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BAB II 

  KAJIAN TEORITIS 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Pendekatan Kontekstual 

Pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning 

(CTL) adalah konsep belajar yang membantu guru menghubungkan antara 

materi pelajaran yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata peserta 

didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sehari-hari.
23

 Pembelajaran kontekstual menekankan kepada 

proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi 

yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata 

sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan 

mereka.
24

  

Pendekatan kontekstual merupakan pembelajaran yang 

mengaktifkan kegiatan peserta didik dalam kerja ilmiah untuk 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan konteks kehidupan sehari-

hari. Sistem pembelajaran dengan pendekatan kontekstual juga merupakan 

sebuah proses pendidikan yang bertujuan menolong para siswa melihat 

                                                             
23

 Kunandar, Op. Cit,  h. 296.  
24

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 255. 
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makna di dalam materi akademik dengan konteks dalam kehidupan 

keseharian mereka.
25

 

Menurut Zahorik yang dikutip oleh Suyanto, model pembelajaran 

kontekstual merupakan rancangan pembelajaran yang dibangun atas dasar 

asumsi bahwa knowledge is constructied by human. Atas dasar itu maka 

dikembangkan model pembelajaran konstruktivisme yang membuka 

peluang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk memberdayakan diri. 

Cara belajar yang terbaik adalah peserta didik mengonstruksi sendiri 

secara aktif pemahamannya.
26

 

Sehubungan dengan uraian tersebut, terdapat lima karakteristik 

penting dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan 

kontekstual. 

a) Dalam pendekatan kontekstual, pembelajaran merupakan proses 

pengaktifan pengetahuan yang sudah ada (activiting knowledge), 

artinya apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang 

sudah dipelajari. Dengan demikian pengetahuan yang akan diperoleh 

peserta didik adalah pengetahuan yang utuh yang memiliki keterkaitan 

satu sama lain.  

b) Pembelajaran kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh 

dan menambah pengetahuan baru (acquiring knowledge). 

                                                             
25

 Galuh Rahardiana, Tri Redjeki  dan Sri Mulyani, Pengaruh Pembelajaran Contextual 

Teaching And Learning (CTL) Dilengkapi Lab Riil dan Virtuil Terhadap Aktivitas dan Prestasi 

Belajar Siswa pada Materi Pokok Sistem Koloid Kelas XI IPA Semester Genap SMA Negeri 1 

Pulokulon Tahun Pelajaran 2013/2014, (Surakarta: Jurnal Pendidikan Kimia, 2015), h. 121.    
26

 Suyanto dan Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi 

dan Kualitas Guru di Era Global, (Jakarta: Esensi, Erlangga Group, 2013), h. 167. 
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Pengetahuan baru itu diperoleh dengan cara deduktif, artinya 

pembelajaran dimulai dengan mempelajari secara keseluruhan, 

kemudian memerhatikan detailnya. 

c) Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge), artinya 

pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal tetapi untuk 

dipahami dan diyakini, misalnya dengan cara meminta tanggapan dari 

yang lain tentang pengetahuan yang diperolehnya dan berdasarkan 

tanggapan tersebut baru pengetahuan itu dikembangkan. 

d) Mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut (applying 

knowledge), artinya pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya 

harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa, sehingga tmpak 

perubahan perilaku siswa. 

e) Melakukan refleksi (reflecting knowledge) terhadap strategi 

pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik 

untuk proses perbaikan dan penyempurnaan strategi.
27

 

Ada banyak perbedaan pembelajaran kontekstual dengan 

pembelajaran konvensional, diantaranya sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

                                                             
27

 Wina Sanjaya, Op. Cit, h. 256. 
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  Tabel II.1 Perbedaan Pembelajaran Kontekstual dengan Konvensional 

Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Konvensional 

1. Peserta didik sebagai sumber 

belajar, artinya peserta didik 

berperan aktif dalam setiap proses 

pembelajaran dengan cara 

menemukan dan menggali sendiri 

materi pembelajaran. 

2. Peserta didik belajar melalui 

kegiatan kelompok, seperti kerja 

kelompok, berdiskusi, saling 

menerima dan memberi informasi 

 

3. Pembelajaran dikaitkan dengan 

kehidupan nyata secara riil. 

4. Tujuan akhir proses pembelajaran 

nya adalah kepuasan diri. 

5. Kemampuan didasarkan atas 

pengalaman. 

6. Tindakan atau perilaku dibangun 

atas kesadaran diri sendiri 

(bermanfaat atau tidak). 

7. Pengetahuan yang dimiliki 

individu selalu berkembangan 

sesuai dengan pengalaman yang 

dialaminya. 

8. Peserta didik bertanggung jawab 

dalam memonitor dan 

mengembangkan pembelajaran. 

9. Pembelajaran bisa terjadi dimana 

saja dalam konteks dan setting 

yang berbeda sesuai dengan 

kebutuhan. 

10. Keberhasilan pembelajaran 

diukur dengan berbagai cara, 

misalnya dengan evaluasi proses, 

penampilan, observasi dan 

sebagainya. 

1. Peserta didik ditempatkan 

sebagai objek belajar yang 

berperan sebagai penerima 

informasi secara pasif. 

 

 

2. Peserta didik lebih banyak 

belajar secara individual 

dengan menerima, mencatat 

dan menghafal materi 

pelajaran. 

3. Pembelajaran bersifat teoritis 

dan abstrak. 

4. Tujuan akhir pembelajaran 

adalah nilai atau angka. 

5. Kemampuan diperoleh melalui 

latihan-latihan. 

6. Tindakan atau perilaku 

didasarkan oleh faktor dari 

luar diri. 

7. Kebenaran yang dimiliki 

bersifat absolut dan final, oleh 

karena pengetahuan 

dikonstruksi oleh orang lain. 

8. Guru adalah penentu jalannya 

proses pembelajaran. 

 

9. Pembelajaran hanya terjadi di 

dalam kelas. 

 

 

10. Keberhasilan pembelajaran 

biasanya hanya diukur dari 

tes.
28

 

 

 

                                                             
28

  Wina Sanjaya,  Op. Cit, h. 261-262. 
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Pembelajaran kontekstual sebagai suatu pendekatan pembelajaran 

memiliki tujuh asas. Asas-asas ini yang melandasi pelaksanaan proses 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Berikut 

penjelasan mengenai ketujuh asas tersebut. 

a) Kontruktivisme  

Kontruktivisme adalah proses membangun atau menyusun 

pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan 

pengalaman. Menurut filfasat kontruktivisme, pengetahuan itu 

terbentuk bukan hanya dari objek semata, tetapi juga dari kemampuan 

individu sebagai subjek yang menangkap setiap objek yang 

diamatinya.  

b) Inkuiri 

Inkuiri, artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian 

dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Dalam 

pembelajaran kontekstual peserta didik didorong untuk menemukan 

masalah. Dan melalui proses berpikir yang sistematis diharapkan 

peserta didik memiliki sikap ilmiah, rasional dan logis, dimana hal itu 

diperlukan sebagai dasar pembentukkan kreativitas.  

c) Bertanya (Questioning) 

Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan 

setiap individu. Adapun menjawab pertanyaan mencerminkan 

kemampuan seseorang dalam berpikir. Peran bertanya sangat penting, 

sebab melalui pertanyaan-pertanyaan guru dapat membimbing dan 
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mengarahkan peserta didik untuk menemukan setiap materi yang 

dipelajarinya.  

d) Masyarakat Belajar (Learning Community) 

Pembelajaran kontekstual menyarankan agar hasil 

pembelajaran diperoleh melalui kerja sama dengan orang lain. Hasil 

belajar dapat diperoleh dari hasil sharing dengan orang lain, antar 

teman, antar kelompok; yang sudah tahu memberi pada yang belum 

tahu, yang pernah memiliki pengalaman membagi pengalamannya 

pada orang lain.  

e) Pemodelan (Modeling) 

Pemodelan ialah proses pembelajaran dengan memperagakan 

sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap peserta didik. 

Proses pemodelan tidak terbatas dari guru saja, akan tetapi dapat juga 

guru memanfaatkan peserta didik yang dianggap memiliki 

kemampuan. 

f) Refleksi (Reflection) 

Refleksi adalah proses pengendapan pengalaman yang telah 

dipelajari yang dilkukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian-

kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah dilaluinya. Melalui 

proses refleksi peserta didik akan memperbarui pengetahuan yang 

telah dibentuknya, atau menambah khazanah pengetahuannya. Dalam 

proses pembelajaran kontekstual guru memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajarinya. 
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Biarkan secara bebas peserta didik menafsirkan pengalamannya 

sendiri, sehingga ia dapat menyimpulkan tentang pengalaman 

belajarnya. 

g) Penilaian Nyata (Authentic Assessment) 

Penilaian nyata adalah proses yang dilakukan guru untuk 

mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang 

dilakukan peserta didik. Penilaian ini diperlukan untuk mengetahui 

apakah peserta didik benar-benar belajar atau tidak; apakah 

pengalaman belajar siswa memiliki pengaruh yang positif terhadap 

perkembangan baik intelektual maupun mental peserta didik. 

Penilaian yang autentik dilakukan secara terintegrasi dengan proses 

pembelajaran. Oleh sebab itu, tekanannya diarahkan kepada proses 

belajar bukan kepada hasil belajar.
29

 

Sistem pembelajaran kontekstual adalah proses pendidikan yang 

bertujuan menolong para peserta didik melihat makna di dalam materi 

akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-

subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka, 

yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial dan budaya mereka 

berkembang, mencapai standar yang tinggi dan menggunakan penilaian 

autentik.
30

 

Berdasarkan uraian tersebut dapatlah disimpulkan empat hal 

mengenai pembelajaran kontekstual. Pertama, pembelajaran kontekstual 

                                                             
29

 Wina Sanjaya,  Op.Cit, h. 264-269. 
30

 Elaine B. Johnson, CTL: Contextual Teaching and Learning Menjadikan Kegiatan 

Belajar-Mengajar Mengasyikkan dan Bermakna, (Bandung: Kaifa, 2011), h. 67. 
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merupakan model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas peserta 

didik secara penuh, baik fisik maupun mental. Kedua, pembelajaran 

kontekstual memandang bahwa belajar bukan menghafal, akan tetapi 

proses berpengalaman dalam kehidupan nyata. Ketiga, kelas dalam 

pembelajaran kontekstual bukan sebagai tempat memperoleh informasi, 

akan tetapi sebagai tempai untuk menguji data hasil temuan mereka di 

lapangan. Keempat, materi pelajaran ditemukan oleh peserta didik sendiri, 

bukan hasil pemberian dari orang lain.
31

 

2. Model Pengembangan 4-D 

Menurut Sudjana, untuk melaksanakan pengembangan perangkat 

pengajaran diperlukan model-model pengembangan yang sesuai dengan 

sistem pendidikan.
32

 Model pengembangan perangkat pembelajaran yang 

paling cocok untuk penelitian ini ialah model pengembangan 4-D (Four 

D). Model pengembangan perangkat ini dikembangkan oleh Thiagarajan, 

Semmel, dan Semmel pada tahun 1974. Model ini terdiri dari 4 tahap, 

yaitu define, design, develop dan disseminate, atau diadaptasikan  menjadi 

model 4-P yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan dan 

penyebaran. 

a) Tahap Pendefinisian (Define) 

Tujuan tahap ini adalah menetapkan dan mendefinisikan 

syarat-syarat pembelajaran yang diawali dengan analisis tujuan dari 

batasan materi yang dikembangkan perangkatnya. Tahap ini meliputi 

                                                             
31

 Wina Sanjaya, Op.Cit, h. 272.  
32

 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu Konsep, Strategi, dan Implementasinya dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 81. 
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5 langkah pokok, yaitu: (1) analisis ujung depan, (2) analisis siswa, 

(3) analisis tugas, (4) analisis konsep, dan (5) perumusan tujuan 

pembelajaran. 

b) Tahap Perancangan (Design) 

Tujuan tahap ini adalah menyiapkan prototipe perangkat 

pembelajaran. Tahap ini terdiri dari empat langkah yaitu, (1) 

penyusunan tes acuan 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 mengkaji format-format 

perangkat yang sudah ada dan yang sudah dikembangkan di 

negara-negara lain yang lebih maju, (4) perancangan awal. 

c) Tahap Pengembangan (Develop) 

Tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan perangkat 

pembelajaran yang sudah direvisi berdasarkan masukan dari para 

pakar. Tahap ini meliputi: (1) validasi perangkat oleh para pakar 

diikuti dengan revisi, (2) simulasi, yaitu kegiatan 

mengoperasionalkan rencana pengajaran, dan (3) uji coba terbatas 

dengan siswa yang sesungguhnya. Hasil tahap (2) dan (3) 
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digunakan sebagai dasar revisi. Langkah berikutnya adalah uji coba 

lebih lanjut dengan siswa yang sesuai dengan kelas sesungguhnya. 

d) Tahap Penyebaran (Disseminate) 

Tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat yang 

telah dikembangkan pada skala yang lebih luas misalnya dikelas 

lain, disekolah lain, oleh guru yang lain. Tujuan lain adalah untuk 

menguji efektivitas penggunaan perangkat didalam KBM.
33

 

3. Buku Saku         

  Sarana belajar merupakan fasilitas yang mempengaruhi secara 

langsung keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Sarana yang paling membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran 

adalah media dan sumber pembelajaran. Oleh karena itu, dalam 

pembelajaran guru perlu menggunakan berbagai jenis media dan juga 

sumber belajar  yang harus dimanfaatkan secara tepat, sesuai pengalaman 

dan tujuan yang akan ditempuh oleh peserta didik. Dengan demikian, 

media pembelajaran bisa memperjelas informasi dan konsep yang sedang 

dipelajari.
34

 

Sumber belajar merupakan sesuatu yang berhubungan dengan 

usaha memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Ada banyak sumber 

belajar yang bisa digunakan, misalnya buku, brosur, majalah, surat kabar, 

poster, naskah dan lingkungan sekitar.
35

 Sumber belajar yang biasa 

digunakan adalah buku pelajaran yang ukurannya relatif besar, sehingga 

                                                             
33

 Trianto, Op. Cit, h. 93-96. 
34

 Suyanto dan Asep Jihad, Op. Cit, h. 88-89. 
35

 Wina Sanjaya, Op. Cit, h. 90.  
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sulit dibawa dan uraian bacaan pada setiap halamannya relatif panjang. 

Sebagian besar buku-buku tersebut menggunakan sedikit gambar dan 

warna sehingga memiliki tampilan yang kurang menarik. Hal-hal inilah 

yang menyebabkan rendahnya minat baca siswa. Sumber belajar yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah buku saku.
36

 Menurut Aini yang 

dikutip oleh Agustien, melalui buku saku siswa dapat memperoleh 

informasi tanpa banyak membuang waktu untuk mengetahui inti dari 

informasi tersebut.
37

 

Ada banyak pendapat para ahli yang menjelaskan tentang 

pengertian buku saku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang 

dikutip oleh Rahmawati, buku saku adalah buku berukuran kecil yang 

mudah dibawa dan dapat dimasukan ke dalam saku.
38

 Menurut Retno, 

buku saku adalah buku yang diterbitkan dalam ukuran kecil (sekitar 17 x 

11 cm), ringan, dan bisa disimpan di saku, sehingga praktis untuk dibawa 

kemana mana, dan kapan saja bisa dibaca.
39

 Sedangkan menurut Asyhari, 

buku saku adalah suatu buku yang berukuran kecil yang berisi informasi 

yang dapat disimpan di saku sehingga mudah dibawa dan mudah untuk 

dibaca.
40

 

Menurut Sulistyani yang dikutip oleh Asyhari,  ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan dalam penyusunan buku saku, antara lain: 

1) Konsistensi penggunaan simbol dan istilah  

                                                             
36

 E. Erfawan dan S. Nurhayati, Op. Cit, h. 17-18. 
37

 Alif Via Agustien dan  Agung Listiadi, Op. Cit, h. 2. 
38

 Nurul Laili Rahmawati, Sudarmin dan Krispinus Kedati Pukan, Op. Cit, h. 158.  
39

 Ardina Titi Purbo Retno, Sulistyo Saputro dan Budi Utami, Op. Cit, h. 76. 
40

 Ardian Asyhari dan  Helda Silvia, Op. Cit, h. 6. 
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2) Penulisan materi secara singkat dan jelas  

3) Penyusunan teks materi buku saku sedemikian rupa sehingga 

mudah dipahami 

4) Memberikan kotak atau label khusus pada rumus, penekanan 

materi dan contoh soal 

5) Memberikan warna dan desain yang menarik  

6) Ukuran font standar isi adalah 9-10, jenis font menyesuaikan isinya 

7) Jumlah halamannya kelipatan dari 4 misalnya 12 halaman, 16 

halaman, 20 halaman, 24 halaman, dan seterusnya. Hal ini 

dikarenakan untuk menghindari kelebihan atau kekurangan 

beberapa halaman kosong.
41

 

Buku saku dalam penyusunannya yang diadaptasi dari modul, 

mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:
42

 

1) Bagian Pendahuluan 

a) Kata pengantar 

b) Daftar isi 

c) Penjelasan tujuan buku saku 

d) Petunjuk penggunaan buku saku 

e) Petunjuk pengerjaan soal latihan 

2) Bagian Isi 

a) Materi dalam bentuk rangkuman (ringkasan materi) 

                                                             
41

 Ibid,  h. 5. 
42

Shinta Primesstianissa, “Pengembangan Buku Saku Ekonomi Sebagai Media 

Pembelajaran Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 

Banguntapan”, (online), (Skripsi: Fakultas Ekonomi UNY, 2016), h. 25-27.  
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b) Soal latihan 

c) Kunci jawaban dari soal latihan 

3) Bagian Penunjang 

a) Daftar pustaka 

b) Lampiran-lampiran 

Buku saku merupakan sumber belajar untuk siswa yang termasuk 

dalam media cetak. Menurut Dina Indriana, media cetak memiliki 

kelebihan antara lain: 

1) Materi dapat dipelajari siswa sesuai dengan kebutuhan, minat, dan 

kecepatan masing-masing. 

2) Mudah dibawa kemanapun sehingga dapat dipelajari kapan saja 

3) Tampilan menarik dilengkapi dengan gambar dan warna. 

Buku saku memiliki karakteristik yang berbeda dengan bahan ajar 

lainnya, yaitu dilihat berdasarkan ukuran buku dan kepraktisan 

penggunaannya. Ukuran buku saku yang lebih kecil akan memudahkan 

siswa untuk mempelajari materi dimana saja dan kapanpun. Meskipun 

ukuran kecil, buku saku berisi materi yang lengkap dengan dibuat 

rangkuman agar siswa lebih cepat memahami materi. Berdasarkan 

penggunaannya, buku saku dapat digunakan sebagai media pembelajaran 

yang praktis bagi guru. Guru tidak memerlukan kemampuan atau keahlian 

khusus untuk menggunakan buku saku sebagai sarana dalam pembelajaran 

di kelas. 
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Sumber belajar bahan bercetak sukar dikemas dalam waktu yang 

singkat. Menurut Hujair A.H. Sanaky, penyediaan bahan pembelajaran 

cetak memerlukan waktu yang cukup lama. Hal yang sama juga 

dikemukakan oleh Dina Indriana, bahwa media cetak memiliki kelemahan 

sebagai berikut : 

1) Proses pembuatan membutuhkan waktu yang cukup lama. 

2) Bahan cetak yang tebal beresiko untuk mengurangi minat baca 

siswa. 

3) Bahan cetak akan mudah rusak dan sobek apabila penjilidan kurang 

bagus.
43

 

4. Asam Basa 

Asam basa merupakan salah satu sifat suatu zat, baik yang 

berbentuk larutan maupun nonpelarut. Asam dan basa penting dalam 

proses kimia yang terjadi di sekitar kita, mulai dari proses industri sampai 

proses biologi dalam tubuh makhluk hidup, mulai dari reaksi yang terjadi 

di laboratorium hingga reaksi yang terjadi di lingkungan sekitar. Salah satu 

contohnya ialah pada pembuatan tahu, kualitas pembentukan tahu (proses 

pengendapan) ditentukan oleh tingkat keasaman larutan mediumnya.
44

  

a. Teori Asam Basa Arrhenius 

Pada tahun 1884, Svante August Arrhenius menyatakan 

bahwa sifat asam dan basa suatu zat ditentukan oleh jenis ion yang 

                                                             
43

 Shinta Primesstianissa, Op. Cit, h. 25-27. 
44

 Yayan Sunarya,  Kimia Dasar 2: Berdasarkan Prinsip-prinsip Kimia Terkini, 

(Bandung: Yrama Widya, 2012), h. 69. 
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dihasilkan dalam air. Asam adalah senyawa yang melepaskan H
+ 

dalam air dan basa adalah yang melepaskan OH
-
. 

Secara kimia dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Asam : HA + aq  → H
+ 

(aq)  + A
- 
(aq) 

Basa : BOH + aq  → B
+ 

(aq)  + OH
- 
(aq) 

Setelah diteliti ternyata H
+ 

(proton) tidak mungkin berdiri 

bebas dalam air, tetapi beikatan koordinasi dengan oksigen air, 

membentuk ion hidronium (H3O
+
). 

  H
+
  + H2O  →  H3O

+ 

Ion H3O
+ 

dan OH
-  

terdapat dalam air murni melalui reaksi : 

H2O + H2O  →  H3O 
+ 

 + OH
- 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa definisi asam 

basa Arrhenius dalam versi modern yakni, asam adalah zat yang 

menambah konsentrasi ion hidronium (H3O
+
) dalam larutan air, 

sedangkan basa adalah zat yang menambah konsentrasi ion 

hidroksida (OH
-
).

45
 

b. Teori Asam Basa Bronsted-Lowry 

Teori Arrhenius hanya berlaku larutan dalam air. Karena itu, 

para ahli mencari teori lain yang lebih umum tentang asam dan basa. 

Pada tahun 1923, J. N. Bronsted (Denmark) dan T. M. Lowry 

(Inggris) secara terpisah melihat reaksi yang dialami asam dan basa, 

baik dengan pelarut maupun tanpa pelarut. Teori mereka itu disebut 
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teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut mereka sifat asam atau 

basa ditentukan oleh kemampuan senyawa melepas atau menerima 

proton (H
+
). Asam adalah senyawa atau partikel yang dapat 

memberikan proton (H
+
) kepada senyawa atau partikel lain. Basa 

adalah senyawa atau partikel yang dapat menerima proton (H
+
) dari 

asam. 

1) Asam 

Zat dalam larutan disebut asam (HA) bila dapat 

melepaskan proton kepada molekul pelarut (HL). 

HA + HL  → H2L
+ 

 + A
- 

Sebagai contoh HCl dalam air. 

   HCl(g) +  H2O  → H3O 
+ 

(aq) + Cl
-
 (aq) 

2) Basa  

Basa adalah zat yang dapat menerima proton dari 

pelarut (HL). Reaksinya sebagai berikut.  

B + HL  → H
+ 

 + L
- 

Contohnya amoniak (NH3). 

NH3 (aq) + H2O → NH4 (aq) 
+ 

 + OH
-
(aq) 

Contoh di atas menunjukkan bahwa air dapat bertindak sebagai 

asam dan bisa juga bertindak sebagai basa. Jadi, air dapat 

bersifat sebagai asam bila larutan mengandung basa, dan 
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bersifat basa bila larutan mengandung asam. Sifat demikian 

disebut sebagai amfoter.
46

 

Adapun asam dan basa yang saling berkaitan dalam 

pertukaran proton disebut pasangan asam-basa konjugasi.  

Asam 1  ↔ Basa konjugasi 1 + H
+ 

Basa 2 + H
+   

↔ Asam konjugasi 2 

Reaksi antara asam dan basa sebagai berikut, 

  Asam 1 + Basa 2 ↔  Basa konjugasi 1 +  Asam konjugasi 2 

Menurut reaksi ini, tidak ada zat yang dapat bertindak 

sebagai asam jika tidak terdapat basa yang dapat menerima 

proton.
47

 

c. Teori Asam Basa Lewis  

Walaupun teori Bronsted-Lowry lebih umum dari teori 

Arrhenius, ada reaksi yang mirip asam-basa tetapi tidak dapat 

dijelaskan dengan teori ini, contohnya antara NH3 dengan H3N- BF3.  

Yang menarik dalam definisi asam Lewis adalah terdapat 

senyawa yang tidak memiliki hidrogen dapat bertindak sebagai 

asam. Contoh, molekul BF3. Jika kita menentukan struktur Lewis 

dari BF3, tampak B kurang dari oktet dan dapat menerima pasangan 

elektron, sehingga dapat bertindak sebagai asam Lewis. Akibatnya 

dapat bereaksi dengan NH3 sebagai berikut:
48
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NH3 menyerahkan pasangan elektron bebasnya kepada molekul 

BF3. Menurut teori ini, NH3 bertindak sebagai asam dan BF3 

bertindak sebagai basa. Pada pembentukan senyawanya terjadi 

ikatan kovalen koordinasi.
49

 

Berdasarkan pembentukkan ikatan koordinasi, Gilbert N. 

Lewis menyatakan teori yang disebut teori asam basa Lewis. 

Menurut Lewis, yang dimaksud dengan asam adalah suatu partikel 

yang dapat menerima pasangan elektron dari partikel lain untuk 

membentuk ikatan kovalen koordinasi. Sedangkan basa adalah 

suatu partikel yang dapat memberikan pasangan elektron kepada 

partikel lain untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi.
50

 

d. Jenis Senyawa Asam dan Basa 

1) Senyawa Asam 

Berdasarkan jumlah ion H
+
 yang dapat dilepas, senyawa 

asam dapat dikelompokan dalam beberapa jenis, yaitu: 

a) Asam monoprotik, yaitu senyawa asam yang dapat 

melepaskan satu ion H
+
. Contoh HCl, HBr, HNO3, dan 

CH3COOH. 
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b) Asam poliprotik, yaitu senyawa asam yang dapat 

melepaskan lebih dari satu ion H
+
. Asam ini dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu asam diprotik dan triprotik. Asam 

diprotik adalah senyawa asam yang dapat melepaskan dua 

ion H
+
. Contoh H2SO4, H2CO3 dan H2S. Asam triprotik 

adalah senyawa asam yang dapat melepaskan tiga ion H+. 

Contoh H3PO4. 

Berdasarkan kemampuan senyawa asam untuk bereaksi 

dengan air membentuk ion H
+
, senyawa asam dibedakan 

menjadi 3 yaitu:
51

 

a) Asam biner, yaitu asam yang tersusun dari unsur hidrogen  

dan unsur lain, berbentuk HnXm. Contoh HI, H2S, dan HF. 

b) Asam oksi, yaitu asam yang tersusun dari unsur hidrogen, 

oksigen dan atom pusat, berbentuk HnXmOz. Contoh HNO3, 

H2SO4, HClO3.
52

 

c) Asam organik, yaitu asam yang tergolong senyawa organik. 

Contoh CH3COOH dan HCOOH. 

2) Senyawa Basa 

Senyawa basa dapat dikelompokan berdasarkan jumlah 

gugus OH
–
 yang dapat dilepas, yaitu basa monohidroksi dan 

polihidroksi. 
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a) Basa monohidroksi adalah senyawa basa yang dapat 

melepaskan satu ion OH
–
. Contoh NaOH, KOH, dan 

NH4OH. 

b) Basa polihidroksi adalah senyawa basa yang dapat 

melepaskan lebih dari satu ion OH
–
. Basa ini dapat dibagi 

menjadi basa dihidroksi dan basa trihidroksi. Basa 

dihidroksi, yaitu senyawa basa yang dapat melepaskan dua 

ion OH
–
. Contoh Mg(OH)2 dan Ba(OH)2. Sedangkan, basa 

trihidroksi adalah senyawa basa yang melepaskan tiga ion 

OH
–
. Contoh Fe(OH)3 dan Al(OH)3.

53
 

e. Kekuatan Asam dan Basa 

Menurut teori Arrhenius, asam kuat adalah zat yang 

terionisasi sempurna dalam larutan air membentuk ion H3O
+

(aq) dan 

anion sisa asam. Contohnya asam perklorat, HClO4. 

HClO4(aq) + H2O(l) →  H3O
+

(aq) + ClO4
-
(aq)  

Contoh asam-asam kuat lainnya adalah H2SO4, HI, HBr, HCl, dan 

HNO3. 

Suatu basa kuat terionisasi sempurna di dalam larutan air 

membentuk ion OH
-
 dan kation sisa basa. Contohnya natrium 

hidroksida, NaOH. Secara umum, senyawa yang tergolong basa kuat 

adalah hidroksida dari unsur-unsur golongan IA dan IIA pada tabel 

periodik, kecuali berilium.  
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Asam dan basa lain dipandang sebagai asam dan basa lemah. 

Zat-zat tersebut tidak terionisasi sempurna di dalam larutan air, 

sebab sebagian besar tetap berada dalam bentuk molekul yang 

berkesetimbangan dengan ion-ionnya seperti asam asetat 

(CH3COOH) dan amonia (NH3).  

Walaupun teori Arrhenius berhasil mengungkapkan beberapa 

kasus, tetapi memiliki keterbatasan. Selain hanya memandang aspek 

reaksi asam-basa di dalam pelarut air, juga pembentukan ion OH
- 

atau ion H
+
 merupakan kekhasan teori asam-basa Arrhenius. Artinya, 

jika suatu reaksi tidak membentuk ion OH
- 
atau ion H

+
 tidak dapat 

dikatakan sebagai asam atau basa.
54

 

Asam dikatakan kuat atau lemah, tergantung ionisasi totalnya 

atau parsial dalam larutan.
55

 Kemampuan suatu asam menghasilkan 

ion H
+
 menentukan kekuatan asam zat tersebut. Jika semakin banyak 

ion H
+
 yang dihasilkan, maka sifat asam akan semakin kuat. 

Demikian pula dengan kekuatan basa, ditentukan oleh kemampuan 

menghasilkan ion OH
–.
 Jika ion OH

–
 yang dihasilkan semakin 

banyak, maka sifat basa semakin kuat. Jumlah ion H
+
 atau ion OH

–
 

yang dihasilkan ditentukan oleh nilai derajat ionisasi (). Derajat 

ionisasi () adalah perbandingan antara jumlah mol zat yang 
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terionisasi dengan jumlah mol mula-mula. Derajat ionisasi () 

dirumuskan sebagai berikut. 

 =  

dengan  = derajat ionisasi,  n = jumlah mol (mol). Asam dan basa 

yang mempunyai derajat ionisasi besar (mendekati 1) merupakan 

asam dan basa kuat, sedangkan asam dan basa yang derajat 

ionisasinya kecil (mendekati 0) disebut asam dan basa lemah. Asam 

dan basa kuat merupakan elektrolit kuat, sedangkan asam dan basa 

lemah merupakan elektrolit lemah.
56

 

f. Ionisasi Air 

Air merupakan elektrolit lemah karena bila dilihat dari 

reaksinya, 

H2O + H2O ↔ H3O
+ 

 + OH
- 

(aq) 

Reaksi semacam ini, dimana dua molekul dari pelarut akan saling 

bereaksi satu sama lain disebut autoionisasi. Ini merupakan 

kesetimbangan penting karena akan terjadi dalam tiap larutan air, 

walaupun ada reaksi lain yang terjadi. Oleh karena reaksi 

autoionisasi adalah suatu kesetimbangan, dapat dibuat persamaan 

konstanta ionisasi air menjadi,
 57

 

Kw = [H
+
] [OH

-
] = 1,0 x 10 

-14
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g. Kesetimbangan Asam Basa dalam Air 

Asam dan basa yang larut tetapi terion sebagian disebut 

dengan asam dan basa lemah. Antara molekul yang tidak terion dan 

ionnya membentuk suatu kesetimbangan ion. 

1) Kesetimbangan Asam dalam Air 

Untuk asam-asam kuat, tidak perlu menuliskan 

persamaan kesetimbangan karena disosiasinya sempurna. akan 

tetapi untuk asam lemah dan reaksinya dalam air adalah suatu 

kesetimbangan. Telah diketahui, konsentrasi air dalam larutan 

adalah konstan sehingga bisa disatukan dengan konstanta 

kesetimbangan membentuk suatu konstanta baru yang disebut 

Ka. Huruf a adalah suatu pernyataan bahwa tetapan 

kesetimbangan adalah untuk zat yang bersifat asam dan disebut 

dengan konstanta ionisasi atau konstanta disosiasi untuk asam 

tersebut. Adapun persamaan konstanta kesetimbangan asam  

dapat dituliskan sebagai berikut.
58

 

=  

Dengan, Ka = konstanta kesetimbangan asam 

  [H
+
]  = molaritas H

+
  (M) 

[A
–
]  = molaritas A

- 
(M) 

[HA]  = molaritas HA  (M) 
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2) Kesetimbangan Basa 

Seperti juga asam, basa juga mengalami reaksi yang 

sama dengan air, misalnya dalam ionisasi air. Basa-basa tidak 

selalu harus molekul netral. Banyak anion-anion adalah basa 

dan akan menghasilkan ion hidroksida. Konstanta 

kesetimbangan basa  dapat dituliskan sebagai berikut.
59

 

=  

Dengan,  Kb  = konstanta kesetimbangan basa 

   [BH
+
] = molaritas BH

+
  (M) 

[OH
–
] = molaritas OH

- 
(M) 

[B] = molaritas B  (M) 

h. pH dan pOH  

Lambang pH diambil dari bahasa Perancis ‘pouvoir 

hydrogene’, artinya „kekuatan hidrogen‟ menuju eksponensial.
60

 

Pada tahun 1909, biokimiawan Denmark Soren Sorensen 

mengajukan istilah pH untuk mengacu ke “potensial ion hidrogen”. 

Ia mendefinisikan pH sebagai negatif dari logaritma [H
+
]. Jika 

dinyatakan kembali dari segi [H3O
+
], dimana:  

pH = -log [H3O
+
] 

pOH  = -log [OH
-
] 

pKw  = pH + pOH= 14,00 
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Suatu larutan berair dengan  [H3O
+
] = [OH

-
] dikatakan netral. 

Dalam air murni pada 25 ⁰C, [H3O
+
] = [OH

-
] = 1,0 x 10

-7 
 M dan 

pH= 7,00. Jadi, pada 25 ⁰C, semua larutan berair dengan pH= 7,00 

adalah netral. Jika pH kurang dari 7,00 larutan disebut asam; jika pH 

lebih besar dari 7,00, larutan dikatakan basa, atau alkalin.
61

 

i. Indikator Asam Basa 

Secara umum indikator adalah suatu asam atau basa organik 

lemah yang akan berubah warnanya pada harga-harga daerah pH 

tertentu.
62

 Salah satu indikator asam basa yang biasa digunakan ialah 

kertas lakmus. Kertas lakmus adalah kertas yang mengandung suatu 

senyawa indikator yang mempunyai warna khusus pada suatu pH 

tertentu.
63

 

Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah dan 

kertas lakmus biru. Kertas lakmus merah berubah menjadi berwarna 

biru dalam larutan basa dan pada larutan asam atau netral warnanya 

tidak berubah (tetap merah). Sedangkan, kertas lakmus biru berubah 

menjadi berwarna merah dalam larutan asam dan pada larutan basa 

atau netral warnanya tidak berubah (tetap biru).  

Selain kertas lakmus juga terdapat indikator lainnya yang 

digunakan  untuk mengukur pH suatu larutan, yaitu indikator 

universal. Indikator universal adalah beberapa indikator yang 
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dicampurkan dan menghasilkan warna dalam berbagai daerah pH. 

Bila kertas lakmus hanya memberikan informasi tentang sifat zat 

tersebut asam atau basa, maka indikator universal padat menentukan 

pH larutan dalam berbagai nilai.  

Penentuan pH dengan  kedua jenis indikator tersebut tidak 

begitu teliti, karena membandingkan warna cukup sulit dan bersifat 

subjektif. Cara yang tepat harus dengan alat yang disebut pH meter, 

yaitu dengan mencelupkan elektroda ke dalam larutan yang akan 

diperiksa. Nilai pH larutan dapat dibaca langsung pada alat.
64

 

j. Reaksi Penetralan Asam Basa 

1) Reaksi Asam Kuat dan Basa Kuat  

Reaksi ini biasanya dinyatakan dengan, 

H
+
 (aq) + OH

-
 (aq) →  H2O (l) 

Contoh reaksinya: 

NaOH (aq) + HCl (aq)  → NaCl (aq) + H2O (l)  

Mg(OH)2 (aq) + 2HCl (aq)  → MgCl2 (aq) + H2O (l)  

2) Reaksi Asam Lemah dan Basa Kuat  

Oleh karena asam lemah hanya sedikit mengingat, 

seperti halnya asam asetat, maka reaksi yang terjadi dapat 

ditulis, 

CH3COOH (aq) + OH
-
 (aq) → CH3COO

-
 (aq) + H2O (l)  
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CH3COO
-
 (aq) adalah basa konjugasi dari asam lemah, 

maka dapat bereaksi dengan air,  

CH3COO
-
 (aq) + H2O (l) ↔ CH3COOH (aq) + OH

-
 (aq) 

3) Reaksi Asam Kuat dan Basa Lemah  

Asam kuat (misalnya HNO3) dapat bereaksi dengan 

amonia (NH3), 

H
+ 

 (aq) + NH3 (aq)  → NH4
+
 (aq) 

NH4
+ 

 adalah asam konjugasi dari basa lemah, NH3, maka 

NH4
+ 

dapat bereaksi dengan air, 

H
+ 

 (aq) + H2O (l)  ↔ NH3 (aq) + H3O
+
 (aq) 

4) Reaksi Asam Lemah dan Basa Lemah 

CH3COOH (aq) + NH3 (aq) → CH3COO
-
 (aq) + NH4

+
 (aq) 

Kedua ion, CH3COO
- 
 dan NH4

+
 dapat bereaksi dengan air, 

CH3COO
-
 (aq) + H2O (l) ↔ CH3COOH (aq) + OH

-
 (aq) 

NH4
+
 (aq) + H2O (l)       ↔ NH3 (aq) + H3O

+
 (aq) 

5) Oksida Asam dan Basa  

Contoh reaksinya: 

SO3 (g) + H2O (l)   ↔ H2SO4 (aq) 

CO2 (g) + 2NaOH (aq) → Na2CO3 (aq) + H2O (l) 

6) Oksida Basa dan Asam 

Contoh reaksinya: 

BaO (s) + H2O (l)  → Ba(OH)2 (aq) 

BaO (s) + HNO3 (aq)  → Ba(NO3)2 (aq) + H2O (l) 
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7) Hidroksida Amfoter  

Contoh reaksinya: 

Al(OH)3 (s) + 3H
+
 (aq)  → Al

3+
 (aq) + 3H2O (l) 

Al(OH)3 (s) + OH
-
 (aq)  ↔ Al(OH)4

-
 (aq) 

65
 

B. Penelitian Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ardian Asyhari dan Helda Silvia, dalam 

jurnalnya yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran berupa 

Buletin dalam Bentuk Buku Saku untuk Pembelajaran IPA Terpadu”. 

Penelitian ini menunjukkan hasil, bahwa buku saku untuk pembelajaran 

IPA Terpadu memiliki kelayakan medianya yaitu sangat layak dengan 

persentasi 82% berdasarkan penilaian ahli materi tahap akhir setelah 

perbaikan.
66

 Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis yaitu, mata pelajaran yang dikembangkan ialah 

IPA Terpadu untuk SMP kelas VIII. Sedangkan pada penelitian penulis, 

mata pelajaran yang dikembangkan ialah Kimia untuk SMK kelas XI. 

Kemudian model pengembangan yang digunakan ialah pengembangan 

Borg & Gall, sedangkan pada penelitian penulis model pengembangan 

yang digunakan ialah 4-D modifikasi.    

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Laili Rahmawati, Sudarmin, dan 

Krispinus Kedati Pukan dalam jurnalnya yang berjudul “Pengembangan 

Buku Saku IPA Terpadu Bilingual Dengan Tema Bahan Kimia Dalam 

Kehidupan Sebagai Bahan Ajar Di MTs”, menunjukkan bahwa hasil 
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penelitian berupa buku saku IPA terpadu bilingual yang layak dimana 

semua aspek memiliki kriteria sangat baik. Berdasarkan hasil penelitian, 

maka dapat disimpulkan bahwa buku saku layak digunakan sebagai 

bahan ajar dan dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.
67

 Adapun 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

yaitu, mata pelajaran yang dikembangkan ialah IPA Terpadu untuk MTs. 

Sedangkan pada penelitian penulis, mata pelajaran yang dikembangkan 

ialah Kimia untuk SMK kelas XI.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Alif Via Agustien dan Agus Listiadi 

dalam jurnalnya yang berjudul “Pengembangan Buku Saku sebagai 

Bahan Ajar Akuntansi pada Pokok Bahasan Jurnal Penyesuaian 

Perusahaan Jasa”. Hasil perhitungan memperoleh skor persentase 79% 

dari ahli materi, 80% dari ahli bahasa, 88% dari ahli kegrafikan, dan 90% 

dari hasil uji coba terbatas. Sehingga secara keseluruhan didapatkan skor 

persentase sebesar 84,25% dan dapat disimpulkan bahwa buku saku ini  

sangat layak digunakan di kelas XI IPS SMA.68 Adapun perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, mata 

pelajaran yang dikembangkan ialah Akuntansi untuk peserta didik SMA. 

Sedangkan pada penelitian penulis, mata pelajaran yang dikembangkan 

ialah Kimia untuk SMK kelas XI.  

4. Penelitian yang dilakukan oleh, Ardina Titi Purbo Retno, Sulistyo 

Saputro dan Budi Utami dalam jurnalnya yang berjudul “Pengembangan 
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Media Pembelajaran Buletin dalam Bentuk Buku Saku Berbasis Hirarki 

Konsep untuk Pembelajaran Kimia Kelas XI Materi Hidrolisis Garam”, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran ini layak 

digunakan oleh guru sebagai bahan ajar di kelas dan juga sebagai sumber 

belajar dalam kegiatan pembelajaran individual peserta didik di SMA 

Negeri 1 Boyolali dan SMA Negeri 1 Teras.69 Adapun perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, buku 

saku yang dikembangkan berbasis hierarki konsep dan pokok bahasan  

yang dikembangkan ialah hidrolisis garam, sedangkan pada penelitian 

penulis, buku saku yang dikembangkan menggunakan pendekatan 

kontekstual dan pokok bahasan  yang dikembangkan ialah asam basa. 

C. Konsep Operasional 

Konsep yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini meliputi 

buku saku pada pokok bahasan asam basa sebagai variabel bebas dan 

pendekatan kontekstual sebagai variabel terikat. 

1. Pengembangan Buku Saku 

Buku saku yang akan dikembangkan tersusun atas beberapa 

bagian sebagai berikut. 

a. Bagian pendahuluan, terdiri dari kata pengantar, penggunaan 

buku saku, daftar isi dan tujuan pembelajaran. 

b. Bagian isi, terdiri dari materi pembelajaran yang berbentuk 

rangkuman, fakta kimia “Tahukah Kamu?” dan soal latihan.  
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c. Bagian penunjang, terdiri dari daftar pustaka dan glosarium. 

2. Pendekatan Kontekstual 

Pendekatan kontekstual terdiri dari tujuh asas, diantaranya 

sebagai berikut. 

a. Konstruktivisme, yaitu membangun atau menyusun pengetahuan 

baru dalam struktur kognitif peserta didik berdasarkan 

pengalamannya. 

b. Inkuiri, yaitu melakukan pencarian atau penemuan selama 

proses pembelajaran yang didasarkan pada proses berpikir 

secara sistematis. 

c. Bertanya, yaitu mengajak peserta didik untuk membangkitkan  

rasa  keingintahuannya terhadap materi. 

d. Masyarakat belajar, yaitu melakukan kegiatan dimana hasil 

pembelajaran diperoleh melalui kerja sama dengan orang lain. 

e. Pemodelan, yaitu memperagakan sesuatu sebagai contoh yang 

dapat ditiru oleh setiap peserta didik atau dapat juga mengajak 

peserta didik untuk memepresentasikan hasil pembelajaran yang 

telah dilaluinya.  

f. Refleksi, adalah mengulangi kembali setiap materi maupun 

pengalaman yang telah dipelajari dan dilakukan dengan cara 

mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa 

pembelajaran yang telah dilalui oleh peserta didik. 
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g. Penilaian nyata, adalah guru mengumpulkan informasi tentang 

perkembangan belajar yang dilakukan peserta didik dengan cara 

memberikan soal-soal latihan dan tugas-tugas kemudian 

melakukan penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. 

3. Prosedur  Penelitian  

a. Tahap Pendefenisian (Define) 

1) Melakukan analisis ujung depan/ analisis kurikulum yakni, 

dengan cara menganalisis silabus mata pelajaran kimia SMK 

kurikulum KTSP. 

2) Melakukan analisis siswa yakni, dengan menganalisis 

karakter dan perkembangan peserta didik. 

3) Melakukan analisis konsep yakni, dengan mengidentifisikasi 

konsep-konsep utama yang terdapat pada materi asam basa. 

b. Tahap Perancangan (Design) 

1) Memilih format buku saku kimia yang akan dirancang. 

2) Melakukan perancangan awal berupa menyusun isi buku saku 

menggunakan variasi jenis huruf dan ukuran huruf serta 

menata gambar-gambar ilustrasi. 

c. Tahap Pengembangan (Develop)  

1) Melakukan validasi instrumen angket validitas dan angket 

praktikalitas kepada dosen validator instrumen. 
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2) Melakukan validasi buku saku dengan cara memberikan 

angket validitas kepada satu orang dosen ahli media 

pembelajaran dan dua orang dosen ahli materi pembelajaran. 

3) Melakukan revisi buku saku berdasarkan kritik dan saran 

dosen validator.  

4) Melakukan presentasi kepada guru-guru kimia di SMK 

Farmasi Ikasari dan SMK Telkom Pekanbaru. 

5) Melakukan validasi buku saku dengan cara memberikan 

angket praktikalitas kepada dua orang guru kimia di SMK 

Farmasi Ikasari dan  dua orang guru kimia di SMK Telkom 

Pekanbaru. 

6) Melakukan revisi buku saku berdasarkan kritik dan saran 

guru kimia di sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


