasi/ mengumpulkan data 

Kegiatan mengumpulkan informasi merupakan tindak lanjut dari 

bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Aktivitas 

mengumpulkan informasi dilakukan melalui eksperimen, membaca 

sumber lain selain buku teks, mengamati objek/ kejadian/ aktivitas 

wawancara dengan narasumber dan sebagainya. Adapun kompetensi 

yang diharapkan adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 

menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 

menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara 

yang pelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang 

hayat. 
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d. Mengasosiasikan/ mengolah informasi/ menalar 

Kegiatan mengasosiasikan/ mengolah informasi/ menalar dalam 

kegiatan pembelajaran adalah memproses informasi yang sudah 

dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/ 

eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan 

mengumpulkan informasi. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah 

mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 

kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif 

serta deduktif dalam menyimpulkan.33 

e. Mengomunikasikan 

Pada pendekatan saintifik guru diharapkan member kesempatan 

kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka 

pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau 

menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, 

mengasosiasikan dan menemukan pola. Kegiatan mengkomunikasikan 

adalah menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil 

analisis secara lisan, tertulis, ataupun media lainnya.  

B. Penelitian yang Relevan 

 Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. 
 

1. Randa Sagita, Fajriah Azra dan Minda Azhar dalam penelitiannya yang 

berjudul “Pengembangan Modul Konsep Mol Berbasis Inkuiri 

Terstruktur dengan Penekanan pada Interkoneksi Tiga Level 

                                                           

33Daryanto, Op.Cit., hlm. 70. 
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Representasi Kimia untuk Kelas X SMA”. Menunjukkan bahwa modul 

yang dikembangkan mempunyai tingkat kevalidan dan kepraktisan sangat 

tinggi baik oleh guru dan siswa.34 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, yaitu materi yang dikembangkan ialah materi konsep mol dengan 

model inkuiri terstruktur. Sedangkan pada penelitian penulis, materi yang 

dikembangkan ialah materi asam basa. Kemudian penelitian ini tidak 

sampai uji terbatas kepada beberapa oranng siswa. 

2. Nurma Achmaliya, Ila Rosilawati, Nina Kadarita, dan Sunyono dalam 

penelitiannya yang berjudul “Pengembangan Modul Berbasis Representasi 

Kimia pada Materi Teori Tumbukan”. Menunjukkan bahwa modul yang 

dikembangkan telah valid dan praktis, sehingga layak digunakan dalam 

proses pembelajaran kimia disekolah.35 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, yaitu materi yang dikembangkan ialah materi teori tumbukan. 

Sedangkan pada penelitian penulis, materi yang dikembangkan ialah 

materi asam basa. Kemudian model pengembangan yang digunakan ialah 

pengembangan Borg dan Gall, sedangkan pada penelitian penulis 

menggunakan model pengembangan 4-D. 

3. Desi Julia, Bayharti, Ila Rosilawati, dan Tasviri Efkar dalam penelitiannya 

yang berjudul “Pengembangan Modul Berbasis Multipel Representasi 

pada Materi Garam Hidrolisis”.  Menunjukkan  bahwa modul berbasis 

                                                           

34 Randa Sagita, Fajriah Azra, Minda Azhar, Op Cit, hlm. 31. 
35 Nurma Achmaliya, Ila Rosilawati, Nina Kadarita, Sunyono, Op Cit, hlm.125. 
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multipel representasi pada materi garam hidrolisis yang dikembangkan  

telah valid dan praktis dan layak digunakan dalam pembelajaran 

disekolah.36 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, yaitu materi yang dikembangkan ialah materi garam hidrolisis. 

Sedangkan pada penelitian penulis, materi yang dikembangkan ialah 

materi asam basa. 

C. Konsep Operasional 

Konsep Operasional adalah konsep yang digunakan untuk 

menentukan bagaimana mengukur variabel dalam penelitian, adapun 

konsep yang diuraikan dalam penelitian ini adalah : 

1. Modul 

Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar siswa 

dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, sehingga 

modul berisi tentang petunjuk belajar (petunjuk siswa/guru), kompentensi 

yang akan dicapai, isi materi, infomaasi pendukung, latihan, petunjuk 

kerja, evaluasi. Komponen penilaian modul mencakup kelayakan isi, 

kebahasaan, sajian dan kegrafikan. Komponen-komponen tersebut di 

kembangkan kedalam format instrument validitas dan praktikalitas. 

2. Multipel Representasi 

Multipel representasi berarti mempresentasikan ulang konsep yang 

sama dengan format yang berbeda melalui level makroskopik, 
                                                           

36  Desi Julia, Bayharti, Ila Rosilawati, dan Tasviri Efkar ,Pengembangan Modul 

Berbasis Multipel Representasi pada Materi Garam Hidrolisis,  (Lampung: Universitas 
Lampung, 2016), hlm. 74. 
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mikroskopik dan simbolik. Memahami kimia secara utuh akan membantu 

siswa memecahkan masalah kimia dan multipel representasi dapat 

digunakan dalam mepelajari suatu konsep kimia yang sulit dan bersifat 

abstrak sehingga siswa tidak hanya membayangkan namun melihat nya 

dalam bentuk berupa gambar molekulnya. Indikator mulitpel representasi 

adalah : 

a. Level makroskopik diperoleh melalui pengamatan nyata yang 

melibatkan panca indera seperti warna larutan dan bentuk larutan 

b. Level mikroskpik merupakan representasi pada tingkat partikel yang 

mencakup penggambaran susunan molekul, ion dan atom. 

c. Level simbolik bertindak sebagai bahasa dalam ilmu kimia seperti 

simbol dari suatu larutan 

D. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan 

dapat dilihat bahwa pembelajaran kimia membutuhkan sumber belajar 

yang dapat membantu siswa memahami materi  asam basa dengan mudah. 

Salah satu sumber belajar yang dikembangkan adalah modul. Berdasarkan 

studi awal yang dilakukan di SMA Cendana Pekanbaru, sumber belajar 

yang digunakan guru dalam mengajar berupa buku cetak dan modul. 

Modul yang tersedia belum menekankan pada level mikroskopik hanya 

level makroskopik dan simbolik saja. Siswa cenderung menghafal dari 

pada memahami materi, hal ini karena terdapat konsep-konsep yang 
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bersifat abstrak dan bahan ajar yang digunakan belum dapat membantu 

siswa belajar secara mandiri. 

Modul yang dikembangkan tidak hanya memahami terhadap 

pengamatan secara fakta (makroskopik) dan simbolik  saja melainkan juga 

memahami konsep-konsep yang bersifat abstrak (mikroskopik). Dengan 

demikian, modul dikembangkan dengan berbasis multipel representasi. 

Modul berbasis multipel representasi berisikan gambar, molekul-molekul, 

simbol dan pertanyaan sehingga dari pertanyaan yang diberikan siswa 

dapat memahami konsep. Pada modul ini juga dibuat gambar, molekul-

molekul, simbol dan tulisan berwarna sehingga dapat mengurangi 

kebosanan siswa dalam membacanya. 

Modul berbasis multipel representasi pada materi asam basa yang 

telah selesai dirancang diuji kelayakannya melalui uji validitas dan 

praktikalitas. Uji validitas akan dilakukan oleh dosen kimia, dan uji 

praktikalitas dilakukan oleh guru kimia dan siswa kelas XI SMA Cendana 

Pekanbaru. Sesuai dengan uraian diatas maka kerangka berfikir dapat 

dilihat pada gambar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

 

 

Modul  Materi Asam Basa semester genap Kelas XI IPA 
 

 
 
 

Keadaan yang diharapkan: 
 

1. Menghasilkan modul yang 
menghasilkan tiga tingkat level 
representasi kimia yaitu level 
makroskopik, mikroskopik dan 
simbolik. 

2. Siswa dapat memahami konsep- 
konsep pada materi asam basa. 

3. Siswa    dapat    belajar    secara 
mandiri. 

4.    Tersedianya  modul  berbasis 
Multipel representasi 

 Kenyataan dilapangan: 
 

1. Modul yang digunakan belum 
menekankan pada level 
mikroskopik. 

2. Siswa     cenderung     menghafal 
konsep-konsep yang bersifat 
abstrak dari pada memahaminya. 

3. Belum  dapat  membantu  siswa 
belajar secara mandiri. 

4.    Belum         tersedia         modul 
berbasis multipel representasi 

   
 

 

Solusi: 
Diperlukan sumber belajar berupa modul yang terdapat tiga level 
representasi kimia (makroskopik, mikroskopik dan simbolik) sehingga 
siswa dapat memahami materi dengan mudah dan termotivasi untuk 
belajar. 

 
 

Perlu: 
Mengembangkan sumber belajar berupa modul berbasis multipel 
representasi pada materi asam basa untuk pembelajaran kimia kelas XI 
SMA. 

 
 

Dilaksanakan: 
Uji validitas dan uji praktikalitas. 

 
 

Dihasilkan: 
Modul berbasis multipel representasi pada materi asam basa untuk 

pembelajaran kimia kelas XI SMA. 
 

Gambar II.3. Kerangka Berfikir


