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BAB IV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini, buku teks pelajaran yang dianalisis adalah buku teks 

pelajaran Kimia untuk SMA/MA kelas XII penulis A, penerbit B. Buku ini merupakan 

buku teks yang digunakan oleh mayoritas –19 dari 27– SMA/MA di kota Bandung  

(Irawati, 2015; Majid, 2015; Husna, 2015; Ramadan, 2015; pratiwi, 2015). 

Berdasarkan data tersebut, maka materi reaksi redoks dan elektrokimia dalam buku 

tersebut dijadikan sebagai objek penelitian. Setelah objek penelitian ditentukan, 

dilakukan penelitian selanjutnya yaitu analisis materi reaksi redoks dan elektrokimia 

dalam buku tersebut berdasarkan kriteria tahap seleksi 4S TMD (Four Steps Teaching 

Material Development). 

Tahap seleksi ini terdiri dari tiga tahap, yaitu analisis kesesuaian materi dengan 

kurikulum, analisis kebenaran konsep, dan analisis nilai-nilai yang ditanamkan pada 

objek penelitian. Analisis kebenaran konsep dapat dilakukan setelah analisis 

kesesuaian materi dengan kurikulum selesai dilakukan. Sedangkan analisis nilai-nilai 

yang ditanamkan pada objek penelitian dapat dilakukan secara simultan. Berikut ini 

merupakan temuan dan pembahasan yang dibagi ke dalam tiga bagian sesuai dengan 

rumusan masalahnya, yaitu  bagian A mengenai analisis kesesuaian materi dengan 

kurikulum 2013, bagian B analisis kebenaran konsep, dan bagian C analisis nilai-nilai 

yang ditanamkan pada objek penelitian. 

 

A. Kesesuaian Materi Reaksi Redoks dan Elektrokimia dalam Buku Teks 

Pelajaran Kimia Untuk SMA/MA Kelas XII oleh Penulis A Penerbit B 

dengan Kurikulum 2013 

Terdapat dua tahap yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah pertama 

mengenai kesesuaian materi reaksi redoks dan elektrokimia dalam buku teks 

pelajaran Kimia untuk SMA/MA Kelas XII oleh penulis A penerbit B (objek 

penelitian) dengan kurikulum. Untuk mengetahui kesesuaian materi reaksi redoks dan 
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elektorkimia pada objek penelitian, maka dilakukan dua analisis yaitu analisis 

keluasan materi dan kedalaman konsep. Namun, sebelum melakukan analisis 

keluasan dan kedalaman perlu dilakukan terlebih dahulu pengembangan dan validasi 

indikator pembelajaran dari Kompetensi Dasar Pengetahuan (KD 3) serta penentuan 

konsep pada objek penelitian. Berikut adalah kedua tahap tersebut: 

1. Pengembangan dan Validasi Indikator dari Kompetensi Dasar 

Pengetahuan (KD 3) 

Sebelum mengembangkan indikator pembelajaran, dilakukan terlebih 

dahulu identifikasi KD pengetahuan yang terkait dengan objek penelitian. Hasil 

identifikasi menunjukkan bahwa materi reaksi redoks dan elektrokimia terdiri 

dari tiga KD pengetahuan, yaitu KD 3.3; 3.4; dan 3.5. Ketiga KD tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1 Kompetensi Dasar Pengetahuan 3.3, 3.4, dan 3.5 Materi Reaksi Redoks 

dan Elektrokimia yang Terkait dengan Objek Penelitian 

    No Kompetensi Dasar (KD) 

  1 3.3   Mengevaluasi gejala atau proses yang terjadi dalam contoh sel 

elektrokimia (sel volta dan sel elektrolisis) yang  digunakan dalam 

kehidupan. 

  2 3.4   Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan  

mengajukan ide/gagasan untuk mengatasinya. 

 3. 3.5   Menerapkan hukum/aturan dalam perhitungan terkait sel elektrokimia. 

Indikator diperoleh dengan menurunkan kompetensi dasar pengetahuan 

(Sitepu, 2012). Dalam Sanjaya (2008) dijelaskan bahwa KD merupakan 

kemampuan minimal yang harus dicapai siswa dalam penguasaan konsep atau 

materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. 

Ini artinya indikator boleh melebihi standar minimal KD tetapi minimal harus 

sama dengan standar pada KD. Tingkat kompetensi ini dapat dilihat melalui 

kata kerja oprasional (KKO) yang digunakan dalam KD. Selanjutnya indikator 

divalidasi kepada ahli (experts judgement) sebanyak tiga orang ahli. Proses 

pengembangan indikator pembelajaran dari kompetensi inti dan kompetensi 

dasar  pengetahuan tersebut dilakukan dengan  melakukan bimbingan kepada 
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ahli (pembimbing skripsi) yang juga merupakan salah satu validator. Indikator 

tidak diturunkan dari kompetensi dasar psikomotor karena tujuan 

pengembangan indikator pembelajaran dalam penelitian ini adalah untuk 

menilai/menganalisis isi buku teks pelajaran. 

Pada tabel 4.1, disebutkan bahwa KD 3.3 adalah mengevaluasi proses 

elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari. Ini artinya untuk mencapai tingkat 

kompetensi tersebut indikator yang digunakan minimal harus menggunakan 

KKO mengevaluasi (C5). Namun indikator yang digunakan pada KD 3.3 tidak 

mencapai tingkat kompetensi tersebut, yaitu hanya sampai C4 yaitu 

menganalisis. Sebab pada silabus 2013 kolom kegiatan pembelajaran, siswa 

tidak melaksanakan kegiatan hingga tingkat evaluasi. Dapat diketahui bahwa 

silabus merupakan acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran (RP), 

pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian hasil belajar 

peserta didik (Mulyono, 2015). 

Hasil validasi indikator dari para ahli dapat dilihat pada lampiran 1 

halaman 115. Berdasarkan hasil validasi, dilakukan perbaikan indikator 

pembelajaran. Secara keseluruhan, perbaikan indikator tersebut berkaitan 

dengan perbaikan Kata Kerja Operasional (KKO) yang digunakan, urutan 

indikator pembelajaran, dan kesesuaian indikator pembelajaran dengan 

Kompetensi Dasar.  Tabel 4.2  menampilkan indikator pembelajaran materi 

reaksi redoks dan elektrokimia sebelum dan sesudah diperbaiki.  

 

Tabel 4.2 Indikator Materi Reaksi Redoks dan Elektrokimia Sebelum dan 

Sesudah Perbaikan 

No. Indikator Sebelum Indikator Sesudah 

3.3.1  Menyetarakan persamaan reaksi 

redoks dengan cara perubahan 

bilangan oksidasi (PBO) dan cara 

setengah reaksi 

Menyetarakan persamaan reaksi 

redoks dengan cara perubahan 

bilangan oksidasi (PBO) 

3.3.2  - Menyetarakan persamaan reaksi 

redoks dengan cara setengah reaksi  

3.3.3  - Menyebutkan pengertian elektrokimia 
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No. Indikator Sebelum Indikator Sesudah 

3.3.4  Menjelaskan  sel elektrokimia Menyebutkan pengertian sel 

elektrokimia 

3.3.5  Menjelaskan sel volta Menyebutkan pengertian sel volta 

3.3.6  Menjelaskan komponen-komponen penyusun rangkaian sel volta beserta 

fungsinya 

3.3.7  Memprediksi arah aliran elektron 

pada sel volta 

Menentukan arah aliran elektron pada 

sel volta 

3.3.8  Menuliskan persamaan reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi pada 

elektroda dan persamaan reaksi total pada sel volta 

3.3.9  Menuliskan notasi sel dari suatu rangkaian sel volta 

3.3.10  - Menyebutkan pengertian potensial 

elektroda  

3.3.11  Menjelaskan potensial elektroda 

standar 

Menyebutkan pengertian potensial 

elektroda standar 

3.3.12  - Menyebutkan pengertian elektroda 

standar 

3.3.13  - Menyebutkan pengertian elektroda 

hidrogen standar 

3.3.14  Menuliskan persamaan reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi pada 

elektroda hidrogen standar 

3.3.15  Menjelaskan cara mengukur nilai potensial elektroda  

3.3.16  Menjelaskan hubungan nilai potensial elektroda standar dengan daya 

oksidasi dan daya reduksi 

3.3.17  - Menyebutkan pengertian potensial sel 

3.3.18  - Menyebutkan pengertian potensial sel 

standar 

3.3.19  Menghitung nilai potensial sel standar 

3.3.20  - Menyebutkan pengertian reaksi 

spontan 

3.3.21  - Menyebutkan pengertian reaksi tidak 

spontan 

3.3.22  Menentukan reaksi spontan dan tidak spontan berdasarkan nilai potensial 

sel 

3.3.23  Menganalisis proses yang terjadi pada sel volta dalam kehidupan sehari-hari 

3.3.24  - Menyebutkan pengertian elektrolisis 

3.3.25  Menjelaskan sel elektrolisis  Menyebutkan pengertian sel 

elektrolisis 

3.3.26  Menjelaskan komponen-komponen penyusun rangkaian sel elektrolisis 
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Berdasarkan Tabel 4.2, jumlah indikator pembelajaran sebelum diperbaiki 

adalah 26 indikator dan setelah diperbaiki adalah 36 indikator. Ke-36 indikator 

ini kemudian digunakan untuk menentukan label-label konsep. -36 indikator ini 

kemudian digunakan untuk menentukan label-label konsep. Label konsep 

didefinisikan sebagai nama suatu konsep (Herron, 1977).  Label konsep 

tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3.  

 
Tabel 4.3 Label Konsep Materi Reaksi Redoks dan Elektrokimia yang Sesuai 

dengan Kurikulum 

No. Label Konsep 

1 Persamaan Reaksi Redoks  

dengan Cara Perubahan 

Bilangan Oksidasi (PBO) 

2 Persamaan Reaksi Redoks 

dengan Cara Setengah Reaksi 

3 Elektrokimia 

4 Sel Elektrokimia 

5 Sel Volta 

6 Komponen-Komponen 

Penyusun Rangkaian Sel Volta 

No. Label Konsep 

Beserta Fungsinya 

7 Arah Aliran Elektron Pada Sel 

Volta 

8 Persamaan Reaksi Oksidasi dan 

Reduksi yang Terjadi pada 

Elektroda dan Persamaan 

Reaksi Total pada Sel Volta 

9 Notasi Sel dari Suatu 

Rangkaian Sel Volta 

10 Potensial Elektroda 

beserta fungsinya 

No. Indikator Sebelum Indikator Sesudah 

3.3.27  Mempredikis arah aliran elektron 

pada sel elektrolisis 

Menentukan arah aliran elektron pada 

sel elektrolisis 

3.3.28  Menuliskan persamaan reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi pada 

elektroda dan persamaan reaksi total pada sel elektrolisis 

3.3.29  Menganalisis proses yang terjadi pada sel elektrolisis dalam kehidupan 

sehari-hari 

3.4.1  Menyebutkan pengertian korosi 

3.4.2  Menjelaskan proses elektrokimia yang terjadi pada peristiwa korosi  

3.4.3  Menganalisis faktor-faktor yang mempercepat terjadinya korosi 

3.4.4  Mengidentifikasi cara untuk memperlambat terjadinya korosi 

3.5.1  Menyebutkan hukum Faraday 

3.5.2  Menganalisis hubungan antara arus listrik yang digunakan dengan jumlah 

hasil reaksi yang terbentuk  

3.5.3  Menerapkan hukum Faraday dalam perhitungan terkait sel elektrokimia  
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No. Label Konsep 

11 Potensial Elektroda Standar 

12 Elektroda Standar 

13 Elektroda Hidrogen Standar 

14 Persamaan Reaksi Oksidasi dan 

Reduksi yang Terjadi pada 

Elektroda Hidrogen Standar 

15 Cara Mengukur Nilai Potensial 

Elektroda  

16 Hubungan Nilai Potensial 

Elektroda Standar dengan Daya 

Oksidasi dan Daya Reduksi 

17 Potensial Sel 

18 Potential Sel Standar 

19 Perhitungan Nilai Potensial Sel 

Standar 

20 Reaksi Spontan 

21 Reaksi Tidak Spontan 

22 Reaksi Spontan dan Tidak 

Spontan Berdasarkan Nilai 

Potensial Sel 

23 Proses yang Terjadi pada Sel 

Volta Dalam Kehidupan 

Sehari-Hari  

24 Elektrolisis 

25 Sel Elektrolisis 

26 Komponen-Komponen 

Penyususn Rangkaian Sel 

No. Label Konsep 

Elektrolisis Beserta Fungsinya 

27 Arah Aliran Elektron Pada Sel 

Elektrolisis 

28 Persamaan Reaksi Oksidasi dan 

Reduksi yang Terjadi pada 

Elektroda dan Persamaan 

Reaksi Total pada Sel 

Elektrolisis 

29 Proses yang Terjadi pada Sel 

Elektrolisis dalam Kehidupan 

Sehari-hari 

30 Korosi 

31 Proses Elektrokimia yang 

Terjadi pada Peristiwa Korosi 

32 Faktor-Faktor Yang 

Mempercepat Terjadinya 

Korosi 

33 Cara untuk Memperlambat 

Terjadinya Korosi 

34 Hukum Faraday 

35 Hubungan Antara Arus Listrik 

yang Digunakan dengan 

Jumlah Hasil Reaksi yang 

Terbentuk 

36 Hukum Faraday dalam 

Perhitungan Terkait Sel 

Elektrokimia 

Berdasarkan 36 label konsep pada Tabel 4.3, ditentukan penjelasan konsep 

dari setiap label konsepnya. Penjelasan konsep ini diperoleh dari buku teks 

kimia umum internasional. Penjelasan konsep didefinisikan sebagai makna, 

ciri-ciri, atau ruang lingkup suatu konsep (Herron, 1977). Gabungan antar label 

konsep dan penjelasan konsep disebut konsep (Herron, 1977). Konsep yang 

diturunkan dari indikator dan diambil dari buku kimia international disebut 

dengan konsep standar. Konsep standar dapat dijadikan acuan untuk 

menganalisis keluasan, kedalaman, dan kebenaran konsep. Pembuatan konsep 

standar dilakukan dengan bimbingan ahli (pembimbing skripsi) dan 
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diditurunkan dari indikator hasil validasi sehingga konsep standar ini terdiri 

dari konsep yang sudah sesuai dengan kurikulum dan kebenarannya sudah 

benar secara keilmuan. Buku teks kimia umum internasional yang digunakan 

untuk menentukan konsep standar adalah sebagai berikut:  

1. Principles of General Chemistry edisi kedua tahun 2010 karangan 

Martin S. Silberberg 

2. Chemistry edisi keempat tahun 2004 karangan McMurry J. dan R. C. 

Fay  

3. General Chemistry edisi ketujuh tahun 2004 karangan Kenneth W. 

Whitten, dkk. 

4. Principles of General Chemistry tahun 2007 karangan Martin S. 

Silberberg 

5. The Basic of Chemistry tahun 2003 karangan Richard Myers 

6. Chemistry The Molecular Nature of Matter edisi keenam tahun 2012 

karangan Neil D. Jespersen, dkk. 

7. Chemistry: The Central Science edisi kedua belas tahun 2012 karangan 

Therodore L. Brown, dkk., 

8. Chemistry edisi ketujuh tahun 2007 karangan Steven S. Zumdahl dan 

Susan A. Zumdahl, 

9. Chemistry edisi kesepuluh tahun 2010 karangan Raymond Chang 

10. General Chemistry: Principles and Modern Applications edisi 

kesepuluh tahun 2011 karangan Ralph H. Petrucci, dkk. 

11. Principle of Modern Chemistry tahun 2008 karangan Oxtoby, dkk. 

12. Handbook of chemistry and physics: a ready-reference book of 

chemical and physical data tahun 1954 karangan Hodgman, C. D. dkk. 

2. Identifikasi Konsep pada Objek Penelitian 

Tahap identifikasi konsep pada objek penelitian dilakukan dengan 

menganalisis penjelasan konsep dan label konsep pada objek penelitian. 

Berdasarkan hasil analisis terdapat 36 konsep pada objek penelitian. Hasil 

analisis ini selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 180. Tabel 4.4 
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berisikan ke-36 label konsep materi reaksi redoks dan elektrokimia yang 

terdapat pada objek penelitian. 

Tabel 4.4. Label Konsep Materi Reaksi Redoks dan Elektrokimia pada Objek 

Penelitian 

No. Label Konsep 

1 Persamaan Reaksi Setara  

2 Penyetaraan Persamaan Reaksi 

3 Persamaan Reaksi Redoks  

dengan Cara Perubahan 

Bilangan Oksidasi (PBO) 

4 Bilangan Oksidasi 

5 Persamaan Reaksi Redoks 

dengan Cara Setengah Reaksi 

6 Reaksi Reduksi-Oksidasi 

7 Sel Volta 

8 Komponen-Komponen 

Penyusun Rangkaian Sel Volta 

Beserta Fungsinya 

9 Arah Aliran Elektron Pada Sel 

Volta 

10 Persamaan Reaksi Oksidasi dan 

Reduksi yang Terjadi pada 

Elektroda dan Persamaan 

Reaksi Total pada Sel Volta 

11 Notasi Sel dari Suatu 

Rangkaian Sel Volta 

12 Potensial Elektroda Standar 

13 Elektroda Standar 

14 Elektroda Hidrogen Standar 

15 Persamaan Reaksi Oksidasi dan 

Reduksi yang Terjadi pada 

Elektroda Hidrogen Standar 

16 Cara Mengukur Nilai Potensial 

Elektroda  

17 Hubungan Nilai Potensial 

Elektroda Standar dengan Daya 

Oksidasi dan Daya Reduksi 

18 Potential Sel Standar 

19 Perhitungan Nilai Potensial Sel 

No. Label Konsep 

Standar 

20 Reaksi Spontan 

21 Reaksi Tidak Spontan 

22 Reaksi Spontan dan Tidak 

Spontan Berdasarkan Nilai 

Potensial Sel 

23 Proses yang Terjadi pada Sel 

Volta Dalam Kehidupan 

Sehari-Hari  

24 Elektrolisis 

25 Sel Elektrolisis 

26 Komponen-Komponen 

Penyususn Rangkaian Sel 

Elektrolisis Beserta Fungsinya 

27 Arah Aliran Elektron Pada Sel 

Elektrolisis 

28 Persamaan Reaksi Oksidasi dan 

Reduksi yang Terjadi pada 

Elektroda dan Persamaan 

Reaksi Total pada Sel 

Elektrolisis 

29 Proses yang Terjadi pada Sel 

Elektrolisis dalam Kehidupan 

Sehari-hari 

30 Korosi 

31 Proses Elektrokimia yang 

Terjadi pada Peristiwa Korosi 

32 Faktor-Faktor Yang 

Mempercepat Terjadinya 

Korosi 

33 Cara untuk Memperlambat 

Terjadinya Korosi 

34 Hukum Faraday 

35 Hubungan Antara Arus Listrik 
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No. Label Konsep 

yang Digunakan dengan 

Jumlah Hasil Reaksi yang 

Terbentuk 

No. Label Konsep 

36 Hukum Faraday dalam 

Perhitungan Terkait Sel 

Elektrokimia 

Analisis keluasan materi dilakukan dengan cara membandingkan label konsep 

yang sesuai dengan kurikulum dan label konsep pada objek penelitian yang telah 

dianalisisn sebelumnya. Hasil analisis keluasan materi dapat dilihat pada lampiran 5 

halaman 203. Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui bahwa jumlah label 

konsep materi reaksi redoks dan elektrokimia yang sesuai dengan kurikulum adalah 

36 dan jumlah label konsep dalam objek penelitian terdapat 36 label konsep. Namun 

dari ke-36 label konsep yang terdapat pada objek penelitian, empat label konsep 

merupakan konsep prasyarat untuk materi penyetaraan reaksi redoks dan 

elektrokimia, yang mana konsep tersebut  telah dipelajari pada kelas X.  Keempat 

konsep tersebut adalah persamaan reaksi setara, reaksi reduksi-oksidasi, bilangan 

oksidasi, dan penyetaraan persamaan reaksi. Karena keempat konsep ini merupakan 

konsep prasayarat, maka keempat konsep ini tidak perlu dianalisis keluasan 

materinya. Untuk lebih jelas perhatikan Tabel 4.5.  

 

Tabel 4.5. Label Konsep Prasyarat Materi Reaksi Redoks dan Elektrokimia pada 

Objek Penelitian 

No. Label Konsep Alasan 

1 Bilangan 

Oksidasi  

Konsep ini berisikan penjelasan mengenai penentuan bilangan 

oksidasi suatu unsur. Konsep ini merupakan konsep prasyarat 

dari konsep reaksi reduksi dan oksidasi. 

2 Reaksi Reduksi-

Oksidasi 

Konsep ini memberikan informasi mengenai pengertian reaksi 

reduksi-oksidasi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi dan 

serah-terima elektron. Konsep ini merupakan konsep prasyarat 

dari konsep penyetaraan persamaan reaksi redoks  yang 

merupakan konsep yang dituntut oleh kurikulum.  

3 Persamaan Reaksi 

Setara  

Konsep ini memberikan informasi mengenai syarat suatu 

persamaan reaksi disebut setara. Konsep ini merupakan 

prasyarat dari konsep penyetaraan persamaan reaksi. 

4 Penyetaraan 

Persaaan Reaksi 

Konsep ini berisi pengertian dari penyetaraan persamaan reaksi. 

Konsep ini merupakan prasyarat dari konsep penyetaraan 

persamaan reaksi redoks yang merupakan konsep yang dituntut 

oleh kurikulum.  
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Secara umum, alasan disampaikannya keempat konsep tersebut karena merupakan 

konsep prasyarat dari konsep lain. Konsep prasyarat pada objek penelitian perlu 

disampaikan karena menurut Ausubel adanya konsep-konsep dalam struktur kognitif 

(fakta, konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat) siswa yang relevan 

dengan konsep-konsep yang akan dipelajari (konsep-konsep baru) adalah penting 

agar terjadi suatu belajar bermakna (Dahar, 2011). 

Analisis keluasan materi reaksi redoks dan elektrokimia pada objek penelitian 

dilakukan dengan membandingkan label konsep yang terdapat pada objek penelitian 

dengan label konsep yang dituntut oleh kurikulum. Label konsep ini 

menginterpretasikan ada atau tidak adanya suatu konsep pada objek penelitian. Hasil 

analisis keluasan materi digolongkan menjadi tiga kriteria, yaitu kurang luas, sesuai, 

dan terlalu luas. Dikategorikan kurang luas jika objek penelitian tidak memuat label 

konsep standar, sesuai jika objek penelitian memuat semua label konsep standar, dan 

terlalu luas jika objek penelitian memuat label konsep yang tidak terdapat pada 

konsep standar. Hasil analisis menunjukkan bahwa materi reaksi redoks dan 

elektrokimia kurang luas, karena terdapat empat konsep yang dituntut oleh kurikulum 

tidak terdapat pada objek penelitian. Keempat konsep tersebut adalah elektrokimia, 

sel elektrokimia, potensial elektroda dan potensial sel standar.  

Analisis kesesuaian kurikulum selanjutnya adalah kedalaman konsep pada objek 

penelitian. Analisis kedalaman konsep pada materi reaksi redoks dan elektrokimia 

pada objek penelitian dilakukan dengan membandingkan penjelasan konsep yang 

terdapat pada objek penelitian dengan penjelasan konsep yang dituntut oleh 

kurikulum. Analisis ini dilakukan hanya terhadap 32 label konsep dari 36 label 

konsep pada objek penelitian. Hal ini dikarena empat label konsep sisanya merupakan 

konsep prasyarat. Konsep prasyarat tidak bisa dianalisis kedalamannya karena tidak 

ada penjelasan konsep pada standar yang bisa dibandingkan dengan konsep tersebut. 

Hasil dari analisis kedalaman konsep ini dibagi menjadi tiga kriteria, yaitu terlalu 

dalam, sesuai, dan kurang dalam. Dikategorikan terlalu dalam jika penjelasan konsep 

objek penelitian memuat bagian teks di luar penjelasan konsep standar, dikategorikan 

sesuai jika seluruh bagian penjelasan konsep standar terdapat pada penjelasan konsep 
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objek penelitian, dan dikategorikan kurang dalam jika terdapat bagian teks penjelasan 

konsep standar yang tidak dimuat dalam penjelasan konsep objek penelitian. 

Berdasarkan hasil analisis, terdapat sepuluh konsep yang tidak sesuai dengan 

kurikulum. Kesupuluh konsep dikategorikan kurang dalam. Ini artinya hanya terdapat 

26 konsep yang dikategorikan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Kesepuluh konsep 

yang dikategorikan kurang dalam diantaranya adalah persamaan reaksi redoks dengan 

cara perubahan bilangan oksidasi,  persamaan reaksi redoks dengan cara setengah 

reaksi, komponen-komponen penyusun rangkaian sel volta beserta fungsinya, notasi 

sel pada suatu rangkaian sel volta, persamaan reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi 

pada elektroda hidrogen standar, cara mengukur nilai potensial elektroda standar, 

proses yang terjadi pada sel volta dalam kehidupan sehari-hari, komponen-komponen 

penyusun rangkaian sel elektrolisis beserta fungsinya, proses elektrokimia yang 

terjadi pada peristiwa korosi, dan proses yang terjadi pada sel elektrolisis dalam 

kehidupan sehari-hari. Kesepuluh konsep tersebut akan diuraikan satu per satu, yaitu: 

1. Penyetaraan Persamaan Reaksi Redoks dengan Cara Perubahan 

Bilangan Oksidasi  

Konsep penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan cara perubahan bilangan 

oksidasi dikategorikan kurang dalam. Indikator pembelajaran yang dikembangkan 

untuk konsep ini adalah menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan cara 

perubahan bilangan oksidasi. Tabel 4.6. Berisi penjelasan konsep persamaan reaksi 

redoks dengan cara perubahan bilangan oksdiasi pada standar dan  objek 

penelitian. 

 

Tabel 4.6. Hasil Analisis Kedalaman Konsep pada Penjelasan Konsep Persamaan 

Reaksi Redoks dengan Cara Perubahan Bilangan Oksidasi 

Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

MnO4
-
(aq) + SO3

2-
(aq) → MnO4

2-
(aq)  

                         + SO4
2-

(aq) Belum 

Setara 

Langkah 1 dan 2. Persamaan awal sudah 

setara untuk atom selain O dan H.  

Contoh: 

MnO4
-
(aq) + Cl

-
(aq) + H

+
(aq) →   

                          Mn
2+

(aq) + Cl2(g) + H2O(l) 

Langkah-1: 

Tentukan bilangan oksidasi atom-atom yang 
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Melepas 1 e
- 

Menerima 2e- 

Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

Langkah 3. Tentukan bilangan oksidasi 

semua atom: 

MnO4
-
(aq) + SO3

2-
(aq) → MnO4

2-
(aq)  

                                           

+7  -2          +4 -2              +6 -2                    

                                              + SO4
2-

(aq) 

 

                                               +6 -2 

Langkah 4. Tentukan atom mana yang 

mengalami perubahan bilangan oksidasi 

dan berapa banyak. Mangan telah 

tereduksi dari +7 menjadi +6 (menerima 

satu elektron), dan sulfur teroksidasi 

dari +4 menjadi +6 (melepaskan dua 

elektron): 

MnO4
-
(aq) + SO3

2-
(aq) → MnO4

2-
(aq)  

+7                 +4                  +6 

 

                

                                          + SO4
2-

(aq) 

                                             +6 

  

Langkah 5. Tentukan kenaikan bersih 

bilangan oksidasi pada atom yang 

teroksidasi dan penurunan bersih 

bilangan oksidasi untuk atom yang 

tereduksi:  

Kenaikan bilangan oksidasi:  

S(+4) → S(+6)        Kenaikan Bersih= 

+2 

Penurunan bilangan oksidasi: 

Mn(+7)→Mn(+6) Penurunan Bersih= -1 

Sekarang, tentukan koefisien yang 

membuat kenaikan sama dengan 

penurunan. Dalam hal ini, penurunan 

harus dikalikan 2, sehingga koefisien 

dari 2 dibutuhkan untuk spesi Mn: 

Penambahan koefisien membuat 

kenaikan dan penurunan bilangan 

oksidasi sama. 

terlibat dalam reaksi, kemudian tuliskan 

rumus kimia dari zat yang didalamnya 

terdapat atom yang berubah bilangan 

oksidasinya. 

MnO4
-
(aq)+ Cl

-
(aq) + H

+
(aq) → 

 

+7 -2              -1         +1                                                            

                  Mn
2+

(aq) + Cl2(g) +  H2O(l) 

 

                   +2               0          +1 -2 

Atom yang berubah bilangan oksidasinya 

adalah Mn dan Cl, maka rumus kimia yang 

dituliskan adalah MnO4
-
, Cl

-
, Mn

2+
, dan 

Cl2(g)  

MnO4
-
(aq)+Cl

-
(aq)→Mn

2+
(aq)+Cl2(g) 

Langkah-2: 

Setarakan jumlah atom-atom yang berubah 

bilangan oksidasinya dengan mengubah 

koefisiennya, kemudian tentukan jumlah 

bilangan oksidasi dari atom-atom tersebut. 

MnO4
-
(aq)+2Cl

-
(aq)→Mn

2+
(aq)+Cl2(g) 

 

   

 +7          2 -1(-2)        +2              0 

Langkah-3: 

Tentukan jumlah kenaikan dan penurunan 

bilanga oksidasi. 

MnO4
-
(aq)+2Cl(aq)→Mn

2+
(aq)+Cl2(g)  

 

 

  +7               -2           +2            0 

 

 

Langkah-4: 

Setarakan jumlah kenaikan dan penurunan 

bilangan oksidasi dengan cara mengubah 

koefisien (jumlah atom atau molekul) dari 

atom-atom yang berubah bilangan 

oksidasinya. 

MnO4
-
(aq)+2Cl

-
(aq)→Mn

2+
(aq)+Cl2(g)  

Turun (5) 

Naik (2) 
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Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

 

2MnO4
-
(aq)+SO3

2-
(aq)→2MnO4

2-
(aq)  

                                           + SO4
2-

(aq) 

Langkah 6. Setarakan persamaan untuk 

atom O dengan menambahkan H2O di 

kiri, dan lalu setarakan atom H dengan 

menambahkan 2 H
+
 di sebelah kanan.  

Pertaman. Tambahkan molekul air 

untuk menyetarakan O. 

2MnO4
-
(aq)+SO3

2-
(aq) + H2O(l) →  

Selanjutnya, tambahkan ion H
+
 untuk 

menyetarakan H. 

    2MnO4
2-

(aq) + SO4
2-

(aq) + 2H
+
(aq) 

Dalam hal ini, persamaan sudah setara. 

Walaupun begitu, persamaan tersebut 

tidak tepat karena persamaan 

menganggap larutan dalam suasana 

asam (2H
+
 pada sisi kanan), sementara 

kita diberitahu bahwa reaksi terjadi pada 

larutan basa. Kita dapat membenarkan 

situasi dengan menambahkan ion 2OH
-
 

pada kedua sisi persamaan. 2OH
-
 pada 

sisi kanan akan netral dengan 2H
+
, 

menghasilkan H2O: 

2MnO4
-
(aq) + SO3

2-
(aq) + H2O(l) +  

Ion 2 OH
-
 tambahkan pada kedua sisi 

 

2OH
-
(aq) → 2MnO4

2-
(aq) + SO4

2-
(aq)  

Molekul air dihasilkan dari neralisasi  

2 H
+ 

dengan 2 OH
-
. 

 

+ 2H
+
(aq) + 2H2O(l) 

Akhirnya, kita dapat menghilangkan 

satu molekul H2O yang berada pada 

kedua sisi persamaan, memberikan 

persamaan setara ionik bersih yang 

disetarakan jumlah atom dan 

muatannya: 

 

+7                 -2            +2            0 

 

 

 

2MnO4
-
(aq) + 10Cl

-
(aq) → 2Mn

2+
(aq)  

                                                        + 5Cl2(g)  

Langkah-5: 

Hitung jumlah muatan pada setiap ruas. Jika 

belum setara, muatan disetarakan dengan 

menambah: 

 Ion H
+
 jika reaksi dalam lingkungan asam. 

 Ion OH
-
 jika reaksi dalam lingkungan basa. 

Pada contoh di atas, lingkungan reaksinya 

adalah asam (ditandai dengan adanya ion 

H
+
). 

2MnO4
-
(aq) + 10Cl

-
(aq) → 2Mn

2+
(aq)  

 (-2)                (-10)               (+4)             

                                                     + 5Cl2(g) 

                                                          (0) 

Jumlah muatan ruas kiri = -12 

Jumlah muatan ruas kanan = +4 

Oleh karena lingkungan reaksinya asam, 

maka ditambahkan ion H
+
 di ruas kiri 

sebanyak 16 agar setara. 

2MnO4
-
(aq) + 10Cl

-
(aq) + 16H

+
(aq)  

                                 → 2Mn
2+

(aq) + 5Cl2(g) 

Langkah-6: 

Setarakan jumlah atom hidrogen (H) dengan 

menambahkan H2O pada ruas yang 

kekurangan atom H. 

Pada contoh di atas, ruas kanan kekurangan 

16 buah atom H sehingga di ruas kanan 

ditambahkan 8 buah molekul H2O 

(mengandung 16 buah atom H). 

2MnO4
-
(aq) + 10Cl

-
(aq) + 16H

+
(aq)  

                 → 2Mn
2+

(aq) + 5Cl2(g) +8H2O(l) 

(1, 40-41) 

Turun (5 2) 

Naik (2 𝟓) 
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Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

2MnO4
-
(aq) + SO3

2-
(aq) + H2O(l) +  

                                            2OH
-
(aq) → 

Muatan: (2 -1)+(-2)+(2 (-1) = -6 

2MnO4
2-

(aq) + SO4
2-

(aq) + 2H
+
(aq)  

                                                 +2H2O(l) 

Muatan: (2 (-2))+(-2) = -6 

(McMurry & Fay, 2004, 136-137) 

Berdasarkan tabel 4.6 terdapat bagian teks pada konsep standar yang tidak 

dijelaskan pada objek penelitian. Ini artinya konsep pada objek penelitian kurang 

detail dalam menjelaskan konsep persamaan reaksi redoks dengan cara perubahan 

bilangan oksidasi. Konsep mengenai penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan 

cara perubahan bilangan oksidasi dilakukan dengan dua cara, yaitu pada suasana 

asam dan basa. Berdasarkan hasil analisis objek penelitian hanya menuliskan cara 

penyetaraan reaksi redoks dengan cara perubahan bilangan oksidasi pada suasana 

asam saja, padahal siswa dituntut dapat menyetarakan persamaan reaksi pada 

suasana asam dan basa. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka konsep persamaan 

reaksi redoks dengan cara perubahan bilangan oksidasi pada objek penelitian 

dikategorikan kurang dalam. 

2. Persamaan Reaksi Redoks dengan Cara Setengah Reaksi 

Konsep persamaan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi dikategorikan 

kurang dalam. Indikator yang digunakan untuk mengembangkan konsep ini adalah 

menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi. Tabel 4.7 

berisikan penjelasan konsep persamaan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi 

pada standar dan  objek penelitian. 

Tabel 4.7 Hasil Analisis Kedalaman Konsep pada Penjelasan Konsep 

Persamaan Reaksi Redoks dengan Cara Setengah Reaksi 

Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

Langkah umumnya sebagai berikut: 

1. Tuliskan persamaan belum setara, 

hilangkan ion penonton. 

Cara Ion Elektron atau Setengah Reaksi 

Pada penyetaraan dengan cara ion elektron, 

persamaan reaksi di pecah menjadi dua 
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Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

2. Tuliskan setengah-reaksi oksidasi 

dan reduksi yang belum setara 

(biasanya belum sempurna atau 

belum setara). Tunjukkan dengan 

lengkap rumus untuk ion poliatomik 

dan molekul) 

3. Setarakan dengan coba-coba semua 

unsur yang ada pada setiap setengah 

reaksi, kecuali atom H dan O. Lalu 

gunakan bagan pada bagian 11-6 

untuk menyetarakan atom H dan O 

pada setiap setengah reaksi. 

4. Setarakan muatan pada setiap 

setengah reaksi dengan 

menambahkan elektron pada hasil 

reaksi atau pereaksi. 

5. Setarakan jumlah serah terima 

elektron dengan mengalikan 

setengah persamaan reaksi setara 

dengan bilangan yang tepat. 

6. Tambahkan hasil setengah reaksi 

dan hilangkan bagian yang sama.  

 

Pada Larutan Basa:   

Setarakan O:  

Untuk setiap O membutuhkan   

Tambahkan dua OH
-
 pada sisi yang 

membutuhkan O   

dan 

(2) Tambahkan satu H2O pada sisi lain    

                            dan 

                            lalu 

Setarakan H: 

Untuk setiap H membutuhkan   

(1) Tambahkan satu H2O pada sisi yang 

membutuhkan H 

dan 

(2) Tambahkan satu OH
-
 pada sisi lain                                          

 

CONTOH 11-17 

persamaan reaksi yang masing-masing 

disebut setengah reaksi reduksi dan 

setengah reaksi oksidasi. Setelah itu, kedua 

persamaan reaksi dijumlahkan dengan 

memperhatikan jumlah elektron yang diikat 

dan dilepas (konsep pelepasan dan 

pengikatan elektron diterakpan pada cara 

ini). 

Contoh: 

Reaksi dalam lingkungan basa: 

Al(s) + NO3
-
(aq) + OH

-
(aq) → AlO2

-
(aq)  +  

                                                        NH4
+
(aq)  

Langkah-1: 

Persamaan reaksi dipecah menjadi dua 

persamaan setengah reaksi dan tentukan 

jumlah elektron yang diikat atau dilepas. 

Reduksi   : NO3
-
(aq) + 8e

- 
→ NH4

+
(aq)  

Oksidasi  : Al(s) → AlO2
-
(aq)  + 3e

- 

Catatan: 

Untuk mempermudah perhitungan jumlah 

elektron, digunakan pedoman sebagai 

berikut: 

 Pada reaksi reduksi, jumlah penurunan 

bilangan oksidasi sama dengan jumlah 

elektron yang diikat. 

 Pada reaksi oksidasi, jumlah kenaikan 

bilangan oksidasi sama dengan jumlah 

elektron yang dilepas. 

Langkah-2: 

Setarakan muatan dengan menambahkan H
+
 

(suasana asam) atau OH
-
 (suasana basa). 

Pada contoh ini suasananya basa sehingga: 

Reduksi   : NO3
-
(aq) + 8e

- 
→ NH4

+
(aq) +  

                                                     10OH
-
(aq) 

Oksidasi  : Al(s) + 4OH
-
(aq) → AlO2

-
(aq)  +  

                                                                  3e
- 

Langkah-3: 

Menyetarakan jumlah atom H dengan 

menambahkan H2O pada ruas yang 

kekurangan atom H. 
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Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

Pada larutan basa, ion hidroklorat, ClO
-
, 

ion oksida kromat, CrO
2- 

untuk 

menyetarakan ion kromat,CrO4
2-

, dan 

direduksi menjadi ion klorida. Tulis 

persamaan ionik bersih setara pada 

reaksi ini. 

Langkah 

Kita berikan rumus kimia untuk dua 

pereaksi dan dua hasil reaksi; kita tulis 

persamaan yang mungkin. Reaksi ini 

terjadi pada larutan basa, kita dapat 

tambahkan OH
-
 dan H2O sesuai 

kebutuhan. Kita tuliskan dan setarakan  

dengan tepat setengah-reaksi, samakan 

jumlah serah terima elektron, 

tambahkan setengah-reaksi, dan 

hilangkan bagian yang sama. 

Solusi 

CrO
2-

 + ClO
-
 → CrO4

2-
 + Cl

-
 

CrO
2-

  → CrO4
2-

 (setengah-reaksi 

oksidasi) 

CrO
2-

 + 4OH
-
 → CrO4

2-
 + 2H2O 

CrO
2- 

+ 4OH
-
 → CrO4

2- 
+ 2H2O + 3e

- 

(setengah-reaksi oksidasi setara) 

ClO- → Cl- (setengah-reaksi reduksi) 

ClO
- 
+ H2O → Cl

- 
+ 2OH

-
 

ClO
-
 + H2O + 2e

-
 → Cl

-
 + 2OH

- 

(setengah-reaksi reduksi setara) 

Setengah-reaksi oksidasi memiliki tiga 

elektron, dan setengah-reaksi reduksi 

memiliki dua elektron. Kita setarakan 

jumlah serah terima elektron dan 

tambahkan setengah-reaksi. 

2(CrO
2- 

+ 4OH
-
 → CrO4

2- 
+ 2H2O + 3e

-
) 

3(ClO
-
 + H2O + 2e

-
 → Cl

- 
+ 2OH

-
) 

2CrO
2-

+3ClO
-
+3H2O+8OH

-
→2CrO4

2-
  

                                  +4H2O+3Cl
-
+6OH

-
 

Kita lihat 6OH
-
 dan 3H2O dapat 

dihilangkan dari kedua sisi untuk 

memberikan persamaan ionik bersih 

Reduksi   : NO3
-
(aq) + 8e

- 
+ 7H2O(l) →  

                                   NH4
+
(aq) + 10OH

-
(aq) 

Oksidasi  : Al(s) + 4OH
-
(aq) → AlO2

-
(aq)  +  

                                                3e
-
 +  2H2O(l) 

Langkah-4: 

Menyetarakan jumlah elektron yang diikat 

dan dilepas, kemudian dijumlahkan. 

Reduksi: 3NO3
-
(aq) + 24e

- 
+ 21H2O(l)  

                            → 3NH4
+
(aq) + 30OH

-
(aq) 

Oksidasi: 8Al(s) + 32OH
-
(aq) → 8AlO2

-
(aq)   

                                          + 24e
-
 +  

16H2O(l) 

Reaksi Redoks : 8Al(s) + 3NO3
-
(aq) + 2OH

- 

   
(aq) + 5H2O(l)  → 8AlO2

-
(aq)  + 

3NH4
+
(aq)  

Catatan: 

Atom atau molekul yang sama dan berada 

dalam ruas yang berbeda dapat saling 

dihilangkan. 

(1, 42-43) 
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Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

setara. 

2 CrO
2-

(aq) + 3ClO
-
(aq) + 2OH

-
(aq) →            

              2CrO4
2- 

(aq) + H2O(l) + 3Cl
-

(aq) 

(Whitten, dkk., 416-420) 

Bagian 11-6 

Pada larutan asam:  

Setarakan O:    dan       Setarakan H: 

Tambah H2O     lalu     Tambahkan H
+ 

 

CONTOH 11-15  

Ion permanganate oksida besi (I) 

menjadi besi (III) pada larutan asam 

sulfat. Ion permanganate direduksi 

menjadi ion manganat (II). Tuliskan 

persamaan ionik bersih setara untuk 

reaksi ini. 

Langkah 

Kita gunakan informasi untuk 

menuliskan persamaan yang mungkin. 

Lalu kita ikuti langkah 2 sampai 6 pada 

bagian 11-5. Reaksi terjadi pada larutan 

H2SO4; kita dapat tambahkan H
+
 dan 

H2O untuk menyetarakan atom H dan O 

pada setengah reaksi (Langkah 3). 

Solusi 

Fe
2+ 

+ MnO4
-
 → Fe

3+
 + Mn

2+ 

Fe
2+ 

→ Fe
3+

  (setengah-reaksi oksidasi) 

Fe
2+ 

→ Fe
3+ 

+ 1e
-
  (setengah-reaksi 

setara oksidasi) 

MnO4
-
 → Mn

2+
 (setegah-reaksi reduksi) 

MnO4
- 
+ 8H

+
 → Mn

2+
 + 4H2O 

MnO4
-
+8H

+
+5e

-
→ Mn

2+
+4H2O 

(setengah-reaksi reduksi setara) 

Setengah reaksi oksidasi memiliki satu 

elektron, dan setengah-reaksi reduksi 

memiliki lima elektron. Sekarang kita 

- 



64 
 

Raden Henni Jumbaendah, 2016 
ANALISIS KELAYAKAN BUKU TEKS KIMIA SMA/MA KELAS XII MATERI REAKSI REDOKS DAN 
ELEKTROKIMIA BERDASARKAN KRITERIA TAHAP SELEKSI DARI 4S TMD 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

setarakan serah terima elektron yang 

digunakan dan lalu tambahkan dua 

persamaan. Ini akan memberikan 

persamaan ionik bersih setara.  

5(Fe
2+ 

→ Fe
3+ 

+ 1e
-
)   

1(MnO4
-
+8H

+
+5e

-
→ Mn

2+
+4H2O) 

5Fe
2+

(aq)+
 
MnO4

-
(aq)+8H

+
(aq)→ 

5Fe
3+

(aq)
 
+ Mn

2+
(aq) +4H2O(l) 

(Whitten, dkk., 416 -420) 

Berdasarkan tabel 4.7 terdapat bagian teks pada konsep standar yang tidak 

terdapat pada objek penelitian. Ini artinya penjelasan konsep pada objek penelitian 

kurang detail dalam menjelaskan konsep penyetaraan persamaan reaksi redoks 

berdasarkan cara setengah reaksi. Penjelasan konsep mengenai persamaan reaksi 

redoks dengan cara setengah reaksi seharusnya berisikan cara penyetaraan pada 

saat reaksi berada pada suasana asam dan basa. Objek penelitian hanya menuliskan 

cara penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi pada suasana basa 

saja, padahal siswa dituntut dapat menyetarakan persamaan reaksi dengan cara 

setengah reaksi pada suasana asam dan basa. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa konsep penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi 

pada objek penelitian dikategorikan kurang dalam. 

3. Komponen-komponen Penyusun Rangkaian Sel Volta Beserta Fungsinya 

Kedalaman konsep komponen-komponen penyusun rangkaian sel volta 

beserta fungsinya dikategorikan kurang dalam. Indikator pembelajaran yang 

dikembangkan untuk menentukan konsep standar pada konsep ini adalah 

menjelaskan komponen-komponen penyusun rangkaian sel volta beserta 

fungsinya. Ini artinya setiap komponen penyusun sel volta harus dijelaskan beserta 

fungsinya. Untuk lebih jelas perhatikan Tabel 4.8 yang berisikan penjalasan 

konsep komponen-komponen penyusun rangkaian sel volta beserta fungsinya pada 

konsep standar dan objek penelitian. 
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Tabel 4.8 Hasil Analisis Kedalaman Konsep pada Penjelasan Konsep  

Komponen-Komponen Penyusun Rangkaian Sel Volta Beserta Fungsinya  

Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

 
Gambar 21-6 

Setengah-sel terdiri dari sepotong logam 

(elektroda) yang dimaskkan ke dalam larutan 

ion-nya. Dua setengah-sel berada pada gelas 

terpisah seperti pada (Gambar 21-6). 

Elektroda dihubungkan dengan kawat 

Sebuah voltmeter dapat penghantar. 

dimasukkan ke dalam rangkaian untuk 

mengukur perbedaan potensial antara dua 

elektroda, atau ammeter untuk mengukur 

aliran arus. Rangkaian antara dua larutan 

dilengkapi dengan jembatan garam.  

Contoh: 

Suatu sel standar dibuat dari dua buah 

setengah-sel, satu sel merupakan logam Cu 

yang dimasukkan ke dalam larutan tembaga 

(II) sulfat 1M dan sel lainnya logam Zn yang 

dimasukkan ke dalam larutan seng sulfat 1M 

(lihat gambar 21-6).  

(Whitten, dkk., 2004, 858-859) 

 
Gambar 2.1 

Sel volta terdiri atas electrode Zn yang 

dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4 

dan elektrode Cu yang dicelupkan ke 

dalam larutan CuSO4. Kedua larutan 

tersebut dipisahkan oleh dinding 

berpori. Pada perkembangannya, 

Volta mengganti dinding  berpori 

dengan jembatan garam, …  

(5, 44) 

Besarnya potensial kemudian dapat 

terbaca pada voltmeter yang dipasang 

pada rangkaian luar.  

(4, 47) 

Elektroda tempat terjadinya oksidasi disebut 

anoda (pada contoh di sini merupakan logam 

seng), dan elektroda tempat terjadinya 

reduksi disebut katoda (logam tembaga). 

(McMurry & Fay, 2004, 766) 

Elektroda tempat terjadinya reaksi 

oksidasi disebut anoda, sedangkan 

elektroda tempat terjadinya reaksi 

reduksi disebut katoda. Pada sel volta 

di atas, elektrode seng bertindak 

sebagai anode dan elektrode tembaga 

sebagai katode. 

(1,  45) 

Jembatan garam merupakan tabung berisi 

larutan garam yang terdiri dari ion-ion yang 

tidak ikut bereaksi di dalam sel. Biasanya 

menggunakan KNO3 atau KCl.  

Volta mengganti dinding  berpori 

dengan jembatan garam, yaitu pipa 

berisi agar-agar yang mengandung 

garam. Garam tersebut merupakan 
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Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

(Jespersen, dkk., 2012, 921) senyawa yang terdiri atas kation basa 

dan anion asam, misalnya NaNO3, 

KNO3, KCl, ataun NaCl.  

(5, 44) 

Jembatan garam memiliki tiga fungsi: 

 1. Jembatan garam dapat menghasilkan 

listrik antara dua larutan. 

2. Jembatan garam mencegah bercampurnya 

larutan dari elektroda. 

3. Jembatan garam dapat mempertahankan 

muatan yang netral pada setiap sel 

setengah reaksi dengan mengalirkan ion 

kedalamnya dan dilepaskan dari jembatan 

garam 

(Whitten, dkk., 2004, 858) 

Jembatan garam yang 

menghubungkan kedua wadah 

berfungsi untuk menetralkan 

kelebihan muatan listrik  

(3, 45) 

Dengan cara yang sama, untuk netralisasi 

pada setengah sel reaksi oksidasi (kiri: 

anoda) selama atom Zn berubah menjadi ion 

Zn
2+

, ion SO4
2-

 bergerak dari jembatan garam 

ke dalam larutan (dan beberapa ion Zn
2+

 

bergerak dari larutan ke jembatan garam). 

Untuk netralisasi pada setengah sel reaksi 

reduksi (kiri: katoda) selama ion Cu
2+

 

berubah menjadi atom Cu, ion Na
+
 bergerak 

dari jembatan garam ke dalam larutan (dan 

beberapa ion SO4
2- 

bergerak dari larutan ke 

jembatan garam). 

(Silberberg, 2007, 690) 

 

Pada saat Zn melepskan elektron 

menjadi ion Zn
2+

, larutan yang 

terdapat pada wadah anoda akan 

menjadi sangat positif sehingga ion 

negatif (SO4
2-

) yang terdapat pada 

jembatan garam akan keluar ke wadah 

anoda tersebut untuk menetralkan 

muatannya. Di sisi lain, ion Cu
2+

 yang 

terdapat dalam larutan yang terdapat 

pada wadah katode  mengalami 

reduksi menjadi logam Cu. Akibatnya, 

larutan pada wadah katoda tersebut 

menjadi sangat negatif (karena ion 

SO4
2-

 kehilangan pasangannya). 

Selanjutnya, ion positif dari garam 

(ion Na
+
) yang terdapat pada jembatan 

garam akan ditarik masuk ke dalam 

ruangan katode. 

(3, 45) 

Pada sel elektrokimia jenis konduktor listrik 

lainnya dapat dipakai. Pada larutan yang 

mengandung ion (atau senyawa yang 

mengandung lelehan ionik), muatan listrik 

diambil melalui cairan dari pergerakan ion, 

- 
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Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

bukan elektron.  

(Jespersen, dkk., 2012, 921) 

Berdasarkan Tabel 4.8, terdapat tiga bagian teks penjelasan konsep pada standar 

yang tidak dijelaskan pada objek penelitian. Bagian teks pertama adalah mengenai 

penggunaan kawat penghantar untuk menghubungkan dua elektroda yang terletak 

pada wadah berbeda. penjelasan ini harus disampaikan terhadap siswa sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai, karena kawat penghantar merupakan bagian 

dari komponen-komponen penyusun rangkaian sel volta. Tanpa menggunakan 

kawat penghantar, arus listrik tidak akan dapat dihasilkan. Hal ini sesuai dengan 

yang dijelskan dalam Jespersen, dkk. (2012) arus listrik terjadi karena adanya 

elektron yang mengalir melalui kawat penghantar. 

Selanjutnya, bagian teks penjelasan konsep pada standar yang tidak dijelaskan 

pada objek penelitian adalah  fungsi jembatan garam yang dapat digunakan untuk 

mengasilkan listrik. Objek penelitian hanya menjelaskan dua fungsi jembatan 

garam sedangkan konsep standar menunjukkan bahwa fungsi jembatan garam ada 

tiga.  Pada Tabel 4.8 konsep standar menyatakan bahwa jembatan garam tidak 

hanya berfungsi untuk menetralkan larutan dan menghubungkan dua wadah yang 

dipisahkan, melainkan juga untuk menghasilkan arus listrik. Oleh karena objek 

penelitian hanya menyebutkan dua dari tiga fungsi jembatan garam yang terdapat 

pada konsep standar, maka konsep ini dikategorikan kurang dalam. 

Selanjutnya, bagian teks penjelasan konsep pada standar yang tidak dijelaskan 

pada objek penelitian yang ketiga adalah mengenai jenis larutan yang digunakan 

pada sel volta. Pada objek penelitian tidak dijelaskan jenis larutan yang digunakan 

pada sel volta. Padahal penjelasan tersebut penting untuk dibahas, karena arus 

listrik tidak akan mengalir jika jenis larutan yang digunakan bukan larutan 

elektrolit. Dalam Jespersen, dkk. (2012) dijelaskan bahwa arus listrik terjadi bukan 

hanya karena adanya elektron yang mengalir melalui kawat penghantar, tetapi juga 

karena adanya pergerakan ion pada larutannya. Pada sel elektrokimia digunakan 

jenis konduktor listrik lainnya, yaitu larutan yang mengandung ion (atau senyawa 
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yang mengandung lelehan ionik). Dalam hal ini listrik diperoleh dari pergerakan 

ion pada larutan/ lelehan ionik, bukan elektron.  

Berdasarkan ketiga penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

konsep mengenai komponen-komponen penyusun rangkaian sel volta beserta 

fungsinya dikategorikan kurang dalam. Karena untuk mencapai tujuan 

pembelajaran mengenai konsep ini, maka semua komponen pada sel volta harus 

dijelaskan beserta fungsinya. Jika terdapat satu saja komponen sel volta yang tidak 

dijelaskan atau terdapat komponen yang tidak dijelakan fungsinya, maka konsep 

ini dikategorikan kurang dalam karena tujuan pembelajaran belum dapat tercapai. 

4. Notasi Sel dari Suatu Rangkaian Sel Volta 

Konsep mengenai notasi sel dari suatu rangkaian sel volta dikategorikan 

kurang dalam. Indikator yang digunakan untuk mengembangkan konsep ini adalah 

menuliskan notasi sel dari suatu rangkaian sel volta. Konsep ini dikategorikan 

kurang dalam karena terdapat bagian teks penjelasan konsep pada standar yang 

tidak dijelaskan pada objek penelitian. Untuk lebih jelas perhatikan Tabel 4.9 yang 

berisikan penjelasan konsep notasi sel dari suatu rangkaian sel volta pada  standar 

dan objek penelitian. 

 

Tabel 4.9 Hasil Analisis Kedalaman Konsep pada Penjelasan Konsep Notasi Sel 

dari suatu rangkaian sel volta  

Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

Kunci dari notasi adalah: 

 Komponen pada anoda (sel-setengah 

reaksi oksidasi) dituliskan pada bagian 

kiri komponen yang terdapat pada katoda 

(sel-setengah reaksi reduksi). 

 Garis vertikal tunggal menunjukkan batas 

fasa. Sebagai contoh, Zn(s) ⎸Zn
2+

(aq) 

menunjukkan bahwa padatan Zn berbeda 

fasa dengan larutan Zn
2+

. 

  Tanda koma memisahkan komponen pada 

setengah sel saat berada pada fasa yang 

sama. Komponen pada setengah-sel 

Sel vota di atas dapat ditulis dengan 

notasi sel: 

Zn⎸Zn
2+

(1,0M)⎸⎸Cu
2+

(1,0M)⎸Cu     

  (Anoda)                     (Katoda) 

                                     E
o

sel = +1,10 

V 

Aturan penulisan notasi sel adalah 

sebagai berikut: 

1. Anoda (reaksi oksidasi) diletakkan 

di sisi kiri dua garis tegak, 

sedangkan katoda (reaksi reduksi) 

diletakkan di sisi kanannya. Dua 

garis tegak melambangkan 
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Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

biasanya menunjukkan hal yang sama 

pada setengah reaksi, dan elektroda 

dituliskan di sisi yang paling kiri dan 

paling kanan notasi. 

 Garis vertikal ganda menunjukkan 

pemisahan setengah sel dan pembatas 

pada kedua sisi menggunakan jembatan 

garam (ion dari jembatan garam diabaikan 

karena tidak ikut bereaksi). 

(Silberberg, 2007, 690-691) 
 

Contoh: 

Anoda                                                   

Katoda 

Zn(s) ⎸Zn
2+

 (aq) ⎸⎸Cu
2+

 (aq) ⎸Cu(s) 

      setengah-sel     jembatan    setengah-sel          

         oksidasi           garam          reduksi 

                                                 Ecell = 1.103 V 

                                                  Voltase sel 

(Petrucci, 2011, 866-867) 

 

 Yang lebih detailnya dimasukan 

konsentrasi ion dan tekanan gas, seperti 

sebagai berikut: 

Cu(s) ⎸Cu
2+

 (1.0 M) ⎸⎸Cl2(1 atm) ⎸Cl
-
 (1.0 

M) ⎸ C(s) 

(McMurry & Fay, 2004, 769) 

jembatan garam. 

2. Konsentrasi larutan dinyatakan 

dalam satuan molar (M). 

3. Beda potensial dituliskan dengan 

lambing (E
o
sel) dan dinyatakan 

dengan satuan volt. 

(4, 46)
 

Berdasarkan Table 4.9, terdapat bagian teks penjelasan konsep pada standar 

mengenai aturan penulisan notasi sel yang tidak dijelaskan pada objek penelitian. 

Konsep tersebut mengenai aturan penulisan notasil sel untuk memisahkan zat yang 

memiliki fasa sama. Aturan ini perlu untuk disampaikan kepada siswa SMA 

karena biasanya hal ini terjadi pada sel volta yang melibatkan elektroda inert. 

Sebagai contoh, notasi untuk sel volta berikut: 



70 
 

Raden Henni Jumbaendah, 2016 
ANALISIS KELAYAKAN BUKU TEKS KIMIA SMA/MA KELAS XII MATERI REAKSI REDOKS DAN 
ELEKTROKIMIA BERDASARKAN KRITERIA TAHAP SELEKSI DARI 4S TMD 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Gambar 4.1 

Katoda         : MnO4
-
(aq) + 8H

+
+5e

-
→ Mn

2+
(aq) + 4H2O(l) 

Anoda          : 2I
-
(aq) → I2(g) + 2e

-
 

Reaksi Total: 2MnO4
-
(aq) + 10I

-
(aq) + 16H

+
→ 2Mn

2+
(aq) + 10I2(g) + 8H2O(l) 

Notasi sel: grafit  ⎸I-(aq) ⎸I2(s) ⎸ ⎸H+(aq), MnO4-(aq), Mn2+(aq) ⎸grafit 

(Silberberg, 2007) 

5. Persamaan Reaksi Oksidasi dan Reduksi yang Terjadi pada Elektroda 

Hidrogen Standar 

Konsep mengenai persamaan reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi pada 

elektroda hidrogen standar dikategorikan kurang dalam. Untuk lebih jelas, 

perhatikan Tabel 4.10 yang berisikan penjelasan konsep persamaan reaksi 

oksidasi dan reduksi yang terjadi pada elektroda hidrogen standar. 

 

Tabel 4.10 Hasil Analisis Kedalaman Konsep pada Penjelasan Konsep Persamaan 

Reaksi Oksidasi dan Reduksi yang Terjadi pada Elektroda Hidrogen Standar  

Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

Setengah-Reaksi EHS E
0
 (potensial 

elektroda standar) 

H2 → 2H
+
 + 2e

-     

    
 tepatnya 0.0000 . . . V (ESH sebagai 

anoda) 

2H
+ 

+ 2e
-
 → H2    

    tepatnya 0.0000 . . . V(ESH sebagai 

katoda) 

(Whitten, dkk., 2004, 864) 

…, dan reaksinya dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

2H
+
(aq) + 2e

-
 → H2(g) E

o
= 0,00 V 

 (3, 47) 
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Berdasarkan Tabel 4.10 dapat terlihat, terdapat bagian teks penjelasan konsep 

pada standar yang tidak dijelaskan pada objek penelitian. Bagian teks tersebut 

mengenai penulisan reaksi oksidasi pada elektroda hidrogen standar. Elektroda 

hidrogen digunakan untuk mengukur potensial elektroda suatu elektroda. Saat 

dilakukan pengukuran, elektroda hidrogen standar ini dapat bertindak sebagai 

anoda ataupun katoda. Hal ini bergantung jenis elektroda yang akan diukur 

potensial elektrodanya. Oleh karena itu reaksi yang terjadi pada elektroda hidrogen 

standar bisa keduanya, baik reaksi oksidasi ataupun reduksi. Penjelasan konsep 

pada standar dituliskan keduanya, sedangkan pada objek penelitian hanya 

dituliskan reaksi reduksinya saja.  

6. Cara Mengukur Potensial Elektroda Standar 

Konsep mengenai cara mengukur nilai potensial elektroda standar 

dikategorikan kurang dalam. Konsep ini dikategorikan kurang dalam karena 

terdapat bagian teks penjelasan konsep pada standar yang tidak dijelaskan pada 

objek penelitian. Untuk lebih jelas perhatikan Tabel 4.11. 

 

Tabel 4.11 Hasil Analisis Kedalaman Konsep pada Penjelasan Konsep Cara 

Mengukur Potensial Elektroda Standar  

Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

Ketika menyusun sel standar yang terdiri 

dari elektroda hidrogen standar dan 

beberapa elektroda standar lainnya 

(setengah-sel). Karena potensial elektroda 

dari EHS tepatnya 0 volt  saat 

menjumlahkan, voltase total sel 

menentukan nilai potensial elektroda 

standar setengah sel lainnya. Potensial ini 

diukur sesuai elektroda hidrogen standar, 

yaitu pada 25
o
C ketika konsentrasi setiap 

ion dalam larutannya adalah 1 M dan 

tekanan dari setiap gas adalah 1 atm. 

(Whitten, dkk., 2004, 864) 

Oleh karena itu, potensial elektroda 

diukur dengan cara memasangkan 

elektrode tersebut dengan suatu elektrode 

pembanding (elektrode standar) menjadi 

suatu sel elektrokimia. 

(1, 47) 

 

Pengukuran nilai potensial suatu 

elektroda dilakukan dengan menyusun 

elektroda tersebut dengan elektrode 

standar menjadi suatu sel elektrokimia.  

(4, 47) 
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Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

 
Gambar 21-9 

SEL SENG-EHS 

Sel ini terdiri dari EHS pada satu gelas 

kimia dan potongan seng yang dimasukan 

ke dalam larutan seng klorida 1M pada 

gelas kimia yang lain (Gambar 21-9). 

Suatu kawat dan jembatan garam 

melengkapi kontak. Ketika kontak di tutup, 

pengamatan dapat ditentukan.  

 1. Potensial awal dari sel adalah 0,763 

Volt 

 2. Saat menjalankan sel, massa dari 

elektroda seng berkurang. Konsentrasi 

ion Zn
2+

 bertambah pada larutan 

disekitar elektroda seng. 

 3. Konsentrasi H
+
 berkurang pada EHS. 

Gas H2 dihasilkan. 

Kita dapat menyimpulkan dari hasil 

pengamatan tersebut bahwa berikut adalah 

setengah-reaksi dan reaksi sel yang terjadi. 

                                                   E
0
 

(oksidasi, anoda)          

Zn → Zn
2+

 + 2e
-                              

 0.763 V 

(reduksi, katoda)           

2H
+ 

+ 2e
- 

→ H2           0.000 V (dari 

definisi) 

(cell reaction)   

Zn + 2H
+
 → Zn

2+
 + H2      E

0
cell = 0.763 V  

                                             (pengukuran) 

 
Gambar 2.3 

Besarnya beda potensial yang terbaca 

pada voltmeter adalah 0,76 volt. Fakta 

pengukuran menunjukkan bahwa 

potensial hidrogen (0) lebih tinggi 

(karena arus listrik mengalir dari 

elektrode hidrogen ke elektrode seng) 

sehingga besarnya potensial elektrode 

seng ditetapkan sebagai -0,76 volt. 

Penulisan persamaan reaksinya adalah: 

Zn
2+

(aq) + 2e
-
 → Zn(s)    E

o
 = -0,76 V 

(1, 48) 
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Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

Potensial standar pada anoda ditambah 

potensial standar pada katoda 

menghasilkan potensial sel. Potensial dari 

EHS adalah 0,000 volt, dan potensial 

standar sel adalah 0,763 volt. Sehingga 

potensial standar dari anoda seng adalah 

0,763 volt. Potensial reduksi negatif untuk 

setengah-reaksi. 

Zn
2+

 + 2e
-
 → Zn                E

0 
= 0.763 V 

(Whitten, dkk., 2004, 865-866) 

 

 
Gambar 21-10 

SEL TEMBAGA-EHS 

Sel volta lainnya terdiri dari EHS pada satu 

gelas kimia dan potongan logam tembaga 

yang dimasukan ke dalam larutan tembaga 

(II) sulfat 1 M pada gelas kimia lainnya. 

Kawat dan jembatan garam melengkapi 

kontak. Pada sel ini, kita dapat mengamati 

berdasarkan (Gambar 21-10). 

 1. Potensial sel awal adalah 0.337 volt. 

 2. Gas hidrogen digunakan. Konsentrasi 

H
+
 bertambah pada larutan  EHS. 

 3. Massa dari eletroda tembaga 

bertambah. Konsentrasi dari ion Cu
2+ 

 

berkurang dalam larutan disekitar 

elektroda tembaga. 

Oleh karena itu, setengah-reaksi dan reaksi 

sel yang terjadi sebagai berikut. 

                                                  E
0
 

(osidasi, anoda)      

H2 → 2H
+
 + 2e

-
          0.000 V (dari 

definisi) 

- 
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Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

(reduksi, katoda)    

Cu
2+ 

+ 2e
-
 → Cu                     0.337 V 

(reaksi sel)       

H2 + Cu
2+ 

→  2H
+
 +  Cu   E

0 
cell = 0.337 V  

                                            (perhitungan) 

EHS berfungsi sebagai anoda pada sel ini, 

dan ion Cu
2+

 mengoksidasi H2 menjadi ion 

H
+
. Potensial elektroda standar dari 

setengah sel tembaga adalah 0.337 volt 

sebagai katoda pada sel Cu-EHS.  

(Whitten, dkk., 866-867) 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bagian teks penjelasan konsep pada  

standar yang tidak dijelaskan objek penelitian. Bagian teks tersebut adalah 

penjelasan mengenai keadaan saat pengukuran. Hal ini perlu untuk disampaikan, 

karena nilai potensial yang akan diukur adalah potensial elektroda standar bukan 

potensial elektroda. Sehingga, semua komponen saat melakukan pengukuran harus 

dalam keadaan standar. Selanjutnya bagian teks yang tidak dijelaskan pada objek 

penelitian adalah pemberian contoh yang tidak lengkap. Seharusnya objek 

memberikan dua contoh pengukuran potensial elektroda standar, yaitu contoh  saat 

elektroda hidrogen berperan sebagai anoda dan contoh saat elektroda hidrogen 

berperan sebagai katoda. Keduanya perlu untuk disampaikan, karena berada pada 

kondisi yang berbeda baik elektroda hidrogennya maupun elektroda yang akan 

diukur potensial elektrodanya. Objek penelitian hanya memberikan contoh 

pengukuran saat elektroda hidrogen berperan sebagai katoda saja. Hal ini akan 

membuat siswa yang baru mempelajari materi ini bingung ketika diberikan kondisi 

dimana elektroda hidrogen berperan sebagai anoda. Selanjutnya bagian teks 

penjelasan konsep pada standar yang tidak ada pada objek penelitian adalah 

mengenai hasil pengamatan saat melakukan pengukuran potensial elektroda. Hal 

ini perlu disampaikan, karena saat melakukan pengukuran potensial elektroda 
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standar kita dapat menentukan elektroda mana yang bertindak sebagai katoda dan 

anoda berdasarkan hasil pengamatan.  

 

7. Proses yang Terjadi pada Sel Volta dalam Kehidupan Sehari-hari 

Konsep mengenai proses yang terjadi pada sel volta dalam kehidupan sehari-

hari dikategorikan kurang dalam. Penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari 

banyak contohnya, namun hanya beberapa jenis yang di analisis yaitu sel kering, 

sel alkaline, sel perak oksida, sel aki, sel nikel-kadmium, sel litium, dan sel bahan 

bakar. Diantara ketujuh contoh penerapan sel volta dalam kehdupan sehari-hari, 

hanya ada satu contoh yang dikategorikan kurang dalam yaitu sel litium. Untuk 

lebih jelas perhatikan Tabel 4.12. 

 
Tabel 4.12 Hasil Analisis Kedalaman Konsep pada Penjelasan Konsep Proses 

yang Terjadi pada Sel Volta dalam Kehidupan Sehari-Hari  

Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

Baterai ion litium digunakan sebagi sumber 

energi pada laptop, computer, telepon 

genggam, dan “camcorders”. 

(Silberberg, 2010, 711) 

Baterai litium atau biasa disebut Li-ion 

merupakan baterai yang banyak 

digunakan pada telepon seluler, 

computer jinjing (laptop), tabet, dan 

perangkat elektronik lainnya.  

(3, 58) 

 
Gambar 21.18 

Baterai sekunder ion litium, menggunakan 

anoda dari atom Li yang berupa lembaran 

grafit (LixC6). Katoda berupa logam litium 

oksida, seperti LiMn2O4 atau LiCoO2 dan 

 
Gambar 2.8 

Baterai litium merupakan hasil 

nanoteknologi, ketika atom-atom Li 

ditamburkan pada lembaran grafit 

berukuran mikro yang membentuk 

molekul LixC6 dan katodenya 

merupakan oksidasi logam litium yang 

terbentuk dalam senyawa LiMn2O4 atau 
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Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

larutan elektrolit  LiPF6 1M pada pelarut 

organik, seperti campuran dimetil karbonat 

dan metiletil karbonat.  

(Silberberg, 2010, 711) 

LiCoO2 dengan elektrolit yang terbuat 

dari LiPF6 yang dilarutkan dalam 

pelarut organic dengan konsentrasi 1 

M. 

(3, 58) 

Ketika sel diisi, ion kobalt dioksidasi dan ion 

Li
+
 berpindah tempat menuju grafit. Selama 

pengosongan  ketika baterai menghasilkan 

listrik untuk digunakan, ion Li
+
 dengan 

spontan berpindah dari grafit anoda menuju 

katoda, memungkinkan elektron mengalir 

melalui kawat penghantar.  

(Brown, dkk., 2012, 856) 

Ion Li
+
 bergerak dari anode ke katode 

atau sebaliknya. 

(3, 58) 

Reaksi pada sel: 

Anoda (oksidasi): 

LixC6 → xLi
+
 + xe

- 
+ C6(s)

                                         
  

Katoda (reduksi):  

Li1-xMn2O4 + xLi
+
 + xe

-
 → LiMn2O4(s) 

Reaksi total (sel):  

LixC6 + Li1-xMn2O4(s) → LiMn2O4(s)
  
+C6(s)   

                                                  E
o
celll = 3,7 V

        

(Silberberg, 2010, 711) 

Reaksi yang terjadi:  

Anode    : LixC6 → xLi
+
 + xe

- 
+ C6(s)

                                         
  

Katode   : Li1-xMn2O4 + xLi
+
 + xe

-
 →  

                                           LiMn2O4(s) 

Reaksi sel :  LixC6 + Li1-xMn2O4 →   

         LiMn2O4(s)
  
+ C6(s) 

      
E

o
sel = 1,5 

V 

(3, 58) 

Baterai dapat diisi ulang dengan membalikan 

reaksi totalnya. 

(Whitten, dkk., 2004, 889) 

Apabila diisi ulang, reaksi akan 

berlangsung sebaliknya. 

(4, 58) 

Berdasarkan Tabel 4.12, terdapat bagian teks penjelasan konsep pada standar 

yang tidak dijelaskan pada objek penelitian. Pada konsep standar dijelaskan bahwa 

saal dilakukan pengisian sel litium, ion Li
+
 bergerak dari katoda menuju anoda dan 

sebaliknya saat sel digunakan ion Li
+
 bergerak dari anoda ke katoda. Sedangkan 

pada objek penelitian hanya dijelaskan bahwa ion Li
+
 dapat bergerak dari anoda ke 

katoda dan sebaliknya. Penjelasan konsep tersebut kurang detail karena tidak 

dijelaskan kapan ion Li
+
 bergerak dari anoda ke katoda dan kapan ion Li

+
 bergerak 

dari katoda ke anoda. Padahal penjelasan tersebut penting untuk disampaikan agar 
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tujuan pembelajaran dapat tercapai. Oleh karena itu, konsep mengenai proses yang 

terjadi pada sel volta dalam kehidupan sehari-hari dikategorikan kurang dalam. 

 

 

8. Komponen-komponen Penyusun Rangkaian Sel Elektrolisis Beserta 

Fungsinya 

Konsep selanjutnya yang dikategorikan kurang dalam adalah komponen-

komponen penyusun rangkaian sel elektrolisis beserta fungsinya. Konsep ini 

dikategorikan kurang dalam karena terdapat bagian teks penjelasan konsep pada 

standar yang tidak dijelaskan pada objek penelitian. Untuk lebih jelas, perhatikan 

tabel 4.13 beikut ini. 

 

Tabel 4.13 Hasil Analisis Kedalaman Konsep pada Penjelasan Konsep Komponen-

Komponen Penyusun Rangkaian Sel Elektrolisis Beserta Fungsinya 

Penjelasan Konsep pada- 

Konsep Standar Konsep pada Objek Penelitian 

Sel elektrolisis terdiri dari dua elektroda 

yang dimasukan ke dalam lelehan atau 

larutan garam. Baterai atau beberapa 

sumber energi listrik lain berperan 

sebagai pompa elektron, yaitu 

pendorong elektron kedalam satu 

elektroda dan penarikan elektron ke 

 elektroda lain. 

(Brown, dkk., 2012, 860) 

 

 Oksidasi selalu terjadi pada anoda 

di sel elektrokimia. Anoda pada sel 

elektrolisis adalah (+). 

 Reduksi selalu terjadi pada katoda 

pada sel elektrokimia. Katoda pada 

sel elektrolisis adalah (-). 

(Petrucci, dkk., 2011, 897) 

…, yang terdiri dari sumber arus searah 

serta elektroda positif dan negatif. 

(1, 63) 

 

Berdasarkan contoh di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pada elektrolisis: 

1. Kutub positif merupakan anode dan 

pada kutub positif terjadi reaksi 

oksidasi. 

2. Kutub negatif merupakan katode dan 

pada kutub negatif terjadi reaksi 

reduksi. 

(3, 63) 

Muatan listrik dapat dihantarkan melalui 

 dan cairan elektrolit murni (yaitu, logam

Zat yang dielektrolisis merupakan 

elektrolit berupa larutan atau cairan 
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lelehan garam) atau larutan elektrolit.  

(Whitten, dkk., 2004, 850)  

(lelehan) zat murni.  

   (1, 63) 

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat terlihat bagian teks pada standar yang tidak 

dijelaskan pada objek penelitian. Indikator dari konsep ini adalah menjelaskan 

komponen-komponen penyusun rangkaian sel elektrolisis beserta fungsinya. 

Komponen penyusun sel elektrolisis tidak sama dengan sel volta. Komponen yang 

menjadi perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis adalah penggunaan sumber 

arus listrik. Ini artinya pembahasan mengenai fungsi penggunaan sumber arus 

listrik pada sel elekrolisis perlu dijelaskan. Berdasarkan hasil analisis, objek 

penelitian tidak membahas mengenai fungsi penggunaan sumber arus listrik pada 

sel elektrolisis. Sehingga konsep komponen-komponen sel elektrolisis beserta 

fungsinya pada objek penelitian dikategorikan kurang dalam. Selain itu, objek 

penelitian juga menjelaskan bahwa zat yang dapat dielektrolisis adalah larutan atau 

lelehan elektrolit. Namun berdasarkan hasil analisis, diperoleh konsep standar 

yang menyatakan bahwa zat yang dapat dielektrolisis tidak hanya larutan dan 

lelehan elektrolit, tetapi juga padatan (logam). Hal ini dijelaskan dalam Petrucci, 

dkk. (2011) elektroda yang tidak inert (aktif) dapat mengalami reaksi oksidasi 

maupun reduksi pada sel elektrolisis. Karena terdapat bagian teks pada konsep 

standar yang tidak dijelaskan pada objek penelitian, maka konsep mengenai 

komponen-komponen sel elektrolisis pada objek penelitian dikategorikan kurang 

dalam. 

9. Proses Elektrokimia yang Terjadi pada Peristiwa Korosi 

Selanjutnya konsep yang dikategorikan kurang dalam adalah proses 

elektrokimia yang terjadi pada peristiwa korosi. Konsep ini dikategorikan kurang 

dalam karena terdapat bagian teks penjelasan konsep pada standar yang tidak 

dijelaskan pada objek penelitian. Untuk lebih jelas, perhatikan tabel 4.14 beikut 

ini. 

 

Tabel 4.14 Hasil Analisis Kedalaman Konsep pada Penjelasan Konsep Proses 

Elektrokimia yang Terjadi pada peristiwa korosi  
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Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

 
Gambar 20.22 

Proses korosi didalamnya terdapat reaksi 

oksidasi dan reduksi, dan logam penghantar  

listrik. Karena, elektron bergerak melalui 

logam dari daerah dimana terjadi proses 

oksidasi ke arah dimana terjadi proses reduksi, 

seperti pada sel Volta. Karena potensial 

reduksi standar untuk reduksi pada Fe
2+

 kurang 

positif dari pada reduksi untuk O2, Fe(s) dapat 

dioksidasi oleh oksigen.  

(Brown, dkk., 2012, 858) 

Reaksi total diperoleh dengan menyetarakan 

jumlah elektron yang ditransfer dan tambahkan 

kedua setengah-reaksi. 

2(Fe(s) → Fe
2+

(aq) + 2e
-
)             E

o
=0.44V 

                                             (oksidasi, anoda) 

O2(g)+ 2H2O(l) + 4e
-
 → 4 OH

-
(aq) E

o
 =0.40V  

                                             (reduksi, katoda) 

2Fe(s)+O2(g)+2H2O(l)→2Fe
2+

(aq)+ 

                  4OH
-
(aq) E

o
=0.84V(reaksi bersih) 

(Whitten, dkk., 2004, 874) 

 
Gambar 2.10 Proses Korosi Besi 

Proses korosi dapat dijelaskan secara 

elektrokimia, misalnya pada proses 

perkaratan besi yang membentuk 

oksidasi besi (Fe2O3. nH2O). Secara 

elektrokimia, proses perkaratan besi 

adalah pristiwa teroksidasinya logam 

besi oleh oksigen yang berasal dari 

udara. 

Anode      :  

Fe(s) → Fe
2+

(aq) + 2e
-           

E
o
 = +0,44 

V 

Katode     :  

O2(g) + 2H2O(l) + 4e
-
 → 4 OH

-
(aq)                             

                                        E
o
 = +0,40 V 

Reaksi Sel: Fe(s) + O2(g) + 2H2O(l) →  

 Fe
2+

(aq) + 4 OH
-
(aq)  E

o
reaksi = +0,84 

V 

(2, 59) 

 

Bagian dari besi, sering berhubungan dengan 

daerah yang melengkung atau tegang, dapat 

dijadikan sebagai anoda  yang mana  Fe 

dioksidasi menjadi Fe
2+

. Elektron yang 

dihasilkan pada proses oksidasi berpindah 

melalui logam dari daerah anoda ke daerah 

lain pada bagian permukaan, yang berperan 

sebagai katoda dimana O2 direduksi. Reduksi 

O2 membutuhkan H
+
, sehingga semakin  kecil 

konsentrasi H
+
 (pH bertambah) membuat O2 

kurang senang mengalami reduksi. Besi yang 

dihubungkan dengan larutan yang memiliki pH 

Ion Fe
2+

 tersebut kemudian mengalami 

oksidasi lebih lanjut dengan reaksi: 

4Fe
2+

(aq) + O2(g) + (4+2n)H2O →  

                         2Fe2O3.nH2O + 

8H
+
(aq) 

(3, 59) 
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Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

lebih besar dari 9 tidak akan mengalami 

korosi. Fe
2+

 terbentuk pada anoda nantinya 

akan dioksidasi menjadi Fe
3+ 

membentuk 

hidrat besi (III) oksida yang diketahui sebagai 

karat: 

4 Fe
2+

(aq)+O2(g)+4H2O(l)+2xH2O(l)  

                         →2 Fe2O3.xH2O(s) + 8H
+
(aq) 

(Brown, dkk., 2012, 858) 

Logam mengalami korosi karena mereka 

mudah mengalami oksidasi. Tabel 17.1 

menunjukkan bahwa, kecuali emas, logam 

pada umumnya memiliki potensial reduksi 

standar yang kurang positif dari pada oksigen. 

Ketika setengah reaksi tersebut di balik 

(menunjukkan logam teroksidasi) dan bereaksi 

dengan setengah reaksi oksigen yang 

mengalami reduksi, akan menghasilkan nilai 

E
o
 positif. Oleh karena itu kebanyakan logam 

mengalami oksidasi secara spontan (tetapi kita 

tidak dapat menentukan berapa lama proses 

tersebut terjadi dari nilai potensialnya). 

O2(g) + 2H2O(l) + 4e
-
 → 4 OH

-
(aq)     

                                                        E
o
=0,40V  

(Zumdahl & Zumdahl, 2007, 813)  

Berdasarkan nilai potensial reaksinya, 

besi merupakan logam yang mudah 

mengalami korosi. Logam-logam lain 

yang mempunyai nilai potensial 

elektroda lebih besar dari 0,4 V akan 

sulit mengalami korosi, sebab dengan 

potensial tersebut akan menghasilkan 

E
o
reaksi < 0 (negatif) ketika kontak 

dengan oksigen di udara. Logam-

logam perak, platina, dan emas 

mempunyai potensial elektrode lebih 

besar dari 0,4 V sehingga sulit 

mengalami korosi. 

(1, 60) 

Indikator dari konsep ini adalah menjelaskan proses Elektrokimia yang terjadi 

pada Peristiwa Korosi. Ini artinya objek penelitian harus menuliskan bagian mana 

yang bertindak sebagai katoda dan anoda serta bagaimana proses elektrokimia 

yang terjadi pada peristiwa korosi. Berdasarkan hasil analisis, objek penelitian 

tidak menjelaskan proses korosi pada peristiwa korosi dengan lengkap. Oleh 

karena itu konsep ini dikategorikan kurang dalam. 

10. Proses yang Terjadi pada Sel Elektrolisis dalam Kehidupan Sehari-hari 

Selanjutnya konsep mengenai proses yang terjadi pada sel elektrolisis dalam 

kehidupan sehari-hari dikategorikan kurang dalam dan terlalu dalam. Untuk lebih 

jelas, perhatikan tabel 4.15 beikut ini. 
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Tabel 4.15 Hasil Analisis Kedalaman Konsep pada Penjelasan Konsep Proses yang 

Terjadi pada Sel Elektrolisis dalam Kehidupan Sehari-hari  

Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

Elektrolisis dapat digunakan untuk 

memisahkan logam dari bijihnya dan 

menghilangkan pengotor dari logam. 

(Myers, 2003, 191) 

Proses pemisahan (pemurnian) logam 

dari bijih logam yang menggunakan 

proses elektrolisis, 

(1,70) 

 
Gambar 18.8 

Alumunium diperoleh dari bauksit, atau 

alumunium oksida.xhidrat, Al2O3..xH2O 

Gambar skema pada sel menunjukkan bahwa  

alumunium dihasilkan dari proses  elektrolisis 

lelehan Al2O3 pada Na3[AlF6]. Campuran 

lelehan dapat dielektrolisis dengan elektroda 

karbon. 

(Whitten, dkk., 2004, 909-910) 

Alumunium didapatkan dari bijih 

bauksit dengan cara elektrolisis 

lelehan Al2O3 yang diperoleh dari 

bijih bauksit. Pada proses ini, lelehan 

Al2O3 yang dicampurkan dengan 

kriolit (Na3AlF6) dielektrolisis 

dengan menggunakan elektrode dari 

grafit. 

(1, 70) 

Reaksi secara rinci pada anoda dan katoda 

tidak dapat diketahui secara pasti, tetapi dapat 

diperdiksi aluunium mengalami reduksi dan 

oksigen teroksidasi: 

anoda: 6O
2-

 → 3O2(g) + 12e
- 

cathoda: 4Al
3+

 + 12e
-
 → 4Al(s) 

Oksigen yang dihasilkan bereaksi dengan 

elektroda karbon menghasilkan karbon 

dioksida; reaksi total konfersi oksida 

alumunium menjadi alumunium dituliskan 

berikut: 

2Al2O3(l) + 3C(s) → 4Al(l) + 3CO2(g). 

(Myers, 2003, 192-193) 

- 
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Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

 
Figure 18.19 

(Whitten, dkk., 2004, 798) 

 

Untuk melakukannya, tembaga yang tidak 

murni digunakan sebagai anoda, dan katoda 

dibuat dari tembaga murni. Elektroda 

dimasukan ke dalam larutan asam CuSO4. 

(Silberberg, 2010, 722) 

b.  Pemurnian Tembaga 

Pemurnian tembaga tersebut 

dilakukan dengan elektrolisis larutan 

CuSO4, dimana logam tembaga yang 

tidak murni dijadikan anoda dan 

katodenya dari tembaga murni.  

(1, 70) 

Pada anoda logam Cu tidak murni, tembaga 

dioksidasi dengan logam lainnya yang mudah 

dioksidasi seperti seng dan besi. Pengotor lain 

yang tidak mudah dioksidasi seperti emas, 

perak, dan platinum jatuh kebawah sel sebagai 

yang diproses ulang menjadi lumpur anoda, 

logam murni. Pada katoda Cu murni, ion Cu
2+

 

direduksi menjadi logam tembaga, tetapi ion 

logam lainnya yang kurang mudah direduksi  

(Zn
2+

, Fe
2+

, dan seterusnya) tetap dalam 

larutannya. 

Anoda (oksidasi):  

M(s) → M
2+

(aq) + 2e
-
 (M = Cu, Zn, Fe) 

Katoda (reduksi): 

Cu
2+

(aq) + 2
-
 → Cu(s) 

(McMurry & Fay, 2004, 798) 

Pada elektrolisis ini, tembaga tidak 

murni yang ada di anode akan 

mengalami oksidasi dan melarut 

sebagai ion Cu
2+

. Selanjutnya, ion 

Cu
2+

 tersebut akan bergerak menuju 

katode dan mengendap di katode 

sebagai logam tembaga murni. 

(1, 70) 

Elektrolisis air asin atau larutan NaCl 

digunakan untuk menghasilkan klorin, natrium 

hidroksida,  dan hidrogen.

(Myers, 2003, 191) 

Pembuatan gas klorin dan NaOH 

dilakukan dengan elektrolisis larutan 

NaCl pekat yang diperoleh dari 

pemekatan air laut.  
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Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

(3, 70) 

 
Gambar 21.26 

Perbedaan cairan antara wadah yang terpisah 

dijaga pergerakan ke dalam wadah katoda, 

yang mencegah reaksi antara ion OH
-
 dan gas 

Cl2. Sehingga, pada proses klor-alkali jenis ini, 

digunakan diafragma asbes untuk memisahkan 

daerah anoda dan katoda, saat menghasilkan 

Cl2, dan NaOH di industri sangatlah H2, 

penting. 

(Silberberg, 2010, 720) 

Proses pembuatan gas klorin dan 

NaOH dengan elektrolisis ini 

menggunakan sel elektrolisis yang 

diberi diafragma yang berfungsi 

untuk mencegah bereaksinya gas 

klorin dan NaOH yang dihasilkan. 

(3, 70)  

 

 2Cl
-
(aq) → Cl2(g) + 2e

-
       (oksidasi, anoda) 

2H2O(l) + 2e
-
 → 2OH

-
(aq) + H2(g)                    

                                              (reduksi, katoda) 

2H2O(l)+2Cl
-
(aq)→2OH

-
(aq)+ H2(g) + Cl2(g)     

                                               (reaksi total) 

(Whitten, dkk., 2004, 853) 

Reaksi yang terjadi: 

NaCl(aq) → Na
+
(aq) + Cl

-
(aq) 

Anode: 2Cl
-
(aq) → Cl2(g) + 2e

-
 

Katode:2H2O(l)+2e
-
→H2(g)+2OH

-
(aq) 

Reaksi Sel:   

2Cl
-
(aq) + 2H2O(l) → Cl2(g) + H2(g)       

                                        +2OH
-
(aq) 

(3, 70) 

Larutan elektrolit pada katoda dipekatkan dan 

dikristalkan untuk menghasilkan NaOH 

dengan kualitas tinggi di industry.  

(Silberberg, 2010, 720) 

Ion OH
-
 yang terjadi bereaksi dengan 

ion Na
+
 sehingga menghasilkan 

NaOH yang selanjutnya dapat 

dikristalkan.  

(4, 70) 

Walaupun beberapa reaksi terjadi pada anoda 

dan katoda, hasil bersih menghasilkan gas H2 

dan NaOH pada katoda dan gas Cl2 pada 

anoda. 

(Whitten, dkk., 2004, 853) 

Jadi, pada proses ini dihasilkan gas 

klorin di anode, gas H2 di katode, 

serta NaOH. 

(4, 70) 
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Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

Selama proses penyepuhan, objek yang akan 

disepuh dijadikan sebagai katoda pada sel 

elektrolisis. Anoda pada sel terdiri dari logam 

yang menyepuh. Objek dimasukkan ke dalam 

larutan yang mengandung ion logam yang 

menyepuh dan dihubungkan ke kutub negatif 

dari sumber listrik. Elektorn mengalir dari arus 

listrik melalui objek yang mana elektron 

mengakibatkan ion logam direduksi pada 

permukaan objek (Gambar 14.13).  

(Myers, 2003, 190-191) 

 

 
Gambar 20.26 

Sebagai contoh dalam proses penyepuhan 

logam nikel atau kromium terhadap baja dan 

pelapisan logam perak yang mahal terhadap 

logam yang lebih murah. Gambar 20.26 

menggambarkan sel elektrolisis untuk 

penyepuhan nikel terhadap potongan baja. 

Elektroda dimasukan ke dalam larutan 

NiSO4(aq). Sel elektrolisis dengan elektroda 

logam aktif. Nikel melarut dari anoda 

membentuk Ni
2+

. Pada katoda Ni
2+

 direduksi 

dan membentuk nikel “melapisi” baja pada 

katoda. 

(Brown, dkk., 2012, 860) 

 
Gambar 2.13 

Sebagai contoh, kursi lipat yang 

terbuat dari logam besi disepuh 

dengan logam krom melalui 

elektrolisis Cr2(SO4)3 dengan anode 

dari logam krom dan katode dari 

logam yang akan dilapisi krom.  

(1, 71) 

Pembuatan perhiasan yang berlapis 

emas menggunakan cara elektrolisis 

untuk proses pelapisannya. Perhiasan 

yang akan dilapisi (disepuh) 

diletakkan pada katode dan logam 

emas yang digunakan untuk 

menyepuh diletakkan di anode. Pada 

proses ini, elektrolitnya merupakan 

larutan yang mengandung ion Au
3+

.  

(2, 71) 

Berdasarkan Tabel 4.15 dapat terlihat bagian teks penjelasan konsep pada 

standar yang tidak dijelaskan pada objek penelitian sehingga dikategorikan kurang 

dalam dan bagian teks penjelasan konsep pada objek penelitian yang tidak 
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dijelaskan pada standar sehingga dikategorikan juga terlalu dalam. Berikut adalah 

penjelasan secara rinci bagian teks yang dikategroikan kurang dalam: 

a. Penjelasan konsep pemurnian logam alumunium dalam subek penelitian 

hanya menjelaskan mengenai anoda, katoda, dan elektrolit yang 

digunakan. Padahal indikator pembelajaran yang dikembangkan adalah 

menganalisis proses yang terjadi pada sel elektrolisis dalam kehidupan 

sehari-hari. Sehingga seharusnya objek penelitian juga menuliskan 

persamaan reaksi yang terjadi, karena dengan begitu dapat tergambarkan 

aliran elektron pada proses ini. Jika objek penelitian hanya menuliskan 

anoda, katoda, dan elektrolit yang digunakan, maka tujuan pembelajaran 

tidak akan tercapai. Hal yang sama ditemukan dalam proses penyepuhan 

dan pemurnian tembaga.  

b. Selanjutnya adalah mengenai penjelasan konsep pada proses 

pembentukan gas Cl2, gas H2, dan NaOH dengan dilakukan elektrolisis 

larutan NaCl. Penjelasan konsep pada standar dijelaskan bahwa hasil dari 

elektrolisis larutan NaCl adalah NaOH, Cl2, dan H2. Namun pada objek 

penelitian hanya menyebutkan NaOH dan Cl2.  

c. Selain itu pada proses pemurnian logam tembaga objek tidak menjelaskan 

tentang keberadaan pengotor yang ikut mengalami reaksi oksidasi namun 

tidak ikut mengalami reaksi reduksi. Seharusnya objek penelitian 

menjelaskan keberadaan pengotor tersebut karena hal ini masih ada 

kaitannya dengan proses elektrolisis yang terjadi pada pemurnian 

tembaga. 

Oleh karena penjelasan-penjelasan konsep tersebut tidak dijelaskan pada objek 

penelitian maka konsep mengenai proses yang terjadi pada sel elektrolisis dalam 

kehidupan sehari-hari dikategorikan kurang dalam.  

B. Kebenaran Konsep Materi Reaksi Redoks dan Elektrokimia dalam Buku 

Teks Pelajaran Kimia Untuk SMA/MA Kelas XII oleh Penulis A Penerbit B 
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Untuk dapat menjawab rumusan masalah kedua yaitu mengenai kebenaran konsep 

pada materi reaksi redoks dan elektrokimia dalam buku teks pelajaran Kimia Untuk 

SMA/MA Kelas XII oleh penulis A penerbit B (objek penelitian), perlu dilakukan 

terlebih dahulu tahap pertama. Konsep yang dianalisis kebenarannya hanyalah konsep 

yang sudah sesuai keluasannya dengan kurikulum, namun bagian teks yang 

dinyatakan terlalu dalam tidak di analisis kebenarannya. Berdasarkan hasil analisis 

kebenaran konsep yang telah dilakukan terdapat sembilan konsep yang dinyatakan 

salah secara keilmuan pada objek penelitian, kesembilan konsep tersebut diantaranya 

adalah persamaan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi, komponen-komponen 

penyusun rangkaian sel volta beserta fungsinya, elektroda standar, potensial elektroda 

standar, hubungan nilai potensial elektroda standar dengan daya oksidasi dan daya 

reduksi, potensial sel, proses yang terjadi pada sel volta dalam kehidupan sehari-hari, 

korosi, dan hukum faraday. Kesembilan konsep ini akan dibahas satu per satu. 

1. Persamaan Reaksi Redoks dengan Metode Setengah Reaksi 

Berdasarkan hasil analisis, tahapan penyetaraan persamaan reaksi redoks 

menggunakan metode setengah reaksi pada objek penelitian masih terdapat 

kesalahan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.16. 

 

Tabel 4.16 Hasil Analisis Kebenaran Konsep pada Penjelasan Konsep 

Persamaan Reaksi Redoks Metode Setengah Reaksi  

Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

Langkah umumnya sebagai berikut: 

1. Tuliskan persamaan belum setara, 

hilangkan ion penonton. 

2. Tuliskan setengah-reaksi oksidasi dan 

reduksi yang belum setara (biasanya 

belum sempurna atau belum setara). 

Tunjukkan dengan lengkap rumus untuk 

ion poliatomik dan molekul) 

3. Setarakan dengan coba-coba semua unsur 

yang ada pada setiap setengah reaksi, 

kecuali atom H dan O. Lalu gunakan 

bagan pada bagian 11-6 untuk 

Cara Ion Elektron atau Setengah 

Reaksi 

Pada penyetaraan dengan cara ion 

elektron, persamaan reaksi di pecah 

menjadi dua persamaan reaksi yang 

masing-masing disebut setengah 

reaksi reduksi dan setengah reaksi 

oksidasi. Setelah itu, kedua 

persamaan reaksi dijumlahkan 

dengan memperhatikan jumlah 

elektron yang diikat dan dilepas 
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Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

menyetarakan atom H dan O pada setiap 

setengah reaksi. 

4. Setarakan muatan pada setiap setengah 

reaksi dengan menambahkan elektron 

pada hasil reaksi atau pereaksi. 

5. Setarakan jumlah serah terima elektron 

dengan mengalikan setengah persamaan 

reaksi setara dengan bilangan yang tepat. 

6. Tambahkan hasil setengah reaksi dan 

hilangkan bagian yang sama.  

Bagian 11-6 

Pada larutan asam:  

Setarakan O:    dan       Setarakan H: 

Tambah H2O     lalu     Tambahkan H
+ 

Pada Larutan Basa:   

Setarakan O:  

Untuk setiap O membutuhkan   

(1) Tambahkan dua OH
-
 pada sisi yang 

membutuhkan O   

dan 

(2) Tambahkan satu H2O pada sisi lain    

                         dan 

                         lalu 

Setarakan H: 

Untuk setiap H membutuhkan   

(1) Tambahkan satu H2O pada sisi yang 

membutuhkan H 

dan 

(2) Tambahkan satu OH
-
 pada sisi lain                                          

 

CONTOH 11-15  

Ion permanganate oksida besi (II) menjadi besi 

(III) pada larutan asam sulfat. Ion 

permanganate direduksi menjadi ion manganat 

(II). Tuliskan persamaan ionik bersih setara 

untuk reaksi ini. 

Langkah 

Kita gunakan informasi untuk menuliskan 

persamaan yang mungkin. Lalu kita ikuti 

langkah 2 sampai 6 pada bagian 11-5. Reaksi 

(konsep pelepasan dan pengikatan 

elektron diterakpan pada cara ini). 

Contoh: 

Reaksi dalam lingkungan basa: 

Al(s) + NO3
-
(aq) + OH

-
(aq) → AlO2

- 

                                (aq) + NH4
+
(aq)  

Langkah-1: 

Persamaan reaksi dipecah menjadi 

dua persamaan setengah reaksi dan 

tentukan jumlah elektron yang diikat 

atau dilepas. 

Reduksi   : NO3
-
(aq) + 8e

- 
→ 

NH4
+
(aq)  

Oksidasi  : Al(s) → AlO2
-
(aq)  + 3e

- 

Catatan: 

Untuk mempermudah perhitungan 

jumlah elektron, digunakan pedoman 

sebagai berikut: 

  Pada reaksi reduksi, jumlah 

penurunan bilangan oksidasi sama 

dengan jumlah elektron yang diikat. 

  Pada reaksi oksidasi, jumlah 

kenaikan bilangan oksidasi sama 

dengan jumlah elektron yang dilepas. 

Langkah-2: 

Setarakan muatan dengan 

menambahkan H
+
 (suasana asam) 

atau OH
-
 (suasana basa). Pada contoh 

ini suasananya basa sehingga: 

Reduksi   : NO3
-
(aq) + 8e

- 
→ 

NH4
+
(aq)  

                                       + 10OH
-
(aq) 

Oksidasi  : Al(s) + 4OH
-
(aq) →  

                                 AlO2
-
(aq)  + 3e

- 

Langkah-3: 

Menyetarakan jumlah atom H dengan 
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Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

terjadi pada larutan H2SO4; kita dapat 

tambahkan H
+
 dan H2O untuk menyetarakan 

atom H dan O pada setengah reaksi (Langkah 

3). 

Solusi 

Fe
2+ 

+ MnO4
-
 → Fe

3+
 + Mn

2+ 

Fe
2+ 

→ Fe
3+

  (setengah-reaksi oksidasi) 

Fe
2+ 

→ Fe
3+ 

+ 1e
-
  (setengah-reaksi setara 

oksidasi) 

MnO4
-
 → Mn

2+
 (setegah-reaksi reduksi) 

MnO4
- 
+ 8H

+
 → Mn

2+
 + 4H2O 

MnO4
-
+8H

+
+5e

-
→ Mn

2+
+4H2O (setengah-

reaksi reduksi setara) 

Setengah reaksi oksidasi memiliki satu 

elektron, dan setengah-reaksi reduksi memiliki 

lima elektron. Sekarang kita setarakan serah 

terima elektron yang digunakan dan lalu 

tambahkan dua persamaan. Ini akan 

memberikan persamaan ionik bersih setara.  

5(Fe
2+ 

→ Fe
3+ 

+ 1e
-
)   

1(MnO4
-
+8H

+
+5e

-
→ Mn

2+
+4H2O) 

5Fe
2+

(aq)+
 
MnO4

-
(aq)+8H

+
(aq)→ 5Fe

3+
(aq)

 
+ 

Mn
2+

(aq) +4H2O(l) 

 

CONTOH 11-17 

Pada larutan basa, ion hidroklorat, ClO
-
, ion 

oksida kromat, CrO2
-
 untuk menyetarakan 

menjadi ion kromat,CrO4
2-

, dan direduksi 

menjadi ion klorida. Tulis persamaan ionik 

bersih setara pada reaksi ini. 

Langkah 

Kita berikan rumus kimia untuk dua pereaksi 

dan dua hasil reaksi; kita tulis persamaan yang 

mungkin. Reaksi ini terjadi pada larutan basa, 

kita dapat tambahkan OH
-
 dan H2O sesuai 

kebutuhan. Kita tuliskan dan setarakan  dengan 

tepat setengah-reaksi, samakan jumlah serah 

terima elektron, tambahkan setengah-reaksi, 

dan hilangkan bagian yang sama. 

Solusi 

menambahkan H2O pada ruas yang 

kekurangan atom H. 

Reduksi   : NO3
-
(aq) + 8e

- 
+ 7H2O(l)  

                 → NH4
+
(aq) + 10OH

-
(aq) 

Oksidasi  : Al(s) + 4OH
-
(aq) →  

                AlO2
-
(aq)  + 3e

-
 +  2H2O(l) 

Langkah-4: 

Menyetarakan jumlah elektron yang 

diikat dan dilepas, kemudian 

dijumlahkan. 

Reduksi: 3NO3
-
(aq) + 24e

- 
+ 

21H2O(l)  

                 → 3NH4
+
(aq) + 30OH

-
(aq) 

Oksidasi: 8Al(s) + 32OH
-
(aq) → 

                8AlO2
-
(aq)+24e

-
+ 16H2O(l) 

 

 

Reaksi Redoks : 8Al(s) + 3NO3
-
(aq) 

+  

2OH
- 

(aq) + 5H2O(l)  → 8AlO2
-
(aq)  

+  

                                           3NH4
+
(aq)  

Catatan: 

Atom atau molekul yang sama dan 

berada dalam ruas yang berbeda 

dapat saling dihilangkan. 

(1, 42-43) 
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Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

CrO2
-
 + ClO

-
 → CrO4

2- 
+ Cl

- 

CrO2
- 
 → CrO4

2-
 (setengah-reaksi oksidasi) 

CrO2
-
 + 4OH

-
 → CrO4

2-
 + 2H2O 

CrO2
- 
+ 4OH

- 
→ CrO4

2- 
+ 2H2O + 3e

-
 

(setengah-reaksi oksidasi setara) 

ClO
-
 → Cl

-
 (setengah-reaksi reduksi) 

ClO
-
 + H2O → Cl

-
 + 2OH

- 

ClO
-
 + H2O + 2e

-
 → Cl

-
 + 2OH

-
 (setengah-

reaksi reduksi setara) 

Setengah-reaksi oksidasi memiliki tiga 

elektron, dan setengah-reaksi reduksi memiliki 

dua elektron. Kita setarakan jumlah serah 

terima elektron dan tambahkan setengah-

reaksi. 

2(CrO2
-
 + 4OH

-
 → CrO4

2-
 + 2H2O + 3e

-
) 

3(ClO
-
 + H2O + 2e

-
 → Cl

-
 + 2OH

-
) 

2 CrO2
-
+3ClO

-
+3H2O+8OH

-
→2CrO4

2- 

+4H2O+3Cl
-
+6OH

-
 

Kita lihat 6OH
-
 dan 3H2O dapat dihilangkan 

dari kedua sisi untuk memberikan persamaan 

ionik bersih setara. 

2 CrO2
-
(aq) + 3ClO

-
(aq) + 2OH

-
(aq) → 

2CrO4
2- 

(aq) + H2O(l) + 3Cl
-
(aq) 

(Whitten, dkk., 2004, 416 -420) 

 

Berdasarkan tabel di atas, kesalahan pada objek penelitian terdapat pada tahap 

pertama yang mengakibatkan tahapan selanjutnya pun ikut salah. Dalam proses 

penyetaraan persamaan reaksi berdasarkan penjelasan konsep pada standar, hal 

yang harus dilakukan pertama kali adalah menyetarakan atom yang mengalami 

oksidasi ataupun reduksi sedangkan pada objek penelitian tahap penyetaraan 

muatan. Selain itu juga, pada konsep standar dijelaskan bahwa tahap penyetaraan 

muatan dilakukan di tahap terakhir tetapi pada objek penelitian dilakukan pada 

tahap pertama. Kesalahan ini membuat konsep mengenai penyetaraan persamaan 

reaksi redoks metode setengah reaksi pada objek penelitian menjadi salah. 

2. Komponen-Komponen Penyusun Rangkaian Sel Volta Beserta Fungsinya 
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Konsep selanjutnya yang dinyatakan salah secara keilmuan adalah konsep 

tentang komponen-komponen penyusun rangkaian sel volta beserta fungsinya. 

Terdapat beberapa komponen penyusun sel volta, namun hanya satu komponen 

yang dinyatakan salah secara keilmuan, yaitu jembatan garam. Konsep yang 

dinyatakan salah berdasarkan hasil analisis merupakan konsep mengenai 

komposisi dari jembatan garam. Untuk lebih jelas, perhatikan Tabel 4.17 yang 

berisikan konsep standar dan konsep pada objek penelitian mengenai jembatan 

garam. 

Tabel 4.17 Hasil Analisis Kebenaran Konsep pada Penjelasan Konsep Komponen-

Komponen Penyusun Rangkaian Sel Volta Beserta Fungsinya 

Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

Jembatan garam merupakan tabung berisi 

larutan garam yang terdiri dari ion-ion yang 

tidak ikut bereaksi di dalam sel. Seringnya 

jembatan garam diisi dengan larutan agar-

agar panas larutan KNO3 atau KCl dengan 

penuh. 

(Jespersen, dkk., 2012, 921) 

Volta mengganti dinding  berpori 

dengan jembatan garam, yaitu pipa 

berisi agar-agar yang mengandung 

. Garam tersebut merupakan garam

senyawa yang terdiri atas kation basa 

dan anion asam, misalnya NaNO3, 

KNO3, KCl, atau NaCl.  

(5, 44) 

 

Berdasarkan Tabel 4.17  dijelaskan pada konsep standar bahwa jembatan 

garam merupakan tabung berisi larutan garam yang terdiri dari ion-ion yang tidak 

ikut bereaksi dengan zat yang terdapat di dalam sel. Sedangkan pada objek 

penelitian, jembatan garam merupakan pipa berisi agar-agar yang mengandung 

garam. Konsep tersebut dikategorikan salah secara keilmuan, sebab tidak semua 

garam dapat digunakan untuk jembatan garam, tetapi hanya garam yang sifatnya 

inert saja (tidak ikut bereaksi).  

3. Potensial Elektroda Standar 

Konsep selanjutnya yang dinyatakan salah secara keilmuan adalah potensial 

elektroda standar. Untuk lebih jelas, perhatikan Tabel 4.18 yang berisikan 

penjelasan konsep tentang potensial elektroda standar pada standar dan objek 

penelitian. 
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Tabel 4.18 Hasil Analisis Kebenaran Konsep pada Penjelasan Konsep Potensial 

Elektroda Standar 

Penjelasan Kosep pada- 

Standar Objek Penelitian 

Potensial elektroda standar (E
o
setengah sel) adalah potensial 

sel yang dihubungkan dengan setengah-reaksi sel (kompartmen 

elektroda) ketika semua komponen dalam keadaan standar. 

(Silberberg, 2007, 693)  

 

Ketika mengukur dalam keadaan standar, yaitu, 25
o
C, 

konsentrasi 1.00M untuk semua jenis larutan, dan tekanan 1 

atm untuk semua gas, potensial reduksi disebut dengan 

potensial reduksi standar.  

(Jespersen, dkk., 2012, 925) 

Potensial elektrode 

yang di ukur dengan 

menggunakan 

elektrode standar 

disebut dengan 

potensial elektrode 

standar. 

(4, 47) 

 

Berdasarkan penjelasan pada Tabel 4.18 secara keilmuan pengertian potensial 

elektroda standar merupakan potensial elektroda yang diukur pada keadaan standar 

yaitu suhu 25
o
C, konsentrasi 1,00 M, dan tekanan 1 atm, sedangkan pengertian 

potensial elektroda pada objek sama sekali tidak memaparkan mengenai keadaan 

saat pengukuran. Hal ini mengakibatkan konsep pada objek penelitian dinyatakan 

salah secara keilmuan, sebab dapat menghasilkan arti yang berbeda. Untuk lebih 

jelas, perhatikan Tabel 4.19. 

 

Tabel 4.19 Hasil Analisis Kebenaran Konsep pada Penjelasan Konsep Potensial 

Elektroda dan Potensial Elektroda Standar 

Penjelasan Kosep pada- 

Standar Objek Penelitian 

Potensial elektroda, E, adalah setengah-

reaksi sebagai reduksi dengan elektroda 

hidrogen standar. 

(Whitten, dkk., 2004, 892) 

Potensial electrode yang di ukur dengan 

menggunakan electrode standar disebut 

dengan potensial electrode standar. 

(4, 47) 

Berdasarkan pengertian potensial elektroda pada standar, pengertian potensial 

elektroda standar pada objek penelitian lebih sesuai secara keilmuan dengan 

pengertian potensial elektroda. Oleh karena itu konsep potensial elektroda standar 

pada objek penelitian dinyatakan salah secara keilmuan. 
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4. Elektroda Standar 

Konsep selanjutnya yang dinyatakan salah secara keilmuan adalah elektroda 

standar. Untuk lebih jelas, perhatikan Tabel 4.20 yang berisikan penjelasan konsep  

elektroda standar pada standar dan objek penelitian. 

 

Tabel 4.20 Hasil Analisis Kebenaran Konsep pada Penjelasan Konsep Elektroda 

Standar 

Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

Elektroda standar merupakan setengah sel 

oksidasi dan reduksi yang terbentuk pada 

spesi yang ada dalam satu satuan tertentu; 

larutan 1 M pada spesi yang melarutkannya, 

tekanan parsial 1 atm untuk gas, dan dalam 

keadaan murni untuk padatan dan cairan.  

(Whitten, dkk., 2004, 892) 

Elektrode standar merupakan elektrode 

acuan yang dianggap mempunyai nilai 

potensial tertentu.  

(1, 47) 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.20 jika dibandingkan dengan konsep standar, pengertian 

elektroda standar pada objek penelitian tidak sesuai. Objek penelitian hanya 

mengatakan elektroda standar merupakan elektroda yang memiliki nilai potensial 

tertentu. Jika elektroda standar, memiliki arti ini, maka semua elektroda dapat 

dikatakan sebagai elektroda standar karena semua elektroda memiliki nilai 

potensial tertentu. Padahal secara keilmuan, suatu elektroda dikatakan sebagai 

elektroda standar jika berada pada keadaan standar (memiliki konsentrasi 1,00M 

pada larutannya, tekanan parsial 1 atm untuk gas, dan murni untuk padatan atau 

cairan) , sesuai dengan yang dipaparkan pada konsep standar. Oleh karena itu, 

secara keilmuan, konsep elektroda standar pada objek penelitian dinyatakan salah 

secara keilmuan. 

5. Hubungan Nilai Potensial Elekroda Standar dengan Daya Oksidasi dan 

Daya Reduksi 

Selanjutnya konsep yang dinyatakan salah secara keilmuan adalah hubungan 

nilai potensial elektroda standar dengan daya oksidasi dan daya reduksi. Untuk 

lebih jelas perhatikan Tabel 4.21. 
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Tabel 4.21 Hasil Analisis Kebenaran Konsep pada Penjelasan Konsep Hubungan Nilai 

Potesial Elektroda Standar dengan Daya Oksidasi dan Daya Reduksi 

Penjelasan Kosep pada- 

Standar Objek Penelitian 

Potensial Elektroda Standar pada  25
o
C 

Ion Reaksi Elektroda 
Potensial 

Elektroda 

Li
+ 

Li ⇋ Li
+
+ e +2,9595 V 

Rb
+
 Rb ⇋ Rb

+ 
+ e 2.9295 V 

K
+
 K ⇋ K

+ 
+ e 2.9241 V 

Sr
2+

  

 
Sr ⇋ 

 

 
Sr

2+ 
+ e 2.92 V 

Ba
2+

  

 
Ba ⇋ 

 

 
Ba

2+ 
+ e 2.90 V 

Ca
2+

  

 
Ca ⇋ 

 

 
Ca

2+ 
+ e 2.87 V 

Na
+
 Na ⇋ Na

+ 
+ e 2.7146 V 

Mg
2+

  

 
Mg ⇋ 

 

 
Mg

2+ 
+ e 2.40 V 

Al
3+

  

 
Al ⇋ 

 

 
Al

3+ 
+ e 1.70 V 

Be
2+

  

 
Be ⇋ 

 

 
Be

2+ 
+ e 1.69 V 

U
4+

  

 
U ⇋ 

 

 
U

4+ 
+ e 1.40 V 

Mn
2+

  

 
Mn ⇋ 

 

 
 Mn

2+ 
+ e 1.10 V 

Te
-
  

 
Te

-
 ⇋ 

 

 
Te + e 0.827 V 

Zn
2+

  

 
Zn ⇋ 

 

 
Zn

2+ 
+ e 0.7618 V 

Cr
2+

  

 
Cr ⇋ 

 

 
Cr

2+ 
+ e 0.557 V 

S
-
  

 
S

-
 ⇋ 

 

 
S + e 0.51 V 

Ga
3+

  

 
Ga ⇋ 

 

 
Ga

3+ 
+ e 0.50 V 

Fe
2+

  

 
Fe ⇋ 

 

 
Fe

2+ 
+ e 0.441 V 

Cd
2+

  

 
Cd ⇋ 

 

 
Cd

2+ 
+ e 0.401 V 

In
3+

  

 
In ⇋ 

 

 
In

3+ 
+ e 0.336 V 

Tl
+
 Tl ⇋ Tl

+ 
+ e 0.330 V 

Co
2+

  

 
Co ⇋ 

 

 
Co

2+ 
+ e 0.278 V 

Ni
2+

  

 
Ni ⇋ 

 

 
Ni

2+ 
+ e 0.231 V 

Sn
2+

  

 
Sn ⇋ 

 

 
Sn

2+ 
+ e 0.136 V 

Pb
2+

  

 
Pb ⇋ 

 

 
Pb

2+ 
+ e 0.122 V 

Fe
3+

  

 
Fe ⇋ 

 

 
Fe

3+ 
+ e 0.045 V 

H
+
  

 
H2 ⇋ H

+ 
+ e 0.0000 V 

Sb
3+

  

 
Sb ⇋ 

 

 
Sb

3+ 
+ e -0.10 V 

Tabel 2.1 Nilai potensial elektrode 

standar (E
o
) dari beberapa elektrode 

Setengah Reaksi 
E

o
 

(Volt) 

Li
+
(aq)  + e

–
 → Li(s) 

K
+
(aq)  + e

–
 → K(s) 

Ba
2+

(aq) 
 
+ 2 e

–
 → Ba(s) 

Ca
2+

(aq) 
 
+ 2 e

–
 → Ca(s) 

Na
+
(aq)  + e

–
 → Na(s) 

Mg
2+

(aq) 
 
+ 2e

-
 →  Mg(s) 

Al
3+

(aq) 
 
+ 3e

-
→ Al(s) 

Ti
2+

(aq)  + 2e
-
 → Ti(s) 

Mn
2+

(aq)  + 2e
-
 → Mn(s) 

Cr
2+

(aq)  + 2e
-
 → Cr(s) 

2H2O(l) + 2e
- 
→ H2(g) + 

2OH
-
(aq)  

Zn
2+

(aq) 
 
+ 2e

-
 →  Zn(s) 

Cr
3+

(aq) + 3e
-
 → Cr(s) 

Cr
3+

(aq) + e
-
 → Cr

2+
(aq)

 

Fe
2+

(aq)  + 2e
-
 → Fe(s) 

Cd
2+

(aq) + 2e
-
 → Cd(s) 

Co
2+

(aq)  + 2e
-
 → Co(s) 

Ni
2+

(aq)  + 2e
-
  → Ni(s) 

Sn
2+

(aq) 
 
+ 2e

-
 → Sn(s) 

Pb
2+

(aq) 
 
+ 2e

-
 → Pb(s) 

Fe
3+

(aq) + 3e
-
 → Fe(s) 

2H
+
(aq)  + 2e

-
 → H2(g) 

Sn
4+

(aq)  + 2e
-
 →Sn

2+
(aq) 

Cu
2+

(aq) 
 
+ 2e

- 
→ Cu(s) 

I2(g) + 2e
-
 → 2I

-
(aq)

 

Ag
+
(aq) 

 
+ e

- 
→ Ag(s) 

Br2(g) + 2e
- 
→ 2Br

-
(aq) 

Pt
2+

(aq)  + 2e
- 
→ Pt(s) 

O2(g) + 4H
+
(aq)  + 4e

-
 → 

2H2O(l) 

-3,045 

-2,924 

-2,90 

-2,76 

-2,71 

-2,375 

-1,706 

-1,63 

-1,029 

-0,91 

-0,83 

 

-0,76 

-0,41 

-0,409 

-0,403 

-0,28 

-0,23 

-0,136 

-0,126 

-0,036 

0,000 

+0,15 

+0,34 

+0,535 

+0,799 

+1,087 

+1,2 

+1,23 

+1,34 

+1,68 
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Penjelasan Kosep pada- 

Standar Objek Penelitian 

Bi
3+

  

 
Bi ⇋ 

 

 
Bi

3+ 
+ e -0.226 V 

As
3+

  

 
As ⇋ 

 

 
As

3+ 
+ e -0.30 V 

Cu
2+

  

 
Cu ⇋ 

 

 
Cu

2+ 
+ e -0.344 V 

OH
-
 OH

-
 ⇋ 

 

 
O2 + 

 

 
H2O + 

e 

-0.397 V 

Po
4+

  

 
Po ⇋ 

 

 
Po

4+ 
+ e -0.40 V 

Cu
+
 Cu ⇋ Cu

+ 
+ e -0.470 V 

I
-
 I

-
 ⇋ 

 

 
I2 + e 

-0.5345 V 

Te
4+

  

 
Te ⇋ 

 

 
Te

4+ 
+ e -0.558 V 

Ag
+
 Ag ⇋ Ag

+ 
+ e -0.7978 V 

Hg
2+

 2Hg ⇋ Hg2
2+ 

+ 2e -0.7986 V 

Pb
4+

  

 
Pb ⇋ Pb

4+
+ e -0.80 V 

Pd
2+

  

 
Pd ⇋ 

 

 
Pd

2+
+ e -0.820 V 

Pt  

 
Pt ⇋ 

 

 
Pt

4+
+ e

 -0.863 V 

Br
-
 Br

-
 ⇋ 

 

 
Br2+ e 

-1.0648 V 

Cl
-
 Cl

-
 ⇋ 

 

 
Cl2+ e 

-1.353 V 

Au
3+

  

 
Au ⇋ 

 

 
Au

3+ 
+ e -1.360 V 

Au
+
 Au ⇋ Au

+ 
+ e -1.50 V 

F
-
 F

-
 ⇋ 

 

 
F2 + e 

-1.90 V 

(Hodgman, dkk., 1954, hlm. 1651) 

Cl2(g) + 2e
-
 → 2Cl

-
(aq) 

Au
3+

(aq) 
 
+ 3e

-
 → Au(s) 

F2(g) + 2e
-
 → 2F

-
(aq)

 

+2,87 

(2, 48) 

Berdasarkan Tabel 4.21 penulisan persamaan reaksi pada objek penelitian 

hanya menggunakan panah satu arah, sedangkan pada standar menggunakan panah 

bulak-balik. Tentunya keduanya memberikan arti yang berbeda. Dijelaskan dalam 

Jespersen, dkk. (2012) jika potensial reduksi standar, reaksi dituliskan dalam 

bentuk reaksi reduksinya. Namun jika pada sel zat tersebut mengalami reaksi 

oksidasi maka reaksi dibalik dan nilai E
o
 menjadi berlawanan tandanya. Ini artinya 

reaksi harus ditulis dengan mengunakan panah bulak-balik, karena reaksi dapat 

berlangsung ke arah reduksi maupun oksidasi. Hal ini bergantung dengan sel yang 

digunakan.  

6. Potensial Sel 
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Selanjutnya konsep yang dinyatakan salah secara keilmuan adalah potensial 

sel. Untuk lebih jelas perhatikan Tabel 4.22. 

Tabel 4.22 Hasil Analisis Kebenaran Konsep pada Penjelasan Konsep Potensial Sel  

Berdasarkan Tabel 4.22 pengertian potensial sel pada objek penelitian dan 

standar tidak ada perbedaan. Namun secara keilmuan konsep yang disampaikan 

oleh objek penelitian dinyatakan salah. Hal ini dikarenakan objek penelitian 

memberi symbol potensial sel dengan ada tanda “o” pada bagian atas huruf E. 

tentunya hal ini salah secara keilmuan, sebab simbol E
o
sel ditunjukan untuk 

potensial elektroda standar. Hal ini dinyatakan dalam Jespersen, dkk (2012) 

ketika sistem dalam keadaan standar, potensial pada sel galvani disebut dengan 

potensial sel standar, dengan simbol E
o
sel. Berdasarkan pernyataan tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa konsep mengenai potensial sel pada objek penelitian 

dinyatakan salah seacara keilmuan. 

7. Proses yang Terjadi pada Sel Volta dalam Kehidupan Sehari-hari 

Pada objek penelitian, materi yang disampaikan mengenai proses yang terjadi 

pada sel Volta dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari beberapa jenis, yaitu sel 

kering, sel alkaline, sel aki, sel bahan bakar, sel perak oksida, sel nikel-kadmium, 

dan sel litium. Dari tujuh contoh penerapan sel volta, terdapat 5 penjelasan yang 

salah secara keilmuan. Kelimanya akan dijelaskan satu per satu. Kesalahan 

pertama ditemukan pada penulisan persamaan reaksi sel alkaline. Untuk lebih 

jelas perhatikan Tabel 4.23. 

Tabel 4.23 Hasil Analisis Kebenaran Konsep pada Penjelasan Konsep Proses Sel 

Volta yang Terjadi pada Sel Alkaline 1 

Penjelasan Kosep pada- 

Standar Objek Penelitian 

Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

Potensial sel merupakan beda potensial, 

Esel antara setengah-reaksi reduksi dan 

oksidasi, yang dapat terjadi pada keadaan 

tidak standar. 

(Whitten, dkk., 2004, 892) 

Potensial sel merupakan selisish (E
o

sel) 

antara nilai potensial anode dan katode 

suatu sel elektrokimia.  

(1, 49) 
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Penjelasan Kosep pada- 

Standar Objek Penelitian 

Anoda (oksidasi):   

Zn(s) +2OH
-
(aq) → ZnO(s) +2H2O(l) 

+2e
-    

 

 

Katoda (reduksi):  

MnO2(s) +2H2O(l) +2e
-
  → Mn(OH)2 (s)          

                                                  +2OH
-
(aq) 

Reaksi total (sel): 

Zn(s)+MnO2(s) +2H2O(l) → ZnO(s)  

                                             +Mn(OH)2(s)  

(Silberberg, 2010, 709) 

 

 

Voltase baterai alkalin sekitar 1.54 V.  

(Jespersen, dkk., 2012, 948) 

Reaksi yang terjadi adalah: 

Anode:Zn(s)+2OH
-
(aq)→ Zn(OH)2(s) +  

                                          2e
-  

E
o
 = +1,2 V

                                                  
 

Katode: 2MnO2(s) +2H2O(aq) +2e
- 
→  

    2Mn2O3(OH)(s)+2OH
-
(aq) E

o
=+0,3 V 

Reaksi sel :2MnO2(s)+2H
+
(aq)+ Zn(s)  

          →Mn2O3(aq) +   H2O(l) + Zn
2+

(aq)     

                                               E
o
sel = 1,5 V 

(1, 56) 

 

Berdasarkan Tabel 4.23 dapat telihat bahwa terdapat perbedaan penulisan reaksi 

pada objek penelitian dan konsep standar. Saat reaksi berlangsung pada anoda, 

seng direaksikan dengan ion OH
-
 menghasilka oksidanya yaitu seng (II) oksida 

dengan air sedangkan pada objek penelitian zat yang terbentuk adalah seng (II) 

hidroksida. Penjelasan yang berbeda ini membuat konsep pada objek penelitian 

dikategorikan salah secara keilmuan. Pada materi asam-basa di jenjang 

sebelumnya telah dijelaskan bahwa basa dapat dibentuk dari reaksi oksida basa 

dengan air. Hal ini dijelaskan pula dalam Whitten, dkk. (2004). Selanjutnya 

kesalahan yang sama pada penulisan reaksi juga ditemukan dalam proses sel 

volta yang tejadi pada sel aki. Untuk lebih jelas perhatikan Tabel 4.24. 

 

Tabel 4.24 Hasil Analisis Kebenaran Konsep pada Penjelasan Konsep Proses Sel 

Volta yang Terjadi pada Sel Aki 

Penjelasan Kosep pada- 

Standar Objek Penelitian 

Baterai dapat diisi dengan membalikan reaksi 

total. Reaksi terjadi pada baterai 

penyimpanan timbel dapat diringkas sebagai 

berikut: 

Reaksi yang terjadi pada saat 

digunakan (dikosongkan) adalah 

sebagai berikut: 

Anode: Pb(s) + SO4
2-

(aq) → PbSO4(s)  
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Penjelasan Kosep pada- 

Standar Objek Penelitian 

 

 

Pb + PbO2 + 2H
+
 + 2HSO4

- 
       ⇌        

2PbSO4(s) + 2H2O 

 

(Whitten, dkk., 2004, 889) 

 

                                                        +2e
-                                          

  

 

Katode:PbO2(s)+SO4
2-

(aq)+ 4H
+
(aq)  

+  

                     2e
-
 → PbSO4(s) + 

2H2O(l) 

Reaksi sel :  

Pb(s)+PbO2(s)+2SO4
2-

(aq)+4H
+
(aq)→  

                            2PbSO4(s) + 2H2O(l)
 

Pada saat aki diisi ulang, terjadi reaksi 

sebaliknya, yaitu: 

2PbSO4(s) + 2H2O(l) →Pb(s) 

+PbO2(s)       

                         + 2SO4
2-

(aq)  +  4H
+
(aq)

(1, 57) 

 

Pada tabel 4.24 dapat terlihat perbedaan penjelasan konsep pada objek 

penelitian dengan konsep standar. Sel aki menggunakan larutan H2SO4 sebagai 

larutan elektrolit. Larutan H2SO4 merupakan asam diprotik. Dalam Whitten, dkk. 

(2004) asam sulfat terionisasi melalui dua tahap, yaitu: 

H2SO4 + H2O → HSO4
-
 + H3O

+
 

HSO4
-
 + H2O ⇋ SO4

2-
 + H3O

+
 

Berdasarkan reaksi ionisasi asam sulfat tersebut maka seharunya H2SO4 tidak 

langsung terionisasi menjadi SO4
2
 seperti yang dituliskan pada objek penelitian, 

tetapi seharusnya seperti pada konsep standar, SO4
2-

 terbentuk dari hasil ionisasi 

HSO4
-
.  Kesalahan dalam penulisan persamaan reaksi juga ditemukan pada sel 

bahan bakar. Untuk lebih jelas perhatikan Tabel 4.25. 

 

Tabel 4.25 Penjelasan Konsep Proses Sel Volta  yang Terjadi pada Sel Bahan 

Bakar 

Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Pnelitian 

Reaksi bersih yang diperoleh dari ke dua 

persamaan setengah reaksi. 

Reaksi yang terjadi adalah: 

Anode: 3H2(g) +4OH
-
(aq)→ 4H2O(l) + 

pengosongan 

pengisian 
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Berdasarkan Tabel 4.25 dapat terlihat bahwa kesalahan terjadi hanya pada nilai 

koefisiennya saja. Namun nilai koefisien pada reaksi sel volta sangatlah penting, 

karena untuk menggambarkan jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi dan 

jumlah zat yang diuraikan dan dibentuk selama proses berlangsung. Oleh karena 

itu suatu persamaan reaksi harus setara, baik jumlah atom maupun muatannya. 

Selain itu kesalahan juga ditemukan pada penentuan katoda, anoda, dan larutan 

elektrolit yang digunakan. Kesalahan ini ditemukan pada penjelasan konsep sel 

volta pada sel alkaline. Untuk lebih jelas perhatikan Tabel 4.26. 

 

Tabel 4.26 Hasil Analisis Kebenaran Konsep pada Penjelasan Konsep Sel Volta 

pada Sel Alkaline 2 

Berdasarkan Tabel 4.26 terdapat perbedaan penjelasan konsep pada objek 

penelitian dengan konsep standar. Pada objek penelitian dituliskan bahwa katoda 

yang digunakan pada sel alkaline adalah MnO2, sedangkan pada konsep standar 

dijelaskan bahwa katoda yang digunakan adalah batang grafit inert dan MnO2 

berperan sebagai elektrolitnya. Kesalahan yang sama juga ditemukan pada pada 

sel perak oksida. Untuk lebih jelas perhatikan Tabel 4.27. 

 

Tabel 4.27 Hasil Analisis Kebenaran Konsep pada Penjelasan Konsep Proses Sel 

Volta pada Sel Perak Oksida 

(katoda)  O2(g)+2H2O(l)+4e
-
 → 4OH

-
(aq) 

(anoda)  2H2(g)+2OH
-
(aq)→ 2H2O(l) + 2e

-
 

(reaksi bersih) 2H2(g)+O2(g)→ 2H2O(l) 

(Whitten, dkk., 2004, 890) 

                                                           4e
-
 

Katode: O2(g) + 2H2O(l) + 4e
-
 →  

                                                4OH
-
(aq) 

Reaksi sel: 3H2(g)  + O2(g) → 2H2O(l)

(1, 59) 

Penjelasan Konsep pada-- 

Standar Objek Pnelitian 

Baterai alkalin yang setiap hari digunakan 

dimana-mana tersusun dari seng sebagai 

anoda yang ditempatkan di dalam 

campuran MnO2 dan pasta alkalin dari 

KOH dan air. Katoda yang digunakan 

merupakan batang inert grafit. 

(Silberberg, 2010, 709) 

Anode sel alkaline terbuat dari logam Zn 

dan katodenya terbuat dari MnO2 yang 

 dicampurkan dengan KOH. 

(1, 56) 
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Pada tabel 4.27 dapat terlihat perbedaan penjelasan konsep pada objek 

penelitian dengan konsep standar. Pada objek penelitian dijelaskan, bahwa 

katoda yang digunakan pada sel perak oksida adalah perak oksida sedangkan 

pada konsep standar dijelaskan bahwa katoda yang digunakan adalah grafit yang 

dimasukan ke dalam perak oksida. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa konsep mengenai proses yang terjadi pada sel 

volta dalam kehidupan sehari-hari dikategorikan salah secara keilmuan.  

8. Korosi 

Selanjutnya, kesalahan konsep juga ditemukan pada konsep korosi. Untuk 

lebih jelas perhatikan Tabel 4.28. 

 

Tabel 4.28 Hasil Analisis Kebenaran Konsep pada Penjelasn Konsep Korosi 

Penjelasan Konsep pada-- 

Standar Objek Pnelitian 

 
Figure 21.15 

Keduanya menggunakan seng sebagai 

anoda (pereduksi) pada sausana basa. Perak 

yang digunakan adalah Ag2O, dan 

keduanya menggunakan baja disekeliling 

katoda. Pereaksi berupa pasta yang 

mengandung KOH. 

(Silberberg, 2010, 709) 

Anode sel perak oksida terbuat dari 

logam Zn, katodenya terbuat dari oksida 

dan elektrolitnya berupa perak (Ag2O), 

pasta yang mengandung KOH.  

(2, 56) 

Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

Secara umum korosi adalah proses reaksi 

redoks dimana logam dioksidasi oleh 

oksigen, O2 pada keadaan lembap. 

(Whitten, dkk., 2004, 873) 

Secara umum, korosi adalah rusaknya 

benda-benda logam akibat pengaruh 

lingkungan.  

(2, 59) 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat perbedaan pengertian korosi pada 

objek penelitian dengan standar. Pada objek penelitian menjelaskan bahwa korosi 

adalah rusaknya benda logam akibat pengaruh lingkungan. Berdasarkan 

pengertian tersebut, tentunya hal ini salah secara keilmuan sebab pengaruh 

lingkungan sangat banyak, dan tidak semua pengaruh lingkungan dapat 

menyebabkan korosi. Oleh karena itu, konsep mengenai korosi yang disampaikan 

objek penelitian salah secara keilmuan. 

 

9. Hukum Faraday 

Selanjutnya, kesalahan konsep ditemukan pada konsep tentang hukum 

faraday. Untuk lebih jelas perhatikan Tabel 4.29. 

 

 

Tabel 4.29 Hasil Analisis Kebenaran Konsep pada Penjelasan Konsep Hukum 

Faraday 

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat perbedaan penjelasan konsep pada 

objek penelitian dengan standar. Pada objek penelitian, dituliskan bahwa massa 

ekuivalen adalah perbandingan massa atom relative dengan muatan intinya. 

Muatan inti adalah jumlah proton pada suatu atom. Sedangkan pada konsep 

standar dijelaskan bahwa massa ekuivalen adalah massa molar dibagi dengan 

Penjelasan Konsep pada- 

Standar Objek Penelitian 

Definisi modern dari 

massa ekuivalen suatu 

unsur atau senyawa pada 

reaksi redoks merupakan 

massa molar dibagi 

dengan jumlah mol 

elektron yang di transfer 

pada setiap mole zat yang 

terdapat pada persamaan 

setengah reaksi. 

(Oxtoby, dkk., 2008, 

768) 

Jika ke dalam beberapa larutan yang berisi non logam 

dialirkan muatan lisitrik yang sama jumlahnya, massa logam 

yang mengendap berbanding lurus dengan massa 

ekuivalennya. Massa ekuivalen suatu ion logam berbanding 

lurus dengan massa ekuivalennya. Massa ekuivalen suatu ion 

logam merupakan perbandingan massa atom relative dengan 

(
  

 
 . Jadi, jika ke dalam larutan Ag

+
, Cu

2+
, muatan intinya 

dan Cr
3+

 dialirkan muatan lsitrik dengan jumlah yang sama, 

massa yang diendapkan adalah sebagai berikut: 

m Ag : m Cu : m Cr = 
     

 
 :  

     

 
  

     

 
 

(1, 68) 
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jumlah mol elektron yang di transfer pada setiap mole zat yang terdapat pada 

persamaan setengah reaksi. Tentunya ini tidak ada kaitannya dengan muatan inti 

suatu atom karena jumlah mol elektron pada persamaan setengah reaksi berbeda 

dengan muatan inti. Selain itu juga pada objek penelitian menggunakan massa 

atom relaitf untuk menentukan massa ekuivalen, sedangkan pada konsep standar 

digunakan massa molar. Massa atom relatif dengan massa molar merupakan dua 

hal yang berbeda. Walaupun keduanya memiliki nilai yang sama namun massa 

atom relatif tidak memiliki satuan sedangkan massa molar memiliki satuan yaitu 

gram/mol, oleh karena itu yang benar secara keilmuan adalah meggunakan massa 

molar. Berdasarkan kedua hal tersebut maka konsep mengenai hukum faraday 

pada objek penelitian salah secara keilmuan. 

 

C. Nilai yang Ditanamkan Materi Reaksi Redoks dan Elektrokimia dalam 

Buku Teks Pelajaran Kimia untuk SMA/MA Kelas XII oleh Penulis A 

Penerbit B 

Untuk menjawab rumusan masalah ketiga yaitu mengenai nilai-nilai yang 

ditanamkan dalam objek penelitian, dilakukan identifikasi penanaman nilai pada 

materi reaksi redoks dan elektrokimia. Metode yang digunakan adalah metode 

analisis konten, yakni menganalisis isi dokumen secara sistematik dan objektif. Untuk 

dapat mengidentifikasi nilai yang terdapat pada objek penelitian, maka diperlukan 

definisi nilai terlebih dahulu sebagai pedoman ketika melakukan analisis. Definisi 

nilai yang dijadikan pedoman adalah definisi nilai menurut Fitri (2012), yiatu prinsip-

prinsip sosial, tujuan-tujuan, atau standar yang dipakai atau diterima oleh individu, 

kelas, masyarakat, dan lain-lain. Langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah 

mengidentifikasi bagian teks yang menanamkan nilai berdasarkan indikator nilai 

menurut Balitbang (2010).  

Hasil identifikasi menunjukkan terdapat 5 nilai yang ditanamkan dalam objek 

penelitian. Kelima nilai tersebut adalah demokratis, bersahabat/komunikatif, 

toleransi, rasa ingin tahu, dan disiplin. Untuk dapat menentukan nilai-nilai tersebut, 

maka analisis dilakukan dengan cara membandingkan teks pada objek penelitian yang 
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menanamkan nila dengan indikator penanaman nilai pada tingkat SMA/MA yang 

diambil dari buku Penegmbangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa yang 

diterbitkan Kementrian Pendidikan Nasional (2010). Indikator-indikator tersebut 

dapat dilihat pada lampiran 9 halaman 321. Kelima nilai tersebut akan diuraikan satu 

per satu.  

Berdasarkan hasil analisis, objek penelitian menanamkan nilai disiplin. Pada 

objek penelitian, nilai disiplin diintegrasikan pada kegiatan membuat laporan hasil 

praktikum. Pembuatan laporan praktikum dapat mengintegrasikan nilai disiplin 

karena laporan praktikum memiliki kaidah-kaidah tata tulis yang harus dilakukan 

siswa secara berurutan. Hal ini sesuai dengan pengertian disiplin, yaitu tindakan yang 

menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

Indikator nilai disiplin yang digunakan untuk menanamkan nilai tersebut adalah tertib 

dalam menerapkan kaidah-kaidah tata tulis dalam sebuah tulisan. Selain itu nilai 

disiplin juga diintegrasikan dalam kegiatan praktikum, saat melakukan praktikum 

tentunya siswa harus melakukannya sesuai dengan langkah kerja yang telah 

ditentukan. Langkah kerja ini harus dilakukan secara berurutan. Oleh karena itu, 

objek penelitian yang menjelaskan tentang langkah kerja saat melakukan praktikum 

merupakan contoh penerapan nilai disiplin. Indikator nilai disiplin yang digunakan 

untuk mengintegrasikan teks tersebut adalah menaati prosedur kerja laboratorium dan 

prosedur pengamatan permasalahan sosial. Untuk lebih jelas perhatikan Tabel 4.30. 

 

Tabel 4.30 Hasil Analisis Penanaman Nilai Disiplin pada Objek Penelitian 

Bagian Teks pada Objek Penelitian yang 

Menanamkan Nilai Pendidikan Karakter 

(Halaman) 

Nilai / 

Pendidikan 

karakter 

Indikator 

Penanaman Nilai  

Tugas Portofolio 

Buatlah laporan hasil percobaan kegiatan 2.1. 

(52)  

Tertib dalam 

menerapkan 

kaidah-kaidah tata 

tulis dalam 

sebuah tulisan. 

Untuk memahami hubungan potensial electrode 

standard dan kelangsungan reaksi, lakukan kegiatan 2.1 

berikut. 

Disiplin 

Menaati prosedur 

kerja 

laboratorium dan 
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Bagian Teks pada Objek Penelitian yang 

Menanamkan Nilai Pendidikan Karakter 

(Halaman) 

Nilai / 

Pendidikan 

karakter 

Indikator 

Penanaman Nilai  

Kegiatan 2.1 

Daya Desak Logam 

Kegiatan ini bertujuan untuk menyelidiki reaksi redoks 

yang dapat berlangung spontan dan tidak dapat 

berlangsung spontan. Berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan, Anda diharapkan dapat menghubungkan 

nilai potensial electrode standar dengan daya reduksi 

dan daya oksidasi logam. 

1. Alat dan Bahan 

No. 
Alat Bahan 

Nama Ukuran Jumlah Nama Ukuran Jumlah 

1. Tabung 

reaksi 

Sedang 25 buah Larutan 

(Cu, Fe, 

Mg, Pb, 

Zn) 

2 0,5 

cm 

Masing-

masing 

5 buah 

2. Ampe-

las 

- - Larutan 

FeSO4 

0,1 M 30 ml 

3. Gun-

ting 

kaleng 

- - Larutan 

CuSO4 

0,1 M 30 ml 

4. Pinset - - Larutan 

MgSO4 

0,1 M 30 ml 

5. Gelas 

kimia 

100 ml 2 buah Larutan 

Pb(NO3)

2 

0,1 M 30 ml 

6. Rak 

tabung 

- 1 buah Larutan 

CuSO4 

0,1 M l 

 

2. Cara Kerja 

a. Siapkan 5 potongan kecil logam Zn yang telah 

diampelas dengan bersih. 

b. Siapkan 5 tabung reaksi dan isikan tabung-1 

dengan larutan FeSO4; tabung -2 dengan 

larutan CuSO4; tabung-3 dengan larutan 

MgSO4; tabung-4 dengan larutan Pb(NO3)2, 

dan tabung-5 dengan larutan ZnSO4. 

c. Masukkan logam Zn yang telah diampelas ke 

dalam setiap tabung kemudian amati, apakah 

ada perubahan (reaksi) atau tidak. 

d. Lakukan percobaan yang sama  untuk logam-

logam lain. 

(51-52) 

prosedur 

pengamatan 

permasalahan 

sosial. 

Selain nilai disiplin, objek penelitian juga menerapkan nilai rasa ingin tahu. Nilai 

rasa ingin tahu ini ditanamkan melalui web kimia. Web kimia merupakan salah satu 
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bagian dari objek penelitian yang berisi contoh sumber informasi dari internet. Hal ini 

menunjukkan bahwa web kimia telah memenuhi salah satu indikator dari nilai rasa 

ingin tahu, yaitu bertanya atau membaca sumber di luar buku teks tentang materi 

yang terkait dengan pelajaran. Rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Dengan adanya web kimia ini maka siswa akan 

lebih dalam memahami materi tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Untuk lebih 

jelas perhatikan Tabel 4.31. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.31. Hasil Analisis Penanaman Nilai Rasa Ingin Tahu pada Objek Penelitian 

Bagian Teks pada Objek Penelitian yang 

Menanamkan Nilai Pendidikan Karakter 

(Halaman) 

Nilai / 

Pendidikan 

karakter 

Indikator 

Penanaman Nilai  

Untuk memahami lebih dalam tentang sel volta 

klik situs berikut:  

www.mhhe.com/phycsci/chemistry/essentialchem

istry/flash/galvans.swf 

(46) 

Rasa Ingin 

Tahu 

Bertanya atau 

membaca sumber di 

luar buku teks tentang 

materi yang terkait 

dengan pelajaran 

Selanjutnya nilai yang ditanamkan pada objek penelitian adalah nilai toleransi, 

demokratis, dan bersahabat/ komunikatif. Ketiga nilai ini dalam objek penelitian 

berada pada bagian teks yang sama. Untuk lebih jelas perhatikan Tabel 4.32. 

Tabel 4.32. Hasil Analisis Penanaman Nilai Toleransi, Demokratis, dan  

Komunikatif/Bersahabat  pada Objek Penelitian 

Bagian Teks pada Objek Penelitian yang 

Menanamkan Nilai Pendidikan Karakter 

(Halaman) 

Nilai / 

Pendidikan 

karakter 

Indikator 

Penanaman Nilai  

Pertanyaan diskusi 

a. Tuliskan reaksi yang terjadi, serta tentukan 

logam apa yang tidak dapat mereduksi logam 

yang lain dan logam apa yang tidak dapat 

mengoksidasi logam yang lain. 

Bersahabat/ 

Komunikatif 

Memberikan 

pendapat dalam kerja 

kelompok di kelas. 

Toleransi 

 

Mau menerima 

pendapat yang 

http://www.mhhe.com/phycsci/chemistry/essentialchemistry/flash/galvans.swf
http://www.mhhe.com/phycsci/chemistry/essentialchemistry/flash/galvans.swf
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Bagian Teks pada Objek Penelitian yang 

Menanamkan Nilai Pendidikan Karakter 

(Halaman) 

Nilai / 

Pendidikan 

karakter 

Indikator 

Penanaman Nilai  

b. Hitunglah nilai E
o

reaksi dari reaksi yang dapat 

berlangsung dan tidak dapat berlangsung 

spontan. 

c. Logam yang dapa mengoksidasi paling banyak 

logam lain berarti mempunyai daya oksidasi 

paling kuat. Demikian juga logam yang paling 

banyak mereduksi logam lain, berarti mempunyai 

daya reduksi paling kuat. Buatlah urutan logam 

dari yang daya reduksi paling kuat ke paling 

rendah. 

(52) 

berbeda dari teman 

sekelas. 

Demokratis 

Membiasakan diri 

bermusyawarah 

dengan teman-teman. 

Berdasarkan isi tabel di atas, dapat diketahui kegiatan diskusi di atas dapat 

mengintegrasikan tiga nilai yaitu toleransi, demokriatis, dan 

bersahabat/komunikatif. Dalam Kemendiknas (2010) nilai bersahabat/komunikatif 

adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja 

sama dengan orang lain. Indikator yang digunakan untuk menanamkan nilai 

bersahabat/komunikatif adalah memberikan pendapat dalam kerja kelompok di 

kelas. Dengan melakukan kegiatan diskusi tentunya siswa mengerjakan tugas 

secara berkelompok. Setiap orang dalam kelompok tentunya memiliki pendapat 

masing-masing. Pendapat-pendapat tersebut bisa saja berbeda satu sama lain. 

Dengan kegiatan diskusi ini siswa dituntut untuk belajar menyampaikan pendapat 

yang dimilikinya saat berdiskusi. Oleh karena itu kegiatan diskusi dapat 

mengintegrasikan nilai bersahabat/komunikatif.  

 Selain nilai bersahabat/komunikatif, kegiatan diskusi juga dapat menanamkan 

nilai toleransi. Dalam Kemendiknas (2010) nilai toleransi adalah sikap dan 

tindakan menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan 

orang lain yang berbeda dari dirinya. Indikator yang digunakan untuk 

menanamkan nilai toleransi adalah mau menerima pendapat yang berbeda dari 

teman sekelas. Saat melakukan diskusi akan diperoleh berbagai pendapat yang 

berbeda dari setiap siswa sehingga siswa dituntut untuk mau menerima pendapat 

yang berbeda dari teman sekelas saat berdiskusi.  Oleh karena itu kegiatan diskusi 

merupakan kegiatan yang dapat mengintegrasikan nilai toleransi.  
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Nilai selanjutnya yang ditanamkan pada objek penelitian pada kegiatan 

diskusi adalah nilai demokratis. Dalam Kemendiknas (2010) nilai demokratis 

adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. Indikator yang digunakan adalah membiasakan 

diri bermusyawarah dengan teman. Saat siswa melakukan kegiatan diskusi, siswa 

dituntut untuk melakukan musyawarah. Musyawarah adalah pembahasan bersama 

dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. 

Sepertinya yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa saat melakukan diskusi 

tentunya akan ditemukan pendapat yang berbeda dalam satu kelompoknya dan 

tentunya hanya ada satu kesimpulan yang harus di ambil. Untuk memperoleh 

kesimpulan tersebut, maka siswa harus melakukan musyawarah. Oleh karena itu 

kegiatan diskusi merupakan salah satu kegiatan yang dapat mengintegrasikan nilai 

demokratis. 

  


