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ABSTRAK 

Meilisa Afrisalni (2022) : Desain dan Uji Coba E-Modul berbasis Pendekatan 

Saintifik Pada Materi Kimia Asam Basa 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya media pembelajaran atau bahan 

ajar dalam membantu guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Penelitian 

ini bertujuan untuk mendisain sebuah media pembelajaran berupa e-modul yang 

berbasis pendekatan saintifik serta untuk tingkat kevalidan dan kepraktisan dari 

suatu  media pembelajaran e-modul ini. Selain itu uji coba kepada peserta didik 

juga dilakukan untuk mengetahui respon peserta didik terhadap media 

pembelajaran berupa e-modul yang berasis pendekatan saintifik pada materi kimia 

asam  basa. Penelitian ini menggunakan metode Research and development 

(R&D) dengan suatu  model pengembangan ADDIE yang meliputi 5 tahapan yaitu 

(1) tahapan analyze, (2) tahapan design, (3) tahapan development, (4) tahapan 

implementation, (5) tahapan evaluation. Uji lapangan awal dilakukan di SMA 

Negeri 2 Siak Hulu terhadap siswa kelas XII mipa 4 yang sudah mempelajari 

materi asam basa dikelas XI. Hasil validasi ahli media dan ahli materi 

memperoleh nilai sebesar 87,5% dengan kriteria sangat valid. Uji praktikalitas 

guru diperoleh nilai sebesar 89% dengan kriteria sangat praktis, dan uji respon 

siswa memperoleh hasil sebesar 91% dengan kriteria sangat praktis. 

Kata kunci : Media Pembelajaran, E-Modul, Pendekatan saintifik, Asam 

Basa  
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ABSTRACT 

Meilisa Afrisalni (2022): Designing and Testing Scientific Approach-Based 

E-Module on Acid Base Chemistry Lesson 

This research was instigated by the lack of learning media or teaching materials 

supporting teachers to explain the learning materials.  This research aimed at 

designing Scientific approach-based e-module learning media on Acid Base 

Chemistry lesson, determining the levels of validity and practicality, and 

determining student response to e-module designed.  The research method used 

was Research and Development (R&D) with ADDIE development model 

consisting of 5 steps—analyze, design, development, implementation, and 

evaluation.  Preliminary field testing was conducted to the twelfth-grade students 

of MIPA 4 learning Acid Base lesson at the eleventh-grade of State Senior High 

School 2 Siak Hulu.  The validation result by media and material experts showed 

that the score was 87.5% with very valid criteria.  Teacher practicality test showed 

that the score was 89% with very practical criteria, and student response test 

showed that the result was 91% with very practical criteria. 

Keywords: Learning Media, E-Module, Scientific Approach, Acid Base 
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 ملخص

(: تصميم الوحذة اإللكترونيت على أساس المذخل العلمي واختبارها في المادة 2222) ،ميليسا أفريسالني

 الكيميائيت لألحماض والقواعذ

التعلُوُت فٍ هساعذة الوعلوُن لتقذَن الوىاد التعلُوُت. فٍ خلفُت هزا البحث هٍ قلت وسائل التعلُن أو الوىاد 

هزا البحث، تن استخذام وسائل التعلُن التٍ َوكن استخذاهها بشكل هتكشس فٍ التعلُن. والغشض هن هزا 

البحث هى تصوُن وسُلت تعلُوُت للىحذة اإللكتشونُت علً أساس الوذخل العلوٍ فٍ الوادة الكُوُائُت 

عذ، ولوعشفت هستىي الصالحُت والتطبُق العولٍ، واستجاباث التالهُز علً الىحذة لألحواض والقىا

 ADDIE( بنوىرج تطىَش R&Dاإللكتشونُت الوصووت. طشَقت البحث الوستخذهت هٍ البحث والتطىَش )

( 4( وهشحلت التطىَش، )3( وهشحلت التصوُن، )2( هشحلت التحلُل، )1هشاحل وهٍ ) 5والزٌ َتضون 

 2( وهشحلت التقُُن. تن إجشاء االختباس الوُذانٍ األولٍ فٍ الوذسست الثانىَت الحكىهُت 5تنفُز، )وهشحلت ال

الزَن دسسىا هادة  4سُاك هىلى علً تالهُز الفصل الثانٍ عشش لقسن العلىم الشَاضُاث والعلىم الطبُعُت 

ئل وخبشاء الوىاد علً األحواض والقىاعذ فٍ الفصل الحادٌ عشش. وحصل التحقق هن صحت خبشاء الىسا

٪ بوعاَُش 58٪ بوعاَُش صالحت للغاَت. وحصل اختباس التطبُق العولٍ هن الوعلن علً نتُجت 5..5نتُجت 

 ٪ بوعاَُش عولُت للغاَت.81عولُت للغاَت، وحصل اختباس استجابت التالهُز علً نتُجت 

 العلمي، األحماض والقواعذ الوسائل التعليميت، الوحذة اإللكترونيت، المذخلالكلماث األساسيت: 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam suatu proses pembelajaran belajar menjadi salah satu proses 

perubahan tingkah laku yang terjadi sebagai bentuk dari  hasil belajar yang 

didapat pada saat pembelajaran berlangsung. Perubahan tingkah laku 

tersebut dapat berupa pola pikir dari peserta didik, perubahan sikap 

seorang peserta didik sampai kepada tahap keberhasilannya dalam 

pembelajaran. Proses tingkah laku tersebut dapat terjadi dari berbagai 

faktor salah satunya bisa dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. 

Faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik untuk 

meningkatkan motivasi, minat, dan kemampuan berfikir peserta didik 

disebut dengan faktor internal, sedangkan faktor yang berasal dari luar diri 

peserta didik dapat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, masyarakat dan 

sekolah disebut faktor eksternal. Faktor inilah yang dapat merubah tingkah 

laku peserta didik dalam pembelajaran (Septryanesti & Lazulva, 2019 : 

203).  

Dalam proses pembelajaran tenaga pendidik dapat menyampaikan 

materi yang diajarkan secara baik sehingga tersampaikan ke peserta didik 

dengan baik pula dan mereka bisa memahami materi yang telah diajarkan 

oleh tenaga pendidik. Karena belajar merupakan kegiatan penting yang 

dilakukan setiap orang secara maksimal agar dapat menguasai dan
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memperoleh sesuatu sesuai dengan yang diinginkan (Herawati & Muhtadi, 

2020 : 56). 

Pada saat ini dinas pendidikan mengatakan kepada sekolah bahwa 

untuk kurikulum yang digunakan pada saat ini adalah kurikulum 2013 

dimana tenaga pendidik ditutut untuk mengikuti model pembelajaran 

dengan kurikulum 2013 serta melakukan penyelenggaraan kegiatan 

belajar, memajukan esensi dengan suatu pendekatan salah satunya 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran, sehingga adanya pendekatan 

ilmiah yang terjadi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selain itu 

tenaga pendidik harus melakukan bahan ajar yang relevan dan mudah 

dipahami oleh peserta didik (Astuti et al., 2016 : 72). Tuntutan dari 

kurikulum 2013 yang dapat dicapai menggunakan TIK (Teknologi 

Informasi dan Komunikasi) yang berkembang pada saat ini, dengan 

adanya TIK ini dapat memajukan pengetahuan pada saat proses 

pembelajaran (Ernica & Hardeli, 2019 : 813). 

Media pembelajaran merupakan suatu pendukung dalam proses 

pembelajaran, dimana media merupakan suatu wadah untuk menyalurkan 

sebuah pesan atau materi dari guru. Selain itu media pembelajaran juga 

menjadi alat bantu bagi tenaga pendidik untuk menyampaikan informasi 

kepada peserta didik dalam meningkatkan kreativitas siswa dan perhatian 

siswa terhadap pembelajaran sehingga dengan adanya media pembelajaran 

dapat mendorong siswa untuk termotivasi dalam belajar baik menulis, 

mendengarkan, maupun berimajinasi (Rahma, 2019 : 87). 
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Dalam Al-Qur’an terdapat penjelasan mengenai pentingnya ilmu 

pengetahuan dalam Q.S Al-Mujaadilah ayat 11 : 

                     

                    

                   

Artinya : “wahai orang–orang yang beriman, apabila dikatakan 

kepadamu “Berilah kelapangan didalam majelis-majelis,” maka 

lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan 

apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah 

akan mengangkat derajat orang-orang beriman diantaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan”. 

 Berdasarkan ayat 11 dari surah Al-Mujaadilah tersebut  dapat 

dijelaskan bahwa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. 

Orang yang memiliki iman dan ilmu akan di angkat derajatnya oleh Allah 

SWT. Melalui pengetahuan manusia diharapkan mampu mengembangkan 

potensi yang dimilikinya dan memperoleh ilmu pengetahuan serta 

kedudukan yang lebih baik (Zuhaili & Ibrahim, 2016 : 417). 

Salah satu ilmu alam yang memiliki banyak cabang dalam 

mempelajari komposisi dan sifat dari materi atau atom dan molekul  

adalah pembelajaran kimia, dimana sifat fisik dari zat itu sendiri tidak bisa 

dilihat secara langsung dengan mata. Untuk proses pembelajaran kimia ini 
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dibutuhkan adanya media perantara sebagai penghubung pembelajaran 

seperti gambar, video animasi yang mudah dipahami oleh peserta didik 

(Herawati & Muhtadi, 2020 : 58). 

Sistem pembelajaran disusun berdasarkan tujuan-tujuan tertentu 

pada saat penggunaan elektronik atau komputer hingga dapat mendukung 

proses belajar mengajar. Semakin canggihnya perubahan zaman maka 

pembelajaranpun  dapat dilakukan secara online atau pembelajaran e-

learning. Dimana pada pembelajaran e-learning ini tenaga pendidik harus 

membuat suatu konten yang kreatif sebagai tercapainya tujuan 

pembelajaran. Kreatifitas dari seorang tenaga pendidik harus dapat 

mengelola pembelajaran e-learning ini, namun bukan berarti tidak adanya 

pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka bisa dilakukan dengan 

menggunakan media, sehingga seorang tenaga pendidik harus mahir dalam 

penggunaan media tersebut (Cucus & Aprilinda, 2016 : 1). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 

Januari 2021 memperoleh hasil informasi dimana saat akan melakukan 

pembelajaran dikelas kondisi kelas hanya terpaku dengan guru. Dalam 

proses pembelajaran online dimulai dengan guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, apersepsi yang berupa mengulang materi sebelumnya, 

menjelaskan materi kemudian memberi contoh soal, serta guru juga 

melakukan pengujian kemampuan pemahaman materi terhadap siswa. 

Dikarenakan keterbatasan media pembelajaran sehingga guru lebih sering 

mengunakan metode ceramah pada saat melakukan proses pembelajaran  
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dan power point menjadi media yang sering digunakan oleh guru, namun 

hanya berisikan tulisan dan gambar sederhana, hal ini menyebabkan siswa 

kurang tertarik terhadap pembelajaran yang dilakukan dan lebih cenderung 

bosan. 

Saat pembelajaran siswa hanya terpaku dengan buku paket yang 

direkomendasikan dari pihak sekolah, namun penjelasan yang ada dalam 

buku paket tersebut menyebabkan siswa sulit untuk memahami bahasa 

yang digunakan buku. Selama pembelajaran daring guru hanya 

menggunakan bahan ajar seperti power point, video pembelajaran dari 

youtube, guru juga mengirimkan tugas kepada siswa melalui whatsapp 

group dan google classroom. Belum ada bahan ajar yang berupa media 

pembelajaran seperti  e-modul yang diterapkan disekolah menjadi salah 

satu penghambat dalam mendukung proses pembelajaran. Walaupun 

pembelajaran dilakukan secara online namun guru juga tetap melakukan 

pendekatan kepada siswa agar siswa tetap semangat dan termotivasi untuk 

mengikuti pembelajaran daring tersebut.  

Pada saat dikelas proses pembelajarannya dilakukan dengan 

metode atau model lama, akibatnya  proses pembelajaranpun hanya 

terpaku kepada guru, dalam hal ini dapat menyebabkan kurangnya 

interaksi atau komunikasi antara siswa dan guru sehingga proses 

pembelajaran menjadi canggung dan kurang efektif. Hal ini dapat 

menyebabkan siswa yang belajar menjadi kurang aktif dan mandiri 

sehingga dapat mempengaruhi kemampuan literasi sains siswa. Solusi dari 
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masalah tersebut ialah adanya e-modul berbasis pendekatan saintifik  

membuat siswa dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar dengan 

bahasa yang mudah dipahami sehingga  bahan ajar ini perlu dikembangkan 

di setiap sekolah (Raharjo et al., 2017 : 9). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

asmiyunda dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan uji coba produk 

berupa e-modul didapatkan hasil validitas yang tinggi dan tingkat 

kepraktikalitasan yang tinggi pula, sehingga e-modul layak untuk 

diterapkan disekolah (Asmiyunda et al., 2018 : 161). 

Modul elektronik adalah salah satu aspek yang penting dalam 

membuat bahan ajar, yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk 

menumbuhkan hasil belajar siswa dengan baik dan mudah untuk 

dimengerti dari bahan ajar yang dikembangkan. Dengan penyajian yang 

dinamis dalam e-modul ini menjadikan tampilan yang menarik dengan 

didukung adanya gambar, video, dan simulasi. 

Kelebihan yang terdapat dalam e-modul dapat dirasakan dengan 

memberikan feed back kepada peserta didik dan dapat meminimalisir 

peran seorang guru, termasuk pada masa pandemi sekarang memberikan 

kepada siswa atau peserta didik suatu peluang besar dengan belajar secara 

mandiri dirumah maupun ditempat lain. E-modul sendiri dapat dilihat 

melalui smartphone masing – masing peserta didik sehingga sangat mudah 

untuk diakses kapanpun (Salsabila & Nurjayadi, 2019 : 104). 
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Dalam penerapan e-modul bisa melibatkan dengan suatu 

pendekatan dimana pendekatan saintifik memuat proses mengamati, 

mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan sehingga siswa paham 

terhadap materi yang diajarkan oleh tenaga pendidik dengan suatu 

pendekatan berupa pendekatan saintifik.  Pada saat proses pembelajaran 

berlangsung tujuan dalam pembelajaran dapat tercapai dengan baik serta 

peserta didik dapat memahami tujuan yang akan dicapai tersebut (Aisy et 

al., 2020 : 63). 

Pendekatan saintifik merupakan suatu pendekatan yang 

memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk mengetahui, 

memahami, mempraktikkan apa yang terjadi dalam proses pembelajaran 

secara ilmiah. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran diajarkan agar 

peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber melalui mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mencoba untuk 

menyimpulkan hasil yang didapat mengenai pembelajaran (Musfiqon & 

Nurdiansyah, 2015 : 38).  

Seorang guru membutuhkan bahan ajar yang memberikan contoh 

nyata  agar siswa lebih mudah dalam memahami konsep pembelajaran. 

Salah satu alternatif bahan ajar yang dapat membantu guru dalam proses 

pembelajaran yaitu dengan menggunakan e-modul yang berbasis 

pendekatan saintifik pada pokok bahasan asam basa dikelas XI SMA 

Negeri 2 Siak Hulu. Pada hakekatnya pendekatan saintifik sesuai untuk 

materi asam basa, dimana materi asam basa memerlukan suatu pendekatan 
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pembelajaran yang interaktif agar dapat menghubungkan konsep asam 

basa tersebut dalam kehidupan sehari – hari sehingga kegiatan belajar 

mengajar mencapai keberhasilan (Kartika et al., 2019 : 25). 

Materi asam  basa dipilih karena materi ini merupakan materi yang 

cukup sulit dipahami oleh siswa karena pada materi ini terdapat 

perhitungan dan konsep. Materi asam basa memiliki karakteristik yang 

kompleks dan menjadikan siswa beranggapan bahwa materi tersebut 

merupakan materi yang abstrak dan sulit untuk dipahami terutama pada 

konsep – konsep seperti karakteristik membandingkan perkembangan teori 

asam basa, karakteristik sub topik indikator asam basa serta sifat dari 

larutan (Setiadi & Zainul, 2019 : 21). Dan sering siswa beramsumsi bahwa 

hanya asam yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan basa tidak, 

reaksi antara asam dan basa selalu menghasilkan larutan netral dimana zat 

tersebut tidak bersifat asam maupun basa (Awaliyah, 2017 : 45). 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Isniatun Hasanah 

terlihat bahwa e-modul yang berbasis pendekatan saintifik dinyatakan 

layak berdasarkan validitas dan praktikalitasnya. Pada penelitian ini 

diperoleh nilai rata – rata 86% menandakan bahwa e-modul ini memiliki 

kualitas yang sangat praktis dan didapatkan persentase sebesar 88% 

dengans kriteria sangat tinggi (Hasanah et al., 2021 : 69). 

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Desain dan Uji Coba E-modul 

Berbasis Pendekatan Saintifik pada Materi Kimia Asam Basa ” 
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B. Penegasan Istilah 

a. Media Pembelajaran 

Alat bantu yang dapat membantu tenaga pendidik dalam proses 

pembelajaran salah satunya yaitu media pembelajaran. Dimana  media 

menjadi alat bantu untuk menyalurkan informasi – informasi sebagai 

perantara yang dapat membuat siswa berfikir, memiliki perasaan, dan 

kemampuan siswa  pada saat proses pembelajaran yang dapat 

mendorongnya untuk menciptakan proses pembelajaran pada dirinya. 

Media pembelajaran sendiri dapat meningkatkan  keinginan dan minat 

yang baru sehingga dapat memotivasi diri untuk mengikuti 

pembelajaran (Rahma, 2019 : 88). 

b. E-modul 

Suatu bahan ajar yang berupa elektronik dengan penyajian yang 

mandiri dan disusun secara sistematis dengan tujuan untuk tercapainya 

pembelajaran yang berdasarkan tujuan tertentu dan disajikan dalam 

bentuk elektronik dengan ketentuan tertentu sehingga dinamakan e-

modul (Nikita et al., 2018 : 175). 

c. Pendekatan Saintifik 

Pada proses pembelajran ada yang dinamakan sebagai 

pendekatan saintifik yaitu tahapan  pembelajaran dengan urutan logis 

dalam proses 5M  (mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi, dan mengkomunikasikan).  Dengan menggunakan 

pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran memudahkan siswa 
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untuk  mengingat materi pembelajaran dengan jangka waktu yang 

lama, karena proses pendekatan saintifik dilakukan secara alamiah 

dalam bentuk kegiatan sehingga siswa mampu memahami materi 

pembelajaran (Asmiyunda et al., 2018 : 156). 

d. Asam Basa  

Asam merupakan suatu zat yang apabila dilarutkan kedalam air 

akan mengalami penguraian membentuk ion hidrogen dimana ion 

hidrogen merupakan satu-satunya ion positif. Basa merupakan suatu 

zat yang apabila dilarutkan kedalam air akan mengalami penguraian 

membentuk ion hidroksil dimana ion hidroksil merupakan satu-satunya 

ion negatif (G.Svehla, 1985 : 27). 

C. Permasalahan 

a. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang diatas maka penulis dapat melakukan 

identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Pada tempat yang akan diteliti belum ada pembelajaran 

menggunakan e-modul selama pandemi covid-19. 

2. Sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari dan 

memahami materi kimia khususnya mengenai asam basa. 

3. Kurangnya pemahaman guru tentang berbagai macam model 

pembelajaran. 

4. Kurangnya media pembelajaran yang diterapkan kepada siswa. 

5. Dibutuhkannya e-modul sebagai penunjang pembelajaran kimia. 
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b. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas didapat 

batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Produk yang dikembangkan hanya menyajikan e-modul dengan 

materi pokok tentang asam basa dengan menggunakan pendekatan 

saintifik.  

2. Pada penelitian ini menggunakan model prosedural penelitian dan 

pengembangan ADDIE dengan 5 tahapan (Nalarita & Listiawan, 

2018 : 88). Namun penelitian ini hanya sampai pada tahapan 

Development. 

c. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana mendesain e-modul berbasis pendekatan saintifik pada 

materi kimia asam basa? 

2. Bagaimanakah kevalidan dan kepraktikalitas dari produk berupa e-

modul berbasis pendekatan saintifik pada materi kimia asam basa? 

3. Bagaimanakah tingkat respon siswa terhadap e-modul setelah 

dilakukan uji coba? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan agar tercapainya 

hasil yang diharapkan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu : 
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1. Mengetahui desain  e-modul berbasis pendekatan saintifik  pada 

materi kimia asam basa. 

2. Mengetahui kualitas (validitas dan kepraktikalitas) dari produk 

berupa bahan ajar e-modul yang berbasis pendekatan saintifik 

pada materi kimia asam basa. 

3. Mengetahui respon siswa terhadap e-modul berbasis  pendekatan 

saintifik pada materi kimia asam basa basa ? 

b. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi pendidik, dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam bahan 

ajar pada pembelajaran dikelas khususnya pada materi 

pembelajaran asam basa. 

2. Bagi siswa, meningkatkan motivasi siswa untuk lebih giat dalam 

memahami materi kimia asam basa. 

3. Bagi sekolah, meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan 

mingkatnya kualitas siswa disekolah yang berdampak pada  

meningkatnya kualitas sekolah. 

4. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan informasi – informasi 

tentang pembuatan media pembelajaran dan terhadap hasil 

penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi penelitian 

selanjutnya yang lebih luas. 
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E. Spesifikasi Produk 

Penelitian ini menghasilkan produk yang memiliki spesifikasi 

yaitu :  

1. E-modul disusun dengan menggunakan Microsoft Word 2010 

kemudian di convert ke dalam bentuk PDF lalu di bentuk menjadi flip 

book dengan Paperturn.  

2. E-modul ini memiliki bagian yang terdiri dari :  

1) Cover  

2) Kata pengantar  

3) Daftar isi 

4) Petunjuk penggunaan 

5) Tujuan pembelajaran 

6) Materi asam basa 

7) Prosedur kegiatan pendekatan saintifik 

8) Evaluasi 

9) Daftar pustaka 

10) Glosarium 

3. Produk yang dikembangkan ditujukan untuk smartphone dengan tipe 

offline. 

4. E-modul yang dihasilkan berisi materi kimia asam basa. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kajian Teoritis 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media  

“Media” merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa latin 

salah satu bentuk jamak dari kata medium yang memiliki arti 

perantara atau pengantar. Media merupakan suatu alat yang 

digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dari pengirim 

yang dapat diterima sehingga merangsang pikiran, perasaan 

penerima, dari perhatian penerima terhadap informasi yang 

disampaikan. Begitu pula pada saat proses pembelajaran berlangsung 

dimana media menjadi alat untuk penyampaian materi  pembelajaran 

kepada siswa. Menurut para ahli media juga dapat diartikan sebagai 

berikut : 

1) Menurut Gagne (1970) mengatakan bahwa media merupakan 

suatu komponen yang ada dalam lingkungan siswa yang dapat 

membuatnya termotivasi untuk belajar. 

2) Menurut Briggs (1970) mengatakan bahwa media merupakan 

suatu hal perantara seperti alat yang  dapat digunakan sebagai 

sarana untuk menyampaikan informasi mengenai pembelajaran 

sehingga mendorong siswa untuk belajar (Sapriyah, 2019 : 470) 



15 

 

 
 

b. Jenis dan Kriteria Dalam Memilih Media Pembelajaran 

Terdapat beberapa jenis media pembelajaran yaitu : 

1) Media grafis 

Media ini merupakan suatu media yang penyajiannya 

secara dua dimensi, dimana media ini memmpunyai ukuran 

panjang, lebar, seperti foto, poster, dan peta dasar. 

2) Media tiga dimensi  

Media ini merupakan  suatu media yang penyajiannya 

secara tiga dimensi atau visual yang memiliki ukuran panjang, 

lebar, tebal, dan tinggi. Biasanya media ini berbentuk media asli 

maupun tiruan seperti contohnya boneka. 

3) Media proyeksi  

Media proyeksi memiliki bentukan seperti film maupun 

slide.  

4) Media digunakan untuk lingkungan  

Dalam pemilihan media pembelajaran harus memperhatikan 

kriteria – kriteria seperti berikut :   

1) Dalam pemilihan media pembelajaran harus memperhatikan 

bahwa adanya ketepatan dalam pemilihan tujuan – tujuan 

pembelajaran yang sudah ditetapkan dan disusun kemudian 

dirancang sesuai dengan media yang diinginkan, media sendiri 

harus dapat menarik minat para pembaca ( Ramli, 2012 : 4). 
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2) Adanya dukungan terhadap bahan materi pembelajaran 

maksudnya isi bahan pelajaran bersifat fakta, prinsip, konsep, 

dan generalisasi yang membutuhkan media agar mudah untuk 

dipahami oleh siswa. 

3) Suatu media yang sudah dirancang pemilihan untuk 

pengaksesannya mudah diperoleh, artinya media yang 

digunakan mudah untuk diperoleh atau di akses. 

4) Pada saat pengoperasiannya maka media yang sudah dirancang 

tadi tidak memberatkan guru atau peserta didik pada saat proses 

pembelajaran, artinya media tersebut mudah untuk dioperasikan 

dengan ketentuan penggunaan media tersebut. 

5) Dalam penggunaannya media yang sudah layak untuk 

digunakan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja (Ramli, 

2012 : 4). 

c. Kegunaan Media Pembelajaran 

Media pembelajaran juga memiliki kegunaan diantaranya yaitu: 

1) Media pembelajaran mampu menyampaikan informasi dengan 

baik dan jelas. 

2) Mampu mengatasi keterbatasan data, daya indra dan waktu 

seperti : 

a. Apabila objek yang memiliki ukurannya lebih besar maka 

dapat di ilustrasikan dengan gambar. 
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b. Apabila objek yang ukurannya kecil dapat dilihat dengan 

menggunakan proyektor. 

c. Apabila suatu objek memiliki gerakan yang lambat maka 

dapat dipercepat begitu pula sebaliknya. 

d. Peristiwa masa lalu dapat dikenang dalam bentuk foto, 

video dan media lainnya (Ramli, 2012 : 6). 

d. Fungsi Media Pembelajaran 

Fungsi media pembelajaran secara umum yaitu : 

1) Mampu memperjelas penyampaian informasi kepada siswa.  

2) Mampu mendorong semangat siswa. 

3) Mampu mengajak siswa untuk belajar mandiri. 

4) Mampu meningkatkan motivasi dan semangat belajar kepada 

siswa. 

5) Mampu mengatasi ruang, waktu dan tenaga. 

Levie dan Lentz mengemukakan bahwa ada 4 fungsi media 

dalam proses pembelajaran yaitu: 

1) Fungsi Atensi, fungsi ini merupakan suatu fungsi visual ini yang 

digunakan untuk menarik dan mengarahkan perhatian dari siswa 

dalam berkonsentrasi pada isi pembelajaran yang disajikan. 

2) Fungsi Afektif, fungsi afektif merupakan suatu fungsi yang 

hanya bisa dilihat dari suatu kenyamanan siswa pada saaat 

memperhatikan pembelajaran yang disajikan. 
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3) Fungsi Kognitif, suatu fungsi yang dapat membantu siswa untuk 

memahami dan mengingat informasi penting mengenai materi 

pembelajaran yang disampaikan. 

4) Fungsi Kompensatoris, suatu fungsi yang dapat membantu siswa 

lemah seperti kurangnya dalam memahami pelajaran sehingga 

diperlukannya bantuan (Hasan et al., 2021 : 187). 

Selain fungsi dan kegunaan media pembelajaran juga memiliki 

dampak yang positif yaitu : 

1) Cara penyampaian pembelajaran dari media menjadi baku. 

2) Pembelajaran dengan media bisa lebih menarik. 

3) Menggunakan media pembelajran menjadi interaktif. 

4) Penggunaan media dalam pembelajaran dapat menyingkat waktu. 

5) Kualitas belajar dapat ditingkatkan. 

6) Dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. 

2. E-modul 

a. Pengertian E-modul  

Diantara modul cetak dan modul elektronik yang membedakannya 

terdapat pada format penyajian sedangkan isi atau komponen 

penyusunanya sama saja (Asmiyunda et al., 2018 : 159). E-modul 

merupakan bahan ajar yang memiliki karakterisktik seperti : 

1. Self instructional (belajar secara mandiri) 

Pada karakteristik ini, pelajar dituntut untuk belajar secara 

mandiri, tanpa bantuan dari seorang pengajar. Sehingga, modul 
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dirancang sedemikian rupa agar pelajar mudah dalam mencerna isi 

materi modul tersebut. 

2. Self contained  

Modul harus memuat seluruh materi pembelajaran yang 

dibutuhkan peserta didik. Hal ini bertujuan untuk memberikan 

materi pembelajaran secara tuntas, karena materi belajar dikemas 

ke dalam satu kesatuan yang utuh. 

3. Stand alone (berdiri sendiri) 

Stand Alone merupakan karakteristik modul yang tidak 

tergantung pada bahan ajar atau media lain. Artinya, tanpa 

menggunakan bahan ajar lain atau media lain, peserta didik dapat 

mempelajari dan mengerjakan tugas yang ada dalam modul 

tersebut. 

4. Adaptif 

Modul dikatakan adaptif bila dapat menyesuaikan terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, modul 

dapat digunakan diberbagai perangkat keras (hardware). 

5. User friendly (bersahabat/akrab)  

Modul hendaknya juga memenuhi kaidah bersahabat atau 

akrab dengan pemakainya. Setiap instruksi dan informasi yang 

tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakai, dalam 

merespon dan mengakses sesuai dengan keinginan (Hasanah et al., 

2021 : 57) 
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E-modul merupakan modul elektronik dari sebuah modul cetak 

yang dapat dibaca oleh komputer atau smartphone dan dirancang 

dengan perangkat lunak yang diperlukan. E-modul sendiri diartikan 

sebagai media pembelajaran yang dapat menjabarkan materi, metode, 

latihan soal, dan evaluasi materi pembelajaran yang telah dirancang 

secara menarik dan sistematis guna untuk mencapai tujuan – tujuan 

tertentu yang diharapkan (Cucus & Aprilinda, 2016 : 2). 

b. Prinsip Pengembangan E-modul 

1) Disusun dan dibuat untuk siswa. 

2) Dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa terhadap materi 

pembelajaran. 

3) Menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses 

pembelajaran.  

4) Bersifat fleksibel. 

5) Mempermudah siswa dalam belajar dan memberi kesempatan 

kepada siswa untuk berlatih secara mandiri. 

6) Bahasa yang digunakan bersifat interaktif dan komunikatif. 

7) Terdapat sebuah rangkuman pembelajaran. 

8) Menunjukkan cara pemakaian e-modul dari awal hingga akhir 

(Laili, 2019 : 36). 

c. Struktur E-modul 

Struktur dalam penyusunan e-modul dapat disarankan 

menggunakan strukturan yang lebih sederhana dan yang paling sesuai 
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dengan kebutuhan dan situasi yang ada. Struktur tersebut antara lain 

terdiri dari cover, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, KI, KD, 

petunjuk penggunaan e-modul, kegiatan pembelajaran, tujuan 

pembelajaran, penjabaran materi, rangkuman, tugas atau soal latihan 

evaluasi, kunci jawaban, daftar pustaka, dan glosarium (Apriadi et al., 

2018 : 171). 

d. Kelebihan dan Kelemahan E-modul 

Dalam pembuatan e-modul terdapat kelebihan dan kelemahan 

didalamnya. Kelebihan dalam e-modul yaitu sebagai berikut : 

1) Dapat membangkitkan keinginan siswa dalam belajar, sebab 

mereka akan belajar dengan mengerjakan tugas yang ditentukan 

berdasarkan kemampuan mereka. 

2) Tampilan statis dalam modul cetak dapat diubah menjadi lebih 

interaktif dan dinamis.  

3) Pendidikan lebih efektif karena materi pelajaran diatur dengan 

jenjang akademik. 

4) Setelah penilaian guru dan siswa dengan benar mengetahui modul 

mana yang berhasil diselesaikan dan modul mana yang belum 

berhasil diselesaikan (Apriadi et al., 2018 : 172). 

Selain itu e-modul juga memiliki kelemahan. Kelemahan dalam 

e-modul dapat dilihat sebagai berikut : 

1) Biaya dalam pembuatan dan pengembangannya tergolong tinggi 

dan cenderung membutuhkan waktu yang lama. 
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2) Guru harus tetap tekun dalam mamantau sistem pembelajaran dan 

harus selalu memberikan motivasi kepada siswa. 

3) Masih belum bisa memberikan kedisiplinan belajar yang tinggi 

pada diri siswa (Apriadi et al., 2018 : 172). 

3. Pendekatakan Saintifik  

Pendekatan saintifik dianjurkan dalam kurikulum 2013 dimana 

dalam pendekatan saintifik tersebut terdapat beberapa langkah dalam 

melakukan pendekatan dengan peserta didik secara kontekstual ( Musfiqon 

& Nurdiansyah, 2015 : 39) 

Pendekatan saintifik dapat pula disebut sebagai pendekatan ilmiah 

yang mana proses dalam pembelajarannya mengacu kepada proses ilmiah. 

Dengan adanya pendekatan saintifik ini selain meningkatkan interaksi 

guru dan siswa juga memberikan pemahaman kepada peserta didik dengan 

tahapan 5M yaitu (mengamati, mengumpulkan informasi, menanya, 

mengasosiasi, dan mengkomunikasikan). Sehingga, didalam proses 

pembelajaran diajarkan agar peserta didik untuk dapat mencari tahu dari 

berbagai sumber dengan mengamati suatu hal, menanyakan suatu hal, 

mencoba suatu hal, mengolah suatu hal, menyajikan suatu hal, 

menyimpulkan suatu hal, dan mencipta untuk semua mata pelajaran. 

Dalam pendekatan saintifik terdapat 5 praktek pembelajaran yang 

diuraikan dalam tabel 2.1 berikut : 
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Tabel 2.1 Uraian Pendekatan Saintifik  

Instrumen Uraian 

Megamati  Merupakan suatu kegiatan yang dapat peserta didik 

lakukan seperti membaca medengar, meyimak, 

melihat (dengan alat ataupun tidak menggunakan 

alat). Dalam mengembangkan kompetensi suatu 

pengalaman belajar harus dapat mengamati dalam 

mengamati untuk dapat menjalani kesungguhan 

dalam suatu hal, ketelitian dalam suatu hal dan dapat 

mencari informasi yang akan dipelajari. 

Menanya 

 

Suatu kegiatan yang dapat dilakukan oleh peserta 

didik untuk mengajukan pertanyaan - pertanyaan 

yang bersifat faktual hingga pertanyaan yang bersifat 

hipotetik atau dugaan. Dalam kegiatan ini yang 

dikembangkan berupa kreatifitas anak, rasa ingin 

tahu anak, kemampuan dalam merumuskan 

pertanyaan dan dapat membentuk karakter pelajar. 

Mengumpulkan  

Informasi 

 

Pada kegiatan ini dilakukan dengan melakukan 

eksperimen, membaca beragam sumber informasi 

selain yang ada dalam buku teks atau buku paket. 

Peserta didik dapat mengumpulkan informasi dari 

media online seperti youtube, media pembelajarsn e-

modul dan lain sebagainya. Pesrta didik juga dapat 

mengamati suatu objek, mengamati suatu kejadian, 

hingga melakukan aktivitas tertentu. 

Mengasosiasi  Kegiatan belajar dapat diberikan oleh pendidik 

dengan melakukan suatu pengelolaan informasi dari 

bebagai macam sumber informasi yang didapat baik 

secara mendalam dan luas sehingga dapat 

mendukung suatu permasalahan namun ada juga 

suatu informasi yang berbeda dan bertentangan 

dengan informasi lainnya. Hal yang diharapkan dari 

peserta didik dalam kegiatan ini dapat berupa dalam 

mengembangkan sikap jujur, ketelitian, kedisiplinan, 

bekerja keras dalam permasalahan dan dapat 

menerapkan prosedur yang ada (Musfiqon & 

Nurdiansyah, 2015 : 38) 

Beberapa komponen – komponen penting yang terdapat pada 

pendekatan saintifik yaitu : 

a. Komponen faster a sense of wonder dapat membantu dan 

meningkatkan rasa keingintahuan dari peserta didik. 
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b. Komponen encourge observation dapat membantu dalam 

meningkatkan keterampilan pada saat mengamati suatu hal. 

c. Komponen push for analyze dapat membantu peserta didik dalam 

menganalisis suatu hal. 

d. Komponen require communication adanya komunikasi pada saat 

proses pembelajaran berlangsung ( Musfiqon & Nurdiansyah, 2015 : 

38). 

Berdasarkan tindakan yang ada dalam pendekatan saintifik tersebut 

bisa melakukannya secara berurut maupun tidak berurut seperti langkah 

pertama dan kedua. Langkah yang terdapat dalam pendekatan saintifik ini 

membantu siswa dalam belajar secara mandiri. Dimana peserta didik harus 

bisa merumuskan masalah dan mencapai kompetensi belajar yang di 

harapkan, selain merumuskan masalah peserta didik juga diminta untuk 

membuat konsep belajar sebelum memahami isi materi dalam 

pembelajaran. 

Pendekatan ini memiliki konsep dimana seorang guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi 

yang dimiliki oleh peserta didik. Peserta didik bisa menjadi pusat belajar 

dan tidak menjadi objek belajar yang menonton. Sehingga tingkah laku 

peserta didik dapat berkembang secara baik ( Musfiqon & Nurdiansyah, 

2015 : 40). 

Dalam pendekatan saintifik ini mampu mengembangkan sikap anak, 

keterampilan, pengetahuan atau pola pikir peserta didik. Dalam 
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pendekatan ini dapat membawa rasa ingin tahu yang sangat tinggi 

mengenai suatu masalah atau pembelajaran yang disampaikan sesuai 

dengan proses atau langkah diatas. Dalam hal ini dapat memudahkan 

peserta didik dalam menganalisis atau menemukan informasi yang ada 

dalam suatu pembelajaran. 

Penalaran deduktif merupakan bentuk penalaran yang mencoba 

melihat fenomena umum dan kemudiam membuat sebuah kesimpulan 

yang khusus. Sedangkan penalaran induktif merupakan kebalikan dari 

pealaran deduktif dimana penalaran ini justru memandang fenomena atau 

situasi yang khusus lalu dianjurkan untuk membuat kesimpulan secara 

menyeluruh. Sehingga peserta didik mampu membedakan mana penalaran 

deduktif dan mana penalaran induktif berdasarkan kesimpulan yang 

diambil selama proses pembelajaran berlangsung (Musfiqon & 

Nurdiansyah, 2015 : 45) 

Dalam pendekatan saintifik ada tiga model pembelajaran yang dapat 

diterapkan dalam pembelajaran yaitu : 

1. Pembelajaran berbasis proyek 

Pada pembelajaran berbasis proyek merupakan suatu kegiatan 

yang dilakukan untuk proses pembelajaran yang menggunakan proyek 

tertentu. Peserta didik dapat melakukan eksplorasi, penilaian, 

interpretasi, sintesis, dan mencari iformasi dalam hal ini permasalahan 

yang merupakan langkah pertama untuk megumpulkan dan 

mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkaan pengalaman dalam 
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proses pembelajaran. Peran tenaga pendidik dalam pembelajaran 

berbasis proyek yaitu : 

1) Tenaga pendidik mampu merancang dan mendesain dalam 

pembelajaran. 

2) Tenaga pendidik pampu membuat strategi dalam pembelajaran. 

3) Tenaga pendidik mampu membayangkan interaksi yang akan 

terjadi antara tenaga pendidik dengan serta didik. 

4) Tenaga pendidik mampu mencari keunikan dari tingkah laku 

siswa. 

5) Tenaga pendidik mampu menilai siswa dari berbagai macam 

penilaian. 

6) Tenaga  pendidik mampu membuat fortofolio pekerjaan siswa 

Peran peserta didik dalam pembelajaran berbasis proyek yaitu : 

1) Peserta didik mampu  menggunakan kemampuan bertanya dan 

berfikir. 

2) Peserta didik dapat melakukan riset sederhana. 

3) Peserta didik mampu  mempelajari ide atau konsep baru dalam 

pembelajaran. 

4) Peserta didik mampu mengatur waktu untuk proses pembelajaran. 

5) Peserta didik dapat melakukan kegiatan sendiri atau berkelompok. 

6) Peserta didik mampu mengaplikasikan pembelajaran lewat 

tindakan. 
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7) Peserta didik mampu melakukan interasi sosial seperti 

wawancara, survey, observasi, dan lain – lain (Musfiqon & 

Nurdiansyah, 2015 : 50) 

Didalam pendekatan ini pembelajaran dapat dilakukan dengan 

menerapkan tahap pendahuluan lalu ke tahap inti dan terakhir ke tahap 

penutup.  

1) Kegiatan dalam pendahuluan merupakan kegiatan yang dapat 

mengarahkan serta meningkatkan pemahaman siswa dari tujuan 

hingga pentingnya suatu materi yang akan disampaikan, sehingga 

dapat menimbulkan rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu yang 

sangat tinggi inilah yang dapat melakukan kegiatan selanjutnya yaitu 

kegiatan inti. 

2) Kegiatan inti merupakan suatu pengalaman belajar yang banyak 

menggunakan waktu untuk melakukan pembelajaran secara ilmiah. 

Dengan demikian tenaga pendidik perlu mendesain RPP secara 

sistematis dan sesuai dengan langkah – langkah ilmiah. Kegiatan 

peserta didik sendiri dapat berupa : 

a) Mampu memahami konsep – konsep pembelajaran. 

b) Mampu melakukan proses pembelajara n dengan tercapainya 

tujuan pembelajaran. 

c) Mampu memahami materi yang diajarkan. 

d) Keterampilan peserta didik (mengamati, menanya, menalar, 

mencoba lalu mengkomunikasikan). 
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3) Dalam kegiatan penutup peserta didik dapat diarahkan kepada validasi 

temuan serta pengayaan materi yang telah dipelajari (Musfiqon & 

Nurdiansyah, 2015 : 55). 

4. Asam dan Basa 

a. Pengertian Asam Basa 

1) Teori Asam Basa Menurut Arrhenius 

Svante August Arhenius pada tahun 1807 mengatakan bahwa 

asam merupakan suatu senyawa jika dilarutkan kedalam air akan 

menghasilkan ion H
+
.  

HCl(aq) → H
+
(aq) + Cl

-
(aq) 

Arrhenius mengatakan bahwa basa merupakan suatu senyawa 

yang jika dilarutkan kedalam air maka akan menghasilkan ion OH
-
. 

NaOH(aq) → Na
+
(aq) + OH

-
(aq) 

Berdasarkan pengertian asam basa menurut Arrhenius dapat 

disimpulkan bahwa : 

a) Senyawa yang menghasilkan ion H
+ 

(bersifat asam) adalah 

HCl, HNO3, H2SO4, dan CH3COOH. 

Senyawa yang menghasilkan ion OH
-
 (bersifat basa) adalah NaOH, 

Ba(OH)2, NH3, CH3NH2 (Sutresna et al., 2018 : 132-133). 

2) Teori Asam Basa Menurut Bronsted-Lowry 

Pada tahun 1923 Johanes N. Brownsted dan Thomas M. 

Lowry mengatakan bahwa asam merupakan suatu senyawa yang 

dapat memberikan proton (H
+
) atau disebut juga sebagai donor 
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proton sedangkan basa merupakan suatu seyawa yang dapat 

menerima proton (H
+
) atau disebut juga aseptor proton (Utami et 

al., 2009 : 147).  

Menurut kedua peneliti, asam adalah donor proton sedangkan 

basa adalah akseptor proton (Petrucci, Harwood, 2008: 287). 

Proton yang dimaksud ialah atom hidrogen yang kehilangan 

elektronnya. Perhatikan reaksi asam basa dibawah ini:  

HCOOH + H2O → HCOO
-
 + H3O

+
 

  asam  basa  basa  asam 

konjugasi  konjugasi 

HCOOH ialah asam, dikarenakan ia menyumbangkan proton 

kepada H2O membentuk HCOO dan H3O
+
. H2O dikatakan basa 

sebab menerima proton. Reaksi ini merupakan reaksi 

kesetimbangan, dan HCOO
-
 terbentuk dari reaksi HCOOH dan 

H2O. HCOO
-
 merupakan basa konjugasi, sebab HCOO

-
 

mendapatkan proton dari H3O
+
, sedangkan H3O

+
 merupakan asam 

konjugasi karena H3O
+
 memberikan protonnya. H3O

+
 disebut 

sebagai ion hidronium yang merupakan gabungan dari satu proton 

dan satu molekul air. Asam di bagian kiri pada persamaan reaksi 

diatas, berhubungan dengan basa yang terletak setelah tanda panah. 

Asam dan basa ini dikatakan saling berkonjugasi. HCOOH adalah 

asam konjugat dari basa HCOO
-
 , sedangkan H2O adalah basa 

konjugat dari H3O
+
. Pasangan asam-basa konjugat mempunyai 

perbedaan satu H
+
. Air dapat berlaku sebagai asam maupun basa. 
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Zat yang seperti ini disebut amfiprotik dimana zat ini dapat 

bereaksi sebagai asam dengan kehadiran basa, dan bereaksi sebagai 

basa dengan kehadiran asam (David E. Goldberg, 2004: 112-113). 

a) Asam 

Zat dalam larutan disebut asam (HA) bila dapat 

melepaskan proton kepada molekul pelarut (HL). 

HA + HL → H2L
+
 + A 

Sebagai contoh HCl, HCN, dan CH3COOH dalam air. 

HCl(aq) + H2O(aq) → H2O
+
(aq) + Cl

-
(aq) 

HCN(aq) + H2O(aq) → H3O
+
(aq) + CN

-
(aq) 

CH3COOH(aq) + H2O(aq) → H3O
+
(aq) + CH3OO

-
(aq) 

Jadi, ternyata air bersifat basa bila terdapat asam 

didalamnya (Chang, 2005 : 144). 

b) Basa 

Adapun yang disebut basa (B) adalah zat yang dapat 

menerima proton dari pelarut (HL). 

B + HL → H+ + L 

Reaksi umum basa (B) dalam pelarut air adalah: 

B + H2O → BH
+
 + OH 

Contohnya : amoniak (NH3), hidrazin (N2H4), dan 

hidroksida (NH4OH). 

NH3(aq) + H2O(aq) → NH4
+
(aq) + OH

-
(aq) 

N2H4(aq) + H2O(aq) → N2H5
+
(aq) + OH

-
(aq) 

NH4OH(aq) + H2O(aq) → NH4OH2
+
(aq) + OH

-
(aq) 
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Contoh diatas menunjukkan bahwa air bertindak 

sebagai asam. Jadi, air dapat bersifat asam bila larutan 

mengandung basa, dan bersifat basa, bila larutan mengandung 

asam. Sifat yang demikian disebut amfoter (Chang, 2005 : 

145). 

c) Pasangan asam basa konjugasi 

Suatu asam lemah (HA) dalam larutan akan 

membentuk kesetimbangan. 

HA + HL ↔ H2L
+
 + A 

Hal ini berarti, H2L
+
 dapat pula bereaksi menjadi HL 

dengan melepaskan H
+
 kepada A

-
. sebaliknya A

-
 dapat berubah 

menjadi HA dengan menerima H
+
. Jadi, H2L

+
 bersifat asam 

dan A
-
 sebagai basa. Asam dan basa sebelah kiri disebut asam 

1 dan basa 1, sedangkan yang disebelah kanan disebut asam 2 

dan basa 2 (Syukri, S. 1999 : 387). 

3) Teori Asam Basa Menurut Lewis 

Senyawa bersifat basa bila senyawa dapat melepaskan atau 

memberikan sepasang elektron, sering dikenal dengan electron 

donor. Sedangkan senyawa bersifat asam bila dapat memerima 

atau menangkap sepasang elektron, hingga disebut sebagai electron 

acceptor (Syukri, 1999 : 393).  

Reaksi asam basa menurut Lewis dapat dilihat pada Gambar 

2.1 berikut : 
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Gambar 2.1 Struktur Lewis 

(Syukri, 1999 : 393) 

Pembentukan reaksi diatas dapat terjadi karena adanya ikatan 

koordinasi antara atom N yang memiliki pasangan elektron bebas 

dengan atom B. Peneliti Gilbert N. Lewis mengatakan bahwa teori 

asam basa lewis yang didasarkan pada pembentukan ikatan 

koordinasi. “Asam adalah suatu partikel yang dapat membentuk 

ikatan kovalen koordinasi dengan cara menerima pasangan 

elektron dari partikel lain. Sedangkan pembentukan ikatan 

koordinasi pada basa dapat terbentuk dari salah satu atom yang 

memberikan pasangan elektron .” 

b. Sifat Asam dan Basa 

1. Sifat Asam  

a) Asam dapat diarasakan apabila larutan tersebut terasa masam 

pada saat mencicipinya, seperti : cuka yang mempunyai rasa 

dari asam asetat, dan lemon seta buah-buahan sitrun lainnya 

yang mengandung asam sitrat. 

b) Asam dapat mengubah warna pada zat warna tumbuhan, 

misalnya mengubah warna lakmus dari biru menjadi merah. 

c) Asam dapat bereaksi dengan logam tertentu seperti seng, 

magnesium dan besi yang menghasilkan gas hodrogen. 
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d) Asam dapat bereaksi dengan karbonat dan bikarbonat seperti 

Na2CO3, CaCO3 dan NaHCO3 menghasilkan gas 

karbondioksida. 

e) Larutan asam dalam air dapat menghantarkan arus listrik 

(Petrucci, 2008 : 286). 

2. Sifat Basa 

a) Basa memiliki rasa pahit. 

b) Basa dapat dirasakan apabila larutan tersebut terasa getir dan 

terasa licin pada saat mencicipinya. 

c) basa dapat bereaksi dengan logam tertentu seperti seng, 

magnesium, dan besi menghasilkan ion basa tertentu. 

d) Basa dapat menyebabkan perubahan warna pada zat warna 

tumbuhan, misalnya dari warna lakmus merah menjadi biru. 

e) Larutan basa dalam air menghantarkan arus listrik (Petrucci, 

2009 : 286). 

c. Jenis Senyawa Asam dan Basa 

Senyawa asam dapat dikelompokkan seperti berikut : 

1) Asam monoprotik, merupakan suatu senyawa asam yang dapat 

melepaskan hanya satu elektronn ion H
+
. Contoh HCl, HBr, HNO3, 

dan CH3COOH. 

2) Asam poliprotik, merupakan suatu senyaa yang dapat melepaskan 

lebih dari satu ion H
+
. 
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3) Asam diprotik, merupakan suatu senyawa yang dapat melepaskan 

dua ion H
+
 contoh H2SO4, H2CO3 dan H2S. 

4) Asam triprotik, merupakan suatu senyawa yang hanya dapat 

melepaskan tiga ion H
+
. Senyawa ini dibedakan menjadi : 

a) Asam biner, yaitu asam yang mengandung unsur H dan unsur 

non logam lainnya (hidrida non logam). Contoh HCl, 

HBr, dan HF. 

b) Asam oksi, yaitu asam yang mengandung unsur H, O, dan unsur 

lainnya. Contoh HNO3, H2SO4, HClO3. 

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

Contoh CH3COOH dan HCOOH. 

Senyawa basa dapat dikelompokkan berdasarkan berikut : 

1) Senyawa atau zat basa yang dapat melepaskn ion OH
- 

yaitu basa 

monohidroksi, (NaOH, KOH, NH4OH). 

2) Basa polihidroksi merupakan senyawa atau zat basa yang dapat 

melepaskan lebih dari satu ion OH
-
.
   

 

3) Basa dihidroksi, yaitu senyawa basa yang dapat melepaskan dua 

ion OH
–
. Contoh Mg(OH)2 dan Ba(OH)2. 

4) Basa trihidroksi adalah senyawa basa yang melepaskan 

tiga ion OH
–
. Contoh Fe(OH)3 dan Al(OH)3 (Pratana & Wiyarsi, 

2009 : 152). 
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d. Indikator Asam dan Basa 

1) Kertas Lakmus 

Kertas berpori direndam dalam larutan indikator, kemudian 

dikeringkan. Jika kertas ini dibasahi dengan larutan yang sedang 

diuji, terjadi warna yang dapat digunakan sebagai penentu pH 

larutan. Kertas ini lazim disebut kertas lakmus (Petrucci, 

1987). 

2) Larutan Indikator 

Banyak indikator asam basa adalah pigmen tumbuhan, 

contohnya, dengan mendidihkan irisan kubis merah dalam air kita 

dapat mengekstraksi pigmen yang menunjukkan berbagai warna 

pada berbagai pH. Dengan adanya indikator tersebut dapat dengan 

mudah diketahui apakah zat tersebut bersifat asam atau basa.  

Indikator asam basa dapat di lihat pada tabel 2.2 berikut : 

Tabel 2.2 Indikator asam basa 

Indikator Warna pH 

Asam    Basa 

Timol Biru Merah  Kuning 1,2 – 2,8  

Bromofenol Biru Kuning  Ungu kebiruan 3,0 – 4,6 

Metil Jingga Jingga  Kuning  3,1 – 4,4 

Metil Merah  Merah Kuning  4,2 – 6,3 

Klorofenol Biru Kuning  Merah  4,8 – 6,4 

Bromotimol Biru Kuning  Biru  6,0 – 7,6 

Kresol Merah  Kuning  Merah  7,2 – 8,8 

Fenolftalein  Tak bewarna Pink 

kemerahan 

8,3 – 10,0 
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3) Indikator Alam 

Banyak indikator asam-basa adalah pigmen dari tumbuhan. 

Contohnya dengan cara mendidihkan irisan kubis merah dalam air 

kita dapat mengekstraksi pigmen yang menunjukkan perubahan 

warna berbagai pH (Nana Sutresna, 2016 : 135). 

e. pH Asam dan Basa 

Nilai [H
+
], [OH

-
], dan KW sangatlah kecil dan terpaksa ditulis 

dalam pangkat negatif yang berarti –log. 

Dengan demikian [H
+
], [OH-], dan KW dapat dinyatakan 

dengan pH, pOH, dan pKW. Pada suhu kamar (25ᵒC), air mempunyai:  

pH + pOH  = pKw =14. 

pH   = -log [H+] 

pOH  = -log [OH-] 

pKW  = -log KW 

(Unggul Sudarmo, 2006 : 143). 

B. Penelitian Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan Isniatun Hasanah, dkk. Pada tahun 2021 

didapatkan hasil sebesar 88,79% pada saat melakukan uji lapangan 

dengan kriteria sangat tinggi, sehingga modul ini sangat layak digunakan 

pada saat proses pembelajaran disekolah pada penelitian ini 

menggunakan tahapan ADDIE. Terdapat kesamaan dalam penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan model pengembangan 

ADDIE sampai pada uji coba terbatas (development), perbedaannya 
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dalam penelitian ini menggunakan materi pokok asam basa sedangkan 

penelitian sebelumnya menggunakan materi pokok larutan penyangga.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Julia, dkk. Dalam penelitiannya 

menggunakan model 4-D, dengan teknik pengumpulan datanya yaitu 

berupa angket. Setelah melakukan uji coba produk maka didapat hasil 

dengan tingkat validitasnya yaitu 98,25% dan tingkat praktikalitasnya 

94,14% sehingga produk terseebut dengan kriteria sangat praktis untuk 

dikembangkan (Julia et al., 2019). Terdapat perbedaan dalam penelitian 

ini yaitu materi pokok pada penelitian sebelumnnya adalah 

keseimbangan kimia sedangkan pada penelitian ini menggunakan materi 

pokok asam basa. 

3. Penelitian yang di lakukan oleh Asmi Yunda, dkk. Menggunakan tahapan 

ADDIE dan didapat perhitunganya yaitu tingkat validitas yang sangat 

tinggi mencapai momen kappa 0,81 dan momen kappa secara berurutan 

sekitar 0,85 dan 0,84 ini menunjukkan validitas dan kepraktikalitas dari 

e-modul. Dapat disimpulkan bahwa menggunakan emodul dalam 

pembelajaran berhasil mendapatkan validitas yang sangat tinggi dan 

tingkat praktikalitas guru dengan peserta didik berjalan dengan baik. 

Sehingga dapat menciptakan minat dan motivasi siswa dalam belajar 

kimia (Asmiyunda et al., 2018 : 161). Terdapat perbedaan dalam 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini 

menggunakan materi pokok asam basa dengan model pengembangan 
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ADDIE sedangkan penelitian sebelumnnya menggunakan materi pokok 

koloid dengan model pengembangan ADDIE. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Santri Yuli Ernica dan Hardeli 

menggunakan tahapan pengembangan Plomp. Dapat disimpulkan 

mempunyai hasil kategori levalidan dan kepraktikalitas yang sangat 

tinggi, model penelitian dan pengembangan didapatkan hasil prototipe 

final berupa emodul dengan kevalidan dan kepraktisan dari pendekatan 

saintifik pada meteri koloid kelas XI SMA/MA (Ernica & Hardeli, 2019 : 

819). Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

pada penelitian sebelumnya menggunakan materi pokok hidrokarbon 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan materi pokok asam basa, 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Nalarita dan Tomi Listiawan 

menggunakan tahapan pengembangan ADDIE. Berdasarkan 

penelitiannya didapatkan hasil dimana kevalidan terhadap produk yaitu 

sekitar 90,79% dan untuk uji praktikalitas didapatkan hasil 80,02% hal 

ini menunjukkan bahwa produk sangat layak untuk dikembangkan 

(Nalarita & Listiawan, 2018 : 94). Terdapat persamaan dalam penelitian 

ini yaitu model pengembangan yang digunakan adalah ADDIE sampai 

pada tahapan uji terbatas (development) namun materi pokok yang 

digunakan berbeda, pada penelitian sebelumnya menggunakan materi 

pokok hidrokarbon, sedangkan pada penelitian ini menggunakan materi 

pokok asam basa.  
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C. Konsep Operasional  

Konsep operasional merupakan suatu ide yang digunakan sebagai 

keputusan untuk mengukur variabel yang ada dalam suatu penelitian. Pada 

penelitian ini memiliki rancangan penelitian yaitu : 

1) Variabel terikat (x) pada penelitian ini adalah desain dan uji coba  e-

modul. 

2) Variabel bebas (y) pada penelitian ini adalah kelayakan modul yang 

dikembangkan dengan pendekatan saintifik. 

Dari variabel tersebut dapat diekplorasi berdasarkan pemeriksaan berikut : 

1. E-modul  

E-modul atau modul elektronik merupakan sutu penyajian dari 

suatu modul dalam wujudnya seperti digital yang berisikan suatu materi 

pembelajaran dan dilengkapi dengan gambar yang dapat diakses melalui 

handphone ataupun komputer (Herawati & Muhtadi, 2020 : 56). 

2. Pendekatan Saintifik 

Pendekatan saintifik merupakan suatu model pembelajaran yang 

menggunakan metode ilmiah dalam kegiatan belajarnya, dimana peserta 

didik dapat mengeksplorasi tentang materi pembelajaran berdasarkan 

langkah – langkah berikut : 

a. Mengamati (Observing) 

Tahapan pertama ini peserta didik dapat mengamati materi 

pembelajaran dalan bentuk buku maupun objek yang sesuai dengan 
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materi pembelajaran. Pada tahapan ini bisa menggunakan alat bantu 

seperti mikroskop dan lain sebagainya. 

b. Menanya (Questioning) 

Kegiatan pada tahapan ini dilakukan oleh peserta didik dengan 

membuat dan mengajukan pertanyaan yang relevan mengenai materi 

pembelajaran. Kegiatan ini bisa dilakukan secara mandiri atau 

berdiskusi secara kelompok. 

c. Mengumpulkan Informasi (Experimenting) 

Pada tahapan ini dilakukan dimana peserta didik dapat mencari 

tahu dengan menggali atau mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber tentang materi pembelajaran. 

d. Mengasosiasi (Associating) 

Tahapan ini merupakan suatu tahapan yang menjadi proses dimana 

cara berfikir yang logis dan sistematis terhadap fakta yang dapat 

diamati sehingga memperoleh suatu kesimpulan dalam bentuk sebuah 

pengetahuan yang mudah dimengerti.  

e. Mengkomunikasikan (Communicating) 

Pada tahapan terakhir ini guru memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengkomunikasikan hasil belajar yang didapat 

dan berbagi kepada teman lainnya untuk bertukar pikiran (Musfiqon 

& Nurdiansyah, 2015 : 42). 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Research and 

Development (R&D). Penelitian dan pengembangan bertujuan untuk 
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menampilkan produk melalui prosess pengembangan, untuk teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan wawancara. Pada 

penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE. Berikut siklus 

dalam tahapan ADDIE, dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Prosedur Pengembangan E-modul Model ADDIE 

(Nalarita & Listiawan, 2018 : 87) 

Berdasarkan gambar pada 2.2 pengembangan produk penelitian ini 

terdiri dari 5 tahapan yaitu : 

a. Analyze 

Pada tahapan ini kegiatan utamanya adalah menganalisis perlunya 

pengembangan bahan ajar dalam tujuan pembelajaran, beberapa analisis 

yang dilakukan yaitu Analisis kinerja, Analisis siswa, Analisis konsep, 

Analisis tujuan pembelajaran (Arofah & Cahyadi, 2019 : 36). 

b. Design  

Tahapan desain meliputi beberapa perencanaan pengembangan bahan 

ajar diantaranya meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:  

a) Penyusunan bahan ajar dalam pembelajaran kontektual dengan 

mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk menentukan 

materi pembelajaran berdasarkan fakta, konsep, prinsip dan 

Evaluation  

Development 

Implementation Design 
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prosedur, alokasi waktu pembelajaran, indikator dan instrumen 

penilaian siswa.  

b) Merancang skenario pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar 

dengan pendekatan pembelajaran. 

c) Pemilihan kompetensi bahan ajar.  

d) Perencanaan awal perangkat pembelajaran yang didasarkan pada 

kompetensi mata pelajaran. 

e) Merancang materi pembelajaran dan alat evaluasi belajar dengan 

pendekatan pembelajaran (Arofah & Cahyadi, 2019). 

c. Development  

Pengembangan dalam Model ADDIE berisi kegiatan realisasi 

rancangan produk dalam hal ini adalah bahan ajar. Langkah 

pengembangan dalam penelitian ini meliputi kegiatan membuat dan 

memodifikasi bahan ajar. Dalam tahap desain telah disusun kerangka 

konseptual pengembangan bahan ajar. Dalam tahap pengembangan 

kerangka konseptual tersebut direalisasikan dalam bentuk produk 

pengembangan bahan ajar yang siap diimplementasikan sesusai dengan 

tujuan. Dalam melakukan langkah pengembangan bahan ajar, ada dua 

tujuan penting yang perlu dicapai antara lain adalah :  

a) Memproduksi atau merevisi bahan ajar yang akan digunakan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.  

b) Memilih bahan ajar terbaik yang akan digunakan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran (Arofah & Cahyadi, 2019 : 36). 
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d. Implementation  

Merupakan tahapan untuk mengimplementasikan rancangan bahan ajar 

yang telah dikembangkan pada situasi yang nyata dikelas. Materi bahan 

ajar yang telah dikembangkan disampaikan sesuai dengan 

pembelajaran. Seteleh diterapkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran 

kemudian dilakukan evalusai awal untuk mem- berikan umpan balik 

pada penerapan pengembangan bahan ajar berikutnya. Tujuan utama 

dalam langkah implentasi adalah membimbing siswa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran, menjamin terjadinya pemecahan masalah untuk 

mengatasi persoalan yang sebelumnya dihadapi oleh siswa dalam 

proses pembejaran (Arofah & Cahyadi, 2019 : 37). 

e. Evaluation 

Evaluasi adalah tahapan terakhir dari sebuah proses yang dilakukan 

untuk memberikan nilai terhadap pengembangan bahan ajar dalam 

pembelajaran. Evalusi dilakukan dalam dua bentuk yaitu evalusi 

formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan pada 

setiap akhir tatap muka dalam mingguan sedangkan evalusi sumatif 

dilakukan setelah kegiatan berakhir secara keseluruhan dalam semester 

(Arofah & Cahyadi, 2019 : 37) 

D. Kerangka Berfikir 

Kerangka pikir dari permasalahan yang muncul pada latar belakang 

bahwa sistem pembelajaran yang masih berpusat pada guru, hanya 

beberapa siswa saja yang menanggapi apa saja kegiata yang dilakukan 
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oleh guru didalam kelas. Saat proses pembelajaran secara offline 

berlangsung kebanyakan siswa tidak begitu aktif dan bertanggung jawab 

atas tugas ataupun latihan yang diberikan oleh guru. Pada saat 

pembelajaran daring hanya beberapa siswa  yang mengikuti pembelajaran. 

Saat pembelajaran siswa hanya terpaku dengan buku paket yang 

direkomendasikan dari pihak sekolah namun penjelasan yang ada dalam 

buku paket tersebut membuat siswa sulit untuk memahami bahasa yang 

ada didalam buku paket kimia, karena kurangnya pembahasan oleh guru 

kimia untuk membahas materi yang ada di buku paket tersebut. Selama 

pembelajaran daring guru hanya menggunakan bahan ajar seperti power 

point, video pembelajaran dari youtube, guru juga mengirimkan tugas 

kepada siswa melalui Whatsapp group dan google class room.  

Solusi dari permasalahan diatas yaitu guru bisa menerapkan bahan 

ajar seperti E-modul sebagai penunjang proses pembelajaran berlangsung 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam belajar. E-modul 

ini di kembangkan dengan model ADDIE (Analyze, design, Development, 

Evaluation, Implementation). Namun pada penelitian ini hanya sampai 

pada tahapan development. Gambaran kerangka berpikir dapat dilihat pada 

gambar 2.3. 
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Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir 

Analisis Kebutuhan 

Perumusan Tujuan 

Pengembangan Instrumen 

Penulisan Media Pembelajaran 

Analyze 

Kebutuhan dan kompetensi yang 

diperlukan harus dianalisis 

Design  

Menentukan tujuan, konsep 

materi, serta media pembelajaran  

Development  

Hasil yang diharapkan  

E-Modul dapat digunakan dengan 

praktis 

Uji Coba Terbatas 

Melakukan uji coba 

praktikalitas guru dan 

siswa 

Validasi produk 

1. Validator media 

2. Validator materi 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester ganjil TA. 2021/2022 dan 

penelitian ini akan dilakukan pada kelas XII IPA SMA Negeri 2 Siak Hulu. 

B. Objek dan Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa subjek dan objek penelitian 

seperti subjek dalam penelitian ini yaitu 12 orang siswa kelas XII IPA SMA 

Negeri 2 Siak Hulu, terdapat 2 orang Validator (1 ahli materi dan 1 ahli 

media) dalam penelitian ini validatornya merupakan guru kimia, dan terdapat 

2 orang guru kimia kelas XI SMA Negeri 2 Siak Hulu. Objek dalam 

penelitian ini adalah desain dan uji coba e-modul dalam penelitian ini dibuat 

dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word  2010 dan dalam e-modul ini 

dapat melakukan pendekatan yaitu dengan pendekatan saintifik Materi dalam 

e-modul ini hanya materi asam basa kelas XI. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan kelompok dari orang – orang, benda, 

peristiwa, atau barang yang diminati oleh peneliti untuk diteliti. Populasi juga 

bisa dikatakan sebagai jumlah keseluruhan dari satuan individu yang 

karakteristiknya hendak diteliti (Kurniawati, 2020 : 113). Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII SMAN 2 Siak Hulu. 

Sampel merupakan sebagian besar dari populasi yang karakteristiknya akan 

atau hendak diteliti, dimana ia telah mewakili secara keseluruhan sifat dan
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karakter dari populasi (Kurniawati, 2020 : 126). Sedangkan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu 1 kelas  eksperimen. Sampel dipilih 

secara simple random sampling dengan 15 orang siswa kelas XII IPA SMAN 

2 Siak Hulu. 

D. Jenis dan Prosedur Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian dan 

pengembangan (Reserch & Development) dengan menggunakan tahapan 

ADDIE yaitu suatu proses atau langkah – langkah yang dilakukan dalam 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang 

telah ada.  

Jenis data diperoleh dari data kuantitatif dan kualitatif. Dimana 

data kuantitatif diperoleh dari angket hasil dari penilaian kevalidan yang 

telah diisi oleh para ahli media dan ahli materi. Data kualitatif diperoleh 

dari penilaian atas tanggapan atau saran para ahli mengenai kevalidan 

dan kelayakan produk.  

2. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan model ADDIE dengan tahapan – 

tahapan yaitu : tahapan analyze, tahapan design, tahapan development,  

tahapan implementation, tahapan evaluation. Langkah yang harus 

dilakukan dalam prosedur penelitian untuk menghasilkan produk e-

modul yang diharapkan menggunakan tahapan ADDIE. Pada penelitian 

ini hanya sampai pada tahapan development. 
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a. Analyze 

 Pada tahapan pertama ini dilakukan dengan menentukan suatu 

definisi mengenai materi pembelajaran serta menerapkan syarat – 

syarat apa saja untuk memulai pembelajaran yang sesuai dengan 

ketentuan – ketentuan yang ada pada kurikulum 2013. Adapun 

tahapan ini meliputi 5 langkah pada tahapan ini terdapat beberapa 

langkah yang harus dilakukan yaitu : 

1. Analisis kinerja  

Dalam tahapan ini mulai dimunculkan masalah dasar yang 

dihadapi dalam pembelajaran (Arofah & Cahyadi, 2019 : 57). 

2. Analisis ujung depan 

Pada langkah ini menggunaan ketentuan dari kurikulum 2013 

sebagai acuan untuk melanjutkan langkah selanjutnya. Sehingga 

proses belajar mengajarnya sesuai dengan tahapan dari tuntutan 

kurikulum 2013 dan mendapatkan proses pembelajaran yang 

diharapkan pada kurikulum 2013.  

3. Analisis siswa atau peserta didik 

Setiap tenaga pendidik harus tau yang namanya karakteristik 

dari setiap peserta didik, dimana tenaga pendidik bisa 

melakukannya dengan menganalisis usia, perkembangan anak, 

sehingga dapat mengenali sikap dan tingkah laku dari peserta 

didik kelas XI di SMA Negeri 2 Siak Hulu. Analisis ini 
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bertujuan untuk mengetahui itngkat kemampuan siswa yang 

beragam. 

4.  Analisis tugas 

Dalam tahapan ini dapat dilakukan dengan menentukan KD atau 

kompetensi dasar terhadap materi pembelajaran kimia asam basa 

kelas XI yang akan disampaikan (Ernica & Hardeli, 2019 : 814). 

5. Analisis konsep 

Dalam analisis konsep dapat dilakukan dengan menentukan 

suatu konsep pembelajaran mengenai materi asam basa yang 

menjadi dasar untuk melanjutkan pembelajaran Analisis ini 

dilakukan dengan membuat : 

a) Penyusunan bahan ajar dalam pembelajaran kontektual 

dengan mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar 

untuk menentukan materi pembelajaran berdasarkan fakta, 

konsep, prinsip dan prosedur,  alokasi waktu pembelajaran, 

indikator dan instrumen penilaian siswa. 

b) Merancang skenario pembelajaran atau kegiatan belajar 

mengajar dengan pendekatan pembelajaran mengenai asam 

basa. 

c) Pemilihan kompetensi bahan ajar mengenai asam basa. 

d) Perencanaan awal perangkat pembelajaran yang didasarkan 

pada kompetensi mata pelajaran. 
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e) Merancang materi pembelajaran dan alat evaluasi belajar 

dengan pendekatan pembelajaran (Arofah & Cahyadi, 2019 

: 36). 

6. Perumusan Tujuan 

Berdasarkan tuntukan kurikulum 2013 maka tujuan 

pembelajaranpun harus mengacu kepada tuntutan kurikulum 

2013. 

Tujuan dari analisis fakta, konsep, prinsip dan prosedur 

materi pembelajaran adalah untuk mengidentifkasi bagian-bagian 

utama materi yang akan diajarkan dan disusun secara sistematik. 

Analisis ini dapat dijadikan dasar untuk menyusuk rumusan tujuan 

pembelajaran (Arofah & Cahyadi, 2019 : 37). 

b. Design (perancangan) 

Dalam tahapan ini dilakukan dengan menyiapkan kerangka e-

modul yang meliput yaitu :  

1) Penyusunan tes acuan pokok  

Salah satu tes acuan pokok pada penelitian ini yaitu 

dengan adanya soal evaluasi. Soal – soal evaluasi tersebut 

merupakan komponen dalam penyusunan e-modul dengan 

tujuan untuk melihat hasil belajar siswa dengan materi yang 

telah disajikan pada e-modul. 
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2) Pemilihan media 

Untuk pemilihan media harus menyesuaikan dengan 

analisis konsep yang sudah dibuat, sehingga dapat 

menampilkan penampilan yang menarik sesuai dengan 

rancangan. Media yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

berupa, gambar, animasi, dan video.  

3) Pemilihan format 

Pemilihan format disini sebagai suatu aplikasi dari 

media yang dilakukan agar sesuai dengan yang diinginkan. 

Dalam penelitian ini untuk penyusunan dari e-modul 

menggunakan aplikasi Microsoft Word 2010, didalamnya 

sudah terdapat gambar, link akses, serta video pembelajaran.  

4) Rancangan awal  

Rancangan awal dapat dihasilkan setelah pemilihan 

media dan pemilihan format. Rancangan awal yang dihasilkan 

dapat berupa : 

a) Cover  

b) Kata pengantar 

c) Daftar  isi  

d) Petunjuk pengguaan e-modul 

e) Tujuan pembelajaran 

f) Materi pembelajaran 

g) Prosedur kegiatan 
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h) Informasi tambahan 

i) Rangkuman materi pembelajaran 

j) Soal – soal latihan 

k) Daftar pustaka 

l) Kunci jawaban  

m) Glosarium  

c. Development  

Development merupakan tahap yang dilakukan untuk 

menghasilkan e-modul yang sudah diperbaiki berdasarkan 

masukan dari para ahli. Meskipun dari tahap perancang sudah 

dihasilkan rancangan awal namun produk yang dihasilkan masih 

perlu penyempurnaan sebelum diuji cobakan tahapan ini terdiri 

dari :  

1) Validasi  

Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan saran dan 

krikitan dari validator yang ahli dibidangnya dalam 

memberikan masukan terhadap e-modul yang dihasilkan 

(Asmiyunda et al., 2018 : 159).  

Dalam penelitian ini terdapat 2 validator yang akan 

melakukan penilaian terhadap e-modul yang akan diteliti, 2 

validator tersebut yaitu validator ahli media dan validator ahli 

materi. 
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2) Simulasi 

Pada tahapan ini dilakukan pengecekan secara keseluruhan 

dari e-modul yang dibuat sebelum diuji cobakan kepada 

peserta didik (Asmiyunda et al., 2018 : 159). 

3) Uji coba terbatas  

Uji coba terbatas dilakukan dengan uji praktikalitas. Uji 

praktikalitas dilakukan oleh guru dan peserta didik 

(Asmiyunda et al., 2018 : 159).  

Dalam penelitian ini dilakukan uji coba praktikalitas 

terhadap dua orang guru kimia di SMA Negeri 2 Siak Hulu, 

dan 15 orang siswa kelas XII Mipa 3. 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan angket dan 

wawancara.  

1. Wawancara merupakan salah satu bentuk instrumen evaluasi jenis non tes 

yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab baik secara langsung 

tanpa alat perantara maupun secara tidak langsung. Wawancara bertujuan 

untuk memperoleh informasi guna menjelaskan permasalahan yang terjadi 

dalam keadaan tertentu (Kurniawati, 2019 : 157). 

2. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab (Kurniawati, 2019 : 148). 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 

kualitatif dan kuantitatif. 

1. Analisis  Deskriptif  Kualitatif 

Berdasarkan informasi – informasi yang didapat maka dapat pula 

melakukan analisis deskriptif kualitatif dengan memperoleh suatu 

masukan atau kesimpulan baik kritik maupun saran yang akan dilakukan 

sebuah perbaikan terhadap produk. Teknik ini dapat digunakan untuk 

mengelolah data hasil review dari ahli media, ahli materi pembelajaran, 

dari guru mata pelajaran mengenai produk yang dikembangkan. 

2. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Dalam analisis ini merupakan suatu cara dalam melakukan pengolahan 

data dengan menyusun secara sistematis baik dalam bentuk angka 

maupun persentase mengenai suatu objek yang akan diteliti sehingga 

memperoleh suatu kesimpulan.  

1) Analisis hasil uji validitas 

Analisis uji validasi e-modul dilakukan dengan beberapa langkah 

yaitu : 

a) Memberikan skor jawaban dengan kriteria sebagai berikut : 

SB   = Sangat Baik  (4) 

B  = Baik    (3) 

TB  = Tidak Baik   (2) 

STB  = Sangat Tidak Baik (1) 
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b) Nilai dalam persentase 

                   
                    

               
       

(Nalarita & Listiawan, 2018 : 89) 

c) Menginterprestasikan data berdasarkan tabel 3.1 berikut : 

Tabel 3.1 Iterprestasi Data Validitas E-Modul 

No Interval Kriteria 

1. 81% - 100 % Sangat Praktis 

2. 61% - 80% Praktis 

3. 41% - 60% Kurang Praktis 

4. 0% - 40% Sangat Tidak Praktis 

(Hasanah et al., 2021 : 67) 

2.) Analisi dalam uji praktikalitas 

Analisis uji Praktikalitas dilakukan dengan beberapa langkah yaitu : 

a) Memberikan nilai dengan skor jawaban : 

SB   = Sangat Baik  (4) 

B  = Baik    (3) 

TB  = Tidak Baik   (2) 

STB  = Sangat Tidak Baik (1) 

b) Nilai dalam persentase 

                   
                    

               
       

(Nalarita & Listiawan, 2018 : 89) 
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c) Menginterprestasikan data berdasarkan tabel 3.2 berikut :  

Tabel 3.2 Interprestasi Data Validitas E-Modul 

No Interval Kriteria 

1. 81% - 100 % Sangat Praktis 

2. 61% - 80% Praktis 

3. 41% - 60% Kurang Praktis 

4. 0% - 40% Sangat Tidak Praktis 

(Hasanah et al., 2021 : 67)
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terhadap 

desain dan uji coba e-modul berbasis pendekatan saintifik pada 

pembelajaran kima asam basa didapatkan kesimpulan yaitu : 

1. Desain dan uji coba e-modul dibuat dengan menggunakan aplikasi 

microsoft word 2010. Sebelum melakukan perancangan terlebih 

dahulu mengumpulkan bahan berupa materi asam basa, gambar dan 

video yang terkait dengan materi, sehingga dengan bahan tersebut e-

modul bisa dirancang semenarik mungkin dengan microsoft word 

2010. 

2. Desain dan uji coba e-modul berbasis pendekatan saintifik pada 

pembelajaran kimia asam basa dinyatakan sangat valid oleh ahli 

media dan ahli media pembelajaran dengan persentase 88% dengan 

kriteria “sangat valid”. Hal ini dapat dilihat dari penilaian oleh ahli 

media dengan persentase 88% dengan kriteria “sangat valid”, dan ahli 

materi dengan persentase 86% “dengan kriteria “sangat Valid”. 

3. Desain dan uji coba e-modul berbasis pendekatan asaintifik pada 

pembelajaran kimia asam basa dinyatakan sangat praktis dan layak 

oleh guru mata pelajaran kimia dengan persentase 89% dan persentase 

dari peserta didik 91% dengan kriteria sangat praktis. 
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B. Saran 

Berdasarkan penelitian e-modul pembelajran maka penulis menyarankan 

sebagai berikut : 

1. E-modul ini sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran dari 

validator, untuk meningkatkan kualitas e-modul pembelajaran 

sebaiknya dilakukan perbaikan lebih lanjut. 

2. E-modul pembelajaran kimia ini membahas tentang materi asam basa 

diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat mendesain e-modul 

kimia dengan materi lain. 

3. Pada peneliti selanjutnya e-modul ini sebaiknya diuji cobakan pada 

kelompok belajar yang lebih luas sehingga dapat diketahui keefektifan 

dari produk yang dikembangkan, dan bisa melanjutkan tahapan dari 

model pengembangan ADDIE. 
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SILABUS MATA PELAJARAN KIMIA 

(Peminatan Bidang MIPA) 

Satuan Pendidikan  : SMAN 2 Siak Hulu 

Mata Pelajaran  : Kimia 

Kelas   : XI (Sebelas) 

Alokasi Waktu : 3 Jam pelajaran / Minggu 

Kompetensi Inti : 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 

responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

Lampiran A.1 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran 

3.10 Menganalisis sifat larutan 

berdasarkan konsep asam 

basa dan / atau pH larutan. 

 Asam dan Basa 

Perkembangan 

konsep asam 

dan basa 

 Indikator 

 pH asam lemah, 

basa lemah, dan 

pH asam kuat 

basa kuat 

Mengamati (Observing) 

 Mencari informasi dengan cara membaca atau melihat, atau mengamati dan 

menyimpulkan data percobaan untuk memahami teori asam basa, indikator alam, dan 

indikator kimia, pH (asam/basa lemah, asam/basa kuat). 

Menanya (Questioning) 

 Adakah bahan disekitar kita yang dapat berfungsi sebagai indikator? 

 Apa perbedaan antara asam kuat dan basa lemah dengan asam lemah dan basa kuat? 

Mengumpulkan Data (Eksperimenting) 

 Menganalisis teori asam basa berdasarkan konsep Arrhenius, Bronsted Lowry dan 

Lewis. 

 Mendiskusikan bahan alam yang dapat diguna-kan sebagai indikator. 

 Merancang dan mempresentasikan rancangan  percobaan indikator alam dan indikator 

kimia, untuk menyamakan persepsi. 

 Melakukan percobaan indikator alam dan indikator kimia. 

 Mendiskusikan perbedaan asam/basa lemah dengan asam/basa kuat 

 Merancang dan mempresentasikan rancangan percobaan membedakan asam/basa lemah 

dengan asam/basa kuat yang konsentrasinya sama dengan indikator universal atau pH 

4.10 Mengajukan ide / gagasan 

tetang penggunaan 

indikator yang tepat untuk 

menentukan keasaman 

asam/basa atau titrasi 

asam/basa. 

Lampiran A.1 
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meter untuk menyamakan persepsi 

 Melakukan percobaan membedakan asam/basa lemah dengan asam/basa kuat yang 

konsentrasinya sama dengan indikator universal atau pH meter 

 Mengamati dan mencatat hasil percobaan 

Mengasosiasi (Associating) 

 Menyimpulkan konsep asam basa 

 Mengolah dan menyimpulkan data bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator. 

 Menganalisis indikator yang dapat digunakan untuk membedakan asam dan basa atau 

titrasi asam dan basa 

 Memprediksi pH larutan dengan menggunakan beberapa indikator. 

 Menyimpulkan perbedaan asam /basa lemah dengan asam/basa kuat 

 Menghitung pH larutan asam/basa lemah dan asam/basa kuat 

 Menghubungkan asam/basa lemah dengan asam/basa kuat untuk mendapatkan derajat 

ionisasi ( α ) atau tetapan ionisasi ( Ka ) 

Mengkomunikasikan (Communicating) 

 Membuat laporan percobaan dan mempresen-tasikannya dengan menggunakan tata 

bahasa yang benar. 

 Mengkomunikasikan bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa 

Lampiran A.1 
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KATA PENGANTAR 

Perihal  : Permohonan Validasi Istrumen Angket 

Lampiran  : Satu Berkas 

Judul  : Desain dan Uji Coba E-Modul Berbasis Pendekatan Saitifik Pada  

  Materi Kimia Asam Basa 

Penyusun : Meilisa Afrisalni 

Kepada YTH : Validator Instrumen Angket 

Assalamu’alaikum, Wr. Wb 

Dengan hormat, 

 Sehubungan dengan dikembangkannya media pembelajaran berupa E-

Modul pada materi asam basa, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan 

saran terhadap media pembelajaran dan mengisi angket yang telah disediakan. 

Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang E-modul, 

sehingga dapat diketahui valid atau tidaknya media pembelajaran tersebut untuk 

digunakan. Penilaian, komentar, dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan 

digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari  media pembelajaran ini. 

Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi angket validasi media 

pembelajaran ini, saya ucapkan terimakasih. 

 Pemohon, 

 

 

                                                                                           MEILISA AFRISALNI 

                                                                                                       

NIM.11710724139 

Lampiran B.1 
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ANGKET UJI VALIDITAS DESAIN DAN UJI COBA E-MODUL 

BERBASIS PENDEKATAN SAINTIFIK PADA PEMBELAJARAN KIMIA 

ASAM BASA 

(Ahli Media) 

 

 

 

 

 

Judul  : Desain dan Uji Coba  E-Modul Berbasis Pendekatan Saintifik  

Pada Pembelajaran Kimia Asam Basa 

Penyusun : Meilisa Afrisalni 

Pembimbing  : Elvi Yenti S.Pd., M.Si 

Instansi : Pendidikan Kimia FTK UIN SUSKA RIAU 

Assalamu’alaikum, Wr. Wb 

Dengan hormat, 

 Sehubungan dengan dikembangkannya media pembelajaran berupa e-

modul pada materi asam basa, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan 

saran terhadap media pembelajaran dan mengisi angket yang telah disediakan. 

Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang E-modul, 

sehingga dapat diketahui valid atau tidaknya media pembelajaran tersebut untuk 

digunakan. Penilaian, komentar, dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan 

digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari  media pembelajaran ini. 

Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi angket validasi media 

pembelajaran ini, saya ucapkan terimakasih. 

 Pemohon, 

 

                                                                                           MEILISA AFRISALNI 

                                                                                                         

NIM.11710724139 

 

Hari/Tanggal  : 

Nama Validator : 

Profesi/Jabatan :  

Lampiran C.2 
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Petunjuk Pengisian 

Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek ( ) pada kolom 

yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir dalam lembar penilaian 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

Pedoman penilaian : 

Skor 1 Berarti "sangat tidak baik (STB)" bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak 

tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 

Skor 2 Berarti "tidak baik (TB)" bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak 

operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 

Skor 3 Berarti "baik (B)" bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, kurang 

mendukung ketercapaian tujuan. 

Skor 4 Berarti "sangat baik (SB)" bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, 

mendukung ketercapaian tujuan. 

 

Angket Uji Validitas Media Pembelajaran 

No Pernyataan Skala Penilaian 

1 2 3 4 

A. Kegrafikan (font, jenis, ukuran) 

1. Penggunaan font menarik     

2. Ukuran tulisan yang tersaji dalam e-modul sesuai     

3. Kesesuaian isi e-modul     

4. E-Modul tersaji sesuai dengan urutannya     

B. Tata Letak 

5. Penempatan dan penulisan judul yang sesuai     

6. Ketepatan huruf yang di gunakan sesuai dalam 

bahan ajar (e- modul)   

    

7. Penomoran dalam e-modul sesuai      

8. Adanya pembukaan media pembelajaran dengan 

Do’a membuat e-modul semakin menarik 
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No Pernyataan Skala penilaian 

1 2 3 4 

C. Ilustrasi 

9. Kesesuaian pemilihan background dalam media 

pembelajaran 

    

10. Penampilan cover yang sesuai dalam media 

pembelajaran 

    

No Pernyataan Skala Penilaian 

1 2 3 4 

11. Kaitan foto dan  vidio terhadap isi e-modul 

berkualitas 

    

12. Penggunaan warna yang menarik     

D. Penggunaan 

13. Dapat dengan mudah digunakan melalui 

handphone atau lebtop 

    

14. Link yang terdapat dalam E-Modul  mudah untuk 

diakses 

    

15. Dapat digunakan secara berulang     
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Penilaian Secara Umum 

No. Uraian A B C 

1. Penilaian secara umum terhadap instrumen 

penelitian Desain dan Uji Coba E-Modul 

Berbasis Pendekatan Saitifik Pada Materi Asam 

Basa 

   

 

Keterangan : 

A = Dapat digunakan tanpa revisi 

B = Dapat digunakan dengan revisi 

C = Tidak dapat digunakan 

Saran-saran :  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Pekanbaru, .................. 2021 

 Validator  

 

 

 

 

 (            ) 
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RUBRIK PENILAIAN PENGEMBANGAN E-MODUUL BERBASIS 

PENDEKATAN SAINTIFIK PADA PEMBELAJARAN KIMIA  

ASAM BASA 

NO Indikator Nilai Pedoman penilaian 

A. Aspek Kegrafikan, Jenis, Ukuran  

1. Penggunaan font menarik  4 

 

 

Jika semua penggunaan tata 

letak font sangat menarik 

dan sesuai dengan gambar 

3 Jika penggunaan tata letak 

font  menarik dan sesuai 

dengan gambar  

2 Jika penggunaan tata letak 

font kurang menarik dan 

sesuai dengan gambar 

1 Jika penggunaan tata letak 

font tidak menarik dan 

tidak sesuai dengan gambar 

2.  Ukuran yang tersaji dalam e-

modul sesuai 

4 

 

Jika semua ukuran tata 

letak  sangat menarik dan 

sesuai  

3 Jika ukuran tata letak  

menarik dan sesuai 

2 Jika ukuran tata letak  tidak 

menarik dan sesuai 

1 Jika ukuran tata letak  

sangat tidak menarik dan 

Lampiran C.3 
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tidak sesuai 

3.  Kesesuaian isi E-Modul 

1. Cover  

2. Kata pengantar  

3. Daftar isi  

4. Peta konsep 

5. Glosarium  

6. Pendahuluan  

a. Identitas  

b. KI 

c. KD 

d. Deskripsi  

e. Petunjuk penggunaan 

7. Materi  

8. Evaluasi  

9. Praktikum  

10. Daftar pustaka 

4 Jika E-modul memenuhi 

semua komponen yang 

sesuai  

3 Jika e-modul hanya 

memenuhi 4 komponen 

yang sesuaii  

2 Jika e-modul hanya 

memenuhi 3 komponen 

yang sesuai 

1 Jika e-modul tidak 

memenuhi semua 

komponen  

B.  Desain Sampul E-Modul 

4.  Penempatan dan penulisan judul 

1. Tidak berlebihan  

2. Terdapat perbedaan antara 

judul dan sub judul 

3. Penulisan (bold, italic, all 

capital, small capitas) 

4. Dapat dibaca  

4 Jika memenuhi semua 

komponen yang sesuai 

3 Jika hanya ada 3 komponen 

yang sesuai 

2 Jika hanya ada 2 komponen 

yang sesuai  

1 Jika semua komponen tidak 

sesuai  

5.  Ketepatan huruf yang di gunakan 

sesuai dalam bahan ajar (e-modul) 

4 Jika memenuhi semua 

komponen yang sesuai 
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1. Menarik pembaca  

2. Mudah dibaca  

3. Typografi tidak terlalu  

4. Memberikan penekanan 

untuk dibaca 

3 Jika hanya ada 3 komponen 

yang sesuai  

2 Jika hanya ada 2 komponen 

yang sesuai 

1 Jika semua komponen tidak 

sesuai  

C. Ilustrasi  

6. Kesesuaian pemilihan background 

1. Background sesuai dan 

menarik  

2. Tidak terlalu berlebihan  

3. Tidak membuat sakit mata 

saat melihatnya  

4 Jika memenuhi semua 

komponen yang sesuai  

2 Jika hanya  ada 2 

komponen yang sesuai  

2 Jika hanya ada 1 komponen 

yang sesuai 

1 Jika semua komponen tidak 

sesuai 

7. Penampilan cover yang sesuai 

(penampilan cover yang menarik 

dapat memberikan penjelasan 

tentang materi pembelajaran) 

4 

 

Jika penggunaan cover 

sangat menarik dan sesuai  

3 Jika penggunaan cover  

menarik tetapi tidak sesuai 

dengan materi 

2 Jika penggunaan cover 

tidak menarik tetapi sesuai 

dengan materi 

1 Jika penggunaan cover 

tidak menarik dan tidak 

sesuai dengan materi 
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8. Kaitan foto dan dan vidio 

terhadap isi e-modul 

1. Menarik  

2. Memenuhi unsur tujuan  

pembelajaran 

3. Jelas  

4 Jika memenuhi semua 

komponen yang sesuai  

2 Jika hanya  ada 2 

komponen yang sesuai  

2 Jika hanya ada 1 komponen 

yang sesuai 

1 Jika semua komponen tidak 

sesuai 

9. Penggunaan warna menarik  

(memperlihatkan penampilan 

warna yang menarik dan secara 

keseluruhan dapat menjelaskan isi 

materi) 

4 

 

 

Jika semua penggunaan 

warna  sangat menarik dan 

sesuai untuk menjelaskan 

isi materi  

3 Jika penggunaan warna  

sangat menarik dan sesuai 

untuk menjelaskan isi 

materi 

2 Jika semua penggunaan 

warna  kurang menarik dan 

sesuai untuk menjelaskan 

isi materi 

1 Jika semua penggunaan 

warna  tidak menarik dan 

tidak sesuai untuk 

menjelaskan isi materi 

D. Penggunaan  

10. Dapat dengan mudah digunakan  

(mudah untuk digunakan dan 

4 Jika E-Modul sangat sesuai 

dan dapat digunakan 
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membantu proses pembelajaran) dengan mudah 

3 Jika E-Modul sesuai dan 

dapat digunakan dengan 

mudah 

2 Jika E-Modul kurang sesuai 

dan dapat digunakan 

dengan mudah 

1 Jika E-Modul tidak sesuai 

dan tidak dapat digunakan 

dengan mudah 
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ANGKET UJI VALIDITAS DESAIN DAN UJI COBA E-MODUL 

BERBASIS PENDEKATAN SAINTIFIK PADA PEMBELAJARAN KIMIA 

ASAM BASA 

(Ahli Materi) 

 

 

 

Judul  : Desain dan Uji Coba E-Modul Berbasis Pendekatan Saintifik  

Pada Pembelajaran Kimia Asam Basa 

Penyusun : Meilisa Afrisalni 

Pembimbing  : Elvi Yenti S.Pd., M.Si 

Instansi : Pendidikan Kimia FTK UIN SUSKA RIAU 

Assalamu’alaikum, Wr. Wb 

Dengan hormat, 

 Sehubungan dengan dikembangkannya media pembelajaran berupa e-

modul pada materi asam basa, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan 

saran terhadap media pembelajaran dan mengisi angket yang telah disediakan. 

Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang E-modul, 

sehingga dapat diketahui valid atau tidaknya media pembelajaran tersebut untuk 

digunakan. Penilaian, komentar, dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan 

digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari  media pembelajaran ini. 

Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi angket validasi media 

pembelajaran ini, saya ucapkan terimakasih. 

 Pemohon, 

                                                                                           

 

 MEILISA AFRISALNI 

                                                                                                     NIM.11710724139 

Hari/Tanggal  : 

Nama Validator : 

Profesi/Jabatan :  

Lampiran C.4 
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Petunjuk Pengisian 

Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek ( ) pada kolom 

yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir dalam lembar penilaian 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

Pedoman penilaian : 

Skor 1 Berarti "sangat tidak baik (STB)" bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak 

tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 

Skor 2 Berarti "tidak baik (TB)" bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak 

operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 

Skor 3 Berarti "baik (B)" bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, kurang 

mendukung ketercapaian tujuan. 

Skor 4 Berarti "sangat baik (SB)" bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, 

mendukung ketercapaian tujuan. 

 

Angket Uji Validitas Media Pembelajaran 

No Pernyataan 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

Aspek Kelayakan Penyajian 

1 Kesesuaian isi materi dalam e-modul     

2 E-modul membangkitkan motivasi belajar     

3 E-modul Menanamkan nilai islami      

4 E-modul didesain dengan baik     

Aspek Kelayakan Isi 

5 
Kesesuaian materi yang disajikan dalam media 

pembelajaran dengan KI/KD 

    

6 
Keruntutan materi yang tersaji dalam media 

pembelajaran 

    

7 
Kesesuaian video yang disajikan untuk memperjelas 

konsep materi 

    

8 
Materi yang disampaikan dalam e-modul meliputi 

keakuratan fakta, konsep, dan prinsip 
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9 
Kesesuaian e-modul dengan pendekatan saintifik 

5M 
    

10 
Keefektifan pendekatan saintifik  sesuai jika 

dihubungkan dengan e-modul  
    

Aspek Kualitas Pembelajaran 

11 Keefektifan media digunakan untuk belajar mandiri     

12 
Kemudahan dalam menggunakan media 

pembelajaran 
    

13 Link pada e-modul yang mudah untuk diakses      

14 
Pemberian kegiatan mandiri merupa praktikum 

rumah yang sesuai dengan materi pembelajaran 

    

Aspek Kebahasaan 

15 
Kejelasan penggunaan bahasa dalam media 

pembelajaran 
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Penilaian Secara Umum 

No. Uraian A B C 

1. Penilaian secara umum terhadap instrumen 

penelitian Desain Dan Uji Coba E-Modul 

Berbasis Pendekatan Saintifik Pada 

Pembelajaran Kimia Asam Basa 

   

Keterangan : 

A = Dapat digunakan tanpa revisi 

B = Dapat digunakan dengan revisi 

C = Tidak dapat digunakan 

Saran-saran :  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……............................................................................................................................

................................... 

 

Pekanbaru, .................. 2021 

 Validator  

 

 

 

   (            ) 
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RUBRIK PENILAIAN DESAIN DAN UJI COBA E-MODUUL BERBASIS 

PENDEKATAN SAINTIFIK PADA PEMBELAJARAN  

KIMIA ASAM BASA 

NO Indikator Nilai Pedoman penilaian 

A. Aspek Isi 

1.  Penyajian isi materi yang sesuai : 

1) Perkembangan teori asam basa  

2) Indikator asam basa  

3) Kekuatan asam basa  

4) Derajat disosiasi 

5) Perhitungan derajat keasaman  

4 Jika kesesuaian materi 

memenuhi 4 komponen 

yang sesuai  

3 Jika kesesuaian materi 

hanya memenuhi 3 

komponen yang sesuai 

2 Jika kesesuaian materi 

hanya memenuhi 2 

komponen yang sesuai 

1 Jika kesesuaian materi tidak 

memenuhi 4 komponen 

yang sesuai 

2. Pembangkit motivasi belajar.  

(apabila e-modul dapat 

meningkatkan motivasi belajar 

siswa) 

4 Jika e-modul sangat sesuai 

untuk membangkitkan 

motivasi belajar  

3 Jika e-modul sesuai untuk 

membangkitkan motivasi 

belajar  

2 Jika e-modul kurang sesuai 

untuk membangkitkan 

motivasi belajar 

1 Jika e-modul tidak dapat 

membangkitkan motivasi 

belajar 

3. Menanamkan nilai islami  4 Jika e-modul sangat sesuai 

Lampiran C.5 
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(adanya do’a sebelum belajar 

dapat menanamkan nilai islami 

dalam diri) 

untuk menanamkan nilai 

islami 

3 Jika e-modul sesuai untuk 

menanamkan nilai islami 

2 Jika e-modul kurang sesuai 

untuk menanamkan nilai 

islami 

1 Jika e-modul tidak sesuai 

untuk menanamkan nilai 

islami 

4. e-modul didesain dengan baik  

(dilihat dari tampilan dan 

kelayakan isinya) 

4 Jika anda sangat setuju 

dengan pernyataan tersebut 

3 Jika anda setuju dengan 

pernyataan tersebut 

2 Jika anda kurang setuju 

dnegan pernyataan tersebut 

1 Jika anda tidak setuju 

dnegan pernyataan tersebut 

B Aspel kelayakan isi  

5. Kesesuian materi, yang 

mencangkup komponen : 

1) Materi sesuai dengan KI 

2) Materi sesuai dengan KD 

3) Materi sesuai dengan 

indikator  

4) Materi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

4 Jika kesesuaian materi 

memenuhi 4 komponen 

yang sesuai  

3 Jika kesesuaian materi 

hanya memenuhi 3 

komponen yang sesuai 

2 Jika kesesuaian materi 

hanya memenuhi 2 

komponen yang sesuai 

1 Jika kesesuaian materi tidak 

memenuhi 4 komponen 
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yang sesuai 

6. Keruntutan materi yang tersaji 

dalam media pembelajaran 

(materi yang tersaji dalam e-

modul disusun secara runtut) 

1) Perkembangan teori asam 

basa  

2) Indikator asam basa  

3) Kekuatan asam basa  

4) Derajat disosiasi 

5) Perhitungan derajat 

keasaman 

4 Jika kesesuaian materi 

memenuhi 4 komponen 

yang sesuai  

3 Jika kesesuaian materi 

hanya memenuhi 3 

komponen yang sesuai 

2 Jika kesesuaian materi 

hanya memenuhi 2 

komponen yang sesuai 

1 Jika kesesuaian materi tidak 

memenuhi 4 komponen 

yang sesuai 

7.  Kesesuaian vidio yang disajikan 

untuk memperjelas konsep materi 

(apabila vidio yang disajikan suai 

dengan materi pembelajaran dan 

memperdalam pemahaman) 

4 Jika vidio yang disajikan 

sangat sesuai untuk 

memperjelas pemahaman 

pembelajaran  

3 Jika vidio yang disajikan 

sesuai untuk memperjelas 

pemahaman pembelajaran 

2 Jika vidio yang disajikan 

kurang sesuai untuk 

memperjelas pemahaman 

pembelajaran 

1 Jika vidio yang disajikan 

tidak sesuai untuk 

memperjelas pemahaman 

pembelajaran 

8. Materi yang disampaikan dalam 

e-modul meliputi keakuratan 

4 Jika materi yang disajikan 

sangat akurat dengan fakta, 



129 

 

 
 

fakta, konsep, dan prinsip konsep dan prinsip 

3 Jika materi yang disajikan 

akurat dengan fakta, konsep 

dan prinsip 

2 Jika materi yang disajikan 

kurang akurat dengan fakta, 

konsep dan prinsip 

1 Jika materi yang disajikan 

tidak akurat dengan fakta, 

konsep dan prinsip 

9. Kesesuaian isi e-modul 

berdasarkan pendekatan saintifik 

5M  

1) Mengamati  

2) Mengumpulkan informasi 

3) Menanya 

4) Mengasosiasi  

5) Mengumpulkan informasi 

4 Jika e-modul yang disajikan 

sangat sesuai dengan 

komponen 5M 

3 Jika emodul yang disajikan 

hany memenuhi 4 

komponen  

2 Jika e-modul yang disajikan 

hanya memenuhi 3 

komponen  

1 Jika emodul yang disajikan 

tidak sesuai dengan 

komponen 

C. Aspek Kualitas Pembelajaran 

10. Keefektifan media digunakan 

untuk belajar mandiri 

(dapat digunakan pada saat 

kapanpun dan dimanapun secara 

mandiri ) 

4 Jika media yang disajikan 

sangat sesuai untuk 

digunakan belajar secara 

mandiri 

3 Jika media yang disajikan 

sesuai untuk digunakan 

belajar secara mandiri 
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2 Jika media yang disajikan 

kurang sesuai untuk 

digunakan belajar secara 

mandiri 

1 Jika media yang disajikan 

tidak sesuai untuk 

digunakan belajar secara 

mandiri 

11.  Kemudahan dalam menggunakan 

media pembelajaran (dapat 

diakses lewat media elektronik 

mana pun seperti HP dan Lebtop, 

dapat juga di akses ke sosial 

media) 

4 Jika media yang disajikan 

sangat mudah  untuk 

digunakan  

3 Jika media yang disajikan 

mudah  untuk digunakan 

2 Jika media yang disajikan 

kurang mudah  untuk 

digunakan 

1 Jika media yang disajikan 

tidak mudah  untuk 

digunakan 

12. E-modul memiliki pendekatan 

saintifik 

1) Mengamati  

2) Mengumpulkan informasi  

3) Mengasosiasi  

4) Menanya  

5) Mengkomunikasikan 

4 Jika e-modul yang disajikan 

memenuhi 4 komponen 

yang sesuai  

3 Jika e-modul yang disajikan 

hanya memenuhi 3 

komponen yang sesuai 

2 Jika e-modul yang disajikan 

hanya memenuhi 2 

komponen yang sesuai 

1 Jika e-modul yang disajikan 

tidak memenuhi 4 
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komponen yang sesuai 

13. Link pada e-modul mudah untuk 

diakses (setelah melihat e-modul 

link tersebut mudah untuk diakses 

dan terdapat beberapa pertanyaan 

sebagai pengayaan) 

4 Jika anda sangat setuju link 

pada e-modul mudah untuk 

diakses 

3 Jika anda setuju link e-mdul 

mudah untuk diakses 

2 Jika anda kurang setuju link 

pada e-modul untuk mudah 

diakses  

1 Jika anda tidak setuju 

bahwa link pada e-modul 

mudah diakses 

D. Pernyataan  

14. Pemberian kegiatan mandiri 

berupa praktikum rumah yang 

sesuai dengan materi 

pembelajaran (kegiatan ini 

memudahkan siswa dalam 

memahali materi secara 

mendalam dengan bahan yang 

mudah dicari dan didapat) 

4 Jika kegiatan praktikum 

rumah sangat sesuai 

dilakukan 

3 Jika kegiatan praktikum 

rumah sesuai dilakukan 

2 Jika kegiatan praktikum 

rumah kurang sesuai 

dilakukan 

1 Jika kegiatan praktikum 

rumah tidak  sesuai 

dilakukan 

E. Kebahasaan  

15. Kejelasan penggunaan bahasa 

dalam media pembelajaran 

(kejelasan bahasa memudahkan 

siswa dalam memahami materi 

yang disajikan) 

4 Jika e-modul menggunakan 

bahasa yang sangat sesuai 

untuk dipahami 

3 Jika e-modul menggunakan 

bahasa yang  sesuai untuk 
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dipahami 

2 Jika e-modul menggunakan 

bahasa yang kurang sesuai 

untuk dipahami 

1 Jika e-modul menggunakan 

bahasa yang tidak sesuai 

untuk dipahami 
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ANGKET UJI PRAKTIKALITAS DESAIN DAN UJI COBA E-MODUL 

BERBASIS PENDEKATAN SAINTIFIK PADA PEMBELAJARAN KIMIA  

ASAM BASA 

 

 

 

 

Judul  : Desain dan Uji Coba E-Modul Berbasis Pendekatan Saintifik 

Pada Pembelajaran Kimia Asam Basa 

Penyusun : Meilisa Afrisalni 

Pembimbing  : Elvi Yenti S.Pd., M.Si 

Instansi : Pendidikan Kimia FTK UIN SUSKA RIAU 

 

Assalamu’alaikum, Wr. Wb 

Dengan hormat, 

 Sehubungan dengan dikembangkannya media pembelajaran berupa e-

modul pada materi asam basa, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan 

saran terhadap media pembelajaran dan mengisi angket yang telah disediakan. 

Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang E-modul, 

sehingga dapat diketahui valid atau tidaknya media pembelajaran tersebut untuk 

digunakan. Penilaian, komentar, dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan 

digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari  media pembelajaran ini. 

Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi angket dari media pembelajaran 

ini, saya ucapkan terimakasih. 

 Pemohon, 

 

 

                                                                                          MEILISA AFRISALNI 

                                                                                                         

NIM.11710724139 

Hari/Tanggal   : 

Nama Guru Praktikalitas : 

Profesi/Jabatan  :  

Lampiran C.6 
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Petunjuk Pengisian 

Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek ( ) pada kolom 

yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir dalam lembar penilaian 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

Pedoman penilaian : 

Skor 1 Berarti "sangat tidak baik (STB)" bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak 

tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 

Skor 2 Berarti "tidak baik (TB)" bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak 

operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 

Skor 3 Berarti "baik (B)" bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, kurang 

mendukung ketercapaian tujuan. 

Skor 4 Berarti "sangat baik (SB)" bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, 

mendukung ketercapaian tujuan. 

 

No Pernyataan 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

A. Kualitas Isi dan Tujuan 

1 
Kesesuaian materi yang disajikan dalam media 

pembelajaran dengan KI/KD 

    

2 Pembangkit motivasi belajar     

3 
Keruntutan materi yang tersaji dalam media 

pembelajaran (e-modul) 

    

4 
E-modul memiliki pendekatan saintifik dengan 

metode 5M 

    

B.  Kualitas Instruksional 

5 
Ketepatan huruf yang digunakan sesuai dalam 

bahan ajar (e-modul)   
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6 Kesesuaian isi e-modul     

7 
Kejelasan penggunaan bahasa dalam media 

pembelajaran 

    

8 Menanamkan nilai islami     

C. Kualitas Teknik  

9 Penyajian media pembelajaran yang menarik     

10 
Kemudahan petunjuk penggunaan yang disajikan 

dalam media untuk dibaca 

    

11. Desain yang menarik     

12. 
Ketepatan pemilihan background media 

pembelajaran  

    

13. Penggunaan warna yang menarik     

14. 
Ketepatan jenis huruf yang digunakan dalam media 

pembelajaran 

    

15. 
Kualitas tampilan gambar yang digunakan dalam 

media pembelajaran 

    

16. 

Daya guna media pembelajaran berupa e-modul 

dapat digunakan sebagai media pembelajaran secara 

berulang-ulang 

    

17. 
Keefektifan penggunaan pendekatan saintifik pada 

e-modul 

    

18. Link pada e-modul mudah untuk diakses     

19. 
Kesesuaian vidio yang disajikan untuk memperjelas 

konsep materi 

    

20 Kemudahan pengoperasian media pembelajaran     
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Penilaian Secara Umum 

No. Uraian A B C 

1. Penilaian secara umum terhadap instrumen 

penelitian Desain Dan Uji Coba E-Modl 

Berbasis Pendekatan Saintifik Pada 

Pembelajaran Kimia Asam- Basa.  

   

Keterangan : 

A = Dapat digunakan tanpa revisi 

B = Dapat digunakan dengan revisi 

C = Tidak dapat digunakan 

 

Saran-saran :  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Pekanbaru, ....................... 2021 

  Validator  

  

 

 

 

 

 (   ) 
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RUBRIK PENILAIAN DESAIN DAN UJI COBA  E-MODUUL BERBASIS 

PENDEKATAN SAINTIFIK PADA PEMBELAJARAN KIMIA 

 ASAM BASA 

NO Indikator Nilai Penilaian 

A. Kualitas Isi dan Tujuan 

1. Kesesuian materi, yang 

mencangkup komponen : 

1) Materi sesuai dengan KI 

2) Materi sesuai dengan KD 

3) Materi sesuai dengan 

indikator  

4) Materi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

4 Jika kesesuaian materi 

memenuhi 4 komponen yang 

sesuai  

3 Jika kesesuaian materi hanya 

memenuhi 3 komponen yang 

sesuai 

2 Jika kesesuaian materi hanya 

memenuhi 2 komponen yang 

sesuai 

1 Jika kesesuaian materi tidak 

memenuhi 4 komponen yang 

sesuai 

2. Pembangkit motivasi belajar.  

(apabila e-modul dapat 

meningkatkan motivasi belajar 

siswa) 

4 Jika e-modul sangat sesuai 

untuk membangkitkan motivasi 

belajar  

3 Jika e-modul sesuai untuk 

membangkitkan motivasi 

belajar  

2 Jika e-modul kurang sesuai 

untuk membangkitkan 

motivasi belajar 

Lampiran C.7 
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1 Jika e-modul tidak dapat 

membangkitkan motivasi 

belajar 

3. Keruntutan materi yang tersaji 

dalam media pembelajaran 

(materi yang tersaji dalam e-

modul disusun secara runtut) 

1) Perkembangan teori 

asam basa  

2) Indikator asam basa  

3) Kekuatan asam basa  

4) Derajat disosiasi 

5) Perhitungan derajat 

keasaman 

4 Jika kesesuaian materi 

memenuhi 4 komponen yang 

sesuai  

3 Jika kesesuaian materi hanya 

memenuhi 3 komponen yang 

sesuai 

2 Jika kesesuaian materi hanya 

memenuhi 2 komponen yang 

sesuai 

1 Jika kesesuaian materi tidak 

memenuhi 4 komponen yang 

sesuai 

4. E-modul memiliki pendekatan 

saintifik 

1) Mengamati  

2) Mengumpulkan 

informasi  

3) Menanya 

4) Mengasosiasi  

5) Mengkomunikasikan 

4 Jika e-modul yang disajikan 

memenuhi 4 komponen yang 

sesuai  

3 Jika e-modul yang disajikan 

hanya memenuhi 3 komponen 

yang sesuai 

2 Jika e-modul yang disajikan 

hanya memenuhi 2 komponen 

yang sesuai 

1 Jika e-modul yang disajikan 

tidak memenuhi 4 komponen 

yang sesuai 
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B. Kualitas Instruksional 

5.  Ketepatan huruf yang di 

gunakan sesuai dalam bahan ajar 

(e-modul) 

5. Menarik pembaca  

6. Mudah dibaca  

7. Typografi tidak terlalu  

8. Memberikan penekanan 

untuk dibaca 

4 Jika memenuhi semua 

komponen yang sesuai 

3 Jika hanya ada 3 komponen 

yang sesuai  

2 Jika hanya ada 2 komponen 

yang sesuai 

1 Jika semua komponen tidak 

sesuai  

6. Kesesuaian isi E-Modul 

11. Cover  

12. Kata pengantar  

13. Daftar isi  

14. Peta konsep 

15. Glosarium  

16. Pendahuluan  

a. Identitas  

b. KI 

c. KD 

d. Deskripsi  

e. Petunjuk penggunaan 

17. Materi  

18. Evaluasi  

19. Praktikum  

20. Daftar pustaka 

4 Jika E-modul memenuhi 

semua komponen yang sesuai  

3 Jika e-modull hanya 

memenuhi 4 komponen yang 

sesuaii  

2 Jika e-modul hanya memenuhi 

3 komponen yang sesuai 

1 Jika e-modul tidak memenuhi 

semua komponen  

7. Kejelasan penggunaan bahasa 

dalam media pembelajaran 

(kejelasan bahasa memudahkan 

siswa dalam memahami materi 

4 Jika e-modul menggunakan 

bahasa yang sangat sesuai 

untuk dipahami 
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yang disajikan) 3 Jika e-modul menggunakan 

bahasa yang  sesuai untuk 

dipahami 

2 Jika e-modul menggunakan 

bahasa yang kurang sesuai 

untuk dipahami 

1 Jika e-modul menggunakan 

bahasa yang tidak sesuai untuk 

dipahami 

8. Menanamkan nilai islami  

(adanya do’a sebelum belajar 

dapat menanamkan nilai islami 

dalam diri) 

4 Jika e-modul sangat sesuai 

untuk menanamkan nilai 

islami 

3 Jika e-modul sesuai untuk 

menanamkan nilai islami 

2 Jika e-modul kurang sesuai 

untuk menanamkan nilai 

islami 

1 Jika e-modul tidak sesuai 

untuk menanamkan nilai 

islami 

C. 
Kualitas Teknik 

9. Kemenarikan penyajian media 

pembelajaran 

1) Adanya foto  

2) Adanya vidio 

pembelajaran  

4 Jika e-modul sangat memenuhi 

semua komponen yang tersaji 

3 Jika e-modul memenuhi semua 

komponen yang tersaji 

2 Jika e-modul kurang 
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memenuhi semua komponen 

yang tersaji 

1 Jika e-modul tidak memenuhi 

semua komponen yang tersaji 

10. Kemudahan petunjuk 

penggunaan yang disajikan 

dalam media untuk dibaca 

4 Jika e-modul sangat memenuhi 

semua komponen yang tersaji 

3 Jika e-modul memenuhi semua 

komponen yang tersaji 

2 Jika e-modul kurang 

memenuhi semua komponen 

yang tersaji 

1 Jika e-modul tidak memenuhi 

semua komponen yang tersaji 

11. Desain yang menarik 

(desain dari sudut kiri dan 

kanan,atas dan bawah menarik, 

serta penempatan halaman yang 

menarik) 

4 

 

Jika semua desain di setiap 

halaman  sangat menarik dan 

sesua 

3 Jika desain di setiap halaman  

sangat menarik dan sesuai 

2 Jika  desain di setiap halaman  

kurang enarik dan sesuai 

1 Jika semua desain di setiap 

halaman  tidak menarik dan 

tidak sesuai 

12. Ketepatan pemilihan 

background media pembelajaran 

4. Background sesuai dan 

4 Jika e-modul sangat memenuhi 

semua komponen yang tersaji 

3 Jika e-modul memenuhi semua 
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menarik  

5. Tidak terlalu berlebihan 

6. Tidak membuat sakit 

mata saat melihatnya 

komponen yang tersaji 

2 Jika e-modul kurang 

memenuhi semua komponen 

yang tersaji 

1 Jika e-modul tidak memenuhi 

semua komponen yang tersaji 

13. Penggunaan warna menarik 

(memperlihatkan penampilan 

warna yang menarik dan secara 

keseluruhan dapat menjelaskan 

isi materi) 

4 Jika e-modul sangat memenuhi 

semua komponen yang tersaji 

3 Jika e-modul memenuhi semua 

komponen yang tersaji 

2 Jika e-modul kurang 

memenuhi semua komponen 

yang tersaji 

1 Jika e-modul tidak memenuhi 

semua komponen yang tersaji 

14. Ketepatan jenis huruf yang 

digunakan dalam media 

pembelajaran 

4 Jika e-modul sangat memenuhi 

semua komponen yang tersaji 

3 Jika e-modul memenuhi semua 

komponen yang tersaji 

2 Jika e-modul kurang 

memenuhi semua komponen 

yang tersaji 

1 Jika e-modul tidak memenuhi 

semua komponen yang tersaji 

15.  Kaitan foto dan dan vidio 

terhadap isi e-modul 

4 Jika e-modul sangat memenuhi 

semua komponen yang tersaji 
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4. Menarik  

5. Memenuhi unsur tujuan  

pembelajaran 

3 Jika e-modul memenuhi semua 

komponen yang tersaji 

2 Jika e-modul kurang 

memenuhi semua komponen 

yang tersaji 

1 Jika e-modul tidak memenuhi 

semua komponen yang tersaji 

16. Daya guna media pembelajaran 

berupa e-modul dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran 

secara berulang-ulang 

4 Jika e-modul sangat memenuhi 

semua komponen yang tersaji 

3 Jika e-modul memenuhi semua 

komponen yang tersaji 

2 Jika e-modul kurang 

memenuhi semua komponen 

yang tersaji 

1 Jika e-modul tidak memenuhi 

semua komponen yang tersaji 

17. Keefektifan penggunaan 

pendekatan saintifik pada e-

modul (pendekatan saintifik 

pada e-modul dapat memberikan 

pembelajaran secara efektif) 

4 Jika e-modul sangat sesuai 

dengan penggunaan 

pendekatan saintifik 

3 Jika e-modul sesuai dengan 

penggunaan pendekatan 

saintifikm 

2 Jika e-modul kurang sesuai 

dengan penggunaan 

pendekatan saintifik  

1 Jika e-modul tidak sesuai 
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dnegan penggunaan 

pendekatan saintifik  

18 Link pada e-modul mudah untuk 

diakses (setelah melihat e-modul 

link tersebut mudah untuk 

diakses dan terdapat beberapa 

pertanyaan sebagai pengayaan) 

4 Jika anda sangat setuju link 

pada e-modul mudah untuk 

diakses 

3 Jika anda setuju link e-mdul 

mudah untuk diakses 

2 Jika anda kurang setuju link 

pada e-modul untuk mudah 

diakses  

1 Jika anda tidak setuju bahwa 

link pada e-modul mudah 

diakses 

19 Kesesuaian vidio yang disajikan 

untuk memperjelas konsep 

materi (apabila vidio yang 

disajikan suai dengan materi 

pembelajaran dan memperdalam 

pemahaman) 

4 Jika vidio yang disajikan 

sangat sesuai untuk 

memperjelas pemahaman 

pembelajaran  

3 Jika vidio yang disajikan 

sesuai untuk memperjelas 

pemahaman pembelajaran 

2 Jika vidio yang disajikan 

kurang sesuai untuk 

memperjelas pemahaman 

pembelajaran 

1 Jika vidio yang disajikan tidak 

sesuai untuk memperjelas 

pemahaman pembelajaran 
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20. Kemudahan pengoperasian 

media pembelajaran Dapat 

dengan mudah digunakan 

(mudah untuk digunakan dan 

membantu proses pembelajaran) 

4 Jika e-modul sangat memenuhi 

semua komponen yang tersaji 

3 Jika e-modul memenuhi semua 

komponen yang tersaji 

2 Jika e-modul kurang 

memenuhi semua komponen 

yang tersaji 

1 Jika e-modul tidak memenuhi 

semua komponen yang tersaji 
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ANGKET DESAIN DAN UJI COBA E MODUL BERBASIS 

PENDEKATAN SAINTIFIK PADA PEMBELAJARAN KIMIA   

ASAM BASA 

 

 

 

 

 

 

 

ANGKET UJI RESPON SISWA 

 

Judul  : Desain dan Uji Coba E-Modul Berbasis Pendekatan Saintifik 

Pada Pembelajaran Kimia Asam Basa 

Penyusun : Meilisa Afrisalni 

Pembimbing  : Elvi Yenti S.Pd., M.Si 

Instansi : Pendidikan Kimia FTK UIN SUSKA RIAU 

Assalamu’alaikum, Wr. Wb 

Dengan hormat, 

 Sehubungan dengan dikembangkannya media pembelajaran berupa e-

modul pada materi asam basa, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan 

saran terhadap media pembelajaran dan mengisi angket yang telah disediakan. 

Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat peserta didik tentang E-

modul, sehingga dapat diketahui valid atau tidaknya media pembelajaran tersebut 

untuk digunakan. Penilaian, komentar, dan saran yang peserta didik berikan akan 

digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari  video pembelajaran ini. 

Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi angket media pembelajaran ini, 

saya ucapkan terimakasih. 

 Pemohon, 

 

                                                                                           MEILISA AFRISALNI 

                                                                                                    NIM.11710724139 

Nama   : 

Kelas   : 

Hari, Tanggal  : 

Lampiran C.8 
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A. Petunjuk : 

Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek ( ) pada kolom 

yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir dalam lembar penilaian 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

Pedoman penilaian : 

Skor 1 Berarti "tidak baik (TB)” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak tepat guna, 

tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 

Skor 2 Berarti "Kurang Baik (KC)" bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak 

operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 

Skor 3 Berarti "Baik (B)" bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, mendukung 

ketercapaian tujuan. 

Skor 4 Berarti "Sangat Baik (SB)" bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, 

mendukung ketercapaian tujuan. 

 

 

B. Penilaian Media 

No Pernyataan 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Apakah e-modul pembelajaran kimia 

materi asam basa menarik  
    

2. Apakah gambar pada e-modul kimia 

menarik  
    

3.  Apakah desain e-modul kimia menarik      

4. Apakah pewarnaan pada media 

pembelajaran e-modul menarik 
    

5. Apakah belajar kimia menggunakan e-

modul memudahkan anda dalam belajar 

kimia 
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6. Apakah bahasa yang terdapat dalam e-

modul kimia mudah dipahami 
    

7. Apakah tulisan pada e-modul kimia mudah 

dibaca 
    

No Pernyataan 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

8. Apakah e-modul kimia asam basa mudah 

di akses 
    

9. Apakah vidio dalam e-modul kimia sesuai 

dengan materi kimia asam basa 
    

10. Apakah link pada e-modul kimia mudah di 

akses  
    

11. Apakah e-modul kimia bisa membantu 

anda dalam pembeajaran 
    

12.  Apakah dengan adanya pendekatan 

saintifik memudahkan anda dalam 

memahami materi 

    

13. Apakah pendekatan saintifik yang 

diberikan pada e-modul sesuai dengan 5M 

(mengamati, mengumpulkan informasi, 

menanya, mengasosiasi, 

mengkomunikasikan) 

    

14. Dengan adanya nilai islami sebelum 

belajar dengan membaca doa membuat e-

modu kimia menjadi lebih menarik 

    

15. Apakah anda setuju selain buku dan lks 

dalam proses pembelajaran juga diselingi 

dengan media pembelajaran seperti e-

modul pembelajaran, dan vidio 

pembelajaran 
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16.  Apakah anda setuju jika pendekatan 

saintifik pada e-modul ini membantu 

dalam pendekatan antara peserta didik dan 

guru  

    

17. Apakah anda setuju jika proses 

pembelajaran kimia menggunakan e-

modul kimia, baik pembelajaran online 

maupun offline  

    

C. Saran  

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

................................................................................................................... 

  

Pekanbaru, ....................... 2021 

  

 

 

 

________________________ 
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Distributor Uji Validitas Desain Dan Uji Coba E-Modul Berbasis 

Pendekatan Saintifik Pada Pembelajaran Kimia Asam Basa 

Oleh Ahli Media 

Satuan Pendidikan : SMA YLPI Pekanbaru 

Mata Pelajaran  : Kimia 

Kelas/Semester : XII Mipa 4/1 

VALIDATOR Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 

SKOR 3 4 4 

SKOR 

VALIDITAS 

75 % 100% 100% 

 

VALIDATOR Pertanyaan 4 Pertanyaan 5 Pertanyaan 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 

SKOR 4 3 4 

SKOR 

VALIDITAS 

100% 75% 100% 
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VALIDATOR Pertanyaan 7 Pertanyaan 8 Pertanyaan 9 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 

SKOR 4 3 3 

SKOR 

VALIDITAS 

100% 75% 75% 

 

VALIDATOR Pertanyaan 10 Pertanyaan 11 Pertanyaan 12 

1 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 

 0 0 3 0 4 0 3 4 0 0 3 0 

SKOR 3 3 3 

SKOR 

VALIDITAS 

75% 75% 75% 

 

VALIDATOR Pertanyaan 13 Pertanyaan 14 Pertanyaan 15 

1 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 

 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 

SKOR 4 4 4 

SKOR 

VALIDITAS 

100% 100% 100% 
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Perhitungan Data Uji Validitas Media Pembelajaran E-Modul Berbasis 

Pendekatan Saintifik Pada Pembelajaran Kimia Asam Basa 

Oleh Ahli Media  

Aspek Penyajian (Pertanyaan 1, 2, 3 dan 4) 

                    ( )   
                           

             
        

  
  

  
       

= 93% (valid) 

Aspek kelayakan isi (Pertanyaan 5, 6, 7, dan 8) 

                    ( )   
                           

             
        

  
  

  
       

= 87,5% (sangat valid) 

Aspek ilustrasi  (pertanyaan 9,10,11, dan 12)) 

                    ( )   
                           

             
        

  
  

  
       

= 75% (valid) 
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Aspek Penggunaan (Pertanyaan 13,14, dan 15) 

                    ( )   
                           

             
        

  
  

  
       

= 100% (sangat valid) 

Total uji validitas ahli media 

No Aspek Penilaian Skor yang Diperoleh Skor Maksimal 

1 Kegrafikan 15 16 

2 Tata Letak 14 16 

3 Ilustrasi 12 16 

4 Penggunaan  12 12 

Jumlah  53 60 

 

                    ( )   
                           

             
        

  
  

  
       

= 88% (sangat Valid) 
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Distributor Uji Validitas Desain Dan Uji Coba E-Modul Berbasis 

Pendekatan Saintifik Pada Pembelajaran Kimia Asam Basa 

Oleh Ahli Materi 

Satuan Pendidikan : SMA Negri 2 Siak Hulu 

Mata Pelajaran  : Kimia  

Kelas/Semester : XII Mipa 4/1 

VALIDATOR Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ahli Materi 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 

SKOR 4 4 4 

SKOR 

VALIDITAS 

100 % 100% 100% 

 

VALIDATOR Pertanyaan 4 Pertanyaan 5 Pertanyaan 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ahli Materi 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 

SKOR 3 3 3 

SKOR 

VALIDITAS 

75% 75% 75% 
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VALIDATOR Pertanyaan 7 Pertanyaan 8 Pertanyaan 9 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ahli Materi 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3  

SKOR 3 3 3 

SKOR 

VALIDITAS 

75% 75% 75% 

 

VALIDATOR Pertanyaan 10 Pertanyaan 11 Pertanyaan 12 

1 1 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

Ahli Materi 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 4 

SKOR 3 4 4 

SKOR 

VALIDITAS 

75% 100% 100% 

 

VALIDATOR Pertanyaan 13 Pertanyaan 14 Pertanyaan 15 

1 1 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

Ahli Materi 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 4 

SKOR 3 4 4 

SKOR 

VALIDITAS 

75% 100% 100% 
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Perhitungan Data Uji Validitas Media Pembelajaran E-Modul Berbasis 

Pendekatan Saintifik Pada Pembelajaran Kimia Asam Basa 

Oleh Ahli Materi 

Aspek Kelayakan Penyajian (Pertanyaan 1,2,3,4) 

                    ( )   
                           

             
        

  
  

  
       

= 93,7% (sangat valid) 

Aspek kelayakan isi (Pertanyaan 5,6,7,8,9,10) 

                    ( )   
                           

             
        

  
  

  
       

= 75% (valid) 

Aspek Kualitas Pembelajaran (pertanyaan 11,12,13, dan 14) 

                    ( )   
                           

             
        

  
  

  
       

= 93,7% (sangat valid) 
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Aspek Kebahasaan (Pertanyaan 15) 

                    ( )   
                           

             
        

  
 

 
       

= 100% (sangat valid) 

Total uji validitas ahli materi  

No Aspek Penilaian Skor yang Diperoleh Skor Maksimal 

1 Kelayakan Penyajian 15 16 

2 Kelayakan Isi  18 24 

3 Kelayakan Kualitas 15 16 

4 Kelayakan Kebahasaan  4 4 

Jumlah  52 60 

 

                    ( )   
                           

             
        

  
  

  
       

= 86% (sangat Valid) 
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Jumlah presentasi uji validitas media dan materi 

                    ( )   
                           

             
        

  
   

   
       

= 87,5% (sangat Valid) 
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GURU PRAKTIKALITAS 1 
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GURU PRAKTIKALITAS II 
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Distributor Uji Validitas Desain Dan Uji Coba E-Modul Berbasis 

Pendekatan Saintifik Pada Pembelajaran Kimia Asam Basa 

Oleh Ahli Praktikalitas  

Satuan Pendidikan : SMA Negri 2 Siak Hulu 

Mata Pelajaran  : Kimia 

Kelas/Semester : XII Mipa 4/1 

Guru 

Praktikalitas 

Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 3 0 

2 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 3 0 

SKOR 8 8 6 

PERSENTASE 100 % 100% 75% 

 

Guru 

Praktikalitas 

Pertanyaan 4 Pertanyaan 5 Pertanyaan 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 

2 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 

SKOR 8 7 8 

PERSENTASE 100% 100% 100% 
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Guru 

Praktikalitas 

Pertanyaan 7 Pertanyaan 8 Pertanyaan 9 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 

2 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 

SKOR 8 6 7 

PERSENTASE 100% 75% 87,5% 

 

Guru 

Praktikalitas 

Pertanyaan 10 Pertanyaan 11 Pertanyaan 12 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 

2 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 

SKOR 8 6 6 

PERSENTASE 100% 75% 75% 

 

Guru 

Praktikalitas 

Pertanyaan 13 Pertanyaan 14 Pertanyaan 15 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 

2 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 3 0 

SKOR 6 7 7 

PERSENTASE 75% 87,5%% 87,5% 
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Guru 

Praktikalitas 

Pertanyaan 16 Pertanyaan 17 Pertanyaan 18 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 

2 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 

SKOR 8 6 8 

PERSENTASE 100% 75% 100% 

 

Guru 

Praktikalitas 

Pertanyaan 19 Pertanyaan 20 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 0 0 0 4 0 0 0 4 

2 0 0 3 0 0 0 0 4 

SKOR 7 8 

PERSENTASE 87,5% 100% 
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Perhitungan Data Uji Validitas Media Pembelajaran E-Modul Berbasis 

Pendekatan Saintifik Pada Pembelajaran Kimia Asam Basa 

Oleh Ahli Praktikalitas 1 dan 2 

Aspek Kualitas Isi dan Tujuan  (Pertanyaan 1, 2, 3, dan 4) 

                    ( )   
                           

             
        

  
  

  
       

= 93% (sangat Praktis) 

Aspek kualitas instruksioal (Pertanyaan 5 dan 6) 

                    ( )   
                           

             
        

  
  

  
       

= 93% (sangat Praktis) 

Aspek kualitas teknis (pertanyaan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20) 

                    ( )   
                           

             
        

  
  

   
       

= 87,5% (sangat Praktis) 
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Total uji praktikalitas 1 dan 2 

No Aspek Penilaian Skor yang Diperoleh Skor Maksimal 

1 Isi dan Tujuan 30 32 

2 Instruksional 15 16 

3 Teknis  98 112 

Jumlah  143 160 

 

                    ( )   
                           

             
        

  
   

   
       

= 89% (sangat Praktis) 
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191 
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194 

 

 
 

 



195 

 

 
 

 



196 

 

 
 

 



197 
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Distributor Uji Respon Siswa Terhadap Media Pembelajaran E-Modul 

Berbasis Pendekatan Saintifik Pada Pembelajaran Kimia Asam Basa 

Responden 

Siswa 

Nomor Soal 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

AAN 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 

AW 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 

CER 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 

DR 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 

FZ 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 2 0 0 

HH 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 

IA 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 

KN 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 

L 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 

MYA 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 

SV 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 

YAS 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 

Total 44 43 42 44 44 

Persentase 91% 89% 87,5% 91% 91% 

 

 

Lampiran D.8 
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Responden 

Siswa  

Nomor Soal 

6 7 8 9 10 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

AAN 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 

AW 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 

CER 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 

DR 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 3 0 

FZ 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 

HH 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 3 0 

IA 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 

KN 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 

L 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 

MYA 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 3 0 

SV 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 

YAS 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 

Total 44 46 44 43 43 

Persentase 91% 95% 91% 89% 89% 
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Responden 

Siswa  

Nomor Soal 

11 12 13 14 15 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

AAN 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 

AW 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 

CER 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 3 0 

DR 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 

FZ 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 

HH 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 

IA 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 3 0 

KN 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 

L 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 

MYA 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 

SV 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 

YAS 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 

Total 44 41 43 47 46 

Persentase 91% 85% 89% 97% 95% 

 

 

 

 

 



206 

 

 
 

Responden 

Siswa   

Nomor Soal 

16 17 

1 2 3 4 1 2 3 4 

AAN 0 0 3 0 0 0 3 0 

AW 0 0 0 4 0 0 0 4 

CER 0 0 3 0 0 0 0 4 

DR 0 0 0 4 0 0 0 4 

FZ 0 0 0 4 0 0 0 4 

HH 0 0 0 4 0 0 3 0 

IA 0 0 3 0 0 0 0 4 

KN 0 0 3 0 0 0 0 4 

L 0 0 0 4 0 0 0 4 

MYA 0 0 3 0 0 0 3 0 

SV 0 0 3 0 0 0 0 4 

YAS 0 0 3 0 0 0 0 4 

Total 41 45 

Persentase 85% 93% 

 

 

 

 

 

Inisial 

AAN 

AW 

CRE 

DR 

FZ 

HH 

IA 

KN 

L 

MYA 

SNV 

YAS 
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Perhitungan Data Media Pembelajaran E-Modul Berbasis Pendekatan 

Saintifik Pada Pembelajaran Kimia Asam Basa 

Oleh Siswa 

1. Apakah e-modul pembelajaran kimia materi asam basa menarik? 

                    ( )   
                           

             
        

                    ( )   
  

  
        

 = 91% 

2. Apakah gambar pada E-Modul Kimia  menarik? 

                    ( )   
                           

             
        

                    ( )   
  

  
        

 = 89% 

3. Apakah desain E-Modul Kimia menarik? 

                    ( )   
                           

             
        

                    ( )   
  

  
        

 = 87,5% 

4. Apakah pewarnaan pada media pembelajaran E-Modul menarik? 

                    ( )   
                           

             
        

                    ( )   
  

  
        

 = 91% 
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5. Apakah belajar kimia dengan menggunakan E-Modul memudahkan anda 

dalam belajar kimia? 

                    ( )   
                           

             
        

                    ( )   
  

  
        

 = 91% 

6. Apakah bahasa yang terdapat dalam E-Modul Kimia mudah dipahami? 

                    ( )   
                           

             
        

                    ( )   
  

  
        

 = 91% 

7. Apakah tulisan pada e-modul kimia mudah dibaca? 

                    ( )   
                           

             
        

                    ( )   
  

  
        

 = 95% 

8. Apakah E-Modul Kimia mudah untuk di akses? 

                    ( )   
                           

             
        

                    ( )   
  

  
        

 = 91% 

9. Apakah Vidio dalam E-Modul kimia sesuai dengan materi asam basa? 

                    ( )   
                           

             
        



209 

 

 
 

                    ( )   
  

  
        

 = 89% 

10. Apakah Link pada E-Modul Kimia mudah diakses? 

                    ( )   
                           

             
        

                    ( )   
  

  
        

 = 89% 

11. Apakah E-Modul kimia bisa membantu anda dalam pembelajaran? 

                    ( )   
                           

             
        

                    ( )   
  

  
        

 = 91% 

12. Apakah dengan adanya pendekatan saintifik memudahkan anda dalam 

memahami materi pembelajaran? 

                    ( )   
                           

             
        

                    ( )   
  

  
        

 = 85% 

13. Apakah pendekatan saintifik pada e-modul sesuai dengan 5M (Mengamati, 

Mengumpulkan Informasi, Menanya, Mengasosiasi, Mengkomunikasikan)? 

                    ( )   
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                    ( )   
  

  
        

 = 89% 

14. Dengan adanya nilai islami sebelum belajar dengan membaca do’a membuat  

E-Modul Kimia Menarik? 

                    ( )   
                           

             
        

                    ( )   
  

  
        

 = 97% 

15. Apakah anda setuju selain buku dan lks dalam proses pembelajaran kimia jua 

diselingi dengan adanya media pembelajaran seperti E-Modul pembelajaran 

atau vidio pembelajaran ? 

                    ( )   
                           

             
        

                    ( )   
  

  
        

 = 95% 

16. Apakah anda setuju jika pendekatan saintifik pada e-modul ini membantu 

anda dan pendekatan antara guru dan siswa? 

                    ( )   
                           

             
        

                    ( )   
  

  
        

 = 85% 

17. Apakah anda setuju jika prosespemebelajaran kimia menggunakan E-Modul 

baik secara online maupun offline? 
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                    ( )   
                           

             
        

                    ( )   
  

  
        

 = 93% 

JUMLAH PRESENTASE RATA – RATA  UJI RESPON SISWA  

                    ( )   
                           

             
        

  
   

   
       

= 91% (sangat Valid) 
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Kelas  

XI  

e-modul pembelajaran kimia 

ASAM DAN BASA 

Berbasis pendekatan saintifik 

 



KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah saya panjatkan puji syukur kehadirat 

Allah swt yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, taufik 

dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan E-

Modul ini. 

Pembahasan modul ini dimulai dengan menjelaskan 

tujuan yang akan dicapai. Pembahasan yang akan disampaikan 

pun disertai dengan soal-soal yang dapat digunakan untuk 

mengukur tingkat ketercapaian dan ketuntasan.  

E-Modul ini memenuhi kriteria 5M, yaitu mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan. Untuk mempermudah dalam 

pembelajaran materi, E-Modul ini disajikan secara lengkap 

dengan bahasa yang mudah dipahami.  

Penyusun menyadari bahwa didalam pembuatan modul 

masih banyak kekurangan, untuk itu penyusun sangat 

membuka saran dan kritik yang sifatnya membangun. Mudah-

mudahan modul ini memberikan manfaat.  

Penulis 
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PETA KONSEP 

 

  

Asam Basa  Sifat Asam 

Basa  

Reaksi 

Asam Basa  

Konsep 

Asam Basa  

Asam Basa Arrhenius 
 

Asam Basa Bronsted 
Lowry 

Asam Basa Lewis 
 

Asam Kuat  
 

pH = - log [H
+
]   

 

Basa Kuat 
 

Asam Lemah 
 

pOH = - log [OH
-
]   

 

pH = - log  𝐾𝑎. [𝐻𝑎]   
 

Basa Lemah 
 

pOH = - log  𝐾𝑏. [𝐵𝑂]  

 

Titrasi Asam 
Basa 

Kurva Titrasi  
 

Derajat Keasaman pH  

Indikator Asam 

Basa 
 

Meliputi  

menentukan 

Melalui   

Dibuat    

B
er

d
as

ar
ka

n
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GLOSARIUM 

1. Asam  

 Menurut Arrhenius : senyawa yang jika dilarutkan kedalam air 

menghasilkan ion H+ 

 Menurut Bronsted-Lowry : zat yang dapat memberi proton  (donor ion H+) 

 Menurut Lewis : ion atau molekul yang dapat bertindak sebagai penerima 

(aseprot) pasangan elektron. 

2. Basa  

 Menurut Arrhenius : senyawa yang jika dilarutkan kedalam air 

menghasilkan ion OH- 

 Menurut Bronsted-Lowry : zat yang dapat menerima proton  (aseptor ion 

H+) 

 Menurut Lewis : ion atau molekul yang dapat bertindak sebagai pemberi 

(donor) pasangan elektron. 

3. Asam kuat merupakan senyawa elektrolit kuat sehingga dalam pelarut air 

dapat mengahsilkan ion H+ secara sempurna. 

4. Asam lemah merupakan senyawa  elektrolit lemah sehingga  dalam pelarut air 

dapat menghasilkan ion H+ tidak sempurna. 

5. Basa kuat merupakan senyawa elektrolit kuat sehingga dalam pelarut air 

dapat menghasilkan ion OH- secara sempurna. 

6. Basa lemah merupakan senyawa elektrolit lemah sehingga dalam pelarut air 

dapat menghasilkan ion OH- tidak sempurna. 

7. Larutan asam basa dapat dikenal dengan menggunakan kertas lakmus dan 

indikator asam basa. 

8. pH larutan dapat diukur dengan menggunakan larutan indikator, kertas 

indikator universal, dan pH meter. 
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PENDAHULUAN  

A. Identitas E-Modul  

Mata Pelajaran  : Kimia 

Kelas/Semester : XI/Ganjil 

Alokasi Waktu  : 6 jam 

Judul E-Modul : Asam Basa 

B. Kompetensi Inti  

3. Memahami, menerapkan,  dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural,dan meta kognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah.  

4.   Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif, dan kreatif, serta mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilman. 

C. Kompetensi Dasar 

3.10 Menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan 

kesetimbangan pengionan dalam larutan. 

4.10  Menganalisis trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak 

dari bahan alam melalui percobaan 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Mengetahui pengertian asam basa menurut Arrhenius 

2. Mengetahui pengertian asam basa menurut Bronsted-Lowry 

3. Mengetahui pengertian asam basa menurut Lewis 

4. Mengetahui indikator asam basa dan kekuatan asam basa 
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E. Deskripsi  

E-Modul ini merupakan modul pembelajaran Kimia kelas XI. Modul ini 

berisikan pengenalan terhadap ilmu kimia yang bertujuan menyiapkan peserta 

didik pada pembelajaran ilmu kimia selanjutnya dengan konsep lebih spesifik 

dan mendalam. Konsep Kimia dalam modul ini diarahkan pada penguatan dan 

keterkaitan terhadap konten kehidupan sehari-hari, mulai dari identifikasi 

manfaat positif dan dampak negatif dari bahan dan senyawa kimia pada 

produk, penggunaan metode ilmiah dalam penanganan masalah lingkungan, 

pengenalan alat dan bahan kimia serta peranan ilmu kimia dalam berbagai 

bidang keilmuan lainnya. Hasil yang ingin dicapai setelah mempelajari dan 

menguasai modul ini adalah keluasan sudut pandang terhadap ruang lingkup 

ilmu kimia, literasi sains dengan kemampuan bertindak tepat atas produk 

kimia yang ada dan atau digunakan, keterkaitannya dengan fasilitas / 

kemudahan hidup dan kesejahteraan manusia serta upaya untuk menjaga 

lingkungan hidup secara sadar. 

 

F. Petunjuk penggunaan E-Modul  

Untuk menggunakan modul ikutlah langkah langkah di bawah ini: 

1. Bacalah peta konsep dan pahami keterkaitan antar materi asam basa.  

2. Perdalam pemahaman mu dengan mengikuti langkah - langkah saintifik. 

a. Mengamati (amatilah penjelasan asam basa dari e-modul dan vidio yang 

diberikan). 

b. Mengumpulkan informasi (catatlah pada buku catatanmu mengenai 

informasi penting tentang asam basa). 

c. Menanya (klik link yang tersedia untuk menanyakan ha yang belum 

kamu pahami dari langkah mengamati). 

d. Mengasosiasi (jika kamu sudah memahami materi pembelajaran, maka 

klik link yang tersedia untuk mengerjakan kuis).  
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e. Mengkomunikasikan (bentuklah kelompok yang terdiri dari dua orang, 

dan jelaskan informasi apa saja yang kamu dapatkan dari langkah 

mengamati, guru juga akan menjawab pertanyaan yang sudah kamu 

ajukan melalui link menanya). 

3. Ulangi Langkah 2 untuk kegiatan pembelajaran 2. 

4. Agar menambah pemahaman kamu mengenai materi cobalah melakukan 

praktikum mandiri yang tersedia di e-modul. 

5. Kerjakan soal evaluasi yang tersaji. 
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Sebelum memulai 

pembelajaran  

jangan lupa berdo’a 

dulu ya... 

 

ِحْيمِِ ْحَمنِِ الرَّ  بِْسمِِ الّلِِ الرَّ

دِ  نَبِيًّا َوَرُسْولًِ َربِِّ ِزْدنِيِْ ِعْلًما َواْرُزْقنِيِْ فَْهًما  َرِضْيتُِ بِاللِِ َربًّا َوبِاإِلْسََلمِِ ِدْينًا َوبُِمَحمَّ

"Aku ridha Allah SWT sebagai Tuhanku, dan Islam sebagai agamaku, dan Muhammad SAW 

sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku 

pemahaman yang baik." 

 

 



 

Dalam kehidupan sehari – hari 

kamu tentu pernah menyantap buah – buahan, seperti  jeruk, lemon, mangga, anggur dan 

masih banyak lagi. Bagaimana dengan rasanya? Pasti buah tersebut ada yang rasa asam, 

manis dan lainnya. Pernahkah kamu secara tidak sengaja terminum air sabun? Jika pernah 

pasti kamu merassakan pahit pada lidah, lalu apa yang menyebabkan perbedaan rasa 

tersebut? 

Rasa makanan yang berbeda – beda diakibatkan karena adanya sifat kimia pada 

makanan tersebut seperti rasa asam, basa atau netral. Contoh buah jeruk, lemon, dan 

anggur bersifat asam, sedangkan sabun bersifat basa. 

Apakah asam dan basa tersebut? Bagaimanakah cara mengenal dan membedakan 

asam dan basa? Apakah yang terjadi jika senyawa asam dan basa direaksikan? Bagaimana 

cara menentukan derajat kekuatan asam dan basa? Jawaban dari pertanyaan – pertanyaan 

tersebut dapat kamu temukan dalam E-modul ini. 

 

 

ASAM DAN BASA 

- Perkembangan 

teori asam basa  

- Indikator asam 

basa  

- Kekuatan asam 

basa  
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Pendekatan saintifik pada e-modul ini membantu agar proses pembelajaran 

berlangsung dengan baik dengan salah satu pendekatan yaitu pendekatan saintifik 

yang terdiri dari mengamati, mengumpulkan informasi, menanya, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan. 

MENGAMATI 

 Amatilah pembahasan mengenai Asam dan Basa berikut! 

A. Perkembangan Teori Asam Basa  

1. Teori Asam Basa Arrhenius  

Teori asam basa Arrhenius dikemukakan oleh ilmuan Swedia, Svante 

August Arrhenius pada tahun 1807. Menurut Arrhenius asam merupakan 

zat yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+. 

HCl(g)  H+ (aq) + Cl – (aq) 

Adapun basa merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion 

OH-. Perhatikan persamaan kimia berikut : 

NaOH (s)  Na+ (aq) + OH– (aq) 

Berdasarkan pengertian asam basa menurut Arrhenius didaptkan 

kesimpulan bahwa : 

a. Senyawa ynag menghasilkan ion H+ (bersifat asam) adalah HCl, HNO3, 

H2SO4, dan CH3COOH. 

b. Senyawa yang menghasilkan ion OH- (bersifat basa) adalah NaOH, 

Ba(OH)2, NH3, CH3, NH2. 

 

 

 

 

 

Tahukah Kamu ? 

 

 

Kenapa pada buah jeruk terdapat rasa asam dan 

manis ? hal ini disebabkan karena adanya 

kandungan gula dan asam sitrat pada jeruk yang dapat 

mempengaruhi rasa yang timbul. Jika kandungan gula 

lebih tinggi maka rasanya akan manis namun jika 

kandungan asam sitratnya lebih tinggi rasanyapun akan 

cenderung asam. 
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2. Teori Asam Basa Bronsted-Lowry  

Definisi asam basa yang lebih luas dapat dikemukakan oleh Johanes N 

Bronsted dan Thomas M.Lowry pada tahun 1923, menurut Bronsted dan 

Lowry asam adalah suatu zat yang dapat menerima proton (donor ion H+), 

sedangkan basa ialah suatu zat yang dapat menerima proton (akseptor ion 

H+). Perhatikan persamaan berikut: 

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

a. HCl bersifat asam dan Cl- bersifat basa. HCl dan Cl- merupakan pasangan 

asam basa yang dikenal dengan istilah asam – basa konjugasi. 

b. Cl- merupakan basa konjugasi HCl, sebaliknya HCL merupakan asam 

kojugasi Cl- . 

c. H2O bersifat basa dan H3O
+  bersifat asam. H2O dan H3O

+ merupakan 

pasangan asam basa yang dikenal dengan istilah asam – basa konjugasi. 

d. H3O
+  merupakan asam konjugasi H2O, dan H2O merupakan basa 

konjugasi H3O
+ . 

 

 

 

 

Tahukah Kamu ? 

 

Bunga Hydrangea memiliki warna merah 

muda hingga biru. Warna tersebut 

bergantung pada pH tanah tempat 

tumbuhnya bunga tersebut. Hydrangea 

akan bewarna biru jika tumbuh ditanah 

yang bersifat asam dan akan bewarna 

merah muda atau ungu jika tumbuh di tanah 

yang bersifat basa. 
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3. Teori Asam Basa Lewis  

Pada umumnya definisi asam-basa mengikuti apa yang dinyatakan oleh 

Arrhenius atau Bronsted-Lowry, tapi dengan adanya struktur yang diajukan 

Lewis muncul definisi asam dan basa baru. Asam Lewis didefinisikan 

sebagai spesi yang menerima pasangan elektron. Basa Lewis didefinisikan 

sebagai spesi yang memberikan pasangan elektron. Sehingga H+ adalah 

asam Lewis, karena ia menerima pasangan elektron, sedangkan OH- dan 

NH3 adalah basa Lewis, karena keduanya adalah penyumbang pasangan 

elektron. 

 

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 amoniak sebagai berikut: 

 

Dalam kenyataan molekul yang tidak mencapai oktet sering merupakan asam 

Lewis yang kuat karena molekul tersebut dapat mencapai konfigurasi oktet 

dengan menerima pasangan elektron tak berikatan. 
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Silahkan diamati vidio berikut mengenai teori Asam dan Basa. 

 

MENGUMPULKAN INFORMASI  

Berdasarkan penjelasa dan vidio diatas informasi apa saja yang kamu dapat 

mengenai asam basa. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

MENANYA  

Berdasarkan vidio tersebut kamu dapat bertanya bagian mana yang belum 

kamu pahami melalui link berikut! 

https://forms.gle/9XvhMxfVduNKtzP87 

MENGASOSIASI  

Isilah pertanyaan berikut dengan klik link dibawah ini! 

https://forms.gle/Y98PmhDxFPXSCDSo9 

MENGKOMUNIKASIKAN  

Bentuklah kelompok yang terdiri dari dua orang lalu saling menceritakan 

informasi yang telah kamu buat sebelumnya mengenai asam basa  

Asam Basa Arrhenius  Asam Basa Bronsted-Lowry Asam Basa Lewis 
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MENGAMATI 

Amatilah penjelasan berikut mengenai asam dan basa 

B. Idikator Asam Basa 

Indikator asam basa digunakan untuk mendeteksi hasil akhir yang ditandai 

dengan perubahan warna. Indikator merupakan pewarna yang memiliki warna 

berbeda pada kondisi asam dan basa. 

1. Kertas Lakmus 

 

Gambar 1.1 Kertas Lakmus 

 

Tabel 1.1 perubahan warna kertas lakmus dan larutan 

Larutan Perubahan Warna 

Lakmus Merah Lakmus Biru 

HCl 0,1 M Tidak berubah Merah  

CH3COOH 0,1 M Tidak berubah  Merah  

NaOH 0,1 M Biru Tidak berubah  

NH4OH 0,1 M Biru  Tidak berubah  

 

2. Larutan Indikator  

Indikator asam basa memiliki sifat yang dapat berubah warna pada pH 

yang berbeda-beda. Sifat inilah yang dimanfaatkan untuk mengetahui nilai 

pH suatu larutan. Perubahan warna zat atau larutan indikator memiliki 

rentang (trayek) tertentu yang disebut sebagai trayek indikator.  

 

 

Ada dua macam kertas lakmus yang digunakan 

untuk mengenali senyawa asam atau basa, yaitu 

kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. 

Kertas lakmus biru berubah menjadi merah jika 

bereaksi dengan senyawa asam, sedangkan 

kertas lakmus merah berubah menjadi biru jika 

bereaksi dengan senyawa basa. 
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Tabel 1.2 Trayek pH beberapa indikator asam – basa 

Indikator Trayek pH Perubahan Warna 

Metil hijau  0,2 – 1,8    Kuning – Merah  

Timol biru (rentang asam) 1,2 – 2,8  Merah – Kuning 

Metil jingga 3,2 – 4,4   Merah – Kuning  

Etilmerah  4,0 – 5,8  Tidak Bewarna – Merah  

Metil ungu  4,8 – 5,4  Ungu – Hijau  

Bromkresol ungu  5,2 – 6,8  Kuning – Ungu  

Bromtimol biru 6,0 – 7,6  Kuning – Biru  

Fenol merah 6,4 – 8,2 Kuning – Merah/Vioet 

Litmus 4,7 – 8,3  Merah – Biru  

Kresol merah  7,0 – 8,8  Kuning – Merah   

Timol biru (rentang basa) 8,0 – 9,6 Kuning – Biru 

Fenolftalein  8,2 – 10,0   Tidah Bewarna – Merah 

Muda 

Timolftalein 9,4 – 10,6 Tidak Bewarna – Biru 

Alizarin kuning 10,1 – 12,0 Kuning – Merah 

 

3. Kertas Indikator Universal  

  

Gambar 1.2 Kertas Universal 

Keempat garis warna yang berubah dicocokkan dengan skala pH dari 0 – 14 

yang terdapat pada kemasan kertas indikator. 

 

 

 

Kertas indikator universal dapat digunakan untuk 

menentukan harga pH dari netral (pH = 7), atau 

bersifat basa (pH > 7). Kertas indikator tersebut 

dicelupka kedalam larutan yang akan ditentukan 

nilai pH-nya. Ketika sudah tercelup, warna – 

warna pada kertas akan berubah warna.  
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4. pH Meter 

Penentuan pH larutan yang lebih akurat, dapat dilakukan dengan membuat 

menggunakan alat pH meter. Alat ini bekerja berdasarkan elektrolit 

larutan asam dan basa. Bagian utamanya adalah sebuah elektroda yang peka 

terhadap lonsentrasi ion H+ dalam larutan yang akan diukur pH-nya. Jika 

elektroda tersebut dicelupkan kedalam larutan yang akan diuji, pH meter 

menunjukkan angka yang sesuai dengan pH meter.  

 

Gambar 1.3 pH Meter 

 

C. Kekuatan Asam – Basa 

Pada kekuatan asam basa dapat dikategorikan dengan larutan asam basa kuat 

dan larutan asam basa lemah.  

 Asam kuat dalam pelarut air dapat mengahsilkan ion H+ secara 

sempurna. 

 Basa kuat salam pelarut air dapat menghasilkan ion OH- secara 

sempurna. 

 Asam lemah dalam pelarut air dapat menghasilkan ion H+ tidak 

sempurna.  

 Basa lemah dalam pelarut air dapat menghasilkan ion OH- tidak 

sempurna. 

Untuk menentukan kekuatan asam basa sendiri dapat dilakukan dengan cara : 

1. Hasil Kali Ion dan Air  

Air murni merupakan larutan elektrolit lemah.dengan menggunakan aklat 

konduktometer yang sangat peka, hantaran arus listrik yang sangat lemah 
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dapat dideteksi. Air murni mengalami ionisasi menghasilkan ion H+ dan OH- 

dalam jumlah yang sangat kecil. 

H2O (aq) H+ (aq) + OH- (aq) 

Tetapan kesetimbangan air dapat dituliskan sebagai berikut : 

KcH2O = [H+][OH-] 

KcH2O diberikan notasi baru yaitu Kw sehingga : 

Kw = [H+][OH-] 

Konstanta kesetimbangan Kw dinamakan sebagai tetapan kesetimbangan air 

yakni hasil kali antara konsentrasi molar ion H+ dan OH- pada suhu 

tertentu pada suhu 25oC, konsentrasi ion [H+] sama dnegan konsentrasi ion 

[OH-], yaitu 10-7 M sehingga pada suhu 25oC : 

Kw  = [H+][OH-] 

    = [10-7][10-7] = 10-14 

Harga Kw dipengaruhi oleh suhu. Pada suhu tinggi air yang terionisasi 

semakin banyak, akibatnya jumlah ion H+ dan ion OH- semakin besar dan 

nilai Kw semakin besar. sebagai perbandingan, harga Kw pada suhu 60oC 

adalah 9,55 X 10-14 dan harga Kw pada suhu 100oC adalah 5,5 X 10-13. Dalam 

ketentuan jika suhhu tidak disebutkan maka dianggap pada suhu 25oC 

sehinggan Kw = 10-14. 

2. Konsep pH 

Pernyataan kekuatan asam dan kekuatan basa menggunakan [H+] dan 

[OH-] memberikan angka yang sangat kecil dan cara penulisannyasangat 

tidak sederhana. Uuntuk menghindari kesulitan – kesulitan yang dapat 

ditimbulkan oleh penggunaan angka – angka yang tidak sederhana ini, pada 

1909 Soren Peter Lauritz Sorensen (1868-1939), seorang ahli biokimia dari 

denmark yang mengajukan penggunaan istilah pH.  

Angka pH suatu larutan menyatakan derajat atau tingkatan keasaman 

larutan tersebut. Nilai pH diperoleh sebagai hasil negatif logaritma 10 dari 
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konsentrasi ion H+ . Dengan demikian untuk larutan asam yang mengandung 

ion H+ berlaku : 

 

pH = - log [H+] 

untuk larutan basa yang mengandung ion OH- berlaku persamaan berikut : 

pOH = - log [OH-] 

pada suhu 25oC, ionisasi air murni menghasilkan konsentrasi ion H+ yang 

sama dengan konsentrasi ion OH- yaitu 10-7M sehingga :  

Kw pada suhu 25oC = 10-14 

Kw  = [H+][OH-] = 10-14 

pKw = - log [H+][OH-] = - log10-14 

pKw = - log [H+] + (-log[OH-]) = 14 

oleh karena itu hubungan antara pH dan pOH dapat dituliskan sebagai 

berikut : 

pH + pOH = 14 atau pH = 14 – pOH 

jadi untuk menentukan pH larutan asam anda harus menentukan pOH 

terlebih dahulu kemudian menentukan pH. 

Skala pH  

Tabel 1.3 nilai pH larutan asam dan larutan basa 

Larutan Asam Larutan Basa 

[H+] Ph [OH-] pOH pH = 14 – Poh 

10-1 M 1 10-1 M 1 13 

10-2 M 2 10-2 M 2 12 

10-3 M 3 10-3 M 3 11 

10-4 M 4 10-4 M 4 10 
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10-5 M 5 10-5 M 5 9 

10-6 M 5,59 10-6 M 5,59; 8,05 

10-7 M 6,69 10-7 M 6,69 7,31 

10-8 M 6,95 10-8 M 6,95 7,05 

10-9 M 6,99 10-9 M 6,99 7,01 

Berdasarkan tabel 1.3 terlihat bahwa suatu larutan asam memiliki [H+] < 10-

7 M, didalam perhitungan ion [H+] tersebut dijumlahkan dengan [H+] yang 

berasal dari pengionan molekul air sehingga pH larutan tersebut tetap 

kurang dari 7. Demikian pula halnya jika larutan basa memiliki [OH-] < 10-7 

M, didalam perhitungan ion [OH-] tersebut dijumlahkan dengan [OH-] yang 

berasal dari ionisasi air sehingga pH larutan tersebut tetap 7.  

  

 

Info Penting 

pH larutan asam <7 

pH larutan netral = 7 

pH larutan basa > 7 

 

D. Derajat disosiasi (α) dan perhitungan [H+] dan [OH-] 

Kekuatan asam dan basa ditetukan oleh kemampuan menghasilkan ion H+ 

dan OH-. Semakin banyak ion H+ dan OH- yang dihasilkan maka semakin kuat 

sifat asam dan basanya. Jumlah ion yang dihasilkan ditentukan oleh nilai dari 

derajat disosiasi (α) yang dirumuskan sebagai berikut. 

( )   
                       

                    
  

 

1. Asam Kuat dan Asam Lemah 

a. Asam Kuat  
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Asam kuat merupakan senyawa elektrolit kuat yang dianggap 

terionisasi sempurna dalam air (α=1). Artinya, semua molekul asam 

dalam air terurai menjadi ion H+. Jika diujikan dengan alat uji 

elektrolit, akan menghasilkan nyala lampu yang terang dan gelembung 

gas yang banyak disekitar elektrode. 

b. Asam Lemah  

Asam lemah adalah asam yang didalam air hanya dapat mengalami 

ionisasi sebagian dengan derajat ionisasi (α ) < 1. Artinya, hanya 

sebagian kecil dari molekul asam terurai dalam air menjadi ion H+. 

Jika diujikan denga alat uji elektrolit, akan menghasilkan nyala lampu  

yang redup atau tidak nyala sama sekali dan gelembung gas yang 

sedikit di sekitar electrode. 

Tabel 1.4 contoh asam kuat dan asam lemah 

Asam Kuat Asam Lemah 

Rumus Nama Rumus Nama 

HCl Asam Klorida HF Asam Fluorida 

 HBr Asam bromida H2S Asam Sulfida 

HI Asam Iodida HCN Asam Sianida 

H2SO4 Asam Sulfat H2CO3 Asam Karbonat 

HNO3 Asam Nitrat H2SO3  

HClO4 Asam Perklorat HNO3 Asam Nitrit 

HBrO4 Asam Perbonat H3PO4 Asam Fosfat 

HIO4 Asam Periodat CH3COOH Asam Asetat 

 

2. Basa Kuat dan Basa Lemah 

a. Basa Kuat 

Basa kuat adalah basa yang di dalam air mengalami ionisasi sempurna 

dengan derajat ionisasi (α ) = 1. Artinya, semua molekul basa dalam 

air terurai menjadi ion OH-. Jika diujikan dengan alat uji elektrolit, 
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akan menghasilkan nyala lampu yang terang dan gelembung gas yang 

banyak di sekitar elektrode. 

 

b. Basa Lemah 

Basa Lemah adalah basa yang di dalam air hanya dapat mengalami 

ionisasi sebagian dengan derajat ionisasi (α ) < 1. Artinya, hanya 

sebagian kecil dari molekul basa terurai dalam air menjadi OH-. Jika 

diujikan dengan alat uji elektrolit, akan menghasilkan nyala lampu 

yang redup atau tidak nyala sama sekali dan gelembung gas yang 

sedikit di sekitar electrode. 

Tabel 1.4 contoh basa kuat dan basa lemah 

Basa Kuat Basa Lemah 

Rumus Nama Rumus Nama 

LiOH Litium Hidroksida Mg(OH)2 Magnesium Hidroksida 

NaOH Natrium 

Hidroksida 

Al(OH)2 Aluminium Hidroksida 

KOH Kalium Hidroksida Fe(OH)2 Besi (II) Hidroksida 

RbOH Rubidium 

Hidroksida 

Fe(OH)3 Besi (III) Hidroksida 

CsOH Cesium Hidroksida CuOH Tembaga (I) Hidroksida 

Ca(OH)2 Kalsium Hidroksida Cu(OH)2 Tembaga (II) 

Hidroksida 

Ba(OH)2 Barium Hidroksida NH4OH Amonium Hidroksida 

 

E. Derajat Keasaman (pH) 

1. Melalui perhitungan  

Asam kuat Asam Lemah 

[H+] = a x M [H+] = √        
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pH = - log [H+] Ka = tetapan kesetimbangan asam 

a = jumlah ion H+ Ma = molaritas asam lemah 

M = molaritas larutan asam (α ) = derajat ionisasi asam lemah 

Tabel 1.6  perhitungan derajat keasaman (Ph)  asam kuat dan asam lemah 

Tabel 1.6  perhitungan derajat keasaman (Ph)  basa  kuat dan basa  lemah 

Basa kuat Basa Lemah 

OH- = b X M [OH-] = √        

pH = 14 – Poh [OH-] = α X Mb 

a = jumlah ion H+ Kb = tatapan kesetimbangan  

b = jumlah ion OH Mb = Molaritas basa lemah  

M = molaritas larutan basa (α) = derajat ionisasi asam lemah 

 

2. Melalui indikator 

Contoh:  

Suatu larutan berwarna biru jika ditetesi dengan indikator bromitol biru (6,0 – 

7,6) dan tidak berwarna dengan indikator fenolftalein (8,3 – 10,0). Berapakah pH 

larutan tersebut? 

 

Jadi kisaran pH larutan = 7,6 < pH < 8 

Amatilah Vidio berikut mengenai asam basa  

Asam Kuat  Basa Kuat  Asam Lemah  Basa Lemah 
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MENGUMPULKAN INFORMASI 

Berdasarkan penjelasan dari emodul penjelasa dari vidio diatas informasi apa 

saja yang kamu dapat mengenai asam basa kuat. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 

MENANYA  

Berdasarkan vidio tersebut kamu dapat bertanya bagian mana yang belum 

kamu pahami melalui link berikut! 

https://forms.gle/9XvhMxfVduNKtzP87 

MENGASOSIASI  

Isilah pertanyaan berikut dengan klik link dibawah ini! 

https://forms.gle/Jb3aweCwTf85tUg6A 

MENGKOMUNIKASIKAN 

Bentuklah kelompok yang terdiri dari dua orang lalu saling menceritakan 

informasi yang telah kamu buat sebelumnya mengenai asam basa 
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EVALUASI 

Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat! 

1. Dibawah ini adalah pernyataan 

tentang asam menurut beberapa 

teori asam – basa  

I. Asam adalah zat pemberi 

proton 

II. Asam adalah zat yang jika 

didalam air melepaskan ion 

H+ 

III. Asam adalah zat penerima 

pasangan elektron 

Pernyataan I, II, dan III 

berturut – turut didasarkan 

pada teori . . . 

a. Arrhenius, Bronsted-Lowry, 

dan Lewis 

b. Arrhenius, Lewis, dan 

Bronsted-Lowry 

c. Lewis, Arrhenius, dan 

Bronsted-Lowry 

d. Bronsted-Lowry,Lewis, dan 

Arrhenius 

e. Bronsted-Lowry, Arrhenius, 

dan Lewis 

2. Menurut Arrhenius,basa adalah 

senyawa yang jika dilarutkan 

dalam air menghasilkan . . . 

a. Proton 

b. Elektron 

c. Neutron 

d. Ion OH 

e. Ion H+ 

3. Perhatikan reaksi-reaksi di 

bawah ini. 

1) C6H5OH           C6H5O
- + H+ 

2) Fe(OH)2           Fe2
+ + 2OH- 

3) NH4OH            NH4+ + OH- 

4) HCN                H+ + CN 

Berdasarkan reaksi di atas, 

senyawa yang termasuk asam 

menurut Arrhenius adalah . .  

a. C6H5OH dan Fe(OH)2 

b. C6H5OH dan NH4OH 

c. Fe(OH)2 dan NH4OH 

d. C6H5OH dan HCN 

e. NH4OH dan HCN 

4. Air aki (H2SO4) digunakan untuk 

mengisi sel aki sebagai 
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elektrolit. Menurut Arrhenius, 

air aki bersifat asam karena ... 

a. air aki mengandung atom 

hidrogen 

b. Air aki mudah larut dalam air 

c. air aki terurai dalam air 

melepaskan ion H+ 

d. air aki dapat menghantarkan 

listrik 

e. air aki dapat memberikan 

proton 

5. Menurut teori asam-basa Lewis, 

asam adalah. . . . 

a. zat pemberi pasangan 

elektron 

b. zat penerima proton 

c. zat penerima pasangan 

elektron 

d. zat pemberi proton 

e. zat pemberi OH- 

6. Perhatikan contoh larutan 

berikut... 

1. Sabun  3. Cuka  

2. Air Jeruk  4. Kapur  

larutan yang mengandung ion H+ 

adalah. . . . 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 3 

d. 2 dan 4 

e. 3 dan 4 

7. Zat asam yang terkandung dalam 

buah jeruk adalah. . . . 

a. asam asetat 

b. asam sitrat 

c. asam malat 

d. asam tartrat 

e. asam sulfat 

8. Pasangan basa di bawah ini yang 

bervalensi 1 dan 2 adalah . . . . 

a. NaOH dan KOH 

b. KOH dan Ca(OH)2 

c. Fe(OH)2 dan Ca(OH)2 

d. Cu(OH)2 dan Ba(OH)2 

e. NaOH dan Al(OH)3 

9. Zat berikut ini yang merupakan 

basa konjugasi dari H2SO4 

adalah . . . . 

a. SO4
2- 

b. HSO4
- 

c. H2SO4
- 

d. HSO4
- 

e. SO4 

10. Zat berikut ini yang merupakan 

asam konjungsi dari PO4
3- adalah 

. . . . 

a. HPO4
2- 
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b. H2PO4
- 

c. H2SO4
- 

d. HPO4
- 

e. SO4
- 

11. Perhatikan rumus titik elektron 

dari senyawasenyawa berikut. 

 

Berdasarkan struktur Lewis di 

atas, senyawa yang bersifat 

asam adalah . . . . 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 3 

d. 2 dan 4 

e. 3 dan 4 

12. Diketahui bahan makanan 

berikut. . . 

1. Buah belimbing   

2. Daun pepaya  

3. Buah tomat 

4. Buah pare   

Berdasarkan data di atas, buah 

/daun yang mengandung zat basa 

adalah . . . 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 3 

d. 2 dan 4 

e. 3 dan 4 

13. Suatu asam lemah HCOOH 0,1 M 

memiliki pH 3,5. Konstanta asam 

(Ka) tersebut adalah . . . 

a. 5 x 10-8 

b. 1 x 10-7 

c. 1 x 10-5 

d. 2 x 10-3 

e. 1 x 10-2 

14. Indikator yang cukup teliti untuk 

mengukur kekuatan larutan asam 

atau derajat keasaman adalah . . 

.  

a. Fenolftalein  

b. Metil jingga  

c. Bromtimol biru  

d. Metil merah  

e. Metil kuning   

15. Jika larutan asam asetat 

mempunyai pH = 3 dan Ka = 10–5 

(Mr = 60), maka jumlah asam 

asetat dalam 1 liter larutan asam 

asetat sebesar …  

a.  0,6 gram   

b. 3 gram 

c.  6 gram 

d. 0,3 gram   
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e. 60 gram 

16. Larutan 0,74 gram Ca(OH)2 (Mr 

= 74) dalam 2 L air, mempunyai 

pH … 

a.  2 – log 2  

b. 13 – log 2   

c.  12 + log 2 

d. 12 

17. Perhatikan tabel berikut! 

Larutan  Lakmus 

merah  

Lakmus 

biru  

P Merah  Biru  

Q Merah  Merah  

R  Biru  Biru  

S  Merah  Merah  

Berdasarkan data di atas, 

larutan yang mengandung ion H+ 

adalah . . . . 

a. P dan Q 

b. P dan R 

c. Q dan R 

d. Q dan S 

e. R dan S 

18. Perhatikan tabel berikut ! 

Larutan  Lakmus 

merah  

Lakmus 

biru  

Garam 

inggris 

Merah  Merah  

Pasta gigi  Biru   Biru  

Garam 

dapur  

Merah  Biru  

Obat 

maag  

Biru  Biru   

Air aki  Merah  Merah  

 

Berdasarkan tabel diatas, 

larutan yang bersifat basa 

adalah . . . 

a. Garam inggris dan pasta gigi 

b. Garam inggris dan garam 

dapur 

c. Pasta gigi dan obat mag 

d. Pasta gigi dan air aki 

e. Obat mag dan air aki 

19. Asam lemah HA 0,1 M terurai 

dalam air sebanyak 2%. Tetapan 

ionisasi asam lemah tersebut 

adalah …. 

a. 2 × 10–3 

b.  4 × 10–3 

c. 2 × 10–3 

d. 4 × 10–4 

e. 4 ×10–5 

20. Larutan A dapat memerahkan 

lakmus biru, sedangkan larutan B 

tidak dapat merubah lakmus 

merah maupun biru. Berdasarkan 
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hasil pengujian tersebut, larutan 

A dan B secara berturut - turut 

bersifat  . . . 

a. Asam dan basa 

b. Basa dan netral 

c. Asam dan netral 

d. Basa dan asam 

e. Netral dan asam 
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Jawablah pertanyaan beriut dengan benar ! 

1. Jelaskan pengertian asam dan basa menurut Arrhenius. . . 

2. Jelaskan mengapa larutan HCl termasuk asam kuat dan larutan 

CH3COOH termasuk asam lemah. . . 

3. Jelaskan bagaimana cara menentukan bahwa suatu larutan bersifat 

asam, basa dan netral. . . 

4. Sebutkan indikator apa saja yang dapatmengukur kekuatan asam dan 

basa. . . 

5. Suatu asam lemah HCOOH 0,01 M memiliki pH 3,5. Tentutan Konstanta 

asam (Ka). . . 

E – Modul Kmia Asam Basa 

SELESAI 



Praktikum Rumah 

Penentuan Asam Basa Dengan Indikator Alami 

Tujuan : 

1. Mengetahui cara membuat indikator asam basa dari bahan alam 

2. Mengethui sifat asam basa suatu zat dengan menggunakan indikator alami 

Bahan : 

1. 10 kertas teh  

2. Bubuk kunyit  

3. Bunga bewarna merah  

4. Bunga bewarna biru  

5. Cuka  

6. Kapur sirih  

7. Garam  

8. Air bersih 

Alat : 

1. Wadah (gelas plastik) 

2. Sendok  

Cara pembuatan : 

A. Membuat larutan  

a. Siapkan 3 wadah (gelas plastik), letakkan cuka (10 sendok makan), 

kapur sirih (5 sendok makan), dan garam (2 sendok makan)  di setiap 

wadah (gelas plastik) 

b. Tambahkan air pada wadah kapur sirih dan garam 

c. Diaduk hingga larut 

d. Ulangi untuk 6 wadah (gelas plastik) berikutnya 

B. Percobaan  indikator kunyit  

a. Masukkan dua sendok makan bubuk kunyit kedalam wadah (gelas 

plastik), tambahkan air kedalamnya, kemudian diaduk hingga kunyit 

larut dengan air. 

b. Ambil 3 buah kertas teh, masukkan kedalam larutan kunyit hingga 

terendam sempurna 

c. Masing masing kertas di celupkan ke larutan indikator yang telah di 

buat, catat perubahan yang terjadi 

d. Percobaan indikator bunga biru  
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a. Giling beberapabunga biru lalu masukkan kedalam wadah (gelas 

plastik), tambahkan air kedalamnya, kemudian diaduk hingga bunga 

biru larut dengan air.  

b. Ambil 3 buah kertas teh, masukkan kedalam larutan bunga hingga 

terendam sempurna 

c. Masing masing kertas di celupkan ke larutan indikator yang telah di 

buat, catat perubahan yang terjadi 

C. Percobaan indikator bunga merah  

a. Giling beberapabunga merah lalu masukkan kedalam wadah (gelas 

plastik), tambahkan air kedalamnya, kemudian diaduk hingga bunga 

biru larut dengan air. 

b. Ambil 3 buah kertas teh, masukkan kedalam larutan bunga merah 

hingga terendam sempurna 

c. Masing masing kertas di celupkan ke larutan indikator yang telah di 

buat, catat perubahan yang terjadi 

Silahkan tulis kesimpulan pada percobaan ini dan isilah tabel berikut berdasarkan 

sifat asam dan basa larutan : 

Indikator Cuka Kapur sirih Garam 

Kunyit    

Bunga biru    

Bunga merah    
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