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KATA SAMBUTAN 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Saya menyambut baik terbitnya Paket Unit Pembelajaran dalam rangka 

pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 

melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. 

Peningkatan Kompetensi Pembelajaran merupakan salah satu upaya 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan 

Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang berfokus pada upaya mencerdaskan peserta didik melalui 

pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Program 

berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah Indonesia dan 

kualitas pendidikan yang belum merata, sehingga peningkatan pendidikan 

dapat berjalan secara masif, merata,  dan tepat sasaran.  

Paket unit pembelajaran ini dikembangkan mengikuti arah kebijakan 

Kemendikbud yang menekankan pada pembelajaran berorientasi pada 

keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills (HOTS). 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir kompleks dalam 

menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, 

menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas 

mental yang paling dasar. 

Sasaran Program PKB melalui PKP berbasis zonasi ini adalah seluruh guru di 

wilayah NKRI yang tergabung dalam komunitas guru sesuai bidang tugas 

yang diampu di wilayahnya masing-masing. Komunitas guru dimaksud 

meliputi kelompok kerja guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP), dan Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK). 
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Semoga Paket Unit Pembelajaran ini dapat digunakan dengan baik 

sebagaimana mestinya sehingga dapat menginspirasi guru dalam 

mengembangkan materi dan melaksanakan proses pembelajaran yang 

berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi yang bermuara pada 

meningkatnya kualitas lulusan peserta didik.  

Untuk itu, kami ucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdas para 

penulis dan semua pihak terkait yang dapat mewujudkan Paket Unit 

Pembelajaran ini.  Semoga Allah Swt. senantiasa meridai upaya yang kita 

lakukan. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

Jakarta,  Juli 2019 

Direktur Jenderal Guru  

dan Tenaga Kependidikan, 

 
 
 
 
 
Dr. Supriano, M.Ed. 
NIP. 196208161991031001 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan YME, karena atas izin 

dan karunia-Nya Paket Unit Pembelajaran Program Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui Peningkatan Kompetensi 

Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi ini dapat diselesaikan. Paket Unit 

Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar Kompetensi Lulusan, 

Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian serta analisis Ujian 

Nasional (UN). 

Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa peserta didik masih lemah dalam 

keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) seperti 

menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Hasil tersebut ternyata selaras 

dengan capaian PISA (Programme for International Student Assessment) 

maupun TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Oleh 

karena itu, perserta didik harus dibiasakan dengan pembelajaran dan soal-

soal yang berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi agar 

meningkat kemampuan berpikir kritisnya. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan 

Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), berupaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas lulusan peserta 

didik dengan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 

melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. 

Program ini dikembangkan dengan menekankan pembelajaran yang 

berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi.  
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pemerataan mutu pendidikan, 

maka pelaksanaan Program PKP dilakukan dengan mempertimbangkan 

aspek kewilayahan (Zonasi). Melalui zonasi ini, pengelolaan komunitas guru 

seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/SMK dan SLB, dan 

Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) dilaksanakan dengan 

memperhatikan keragaman mutu pendidikan. 

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

seluruh tim penyusun yang berasal dari Pusat Pengembangan dan 

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga 

Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

bidang Kelautan dan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(LPPPTK KPTK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dan 

Perguruan Tinggi serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam 

mewujudkan penyelesaian Paket Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah Swt. 

senantiasa meridai upaya yang kita lakukan. 

Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh 

 

 

Direktur Pembinaan Guru  
Pendidikan Menengah dan  
Pendidikan Khusus, 

 

 

Ir. Sri Renani Pantjastuti, M.P.A. 
NIP. 196007091985032001 
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PENGANTAR PAKET UNIT PEMBELAJARAN 

Paket reaksi redoks dan sel elektrokimia larutan disusun sebagai kumpulan 

sumber bahan ajar alternatif bagi guru yang tersusun atas unit penyetaraan  

reaksi redoks dan sel elektrolisis . Melalui bahan bacaan pada paket unit 

tersebut diharapkan guru mendapatkan tambahan pengetahuan untuk 

mengajarkan materi tersebut kepada peserta didiknya sesuai capaian 

kompetensi dasar (KD), terutama dalam memfasilitasi kemampuan bernalar 

peserta didik. Selain itu, unit-unit ini juga aplikatif bagi guru dan peserta 

didik agar dapat menerapkan konsep penyetaraan reaksi redoks dan sel 

elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. 

Paket unit reaksi redoks dan sel elektrokimia terdiri atas komponen penting 

dalam setiap unitnya yaitu kompetensi dasar, perumusan indikator 

pencapaian kompetensi, aplikasi di dunia nyata, soal-soal tes UN/USBN, 

aktivitas pembelajaran, lembar kerja peserta didik (LKPD), bahan bacaan, 

pengembangan penilaian, kesimpulan dan umpan balik. Komponen-

komponen dalam setiap unit tersebut disesuaikan dengan topik penyetaraan 

reaksi redoks dan sel elektolisis masing-masing dengan tujuan agar dapat 

dilihat kesesuaian dengan strategi pembelajaran yang digunakan. 

LKPD pada setiap unit dikembangkan agar guru dapat memfasilitasi peserta 

didik untuk melatihkan kemampuan bernalar dan berketerampilan proses 

sains dengan mendayagunakan media yang sudah menjadi standar 

kelengkapan sekolah. LKPD tersebut disajikan melalui serangkaian aktivitas 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model 

pembelajaran yang di rekomendasikan dalam Kurikulum 2013. 

Keberhasilan Saudara dalam memahami paket ini, dapat direfleksi melalui 

instrumen pada umpan balik setelah melalui serangkaian proses penelaahan 
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yang akan dimatangkan selanjutnya melalui serangkaian implementasi di 

kelas masing-masing. 

Paket unit ini dikembangkan berdasarkan  kompetensi dasar pengetahuan 

3.3 kelas XII, yaitu Menyetarakan persamaan reaksi redoks, dan kompetensi 

dasar keterampilan 4.1, yaitu Menentukan urutan kekuatan pengoksidasi 

atau pereduksi berdasarkan data hasil percobaan. Demikian juga dengan 

kompetensi dasar pengetahuan 3.6 Menerapkan stoikiometri reaksi redoks 

dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel 

elektrolisis 4.2 Menyajikan rancangan prosedur penyepuhan benda dari 

logam dengan ketebalan lapisan dan luas tertentu. 

Berdasarkan hasil analisis KD tersebut terdapat tiga materi besaran yang 

akan disampaikan kepada peserta didik, yaitu 1)Penyetaraan Reaksi Redoks.; 

2)Sel Elektrolisis; 3)Hukum Faraday I dan II. 

Berdasarkan hasil analisis UN dan kisi-kisi UN, maka dalam paket unit ini 

dikembangkanlah unit-unit prioritas yang terdapat pada KD tersebut, 

diantaranya:  

Unit 1 : Penyetaraan Reaksi Redoks 

Unit 2 : Sel Elektrolisis 

Unit yang dikembangkan dalam paket unit ini disusun secara aplikatif agar 

guru mudah mengimplementasikannya di kelas sehingga lahirlah 

pembelajaran aktif yang mendorong peserta didik untuk mencapai 

keterampilan berpikir tingkat tinggi.   
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PENDAHULUAN 

Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru 

untuk memahami topik reaksi redoks. Melalui pembahasan materi yang 

terdapat pada unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk 

mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan 

indikator yang telah disusun, terutama dalam memfasilitasi kemampuan 

bernalar peserta didik. Selain itu, materi ini juga aplikatif untuk guru sendiri 

sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Dalam rangka memudahkan guru mempelajari konten dan cara 

mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang 

memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan 

bacaan tentang aplikasi topik reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari, soal-

soal tes UN topik ini di tiga tahun terakhir sebagai acuan dalam menyusun soal 

sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, Lembar Kegiatan Peserta 

Didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi pembelajaran, 

bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta didik, dan 

deskripsi prosedur mengembangkan soal HOTS. Komponen-komponen di 

dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat dengan mudah 

memfasilitasi peserta didik menyetarakan reaksi redoks, menentukan urutan 

kekuatan pengoksidasi dan pereduksi berdasarkan data percobaan,   sekaligus 

mendorong peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.  

Topik reaksi redoks yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas 

subtopik konsep reaksi oksidasi dihubungkan dengan perpindahan elektron, 

konsep reaksi redoks dihubungkan dengan bilangan oksidasi, penggunaan 

bilangan oksidasi pada reaksi redoks, serta penyetaraan reaksi redoks dengan 

menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi dan metode setengah 

reaksi. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan 3 buah LKPD, yaitu : LKPD1 reaksi 
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pembakaran logam magnesium, LKPD2 penyetaraan reaksi redoks, dan 

LKPD3 reaksi redoks spontan.  
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KOMPETENSI DASAR DAN PERUMUSAN IPK 

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Berikut adalah target kompetensi unit pembelajaran ini : 

Tabel 1.Target Kompetensi Unit Pembelajaran 

NO Kompetensi Dasar Target Kompetensi 

3.3 Menyetarakan 

persamaan reaksi redoks 

1. Menyetarakan persamaan reaksi 

redoks 

4.3 Menentukan urutan 

kekuatan pengoksidasi 

atau pereduksi 

berdasarkan data hasil 

percobaan 

1. Menentukan urutan kekuatan 

pengoksidasi berdasarkan data 

hasil percobaan 

2. Menentukan urutan kekuatan 

pereduksi berdasarkan data hasil 

percobaan  

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian 

kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur 

pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi Dasar 3.3 dan 4.3 di kelas XII 

dikembangkan menjadi 7 indikator untuk ranah pengetahuan dan 2 indikator 

untuk ranah keterampilan.  

Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan 

tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi ke dalam tiga kategori, 

yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Berikut 
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ini rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.3 dan 4.3 

di kelas XII. 

Tabel 2.Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

IPK Pengetahuan IPK Keterampilan 

IPK Pendukung 

3.4.1 Menjelaskan perkembangan 

reaksi redoks 

4.31. Mengumpulkan informasi 

reaksi redoks dalam 

kehidupan sehari–hari  

3.4.2 menentukan bilangan 

oksidasi unsur 

 

3.4.3 Menentukan oksidator, 

reduktor, hasil oksidasi dan 

reduksi 

 

3.4.4 membedakan proses 

oksidasi–reduksi 

 

IPK Kunci 

3.4.5 Menyetarakan reaksi redoks 

dengan menggunakan 

metode setengah reaksi 

4.3.2 Menunjukan  urutan 

kekuatan pengoksidasi atau 

pereduksi berdasarkan data 

hasil percobaan 

3.4.6 Menyetarakan reaksi redoks 

dengan menggunakan 

metode Perubahan Bilangan 

Oksidasi (PBO) 

 

IPK Pengayaan 

3.4.7 Menyetarakan reaksi 

autoredoks  
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

Potongan Buah Apel Yang Berubah Warna  

Pernahkah anda melihat potongan buah apel yang berubah warna menjadi 

coklat ketika dibiarkan diruang terbuka seperti pada gambar 1. 

 

Gambar1. Buah apel yang berubah warna 
Sumber :  https://www.scientificamerican.com/ 

 

Potongan buah apel yang dibiarkan di udara terbuka, dalam beberapa saat 

akan menjadi coklat. Mengapa hal itu dapat terjadi? Daging buah apel yang 

berubah warna menjadi cokelat setelah terkena udara merupakan bentuk 

pelindungan apel untuk melawan bakteri dan jamur. Warnanya berubah 

karena adanya sel-sel yang mengalami kerusakan. Selain itu 

dalam buah apel terdapat enzim polifenol oksidase (tirosinase), yang terdiri 

dari enzim monophenol oksidase dan katekol oksidase. Saat kita 

memotong apel lalu daging buahnya terkena oksigen dan bereaksi, maka 

enzim tadi akan menghasilkan senyawa fenolik dalam jaringan apel berubah 

menjadi orto-kuinon (o-kuinon). O-kuinon ini membentuk antiseptik alami 

yang fungsinya memberikan perlindungan dari bakteri dan jamur. Proses 

reaksi oksigen dengan enzim polifenol oksidase (tirosinase) disebut reaksi 

oksidasi. Proses reaksi oksidasi pada buah apel ini berlangsung relatif cepat, 

sehingga membuat permukaan daging buah apel berwarna coklat.  

https://www.scientificamerican.com/article/experts-why-cut-apples-turn-brown/
https://www.scientificamerican.com/article/experts-why-cut-apples-turn-brown/
https://www.scientificamerican.com/article/experts-why-cut-apples-turn-brown/
https://bobo.grid.id/tag/buah
https://bobo.grid.id/tag/apel
https://bobo.grid.id/tag/apel
https://bobo.grid.id/tag/buah
https://bobo.grid.id/tag/apel
https://bobo.grid.id/tag/apel
https://bobo.grid.id/tag/apel
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Besi Berkarat 

 

Gambar 2. Pipa berkarat 
Sumber : www.jagad.id 

 

Contoh lain dari reaksi oksidasi adalah proses perkaratan pada besi seperti 

tampak pada Gambar 2. Mengapa besi tersebut menjadi berkarat? Bagaimana 

proses perkaratan ini terjadi? Pada proses perkaratan atau korosi terjadi 

karena reaksi antara besi dengan oksigen. Karat besi, Fe2O3.nH2O  merupakan 

senyawa padatan yang berwarna coklat kemerahan, terbentuk dari reaksi 

redoks besi dengan oksigen. Dampak dari korosi besi membuat besi menjadi 

rapuh dan menurunkan estetika. Karena itu pengetahuan dan pemahaman 

tentang reaksi redoks dimanfaatkan untuk pencegahan  korosi. Proses 

terbentuknya karat besi digambarkan pada gambar 3 berikut ini. 

 

Gambar 3. Reaksi korosi pada besi 
(Sumber: Brown, Theodore L. et al. 2015. Chemistry: The Central Science (13th edition). New Jersey: 

Pearson Education, Inc.) 
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Dari 2 fenomena diatas, dapatkah anda menyebutkan fenomena lain dalam 

kehidupan sehari–hari yang berkaitan dengan reaksi redoks? 
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SOAL-SOAL UN 

 

Berikut ini contoh soal-soal UN topik Penyetaraan Reaksi Redoks pada 

Kompetensi Dasar 3.3. Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai 

sarana berlatih bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-

soal ini juga dapat menjadi acuan ketika mengembangkan soal yang setipe 

pada topik Penyetaraan Reaksi Redoks.  

A. Contoh Soal UN 2016 

No Soal 

1 Baterai “button cell” yang digunakan pada kalkulator terjadi reaksi 

sebagai berikut: 

Zn(s) + HgO(s) + H2O(l) → Zn(OH)2(s) + Hg(l) 

Spesi yang bertindak sebagai oksidator dan hasil oksidasi adalah .... 

(A) Zn(s) dan Zn(OH)2(s) 

(B) Zn(s) dan HgO(s) 

(C) HgO(s) dan Hg(s) 

(D) HgO(s) dan Zn(OH)2(s) 

(E) H2O dan Zn(OH)2(s) 

Identifikasi 

Level Kognitif : Aplikasi (LK2) 

Indikator Yang 

Bersesuaian 

: 3.4.8 Menentukan oksidator, reduktor, hasil 

oksidasi dan reduksi 

Diketahui : Persamaan reaksi redoks  

Ditanyakan  : Spesi yang merupakan oksidator  

Materi yang 

dibutuhkan 

: Bilangan oksidasi, reaksi redoks, oksidator, reduktor 
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B. Contoh Soal UN 2017 

No Soal 
1 Perhatikan persamaan reaksi redoks berikut! 

Sn(s) + 4HNO3(aq) → SnO2(s) + 4NO2(g) + 2H2O(l) 

Bilangan oksidasi dari zat oksidator dan hasil reduksinya berturut-

turut adalah .... 

A. +1, Sn 

B. +1, SnO2 

C. +4, NO2 

D. +5, NO2 

E. +5, HNO3 

 
Identifikasi 

Level Kognitif : Aplikasi (LK2) 

Indikator Yang 

Bersesuaian 

: Menentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi dan 

reduksi 

Diketahui : Persamaan reaksi redoks  

Ditanyakan  : Bilangan oksidasi unsur pada oksidator, Spesi yang 

merupakan oksidator  

Materi yang 

dibutuhkan 

: Bilangan oksidasi, reaksi redoks, oksidator, reduktor 

 

No Soal 
2 Diberikan lima persamaan reaksi oksidasi atau reduksi yang belum 

setara: 

(1) MnO4- → MnO42- 

(2) SO2 → SO3 

(3) C2H4 → C2H6 

(4) FeO → Fe2O3 

(5) Cl2 + 2e- → 2Cl- 
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Kelompok persamaan reaksi yang mengalami reduksi ditunjukkan 

oleh nomor .... 

A. (1), (2) dan (3) 

B. (1), (3) dan (4) 

C. (1), (3) dan (5) 

D. (2), (3) dan (4) 

E. (2), (3) dan (5) 

 

Identifikasi 
Level Kognitif : Aplikasi (LK2) 

Indikator Yang 
Bersesuaian 

: membedakan proses oksidasi–reduksi 

Diketahui : Persamaan reaksi redoks  

Ditanyakan  : Bilangan oksidasi unsur pada oksidator, Spesi yang 
merupakan oksidator  

Materi yang 
dibutuhkan 

: Bilangan oksidasi, reaksi redoks, oksidator, reduktor 

C. Contoh Soal UN 2018 

No Soal 
1 Perhatikan persamaan reaksi redoks berikut! 

MnO2(s) + 2H2SO4(aq) + 2NaI (aq)  → MnSO4(aq) + Na2SO4(aq) + 2H2O(l) + I2(g) 

Spesi yang merupakan oksidator pada persamaan reaksi tersebut 

adalah ... 

A. MnO2, karena mengalami penurunan bilangan oksidasi 

B. H2SO4, karena mengalami kenaikan bilangan oksidasi 

C. NaI, karena dapat mereduksi H2O 

D. Mn2+, karena dapat mengoksidasi H2O 

E. I–, karena mengalami reaksi reduksi 

Identifikasi 

Level Kognitif : Aplikasi (LK2) 
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Indikator Yang 
Bersesuaian 

: Menentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi dan 

reduksi 

Diketahui : Persamaan reaksi redoks  

Ditanyakan  : Spesi yang merupakan oksidator  

Materi yang 
dibutuhkan 

: Bilangan oksidasi, reaksi redoks, oksidator, reduktor 

 

D. Contoh Soal UN 2019 

No Soal 
1 Bilangan oksidasi Cr pada ion Cr2O72– dan senyawa K2CrO4 secara 

berurutan adalah ..... 

 

A. +3 dan +3 

B. +4 dan +3 

C. +5 dan +5 

D. +6 dan +4 

E. +6 dan +6 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : Aplikasi (LK2) 

Indikator Yang 
Bersesuaian 

: Menentukan bilangan oksidasi unsur 

Diketahui : Rumus ion poliatom dan rumus senyawa 

Ditanyakan  : Bilangan oksidasi unsur 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Bilangan oksidasi, reaksi redoks, oksidator, reduktor 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

 

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan 

pembelajaran yang dapat diimplementasikan oleh Saudara ketika akan 

melakukan pembelajaran topik elektrolisis. Bahan pembelajaran dikembangkan 

dengan prinsip berpusat pada peserta didik dan berusaha memfasilitasi 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini berisikan rincian 

aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik yang digunakan, dan bahan 

bacaannya. 

A. Aktivitas Pembelajaran 

Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan guru dan peserta  untuk mencapai kompetensi pada topik penyetaraan 

reaksi redoks. Sebagai bahan acuan seluruh kegiatan aktivitas pembelajaran pada 

topik ini dapat dilihat pada tabel 3 yang menggambarkan desain aktifitas 

pembelajaran topik penyetaraan reaksi redoks. 

Tabel 3. Desain aktivitas pembelajaran 

Indikator 

pencapaian 

kompetensi 

Materi / 

submateri 

Aktivitas 

pembelajaran 

Bentuk dan 
jenis 
penilaian 

Media 
Alokasi 

waktu 

3.4.1 Menjelaskan  

perkembanga

n reaksi 

redoks 

1. Konsep 

reaksi redoks 

dihubungkan 

dengan 

perpindahan 

elektron 

2. Konsep 

reaksi redoks 

dihubungkan 

dengan 

bilangan 

oksidasi 

3. Penggunaan 

bilangan 

oksidasi 

1. Melakukan 

pengamatan 

fenomena reaksi 

redoks di 

kehidupan sehari–

hari 

2. Melakukan 

percobaan reaksi 

redoks 

pembakaran 

logam Mg  

3. Mendiskusikan 

data hasil 

pengamatan 

dengan 

1. Tes 
Pengetahuan 
Tes tulis  
a.  PG 
b. Uraian 

2. Observasi 
Kegiatan 
percobaan 

 
3. Observasi 

keterampilan 
presentasi 

4. Penilaian    
Laporan 

1. Lembar 
Kerja 
Peserta 
Didik 

2. Gambar 
atau video 
peristiwa 
perkaratan 
besi 

3. Alat dan 
bahan 
praktikum 

6  x 45 

menit 

 

 

 

 

 

3.4.2 menentukan 

bilangan 

oksidasi unsur 

3.4.3 Menentukan 

oksidator, 

reduktor, 

hasil oksidasi 

dan reduksi 

3.4.4 Menyetarakan 

reaksi redoks 

dengan 
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Indikator 

pencapaian 

kompetensi 

Materi / 

submateri 

Aktivitas 

pembelajaran 

Bentuk dan 
jenis 
penilaian 

Media 
Alokasi 

waktu 

menggunakan 

metode 

setengah 

reaksi 

pada reaksi 

redoks 

4. Penyetaraan 

reaksi 

redoks 

dengan 

menggunaka

n metode 

perubahan 

bilangan 

oksidasi 

(PBO) 

5. Penyetaraan 

reaksi 

redoks 

dengan 

menggunaka

n metode 

setengah 

reaksi 

6. Reaksi 

redoks 

spontan  

menggunakan 

LKPD1 

4. Melakukan 

penyetaraan 

reaksi redoks 

dengan 

menggunakan 

Metode PBO 

dan setengah 

reaksi  

5. Mengamati 

reaksi 

pendesakan 

reduktor Zn 

terhadap ion 

Cu2+ (CuSO4 ) 

6. Melakukan 

percobaan 

urutan daya 

pereduksi 

logam dengan 

menggunakan 

LKPD 3 

3.4.5 Menyetarakan 

reaksi redoks 

dengan 

menggunakan 

metode 

Perubahan 

Bilangan 

Oksidasi 

(PBO) 

3.4.6 Menganalisis 
dampak 
reaksi redoks  

 

Aktivitas 1 

 

Reaksi reduksi dan oksidasi banyak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, 

misalnya reaksi pembakaran, proses apel membusuk, fotosintesis dan 

perkaratan besi. Pengetahuan tentang konsep redoks membawa manusia pada 

berkembangnya pengetahuan tentang sumber energi yang dihasilkan dari 

reaksi redoks (baterai, aki), pelapisan logam sebagai tindakan perlindungan 

terhadap korosi maupun sebagai estetika. Industri pengolahan logam juga 

banyak menggunakan reaksi redoks. 

Pada awalnya konsep reaksi oksidasi-reduksi ini hanya didefinisikan dari 

sudut pandang keterlibatan oksigen saja. Namun selanjutnya, ternyata ada 

reaksi yang termasuk reaksi oksidasi-reduksi, yang tidak melibatkan oksigen. 
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Kemudian berkembanglah konsep reaksi oksidasi-reduksi berdasarkan 

keterlibatan elektron. 

Dua konsep reaksi oksidasi-reduksi di atas pada awalnya memandang reaksi 

oksidasi dan reduksi tidak terjadi beriringan, seolah terpisah. Padahal pada 

kenyataannya, setiap reaksi oksidasi akan beriringan dengan reaksi reduksi. 

Sehingga muncullah konsep yang lebih luas yang mampu menjelaskan hal ini. 

Yaitu konsep reaksi oksidasi-reduksi berdasarkan perubahan bilangan 

oksidasi. 

Aktivitas pembelajaran pada bagian ini meminta saudara untuk membimbing 

peserta didik melakukan percobaan reaksi redoks pembakaran logam 

Magnesium (Mg) agar mereka dapat menjelaskan perkembangan reaksi 

redoks, menentukan bilangan oksidasi, menentukan oksidator, reduktor, hasil 

oksidasi dan hasil reduksi, serta dapat membedakan proses oksidasi dan 

reduksi. 

Aktivitas pembelajaran ini akan membawa saudara mengantarkan peserta 

didik mencapai indikator 3.4.1; 3.4.2; 3.4.3 dan 3.4.4. Agar kompetensi yang 

diinginkan tercapai dengan baik dan pembelajaran berbasis HOTS yang 

menjadi tuntutan kurikulum 2013 terlaksana,  maka aktivitas pembelajaran 

pada bagian ini menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. 

Adapaun tahapan yang dilakukan pada aktivitas ini sebagai berikut : 1) 

Pemberian rangsangan (Stimulation), 2) Pernyataan/identifikasi masalah 

(Problem Statement), 3) Pengumpulan Data (Data Collection), 4) Pengolahan 

data (Data Processing), 5) Pembuktian (Verification), dan 6) Menarik 

simpulan/generalisasi (Generalization). 

 

 Melakukan percobaan reaksi redoks pembakaran logam Magnesium 

(Mg)  

 

Tujuan Aktivitas Pembelajaran  

Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik  dapat : 

1. Menentukan bilangan oksidasi 
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2. Menentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi dan hasil reduksi 

3. Membedakan proses oksidasi dan reduksi  

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran :2x 45  Menit 

Media, alat, dan bahan yang digunakan  

1. Gawai (smartphone/laptop) 

2. Proyektor digital 

3. Koneksi internet 

4. Alat dan bahan praktek 

5. LKPD 1 : Reaksi Pembakaran Logam Magnesium  

 

Apa yang saudara lakukan : 

Pemberian Rangsangan (Stimulation) 

1. Membuka kelas, menjelaskan tujuan pembelajaran dan memberikan 

motivasi 

2. Membagi peserta didik ke dalam 8–10 kelompok, dan mempersilahkan 

mereka duduk per kelompok 

3. Memotivasi peserta didik untuk mengamati gambar atau video tentang  

peristiwa  apel yang berubah warna menjadi coklat, perkaratan besi. 

Identifikasi Masalah (Problem Identification) 

4. Meminta peserta didik untuk bertanya setelah melihat fenomena video 

atau gambar yang ditayangkan. 

5. Jika peserta didik belum bertanya Saudara mengajukan pertanyaan 

apersepsi : “menurut kalian apa hubungan video yang ditayangkan dengan 

materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini ?”, “apa yang 

menyebabkan peristiwa tersebut berlangsung ? “, “apa yang menyebabkan 

apel yang dipotong dan dibiarkan di udara terbuka berubah warna 

menjadi coklat?”, “apa yang menyebabkan terjadinya korosi pada besi?” 

“mengapa proses korosi pada besi relatif lebih lama ?” 
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Pengumpulan Data (Data Collection) 

6. Mengajak peserta didik untuk bersiap melakukan percobaan pembakaran 

logam Magnesium. 

7. Membagikan LKPD 1 : Pembakaran logam Magnesium. 

8. Meminta peserta didik untuk mempelajari LKPD 1 dan mengajukan 

pertanyaan jika terdapat hal–hal yang belum dimengerti pada LKPD 1. 

9. Memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk merumuskan 

hipotesis reaksi pembakaran magnesium.  

10. Memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk melakukan 

percobaan pembakaran magnesium. 

11. Membimbing dan memfasilitasi untuk melakukan pengamatan reaksi 

pembakaran logam magnesium. 

12. Meminta peserta didik untuk mencatat data yang diamati pada bagian  

data pengamatan pada LKPD 1. 

Pengolahan Data (Data Processing) 

13. Memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk berdiskusi dalam 

kelompoknya berdasarkan data pengamatan yang telah dicatat, untuk 

memahami fenomena yang diamati sebagai bahan untuk menjawab 

pertanyaan yang terdapat di LKPD 1.  

14. Memfasilitasi peserta didik berdiskusi untuk menjawab pertanyaan–

pertanyaan pada LKPD 1.  

Verifikasi (Verification) 

15. Meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di 

LKPD 1 berdasarkan data pengamatan dan informasi yang diperoleh dari 

bahan bacaan (buku, internet, video) mengenai reaksi redoks, oksidator, 

reduktor, bilangan oksidasi.  

Menarik Kesimpulan (Generalization) 

16. Memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk merumuskan 

kesimpulan dari percobaan yang dilakukan. 
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Aktivitas 2 

Reaksi kimia menyebabkan terjadinya perubahan komposisi zat–zat yang 

terlibat dalam reaksi kemudian membentuk produk reaksi. Dalam reaksi kimia 

jumlah massa pereaksi yang berubah sama dengan jumlah produk yang 

terbentuk (Hukum Kekekalan Massa). Untuk memenuhi persyaratan itu, maka 

jumlah atom–atom yang sejenis sebelum dan sesudah reaksi harus sama. 

Reaksi kimia yang melibatkan zat dengan komposisi atom yang sederhana 

dapat disetarakan dengan mudah. Namun ada beberapa reaksi kimia (redoks) 

dengan komposisi atom yang kompleks harus disetarakan dengan cara 

tertentu. Hal ini akan dibahas pada aktivitas pembelajaran bagian ini.  

Aktivitas pembelajaran ini diharapkan akan membawa peserta didik mencapai 

indikator 3.4.4, 3.4.5, dan 3.4.6. Agar kompetensi yang diinginkan tercapai 

dengan baik maka aktivitas pembelajaran ini digunakan model pembelajaran 

Discovery Learning. Tahapan  yang dilakukan pada aktivitas ini sebagai berikut 

: 1) Pemberian rangsangan (Stimulation), 2) Pernyataan/identifikasi masalah 

(Problem Statement), 3) Pengumpulan Data (Data Collection), 4) Pengolahan 

data (Data Processing), 5) Pembuktian (Verification), dan 6)Menarik 

kesimpulan/generalisasi (Generalization). 

Menyetarakan reaksi redoks dengan menggunakan metode perubahan 

bilangan oksidasi (PBO) dan setengah reaksi   

Tujuan Aktivitas Pembelajaran  

Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik  dapat : 

1. Menyetarakan reaksi redoks dengan menggunakan metode perubahan 

bilangan oksidasi 
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2. Menyetarakan reaksi redoks dengan menggunakan metode setengah 

reaksi   

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran :2x 45  Menit 

Media, alat, dan bahan yang digunakan  

1. Gawai (smartphone/laptop) 

2. Proyektor digital 

3. Koneksi internet 

4. Alat dan bahan praktek 

5. LKPD 2 : Penyetaraan Reaksi Redoks  

 

Apa yang saudara lakukan : 

Pemberian Rangsangan (Stimulation) 

1. Membuka kelas, mempersilahkan peserta didik berdoa, 

menginformasikan tujuan pembelajaran, membagi kelompok dengan 

jumlah 4–5 orang perkelompok. 

2. Memberikan apersepsi kepada peserta didik dengan bertanya tentang 

: konsep persamaan reaksi kimia. 

3. Menayangkan video atau Gambar reaksi Redoks pembakaran gas 

Butana dan korosi besi. 

4. Meminta peserta didik untuk menuliskan reaksinya dan 

menyetarakannya.  

Identifikasi Masalah (Problem Statement) 

5. Membagikan LKPD 2 Penyetaraan Reaksi Redoks kepada peserta didik 

6. Meminta peserta didik untuk menyetarakan beberapa reaksi redoks 

sederhana pada LKPD 2 

7. Bertanya : “bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks yang rumit ?” 

; “Bagaimana menyetarakan reaksi redoks dalam bentuk ion?” 
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Pengumpulan Data (Data Collection) 

8. Meminta peserta didik untuk berdiskusi dan menyetarakan persamaan 

reaksi redoks pada LKPD 2. 

9. Bertanya kepada peserta didik : “apakah seluruh reaksi redoks yang 

ada di LKPD 2 dapat disetarakan ?”, Peserta didik akan menjawab :”ada 

beberapa reaksi redoks yang belum dapat disetarakan”. 

Pengolahan data (Data Processing) 

10. Memberikan stimulasi kepada peserta didik untuk mendiskusikan 

masalah tersebut didalam kelompok. 

11. Memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk mencari informasi 

dari bahan bacaan dan sumber lain (buku, web, video) bagaimana cara 

menyetarakan reaksi redoks.  

Pembuktian (Verification) 

12. Meminta peserta didik untuk berdiskusi dalam kelompoknya untuk 

mencoba menyetarakan reaksi redoks yang belum setara berdasarkan 

informasi yang mereka dapat serta menggunakan langkah–langkah 

yang telah disusun pada LKPD 2 yaitu metode  perubahan bilangan 

oksidasi dan setengah reaksi.  

13. Meminta peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

masing–masing. 

Menarik Kesimpulan (Generalization) 

14. Membimbing peserta didik melakukan refleksi pembelajaran 

penyetaraan reaksi redoks. 

15. Membimbing dan memfasilitasi peserta didik untuk menyimpulkan 

secara bersama–sama bagaimana menyetarakan reaksi redoks dengan 

menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi dan setengah 

reaksi. 
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Aktivitas 3 

Aktivitas pembelajaran ini akan membawa saudara mengantarkan peserta 

didik mencapai indikator keterampilan 4.3.1. Agar kompetensi yang 

diinginkan tercapai dengan baik, tahapan  yang dilakukan pada aktivitas ini 

menggunakan pendekatan Discovery Learning dengan langkah–langkah 

sebagai berikut : 1) Pemberian rangsangan (Stimulation), 2) 

Pernyataan/identifikasi masalah (Problem Statement), 3) Pengumpulan Data 

(Data Collection), 4) Pengolahan data (Data Processing), 5) Pembuktian 

(Verification), dan 6) Menarik simpulan/generalisasi (Generalization). 

 

 

Mengamati reaksi pendesakan reduktor Zn terhadap ion Cu2+ (CuSO4 ) 

dan Merancang Percobaan Daya Pereduksi Logam 

 

Tujuan Aktivitas Pembelajaran  

Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik  dapat : 

1. Menjelaskan daya pengoksidasi dan daya pereduksi 

2. Menunjukan urutan kekuatan pengoksidasi atau pereduksi 

berdasarkan data hasil percobaan  

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran :2x 45  Menit 

Media, alat, dan bahan yang digunakan  

1. Gawai (smartphone/laptop) 

2. Proyektor digital 

3. Koneksi internet 

4. Alat dan bahan praktek 

5. LKPD 3 
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Apa yang  Saudara lakukan : 

 

Pemberian Rangsangan (Stimulation) 

1. Mempersilahkan peserta didik untuk duduk berkelompok sesuai 

dengan pembagian kelompok. 

2. Meminta peserta didik untuk mengamati demonstrasi reaksi logam Zn 

dan larutan CuSO4 dan reaksi logam Cu dan larutan ZnSO4. 

 

Identifikasi Masalah (Problem Statement) 

3. Memberi kesempatan peserta didik untuk mengajukan pertanyaan 

berdasarkan pengamatan yang dilakukan. misal : “endapan apa yang 

dihasilkan ?” ; “mengapa Logam Zn terkikis?” ; mengapa reaksi Cu dan 

larutan ZnSO4 tidak terjadi reaksi kimia?” 

 

Pengumpulan Data (Data Collection) 

4. Membagikan LKPD 3 : Reaksi Redoks Spontan. 

5. Meminta peserta didik untuk memahami  LKPD 3 dan mempersilahkan 

mereka mengajukan pertanyaan jika ada hal yang tidak dipahami.   

6. Memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk mencari jawaban 

atas pertanyaan yang diajukan melalui bahan  bacaan berupa buku, 

artikel,web, atau video.  

7. Meminta peserta didik untuk melakukan langkah percobaan  pada 

LKPD 3 (Uji daya pereduksi) dan mencatat hasil pengamatannya di 

lembar kerja. 

 

Pengolahan Data (Data Processing) 

8. Memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk mendiskusikan 

hasil pengamatan yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan yang 

terdapat LKPD 3. Terutama bagaimana peserta didik mengurutkan 

kekuatan daya pereduksi suatu logam terhadap ion logam lain. 
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Pembuktian (Verification) 

9. Memfasilitasi peserta didik mendiskusikan hasil jawaban mereka 

dengan data urutan daya pereduksi logam  yang mereka peroleh dari 

bahan bacaan (buku, web, video, artikel).  

10. Mempersilahkan peserta didik untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya perkelompok secara bergantian.  

 

Menarik Kesimpulan (Generalization) 

11. Secara bersama–sama dengan seluruh peserta didik menyimpulkan 

urutan daya pereduksi logam. 
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B. Lembar Kerja Peserta Didik 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 1 

 

REAKSI PEMBAKARAN LOGAM MAGNESIUM 

Tujuan : 

Pada eksperimen ini anda akan mempelajari konsep reaksi oksidasi-reduksi 

Alat dan Bahan 

Alat-alat Bahan 

- Penjempit pembakar 

(besi) 

- Pembakar spirtus 

- Ampelas 

- Gelas Kimia 

- Pita Mg 2 cm 

- Air 150 mL 

- Indikator phenolptalein 2 

tetes 

 

Langkah kerja 

1. Amati logam Mg yang telah di amplas terlebih dahulu, bagaimana 

warnanya. 

2. Bakar logam Mg sampai pijar, tampung abunya. (Lakukan dengan 

hati–hati suhu magnesium yang terbakar 650 oC) 

3. Masukkan abu pada gelas kimia berisi air yang mengandung indikator 

fenolftalein. 

Pengamatan 

Mg sebelum dibakar :  
Mg pada saat pijar :  
Warna abu hasil 
pembakaran 

: 
 

Warna air + phenolphtalein :  
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Perubahan pada abu hasil 
pembakaran + air + 2 tetes 
phenolphtalein 

: 

 
 

Pertanyaan  

1. Tulis reaksi yang terjadi pada pembakaran logam Mg! 

2. Tentukanlah bilangan oksidasi masing-masing unsur, reaksi reduksi 

dan reaksi oksidasinya, serta zat yang bertindak sebagai oksidator dan 

reduktor reaksi pembakaran logam Mg! 

3. Kenapa terjadi perubahan warna saat abu hasil pembakaran + air 

diteteskan indikator phenolphtalein? 

4. Tuliskan reaksi abu hasil pembakaran Mg + air ! Apakah reaksi tersebut 

termasuk reaksi redoks ? Jelaskan ! 

5. Tentukan bilangan oksidasi masing–masing unsur, reaksi reduksi dan 

oksidasinya, serta oksidator dan reduktor dari reaksi berikut ! 

a. Mg(s) + HCl (aq) →MgCl2 (aq) + H2(g) 

b. Fe(s) + O2(g)→Fe2O3(s) 

c. Fe(s) + Cu2+(aq) →Fe3+(aq) + Cu(s) 

d. Al(s) + Fe2O3(s) →Fe(s) + Al2O3(S)  
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Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 2 

Penyetaraan Reaksi Redoks  

Tujuan 

Menyetarakan reaksi redoks 

Alat dan Bahan 

Persamaan reaksi 

Langkah Kerja 

1. Pelajarilah contoh-contoh reaksi redoks berikut dan setarakan reaksinya. 

a. Mg(s) + O2(g) → MgO(s) 

b. Mg(s) + HCl (aq) →MgCl2 (aq) + H2(g) 

c. Fe(s) + O2(g) →Fe2O3(s) 

d. Fe(s) + Cu2+(aq) →Fe3+(aq) + Cu(s) 

e. Al(s) + Fe2O3(s) →Fe(s) + Al2O3(S)  

f. ZnS(s) + HNO3(aq) → ZnSO4(aq) + NO(g) + H2O(l) 

g. KMnO4(aq) + Na2SO3(aq) + H2SO4(aq) → K2SO4(aq) + MnSO4(aq) + 

Na2SO4(aq) + H2O(l) 

h. Cr2O72–(aq) + Fe2+(aq) + H+(aq) → Cr3+(aq) + Fe3+(aq) + H2O(l) 

Jawablah pertanyaan berikut untuk menarik kesimpulan. 

1. Apakah sama jumlah atom di ruas kiri dan di ruas kanan untuk kelima 

reaksi? 

2. Apakah sama jumlah muatan di ruas kiri dan ruas kanan untuk reaksi 

yang kelima? 

3. Dari 8 reaksi yang ada, menurut Saudara reaksi mana saja yang sulit 

untuk disetarakan ?  

Diskusikan hasil yang Saudara peroleh dengan teman kelompok 

Saudara. 

Bandingkanlah hasil penyelidikan Saudara dengan penjelasan berikut. 

Suatu reaksi dinyatakan setara, apabila: 

a. jumlah atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom di ruas kanan; 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 34 

+7 +4 +2 +6 

Mengikat 5 e 

Melepas 2 e 

b. jumlah muatan di ruas kiri sama dengan jumlah muatan di ruas 

kanan. 

Reaksi redoks sederhana dapat disetarakan dengan mudah, namun 

reaksi yang rumit harus ditangani secara khusus. Ada dua cara untuk 

menyetarakan reaksi dengan cara redoks, yaitu: 

1) cara perubahan bilangan oksidasi; 

2) cara setengah reaksi/ion elektron. 

Untuk menyetarakan reaksi redoks pada soal f, g dan h anda dapat 

mengikuti langkah–langkah berikut : 

1) cara perubahan bilangan oksidasi : 
 

1. Tuliskan reaksi tidak setaranya 

KMnO4(aq) + Na2SO3(aq) + H2SO4(aq) →K2SO4(aq) + MnSO4(aq) + Na2SO4 (aq) + H2O(l) 

2. Tentukan bilangan oksidasi setiap unsur dalam persamaan itu 

 

 

3. Pilihlah unsur-unsur yang mengalami perubahan dalam bilangan oksidasi, 

artinya yang mengalami oksidasi atau reduksi. 

 

 

 MnO4– + SO32–→Mn2+  + SO42–  

 

4. Samakan jumlah elektron yang dilepas dan diikat agar jumlah elektron yang 

dilepaskan sama dengan yang diikat. Jumlah elektron yang dilepaskan harus 

dikalikan 5, jadi 2 × 5 = 10 elektron. Adapun jumlah elektron yang diikat 

dikalikan 2 sehingga menjadi 5 × 2 = 10 elektron. Sehingga persamaan 

reaksinya menjadi  

2KMnO4(aq) + 5Na2SO3(aq) + H2SO4(aq) →K2SO4(aq) + 2MnSO4(aq) + 5Na2SO4 (aq) + 

H2O(l) 

5. Dengan memeriksa ruas kiri dan ruas kanan, tentukan banyaknya mol yang 

belum disetarakan, dalam hal ini H2SO4 dan H2O yang diperlukan untuk 

menyetarakan persamaan. Seperti yang ditunjukkan oleh persamaan dalam 
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langkah 4, 8 mol belerang ditunjukkan di sebelah kanan (K2SO4, 2 MnSO4, dan 

5 Na2SO4). Agar di kiri juga menunjukkan 8 mol, harus ditetapkan 3 mol 

untuk H2SO4. 

2KMnO4(aq) + 5Na2SO3(aq) + 3H2SO4(aq) →K2SO4(aq) + 2MnSO4(aq) + 5Na2SO4 (aq) + 

H2O(l) 

6. Banyaknya atom hidrogen yang ditunjukkan di kiri adalah 6 mol (3 H2SO4). 

Jadi, harus ditetapkan 3 mol air. Jadi, persamaan yang setara adalah 

2KMnO4(aq) + 5Na2SO3(aq) + 3H2SO4(aq) →K2SO4(aq) + 2MnSO4(aq) + 5Na2SO4 (aq) + 

3H2O(l) 

 

2) cara setengah reaksi : 
 

1. Tuliskan reaksi tidak setaranya 

KMnO4(aq) + Na2SO3(aq) + H2SO4(aq) →K2SO4(aq) + MnSO4(aq) + Na2SO4 (aq) + 

H2O(l) 

2. Tuliskan persamaan tak setara untuk reaksi ini dalam bentuk ionik. 

          MnO4– + SO32–  →Mn2+ + SO42– 

3. Pisahkan persamaan tersebut menjadi dua setengah-reaksi 

Reduksi  : MnO4–   → Mn2+ 

Oksidasi : SO32–  → SO42– 

4. Setarakan atom yang bukan O dan H di setiap setengah reaksi secara terpisah 

Reduksi  : MnO4–   → Mn2+ 

Oksidasi : SO3
2–  → SO4

2– 

                               *Mn dan S sudah setara  

5. Untuk reaksi dalam medium asam, tambahkan H2O untuk menyetarakan 

atom O dan tambahkan H+ untuk menyetarakan atom H. Jika reaksi dalam 

medium basa tambahkan OH– untuk menyetarakan atom H 

Reduksi  : MnO4–+ 8 H+  → Mn2+ + 4H2O 

Oksidasi : SO32–  + H2O→ SO42–  + 2 H+ 

6. Tambahkan  elektron pada salah satu sisi dari setiap setengah-reaksi untuk 

menyetarakan muatan.  Jika perlu, samakan jumlah elektron di kedua 

setengah-reaksi dengan cara mengalikan satu atau kedua setengah-reaksi 

dengan koefisien yang sesuai. 
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+ 

Reduksi  : MnO4–+ 8 H++ 5 e→ Mn2+ + 4H2O∣ x2 

Oksidasi : SO32–  + H2O→ SO42–  + 2 H+ + 2 e∣ x5 

7. Jumlahkan kedua setengah-reaksi dan setarakan persamaan akhir dengan 

pengamatan.  Elektron-elektron di kedua sisi harus saling meniadakan. 

Kedua setengah-reaksi dijumlahkan sehingga diperoleh 

2MnO4– + 16 H+  + 5SO32–  + 5H2O+10e→2Mn2+ + 8H2O + 5SO42–  + 10H+ + 10e 

  

2MnO4– + 6 H+  + 5SO32– →2Mn2+ + 3H2O + 5SO42– 

8. Untuk menuliskan persamaan keseluruhan yang setara, dikembalikan ke 

persamaan reaksi molekul dengan menyetarakan spesi yang belum setara. 

Sehingga reaksi setaranya adalah :  

2KMnO4(aq)+5Na2SO3(aq)+3H2SO4(aq) →K2SO4(aq) + 2MnSO4(aq)+ 5Na2SO4 (aq) + 

3H2O(l) 
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Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 3 

Reaksi Redoks Spontan 
 
Tujuan : Mengamati reaksi redoks yang berlangsung spontan atau tidak 
spontan berdasarkan hasil pengamatan 
 
Alat dan bahan : 

Alat Bahan 
1. Gelas kimia 100 ml 
2. Gelas ukur 100 ml 

 
 

1. Larutan CuSO40,1 M 
2. Larutan ZnSO4 0,1 M 
3. Logam Zn (plat) 
4. Logam Cu (plat) 

 
Langkah Kerja : 

1. Masukan + 100 mL larutan CuSO4 0,1 M ke dalam gelas kimia 

2. Masukan logam Zn yang telah di amplas 

3. Amati dan catat di lembar pengamatan  

4. Masukan + 100 mL larutan ZnSO4 0,1 M ke dalam gelas kimia 

5. Masukan logam Cu yang telah di amplas 

6. Amati dan catat di lembar pengamatan  

 
Prosedur Pengamatan 

Zn(s) + CuSO4 (aq) 
 
 
 

Cu(s) + ZnSO4 (aq) 
 
 
 

 

Pertanyaan : 

1. Tuliskan persamaan reaksi yang terjadi ! 

2. Endapan apa yang dihasilkan pada reaksi Zn(s) + CuSO4 (aq)? 

3. Mengapa Cu(s) + ZnSO4 (aq) tidak terjadi reaksi? 

4. Dari dua reaksi tersebut logam mana yang memiliki sifat pereduksi 

(reduktor) lebih kuat? 
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5. Coba prediksi beberapa reaksi dibawah ini, anda dapat 

mempraktekannya jika terdapat bahan yang mendukung atau anda 

dapat mencarinya berdasarkan bahan bacaan yang anda peroleh, 

tuliskan reaksi yang terjadi : 

Logam Larutan  

Zn2+ Cu2+ Mg2+ Fe2+ Pb2+ 

Zn 

     

Pengamatan 

 

 

 

    

Mg 

     

Pengamatan 

 

 

 

    

Fe 

     

Pengamatan 

 

 

 

    

 

6. Berdasarkan hasil pengamatan langkah percobaan diatas, coba anda 

urutkan kekuatan pereduksi logam yang direaksikan dari besar ke 

kecil! 
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7. Bandingkan data pengamatan yang anda dapat dengan urutan daya 

pereduksi logam  yang anda peroleh dari bahan bacaan! 
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C. Bahan Bacaan 

Reaksi Oksidasi-Reduksi 

Pada mulanya, kira-kira abad XIX ahli kimia meninjau konsep reaksi redoks 

dengan mengaitkan reaksi suatu zat dengan oksigen. Konsep redoks kemudian 

berkembang menjadi reaksi yang melibatkan elektron (mengikat atau 

melepaskan elektron). Seiring berjalannya waktu dan perkembangan ilmu 

pengetahuan, konsep redoks berkembang menjadi suatu reaksi yang disertai 

dengan perubahan bilangan oksidasi.  

Reaksi redoks merupakan dua reaksi yang tidak dapat dipisahkan. Hal itu 

disebabkan reaksi reduksi dan okisdasi merupakan reaksi yang berlangsung 

secara bersamaan dalam suatu reaksi. Jika pada suatu reaksi terjadi reaksi 

reduksi maka secara bersamaan terjadi reaksi oksidasi sehingga reaksinya 

disebut reaksi reduksi oksidasi, atau disingkat reaksi redoks. 

Konsep Reaksi Redoks Dihubungkan dengan Perpindahan 

Elektron 

Dengan berkembangnya teori atom, diketahui bahwa hal utama yang terjadi 

dalam reaksi redoks adalah perpindahan elektron dari satu pereaksi ke 

pereaksi lain.  Konsep inilah telah mengganti konsep sebelumnya yang hanya 

terbatas pengikatan atau pelepasan oksigen.  Perpindahan elektron ini berasal 

dari pereaksi (atau atom dalam pereaksi) yang mempunyai kemampuan 

menarik elektron lebih lemah ke pereaksi yang mempunyai kemampuan 

menarik elektron.lebih kuat. Sebagai contoh, kalsium bereaksi dengan H+ 

menghasilkan ion kalsium: 

Ca(s)   +   2 H+(aq)   Ca2+(aq)    +   H2(g)  (1) 

Sebuah atom, ion, atau molekul menjadi bermuatan lebih positif (yaitu, ketika 

telah melepaskan elektron), dikatakan telah teroksidasi. Suatu zat yang 
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melepaskan elektron dalam suatu reaksi dikatakan mengalami oksidasi. 

Dengan demikian, Ca, yang tidak memiliki muatan, teroksidasi dalam 

persamaan di atas, membentuk Ca2+. 

Istilah oksidasi digunakan karena pada konsep pertama adanya reaksi dengan 

oksigen. Banyak logam bereaksi secara langsung dengan O2 di udara untuk 

membentuk oksida logam. Dalam reaksi ini logam memberikan elektron ke 

oksigen, membentuk senyawa ionik dari ion logam dan ion oksida. Misalnya, 

bila logam kalsium bersentuhan dengan udara, permukaan logam yang 

mengkilat menjadi pudar karena terbentuknya CaO : 

2 Ca(s)   +   O2(g) 2 CaO(s)      (2) 

Pada reaksi (2), Ca teroksidasi menjadi Ca2+ dan O2 tereduksi menjadi ion O2-. 

Perubahan ini diilustrasikan pada Gambar 4. Atom, ion, atau molekul yang 

muatannya menjadi lebih negatif dengan menerima elektron dikatakan 

mengalami reduksi. 

 

Gambar 4. Oksidasi logam kalsium dengan molekul oksigen. 
(Sumber : Brown, 2009. Chemistry The Central Science 11thed) 

 

Oksidasi melibatkan transfer elektron dari logam untuk O2, akhirnya 

mengarah pada pembentukan CaO. 
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Gambar 5. Proses perpindahan elektron pada reaksi redoks 

 
Contoh lain dari reaksi redoks misalnya logam seng yang dicelupkan kedalam 

tembaga sulfat. Logam seng akan teroksidasi dan ion tembaga akan tereduksi. 

Masing-masing reaksinya adalah sebagai berikut : 

Reaksi Oksidasi  : Zn (s)  →   Zn+2 (aq)  +  2e 

Reaksi Reduksi   : Cu+2 (aq)  +  2e  →  Cu (s) 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 6. Reaksi Oksidasi Zn dan Reduksi Cu2+ 
Sumber : UtakAtik.com 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Oksidasi adalah peristiwa pelepasan elektron. 

2) Reduksi adalah peristiwa pengikatan elektron. 

3) Proses oksidasi dan reduksi berlangsung dalam satu reaksi. 

4) Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. 

5) Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. 

 

Zat teroksidasi 

(melepaskan 

elektron) 

Zat tereduksi 

(menerima 

elektron) 
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Konsep Reaksi Redoks Dihubungkan Dengan Bilangan 

Oksidasi (Biloks) 

Bilangan oksidasi atau tingkat oksidasi diterangkan berdasarkan komposisi 

senyawa, keelektronegatifan relatif unsur, dan menurut beberapa aturan.  

Aturan untuk menentukan bilangan oksidasi unsur adalah sebagai berikut. 

1) Bilangan oksidasi atom unsur bebas adalah nol.  Aturan ini berlaku 

untuk setiap unsur dalam satuan rumus. 

Contoh: Dalam H2, N2, O2, P4, S8, Na,Mg, Fe, Al. 

2) Bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawa = +1, misalnya dalam HCl, 

NH3,dan H2SO4. 

3) Dalam hidrida logam, bilangan oksidasi hidrogen = –1, misalnya dalam 

NaH dan CaH2. 

4) Bilangan oksidasi oksigen dalam senyawanya sama dengan  -2, kecuali 

dalam peroksida misalnya, H2O2, Na2O2, BaO2 = -1, dan dalam OF2 sama 

dengan +2, dalam senyawa super oksida KO2 = – ½  

5) Bilangan oksidasi suatu ion monoatomik sama dengan muatannya, 

contohnya bilangan oksidasi Na+ = +1, Mg2+ = +2, Al3+ = +3, Cl- = -1, dan 

S2- = -2. 

6) Dalam senyawa, bilangan oksidasi unsur golongan alkali sama dengan 

+1, dan unsur golongan alkali tanah sama dengan +2. 

Contoh: 

Bilangan oksidasi K dalam KCl, KMnO4, KHSO4, KClO4 sama dengan +1. 

Bilangan oksidasi Ca dalam CaSO4, CaHCO3, CaCl2 sama dengan +2. 

7) Jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa sama dengan 

nol. 

Contoh: 
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Pada SO2 

Jumlah bilangan oksidasi O2 = 2 x (–2) = –4 

Bilangan oksidasi S = +4 

Jumlah bilangan oksidasi pada SO2 = (+4) + (–4) = 0 

8) Jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam suatu ion yang terdiri atas 

beberapa unsur sama dengan muatannya. 

Contoh: 

Jumlah bilangan oksidasi pada SO42– = –2 

–2 berasal dari (1 x bilangan oksidasi S) + (4 x bilangan oksidasi O yaitu 

–2) = (1 x (+6)) + (4 x (–2)) 

9) Bilangan oksidasi unsur yang lebih elektronegatif selalu negatif dan 

yang kurang elektronegatif selalu positif.   

Contoh : 

OF2 = atom F lebih elektronegatif daripada atom O, maka bilangan 

oksidasi F negatif (-) dan O positif (+). 

Ada unsur yang di dalam senyawanya mempunyai beberapa bilangan 

oksidasi seperti Cl (bo = -1, +1, +3, +5, +7) dan S (bo = -2, 0, +6, +4).  

Logam transisi juga mempunyai beberapa bilangan oksidasi seperti: 

Mn (bo = +2, +3, +4, +6, +7). 

Fenomena ini terkait dengan elektron valensi unsur tersebut yang dapat 

digunakan dalam ikatan kimia.  Misalnya: atom Cl mempunyai 7 elektron 

valensi (golongan VIIA).  Jika semua elektron valensinya terikat dengan unsur 

yang lebih elektronegatif seperti dalam senyawa HClO4, maka bilangan 

oksidasi Cl = +7.  Sebaliknya dalam senyawa HCl, atom Cl lebih elektronegatif 

daripada H maka bilangan oksidasi Cl = -1 
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Penggunaan Bilangan Oksidasi pada Reaksi Redoks 

Pada suatu reaksi, perubahan bilangan oksidasi unsur-unsurnya 

menunjukkan terjadinya reaksi oksidasi dan reduksi.  Untuk memahaminya 

perhatikan reaksi berikut. 

CuO(s) + H2(g) Cu(s)  + H2O(l)  (3) 
(+2)(-2)         (0)                           (0)           (+1)(-2) 

Bilangan oksidasi Cu pada CuO = +2 dan pada Cu = 0. Bilangan oksidasi Cu 

mengalami penurunan dari +2 menjadi 0. Bilangan oksidasi H pada H2 = 0 dan 

pada H2O = +1. Bilangan oksidasi H mengalami kenaikan menjadi +1. 

Pada reaksi (3) CuO mengalami reduksi dan H2 mengalami oksidasi 

CuO (s) + H2 (g)  Cu (s)  + H2O (l) 

 

 

Zat yang mengalami reduksi disebut oksidator, zat yang mengalami oksidasi 

disebut reduktor. 

Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1) Oksidasi adalah peristiwa kenaikan bilangan oksidasi suatu unsur. 

2) Reduksi adalah peristiwa penurunan bilangan oksidasi suatu unsur. 

3) Oksidator mengalami penurunan bilangan oksidasi. 

4) Reduktor mengalami kenaikan bilangan oksidasi. 

Penyetaraan Reaksi Redoks 

Persamaan reaksi redoks dapat disetarakan dengan dua metode, yaitu metode 

perubahan bilangan oksidasi (PBO) dan metode setengah reaksi. 

 

 

reduksi 

oksidasi 

reduktor oksidator 
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Metode Perubahan Bilangan Oksidasi (PBO) 

Metode ini didasarkan pada kekekalan muatan, yakni kenaikan biloks atom 

teroksidasi harus sama dengan penurunan biloks atom tereduksi. 

Perhatikanlah persamaan reaksi berikut. 

HNO3 + Cu2O Cu(NO3)2 + NO + H2O 

Atom yang mengalami perubahan biloks dapat ditentukan melalui 

pemeriksaan setiap atom. Dari hasil ini diketahui bahwa atom N dan Cu 

mengalami perubahan biloks. 

                   (+5)         (+1)                        (+2)                  (+2) 

HNO3 + Cu2O Cu(NO3)2 + NO + H2O 

Berdasarkan prinsip kekekalan muatan, setiap atom yang mengalami 

perubahan biloks harus disetarakan dengan cara mengubah koefisien 

reaksinya. Atom yang tidak mengalami perubahan biloks tidak perlu 

disetarakan pada tahap penyetaraan biloks, tetapi disetarakan pada tahap 

akhir untuk memenuhi Hukum Kekekalan Massa. 

Pada persamaan reaksi tersebut, biloks atom N berubah dari +5 menjadi +2 

(terjadi penurunan biloks sebesar 3 satuan). Pada atom Cu,terjadi perubahan 

biloks dari +1 menjadi +2 (terjadi kenaikan biloks). Oleh karena ada dua atom 

Cu, kenaikan total biloks Cu adalah 2 satuan. Perubahan biloks atom-atom 

pada reaksi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk diagram berikut. 

                   (+5)                       3                            (+2) 

HNO3 + Cu2O 2Cu(NO3)2 + NO + H2O 

   (+2)         2         (+4) 

Oleh karena kenaikan biloks Cu harus sama dengan penurunan biloks N maka 

atom Cu harus dikalikan dengan faktor 3. Atom N dikalikan dengan faktor 2 

sehingga diperoleh: 



Unit Pembelajaran 

Penyetaraan Reaksi  Redoks 
 

 
    47 

                            3 x (2) 

HNO3 + Cu2O 2Cu(NO3)2 + NO + H2O 

                         2 x (3)       

Persamaan reaksi menjadi: 

2HNO3 + 3Cu2O  6Cu(NO3)2 + 2NO + H2O 

Walaupun atom N yang mengalami perubahan biloks telah disetarakan, tetapi 

ada atom N lain yang muncul sebagai ion NO3– dalam senyawa Cu(NO3)2. Untuk 

memenuhi kekekalan massa, kekurangan 12 ion NO3– disetarakan dengan 

menambahkan 12 molekul HNO3 pada ruas kiri sehingga persamaan menjadi: 

14HNO3 + 3Cu2O 6Cu(NO3)2 + 2NO + H2O 

Atom N dan Cu sudah setara, tetapi molekul H2O belum setara. Untuk 

menyetarakannya, samakan atom H atau O pada kedua ruas dengan mengubah 

koefisien H2O. Persamaan reaksi menjadi: 

14HNO3 (aq) + 3Cu2O (s) 6Cu(NO3)2 (aq) + 2NO(g) + 7H2O (l) 

Dengan demikian, reaksi-reaksi kimia yang melibatkan reaksi redoks dapat 

disetarakan. 

Tahap-tahap untuk menyetarakan persamaan reaksi dengan cara PBO adalah 

sebagai berikut: 

1) Tentukan biloks semua atom untuk mengetahui atom-atom mana yang 

mengalami perubahan biloks. 

2) Pasangkan oksidator dan produknya, reduktor dan produknya 

menggunakan diagram seperti pada contoh. 

3) Tambahkan koefisien pada pasangan tersebut jika terjadi perbedaan 

jumlah atom (seperti pada atom Cu). 

4) Tentukan perubahan biloks, baik reduktor maupun oksidator. Nilai 

perubahan ini merupakan faktor penyetara, yang dikalikan dengan 

koefesien reaksinya. 
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5) Setarakan atom-atom lain yang tidak mengalami reduksi dan oksidasi 

untuk memenuhi Hukum Kekekalan Massa. 

6) Periksalah apakah persamaan sudah setara, baik massa maupun 

muatannya. 

Metode Setengah Reaksi 

Penyetaraan persamaan redoks dengan metode setengah reaksi didasarkan 

pada transfer elektron. Untuk mengetahui jumlah elektron yang ditransfer 

dilakukan pemisahan persamaan ke dalam dua setengah reaksi. Masing-

masing setengah reaksi disetarakan, kemudian digabungkan kembali untuk 

memperoleh persamaan reaksi redoks yang setara, baik muatan maupun 

jumlah atomnya. Perhatikan tahapan metoda setengah reaksi berikut. 

Tahap 1. Tuliskan persamaan tak setara untuk reaksi ini dalam bentuk ionik. 

Fe2+    +     Cr2O72– Fe3+   +   Cr3+ 

Tahap 2. Pisahkan persamaan tersebut menjadi dua setengah-reaksi. 

Oksidasi :    Fe2+   Fe3+ 

 

Reduksi :    Cr2O72-   Cr3+ 

Tahap 3. Setarakan atom yang bukan O dan H di setiap setengah reaksi secara 

terpisah. 

Setengah-reaksi oksidasi sudah setara untuk atom Fe.  Untuk 

setengah-reaksi reduksi kita kalikan Cr3+ dengan 2 untuk 

menyetarakan atom Cr. 

Cr2O72– 2 Cr3+ 

Tahap 4. Untuk reaksi dalam medium asam, tambahkan H2O untuk 

menyetarakan atom O dan tambahkan H+ untuk menyatarakan atom 

H. 

+6 

+2 +3 

+3 
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Karena reaksi berlangsung dalam lingkungan asam, kita tambahkan 

tujuh molekul H2O di sebelah kanan setengah-reaksi reduksi untuk 

menyetarakan atom O: 

Cr2O72-  2 Cr3+  +  7 H2O 

Untuk menyetarakan atom H, kita tambahkan 14 ion H+ di sebelah 

kiri: 

14 H+  +  Cr2O72- 2 Cr3+  +  7 H2O 

Tahap 5. Tambahkan  elektron pada salah satu sisi dari setiap setengah-reaksi 

untuk menyetarakan muatan.  Jika perlu, samakan jumlah elektron di 

kedua setengah-reaksi dengan cara mengalikan satu atau kedua 

setengah-reaksi dengan koefisien yang sesuai. 

Untuk setengah-reaksi oksidasi kita tuliskan  

Fe2+   Fe3++  e- 

Kita tambahkan satu elektron di sisi kanan sehingga terdapat satu 

muatan 2+ pada setiap sisi dari setengah-reaksi. 

Dalam setengah-reaksi reduksi terdapat total 12 muatan positif pada 

sisi kiri dan hanya enam muatan positif di sisi kanan.  Jadi, kita 

tambahkan enam elektron di sebelah kiri. 

14 H+  +  Cr2O72-  +  6 e- 2 Cr3+  +  7 H2O 

Untuk menyamakan banyaknya elektron pada kedua setengah-

reaksi, kita kalikan setengah-reaksi oksidasi dengan 6 : 

6 Fe2+ 6Fe3++   6 e- 

Tahap 6. Jumlahkan kedua setengah-reaksi dan setarakan persamaan akhir 

dengan pengamatan.  Elektron-elektron di kedua sisi harus saling 

meniadakan .Kedua setengah-reaksi dijumlahkan sehingga 

diperoleh  

14 H++ Cr2O72- + 6 Fe2++  6 e- 2Cr3++ 6 Fe3++ 7 H2O + 6e- 

Elektron pada kedua sisi saling meniadakan, dan kita mendapatkan 

persamaan ionik bersih yang sudah setara: 

14 H+  +  Cr2O72-  +  6 Fe2+  2 Cr3+  +  6Fe3++  7 H2O   
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Tahap 7. Periksa kembali apakah persamaan ini mengandung jenis dan jumlah 

atom yang sama serta periksa juga apakah muatan pada sisi 

persamaan sudah sama. 

Pengecekan terakhir menunjukkan bahwa persamaan yang 

dihasilkan sudah setara “secara atom” dan ‘secara muatan”. 

Untuk reaksi dalam suasana basa, kita biasanya akan menyetarakan atom 

seperti yang telah kita lakukan pada tahap 4 untuk medium asam.  Lalu, untuk 

setiap ion H+ tambahkan ion OH- yang sama banyaknya di kedua sisi 

persamaan.  Jika H+ dan OH- muncul pada sisi yang sama dari persamaan, akan 

menggabungkan ion-ion tersebut menjadi H2O.  

Reaksi Disproporsionasi 

 

Beberapa reaksi oksidasi-reduksi, 

disebut reaksi disproporsionasi, 

dimana zat yang sama mengalami 

oksidasi dan reduksi. Penguraian 

hidrogen peroksida, H2O2, 

menghasilkan O2(g) dan H2O(l). Gas 

oksigen (O2) yang tampak pada 

Gambar 7 memiliki sifat oksidator 

ketika larutannya encer (biasanya 

3%) digunakan sebagai antiseptik. 

 

Gambar 7. Hidrogen peroksida (H2O2) 
menghasilkan "gelembung" ketika 
dituangkan di atas luka karena dihasilkan 
gas oksigen. 
(Sumber : Petrucci, 2007, General Chemistry 
Principles and Modern Applications Ninth 
Edition.) 

2 H2O2(aq) 2 HO2(l) + O2(g) 

Pada reaksi di atas, bilangan oksidasi oksigen berubah dari -1 pada H2O2 

menjadi  -2 pada H2O (reduksi) dan 0 pada O2(g) (oksidasi). H2O2 mengalami 

oksidasi dan reduksi. 

Larutan natrium tiosulfat (Na2S2O3) sering digunakan di laboratorium dalam 

reaksi redoks. Disproporsionasi dari S2O32- menghasilkan sulfur sebagai salah 
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satu produk, yang merupakan alasan bahwa stok lama Na2S2O3 kadang-kadang 

mengandung warna kuning pucat. 

S2O32-(aq)  +2 H+(aq) S(s)  +  SO2(g)+  2 HO2(l)  

Bilangan oksidasi S adalah +2 pada S2O32-, 0 pada S(s), dan +4 pada SO2(g). 

Zat yang sama muncul di sisi kiri pada setiap persamaan setengah reaksi untuk 

reaksi disproporsionasi. Persamaan setengah reaksi dan persamaan 

keseluruhan untuk reaksi tersebut adalah 

Oksidasi :S2O32-(aq)  +2 HO2(l) 2 SO2(g)+  2 H+(aq) + 4e- 

Reduksi :S2O32-(aq)  +6 H+(aq)+ 4e-  2 S(s)  +  3HO2(l) 

 2 S2O32-(aq)  +4 H+(aq) 2 S(s)  +  2 SO2(g)+  2 HO2(l) 

Redoks  :S2O32-(aq)  +2 H+(aq) S(s)  +  SO2(g)+  HO2(l) 

Korosi 

Korosi adalah istilah yang biasanya digunakan untuk kerusakan logam akibat 

proses elektrokimia.  Karat pada besi, noda pada perak, dan “patina” hijau yang 

terbentuk pada tembaga dan kuningan, merupakan beberapa contoh 

diantaranya, yang terlihat pada Gambar 8. 

 

 

Gambar 8. Beberapa contoh korosi: a) kapal yang berkarat, b) Perlengkapan 

makan perak yang setengah ternoda, dan c) Patung Liberty terselubungi oleh 

patina sebelum direstorasi pada tahun 1986. 

(Sumber : Chang Raymond , 2003, General Chemistry: The Essential Concepts, Third 

Edition) 

a) b) c) 
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Sejauh ini, contoh yang paling lazim dari korosi adalah pembentukan karat 

pada besi.  Reaksi pada perkaratan adalah sebagai berikut : 

Fe (s) Fe2+(aq)  +  2ė 

Elektron yang dilepaskan oleh besi mereduksi oksigen di atmosfer menjadi air 

pada katoda, yang merupakan wilayah lain dari permukaan logam yang sama:  

O2(g)    +   4 H+  (aq)   +  4ė 2H2O (l) 

Reaksi redoks keseluruhannya adalah 

2 Fe (s)  +  O2(g)  +   4 H+  (aq)  2 Fe2+(aq)   +  2H2O (l) 

Gambar 9 menunjukkan mekanisme pembentukan karat.  Rangkaian listriknya 

terbentuk dengan bermigrasinya elektron dan ion; inilah sebabnya mengapa 

karat terbentuk begitu cepat dalam perairan asin.   

 

 

Gambar 9. Proses Elektrokimia yang terlibat dalam pembentukan karat. 

 

Ion H+ dipasok oleh H2CO3, yang terbentuk bila CO2 terlarut dalam air. 

Perhatikan bahwa reaksi ini terjadi dalam suasana asam; ion H+ dipasok 

sebagian oleh reaksi karbon dioksida di atmosfer dengan air membentuk 

H2CO3. 

Ion Fe2+ yang terbentuk pad anoda dioksidasi lagi oleh oksigen: 

4Fe2+(aq) +O2(g)+ (4 + 2x)H2O(l) 2Fe2O3 . xH2O(s)  + 8 H+ (aq) 

Bentuk hidrasi dari besi(III)oksida ini dikenal sebagai karat (rust).  Banyaknya 

air yang akan terikat dengan besi oksida beragam, sehingga kita menyatakan 

rumusnya sebagai Fe2O3 . xH2O. 
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Cara Mencegah Korosi pada Besi 

1. Menggunakan lapisan pelindung untuk mencegah kontak langsung 

dengan H2O dan O2 

Contoh lapisan pelindung yang dapat digunakan, antara lain lapisan cat, 

lapisan oli dan gemuk, lapisan plastik, dan pelapisan logam lain, seperti Sn, Zn, 

dan Cr. Pada pelapisan cat dan pelapisan plastik, bila cat tergores/terkelupas 

atau plastik terkelupas, korosi akan mulai terjadi bagian yang terpapar dengan 

udara tersebut. Pada pelapisan dengan oli dan gemuk, perlu dilakukan 

pengolesan secara berkala. 

Pada pelapisan timah (tin plating), timah lebih tahan korosi (kurang reaktif) 

dibanding besi, di mana potensial reduksi besi lebih negatif (E° Fe = −0,44 V; 

E° Sn = −0,14 V). Namun, sebagaimana efek galvanic coupling, apabila lapisan 

timah tergores, maka timah justru akan mempercepat korosi pada besi. 

Pelapisan timah umumnya dilakukan pada kaleng-kaleng kemasan. Pelapisan 

timah umumnya digunakan pada kaleng-kaleng kemasan dengan tujuan agar 

kaleng-kaleng bekas cepat rusak dan hancur. 

Pada pelapisan zink (galvanisasi), zink lebih reaktif dibanding besi (E° Fe = 

−0,44 V; E° Sn = −0,76 V). Berbeda dengan timah, bila lapisannnya tidak utuh, 

zink masih dapat melindungi besi dari korosi. Hal ini terjadi sebagaimana 

terbentuknya sel elektrokimia dengan zink sebagai anode yang teroksidasi 

dan besi sebagai katode. Mekanisme perlindungan ini disebut perlindungan 

katode. Pelapisan zink umumnya digunakan pada besi penopang konstruksi 

dan pipa besi. 

Pada pelapisan kromium (chrome plating), kromium lebih reaktif dibanding 

besi (E° Fe = −0,44 V; E° Cr = −0,74 V). Sama seperti zink, mekanisme 

perlindungan katode juga terjadi pada pelapisan kromium meskipun ada 

lapisan kromium yang rusak. Pelapisan kromium umumnya digunakan pada 

ketel, setang, dan bemper mobil. 
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2. Menggunakan perlindungan katode 

a. Menggunakan logam lain yang lebih reaktif sebagai anode korban 

Logam lain yang lebih reaktif dari besi, seperti Zn, Cr, Al, dan Mg, akan 

berfungsi sebagai anode korban yang menyuplai elektron yang digunakan 

untuk mereduksi oksigen pada katode besi. Metode perlindungan katode ini 

dapat dilakukan dengan pelapisan seperti pada galvanisasi dan chrome plating 

ataupun dengan hanya menghubungkan logam anode korban dengan besi. 

Sebagai contoh, pipa besi yang ditanam di bawah tanah dan badan kapal laut 

umumnya dihubungkan dengan batang magnesium. Magnesium akan 

berfungsi sebagai anode korban dan besi menjadi katode yang terlindungi dari 

korosi (E° Fe = −0,44 V; E° Cr = −2,37 V). Batang magnesium tersebut harus 

diganti secara berkala. 

 

Gambar 10. Perlindungan pipa besi dengan anode korban Mg 

(Sumber: Silberberg, Martin S. & Amateis, Patricia. 2015. Chemistry: The Molecular Nature of Matter 

and Change (7th edition). New York: McGraw-Hill Education) 

 

b. Menyuplai listrik dari luar 

Untuk melindungi tangki besi bawah tanah juga dapat digunakan anode inert 

seperti grafit yang dihubungkan dengan sumber listrik. Elektron dari sumber 

listrik akan mengalir ke anode, lalu oksidasi yang terjadi di anode akan 

melepas elektron yang akan mengalir menuju katode tangki besi melalui 

elektrolit tanah. 

 

 

 

 



Unit Pembelajaran 

Penyetaraan Reaksi  Redoks 
 

 
    55 

PENGEMBANGAN PENILAIAN 

Bagian ini memuat beberapa contoh soal reaksi redoks  yang muncul di UN tiga 

tahun terakhir dan kurang berhasil dijawab oleh peserta didik. Selain itu, 

bagian ini memuat pembahasan tentang cara mengembangkan soal HOTS yang 

disajikan dalam bentuk pemodelan agar dapat dijadikan acuan oleh Saudara 

ketika mengembangkan soal untuk topik ini. Saudara perlu mencermati 

dengan baik bagian ini, sehingga Saudara terampil mengembangkan soal HOTS 

pada topik reaksi redoks. 

A. Pembahasan Soal-soal 

Topik reaksi redoks merupakan topik yang muncul pada soal UN di tiga tahun 

terakhir. Berdasarkan hasil analisis PAMER UN, topik ini termasuk yang 

kurang berhasil dijawab oleh peserta didik di lingkup nasional. Berikut ini 

pembahasan soal-soalnya.  

Soal UN tahun 2016 

1. Baterai “button cell” yang digunakan pada kalkulator terjadi reaksi sebagai 

berikut: 

Zn(s) + HgO(s) + H2O(l) → Zn(OH)2(s) + Hg(l) 

Spesi yang bertindak sebagai oksidator dan hasil oksidasi adalah .... 

A. Zn(s) dan Zn(OH)2(s) 

B. Zn(s) dan HgO(s) 

C. HgO(s) dan Hg(s) 

D. HgO(s) dan Zn(OH)2(s) 

E. H2O dan Zn(OH)2(s) 

 

Kunci Jawaban : D 
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Pembahasan : 

Oksidator : Spesi yang mengalami reduksi (mengalami penurunan 

Bilangan oksidasi) 

Hasil Oksidasi : Hasil dari proses oksidasi (spesi yang berada di kanan dan  

  biloksnya sudah mengalami kenaikan)  

dari reaksi : Zn(s) + HgO(s) + H2O(l) → Zn(OH)2(s) + Hg(l) 

Biloks Hg pada spesi HgO(s) mengalami penurunan dari +2  menjadi 0 

(Hg(s)), sehingga dapat disimpulkan bahwa HgO(s) adalah oksidator Zn(s) 

mengalami proses oksidasi karena biloksnya berubah dari 0 menjadi +2 

(biloks Zn pada Zn(OH)2 , sehingga dapat disimpulkan Zn(OH)2 adalah hasil 

oksidasi. 

 

Soal UN tahun 2017 

2. Perhatikan persamaan reaksi redoks berikut! 

Sn(s) + 4HNO3(aq) → SnO2(s) + 4NO2(g) + 2H2O(l) 

Bilangan oksidasi dari zat oksidator dan hasil reduksinya berturut-turut 

adalah .... 

A. +1, Sn 

B. +1, SnO2 

C. +4, NO2 

D. +5, NO2 

E. +5, HNO3 

 

Kunci Jawaban : D 

Pembahasan : 

Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi (mengalami penurunan  

biloks). Hasil reduksi adalah Zat hasil proses reduksi. 

Bilangan oksidasi N pada HNO3 : 

biloks H + Biloks N+ (3 x O) = 0 

1 + biloks N + (3 x –2) = 0 

1 + biloks N + –6 = 0 
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Biloks N = +5 

Biloks N pada NO2 : 

Biloks N + 2 x biloks O = 0 

Biloks N + (2 x –2) = 0 

Biloks N = +4 

 

3. Diberikan lima persamaan reaksi oksidasi atau reduksi yang belum setara: 

(1) MnO4- → MnO42- 

(2) SO2 → SO3 

(3) C2H4 → C2H6 

(4) FeO → Fe2O3 

(5) Cl2 + 2e- → 2Cl- 

Kelompok persamaan reaksi yang mengalami reduksi ditunjukkan oleh 

nomor .... 

A. (1), (2) dan (3) 

B. (1), (3) dan (4) 

C. (1), (3) dan (5) 

D. (2), (3) dan (4) 

E. (2), (3) dan (5) 

 

Kunci Jawaban : tidak ada jawaban 

Pembahasan : 

Reaksi yang mengalami reduksi adalah reaksi yang spesi reaktannya 

mengalami penurunan bilangan oksidasi : 

(1) MnO4-               →      MnO42- 

(+7)(–2)                                (+6)(–2) 

 

(2) Cl2 + 2e- → 2Cl- 

  0               –1 

Jadi yang mengalami reduksi adalah reaksi (1) dan (5) 
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Soal UN tahun 2018 

4. Perhatikan persamaan reaksi redoks berikut! 

MnO2(s) + 2H2SO4(aq) + 2NaI (aq)  → MnSO4(aq) + Na2SO4(aq) + 2H2O(l) + I2(g) 

Spesi yang merupakan oksidator pada persamaan reaksi tersebut adalah 

... 

A. MnO2, karena mengalami penurunan bilangan oksidasi 

B. H2SO4, karena mengalami kenaikan bilangan oksidasi 

C. NaI, karena dapat mereduksi H2O 

D. Mn2+, karena dapat mengoksidasi H2O 

E. I–, karena mengalami reaksi reduksi 

 

Kunci Jawaban : A 

Pembahasan : 

Oksidator : Spesi yang mengalami reduksi (terjadi penurunan bilangan 

oksidasi) 

Biloks Mn didalam MnO2: 

(Biloks Mn + 2 x Biloks O) = 0 

(Biloks Mn + 2 x(–2) ) = -0 

Biloks Mn = +4 

Biloks Mn didalam MnSO4 didapat dari ionisasinya : 

MnSO4 → Mn2+  + SO42–; jadi Biloks Mn pada senyawa MnO2 mengalami 

penurunan dari +4 menjadi +2 

 

Soal UN tahun 2019 

5. Bilangan oksidasi Cr pada ion Cr2O72– dan senyawa K2CrO4 secara 

berurutan adalah ..... 

A. +3 dan +3 

B. +4 dan +3 

C. +5 dan +5 

D. +6 dan +4 

E. +6 dan +6 
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Kunci Jawaban : E 

Pembahasan : 

Bilangan oksidasi Cr dalam Cr2O72– 

muatan negatif = [(2x biloks Cr)+ (7 × biloks O)   

2 × biloks Cr = –[(7 × biloks O) + muatan negatif] 

2 × biloks Cr = –[(7 × (–2)) + 2] 

2 × biloks Cr = –[–14 + 2] 

2 × biloks Cr = –[–12] 

biloks Cr =  +12/2 

biloks Cr =  +6 

 

Bilangan oksidasi Cr dalam K2CrO4 

0  = [(2 × biloks K) + (biloks Cr)+ (4 × biloks O)] 

biloks Cr = –[(2 × biloks K) + (4 × biloks O)] 

biloks Cr = –[2 + (4 × (–2))] 

biloks Cr = –[2 – 8] 

biloks Cr = –[–6] 

biloks Cr = +6 
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B. Pengembangan Soal HOTS 

Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator 

pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar pengetahuan. 

Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar Saudara dapat 

melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal. 

Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi 

yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk 

mengukur indikator kunci pada level kognitif yang tergolong HOTS. 

Jenis sekolah  : SMA Negeri  

Kelas   : XII 

Mata pelajaran  : Kimia  

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 

Soal 
Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 Menentukan 
urutan 
kekuatan 
pengoksidasi 
atau pereduksi 
berdasarkan 
data hasil 
percobaan 

Kimia Fisik Reaksi 
Redoks 

Disajikan 4 
data reaksi 
pendesakan 
logam  
peserta didik 
dapat 
menentukan 
dengan tepat 
urutan sifat 
reduktor dari 
sifat reduktor 
yang paling 
lemah ke sifat 
reduktor 
yang paling 
kuat. 

1 LK3 Pilihan 

Ganda 

2 Menyetarakan 
persamaan 
reaksi redoks 

Kimia Fisik Penyetara
an reaksi 
redoks 
dengan 
metode 
setengah 
reaksi  

Diberikan 
wacana 
peristiwa 
reaksi redoks 
peserta didik 
dapat 
menentukan 

jumlah H+ 

dan elektron 
yang terlibat 
dalam reaksi 

2 LK2 Pilihan 

Ganda 

 Menyetarakan 
persamaan 

Kimia Fisik Penyetara
an reaksi 
redoks 

Diberikan 
wacana 
peristiwa 

3 LK2 Uraian 
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reaksi redoks dengan 
metode 
setengah 
reaksi  

reaksi redoks 
peserta didik 
dapat 
menentukan 

jumlah H+ 

dan elektron 
yang terlibat 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XII Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata 
Pelajaran 

:  Kimia Nama Penyusun :    

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

Menentukan 
urutan 
kekuatan 
pengoksidasi 
atau 
pereduksi 
berdasarkan 
data hasil 
percobaan 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Daya pereduksi  berkaitan dengan kecenderungan melepas 

atau menyerap elektron. Zat pereduksi (reduktor) melepas 

elektron pada reaksi redoks, sedangkan zat pengoksidasi 

(oksidator) menyerap elektron. Jadi, makin mudah suatu spesi 

melepas elektron makin kuat daya pereduksinya. Sebaliknya, 

makin kuat menyerap elektron makin kuat daya 

pengoksidasinya. Berikut ini adalah data hasil reaksi 4 buah 

logam : 

P(s) + Q2+(aq) → Q(s) + P2+(aq) 

Q(s) + R2+(aq) → Q2+(aq) + R(s) 

S(s) + R2+(aq) → R(s) + S2+(aq) 

Q(s) + S2+(aq) → Q2+(aq) + S(s) 

 

Berdasarkan data tersebut, urutan sifat reduktor dari yang 

paling lemah ke yang paling kuat adalah.... 

a. P, Q, R, S 

b. S, R, Q, P 

c. R, S, Q, P 

d. R, S, P, Q 

e. S, R, Q, P 

LINGKUP 
MATERI 
Kimia Fisik 

 
MATERI 

Kekuatan 
daya 
pereduksi  

 

Kunci 
Jawaban 

C 

INDIKATOR 
SOAL 
Disajikan 4 
data reaksi 
pendesakan 
logam  
peserta didik 
dapat 
menentukan 
dengan tepat 

k

k

k

h

√

√

√ 
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urutan sifat 
reduktor dari 
sifat reduktor 
yang paling 
lemah ke sifat 
reduktor yang 
paling kuat. 

 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KARTU SOAL 
Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XII Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata 
Pelajaran 

:  Kimia Nama Penyusun :    

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber 
:  

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

Menyetarakan 
persamaan 
reaksi redoks 

 

Nomor 
Soal 

2 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Untuk melindungi korosi pada mesin kendaraan 
bermotor, biasanya mesin kendaraan bermotor yang 
terbuat dari baja dilapisi dengan kromium. Proses 
pelapisan kromium dilakukan dengan elektrolisis, 
larutan elektrolit disiapkan dengan cara melarutkan 
CrO3 dengan asam sulfat encer. Kromium(VI) akan 
tereduksi menjadi kromium(III) lalu tereduksi menjadi 
logam Cr. 

CrO3(aq) → Cr(s) 
Reaksi pelapisan mesin kendaraan bermotor tersebut 
akan melibatkan... 

a. 6 H+ dan 6 e 

b. 6 H+ dan 3 e 
c. 5 H+ dan 6 e 

d. 4 H+ dan 5 e 
e. 4H+ dan 6 e 

 

LINGKUP 
MATERI 

Kimia Fisik 

 
MATERI 

Penyetaraan 
reaksi redoks 
dengan metode 
setengah reaksi 

 

Kunci 
Jawaban 

A 

INDIKATOR 
SOAL 
Diberikan 
wacana 
peristiwa 
reaksi redoks 
peserta didik 
dapat 
menentukan 

jumlah H+ dan 

elektron yang 
terlibat 

 

 

k

k

k

h

√

√

√ 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XII Bentuk Soal : Uraian 

Mata 
Pelajaran 

:  Kimia Nama Penyusun :    

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber 
:  

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

Menyetarakan 
persamaan 
reaksi redoks 

 

Nomor 
Soal 

3 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Sel kering Lechlanche merupakan contoh sel Volta 
primer. Sel kering atau baterai kering terdiri atas wadah 
yang terbuat dari seng dan bertindak sebagai anode 
serta batang karbon sebagai katode. Elektrolit sel ini 
adalah campuran MnO2, NH4Cl, sedikit air, dan kadang-
kadang ditambahkan ZnCl2 dalam bentuk pasta. Reaksi 
di katoda sel kering ini adalah oksidasi. Cara kerja sel 
kering: 
a. Elektrode Zn teroksidasi menjadi ion Zn2+ 
      Elektron yang dilepaskan mengalir    
      melalui kawat penghantar menuju elektrode karbon. 
b. Elektron-elektron pada elektrode karbon mereduksi 

MnO2 dan NH4+ menjadi Mn2O3 dan NH3. 
 

Tuliskan reaksi sel dari penggunaan baterai kering       
tersebut ! 
 

LINGKUP 
MATERI 

Kimia Fisik 

 
MATERI 

Penyetaraan 
reaksi redoks 

 

INDIKATOR 
SOAL 
Disajikan 
wacana 
tentang reaksi 
redoks yang 
terjadi di 
katoda dan 
anoda sel 
kering, 
peserta didik 
dapat 
menuliskan 
reaksi setara 
sel kering 
tersebut  

 

Pedoman penskoran  

Kunci Jawaban Skor 

Oksidasi : Zn → Zn2++ 2 e– 30 

Reduksi : 2MnO2 +2NH4+ + 2e– →Mn2O3 + 2NH3 + H2O 30 

k

k

k

h

√

√

√ 
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Reaksi Sel : Zn + 2MnO2 +2NH4+→ Zn2++ Mn2O3 + 2NH3 + 

H2O 

40 

 

C. Refleksi Pembelajaran  

Pada bagian ini Saudara akan melaksanakan refleksi dalam proses 

pembelajaran materi Reaksi Redoks. Refleksi pembelajaran dilakukan dengan 

melihat  kesesuaian antara proses pembelajaran, peserta didik, penilaian, dan 

ketercapaian KD.  

1. Apakah kegiatan membuka pelajaran dapat mengarahkan dan 

mempersiapkan peserta didik mengikuti pelajaran dengan  baik? 

2. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap materi/bahan ajar yang disajikan 

sesuai  dengan yang diharapkan? (Apakah materi terlalu tinggi, terlalu 

rendah, atau sudah sesuai dengan kemampuan awal peserta didik?) 

3. Bagaimana respons Saudara terhadap media pembelajaran yang 

digunakan? (Apakah media sesuai dan mempermudah peserta didik 

menguasai kompetensi/materi yang diajarkan?)     

4. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap aktivitas pembelajaran yang telah 

dirancang ?        

5. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap pendekatan, model pembelajaran, 

metode, dan teknik pembelajaran yang digunakan ?  

6. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap teknik pengelolaan kelas yang 

akan dilakukan (perlakuan guru terhadap peserta didik dalam mengatasi 

masalah dan memotivasi peserta didik)?  

7. Apakah Saudara dapat menangkap penjelasan/instruksi yang diberikan 

pada bagian aktivitas pembelajaran  ?    

8. Bagaimanakah tanggapan Saudara terhadap latihan atau penilaian yang 

dikembangkan ?        

9. Apakah Saudara telah mencapai penguasaaan kemampuan pembelajaran 

yang telah dikembangkan ?       
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10. Apakah kegiatan menutup pelajaran yang dikembangkan dapat 

meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran?  

11. Apakah Aktivitas pembelajaran yang dirancang dapat mencapai 

kompetensi dasar (KD) pada meteri terpilih sebagaimana mestinya? (Jika 

tidak seluruhnya, apakah Saudara akan melakukan penyesuaian aktivitas 

pembelajaran pembelajaran dalam rencana pembelajaran?)  
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KESIMPULAN 

Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.3. Menyetarakan 

persamaan reaksi redoks dan 4.3 Menentukan urutan kekuatan pengoksidasi 

atau pereduksi berdasarkan data hasil percobaan. Berdasarkan KD 

pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator yang dikembangkan perlu 

mencapai level aplikasi (C3). KD ini dapat Saudara kembangkan untuk melatih 

kemampuan berpikir tingkat tinggi  peserta didik. Adapun KD keterampilan 

menuntut Saudara memfasilitasi peserta didik menemukan konsep kekuatan 

daya reduksi–oksidasi suatu unsur. Penguasaan keterampilan berpikir tingkat 

tinggi oleh peserta didik memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh 

karena itu, aktivitas pembelajaran pada topik Reaksi Redoks menggunakan 

pembelajaran saintifik dan model discovery learning, dengan metode praktik 

dan diskusi melalui tiga kali pertemuan. Seperti telah diketahui, kedua model 

pembelajaran ini merupakan model yang dapat membekalkan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Ketika implementasi, 

pembelajaran juga dipandu dengan menggunakan LKPD yang dirancang untuk 

memudahkan penguasaan konsep sesuai tingkat kognitifnya dan penguasaan 

keterampilan yang mengedepankan konstruktivisme. Artinya, peserta didik 

memperoleh konsep dengan merumuskannya terlebih dahulu. 

Adapun konten yang dikembangkan pada Reaksi redoks terdiri atas: 1) 

Konsep reaksi redoks; 2) Konsep reaksi redoks dihubungkan dengan 

perpindahan elektron; 3) Konsep reaksi redoks dihubungkan dengan 

perubahan biloks; dan 4) Penyetaraan reaksi redoks dengan metode 

perubahan bilangan oksidasi; 5) Penyetaraan reaksi redoks dengan 

menggunakan metode setengah reaksi. 

Subtopik ini merupakan konten yang kaya akan pengetahuan kontekstual bagi 

peserta didik.  Saudara dapat mendorong serta memfasilitasi peserta didik 
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untuk menemukan fenomena di kehidupan sehari-hari yang berkaitan topik 

ini. Sebagai contoh aplikasi dunia nyata, unit ini menyajikan aplikasi reaksi 

redoks dalam kehidupan sehari-hari seperti baterai, aki, penyepuhan, dan 

pembuatan logam.  sehingga peserta didik dapat memahami prinsip dan juga 

manfaat dari reaksi redoks. 

Berkaitan dengan penilaian, topik ini muncul dalam instrumen tes UN selama 

tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan yang diajukan masih didominasi pada 

taraf level kognitif L1 pengetahuan dan pemahaman (dari C1 – C3). Oleh 

karena itu, Saudara perlu meyakinkan bahwa peserta didik memahami topik 

ini dengan baik agar siap mengahadapi UN. Lebih dari itu, Saudara perlu 

mengembangkan soal-soal pengetahuan topik ini pada tingkat level berpikir 

yang lebih tinggi lagi. Artinya, Saudara dituntut dapat memfasilitasi peserta 

didik agar dapat memecahkan soal-soal yang mengedepankan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi. Oleh karena itu, Saudara perlu terus menyusun bank 

soal yang relevan dengan indikator yang telah dikembangkan. 
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UMPAN BALIK 

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu 

mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen 

ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya. 

Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur 

dengan memberikan tanda silang (X) pada kriteria yang menurut saudara 

tepat. 

Lembar Persepsi Pemahaman 

No Aspek Kriteria 

1 2 3 4 

1 Memahami dengan baik semua indikator yang telah 
dikembangkan di unit ini. 

    

2 Mampu menghubungkan konten dengan fenomena 
kehidupan sehari-hari. 

    

3 Memhami dengan baik bahwa aktivitas pembelajaran yang 
disusun dapat mengembangkan HOTS peserta didik. 

    

4 Memahami dengan baik tahapan urutan aktivitas 
pembelajaran yang disajikan. 

    

5 Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas pembelajaran 
di dalam kelas. 

    

6 Memahami dengan baik lembar kerja peserta didik yang 
dikembangkan. 

    

7 Mampu melaksanakan dengan baik lembar kerja peserta 
didik yang dikembangkan. 

    

8 Memahami konten secara menyuluh dengan baik.     

9 Memahami prosedur penyusunan soal HOTS dengan baik.     

10 Mampu membahas soal HOTS yang disajikan dengan tepat     

Jumlah     

Jumlah Total     

Keterangan 
1=tidak menguasai 
2 = cukup menguasai 
3 = menguasai 
4 = Sangat Menguasai 

Pedoman Penskoran 

Skor = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

40
    X 100 
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Keterangan Umpan Balik 
 

Skor Umpan Balik 
< 70    : Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara 

   membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan 
    penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu membaca ulang unit ini 

dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai 
Saudaramemahaminya 

70 - 79 :  Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara 
   membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan 
   penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian 
   yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP. 

80 - 89 :  Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian 
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik.  

≥ 90 :  Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan     
penilaian dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan 
sangat baik. Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain 
di MGMP untuk membelajarkan unit ini. 
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PENDAHULUAN 

Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru untuk 

memahami topik elektrolisis. Melalui pembahasan materi yang terdapat pada unit 

ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk mengajarkan materi yang sama 

ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan indikator yang telah disusun, 

terutama dalam memfasilitasi kemampuan bernalar peserta didik. Selain itu, 

materi ini juga aplikatif untuk guru sendiri sehingga mereka dapat 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Dalam rangka memudahkan guru mempelajari konten dan cara mengajarkannya, 

di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang memuat target kompetensi 

dan indikator pencapaian kompetensi, bahan bacaan tentang aplikasi topik 

elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari, soal-soal tes UN topik ini di tiga tahun 

terakhir sebagai acuan dalam menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas 

pembelajaran, Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang dapat digunakan guru 

untuk memfasilitasi pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru, 

maupun peserta didik, dan deskripsi prosedur mengembangkan soal HOTS. 

Komponen-komponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru 

dapat dengan mudah memfasilitasi peserta didik menerapkan stoikiometri reaksi 

redoks, menerapkan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang 

terkait sel elektrolisis, menyajikan rancangan prosedur penyepuhan benda dari 

logam dengan ketebalan lapisan dan luas tertentu sekaligus mendorong peserta 

didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.  

Topik elektrolisis yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas subtopik  

konsep elektrolisis, penerapan sel elektrolisis, hukum Faraday 1, hukum Faraday 

2, penerapan sel elektrolisis  dan hukum Faraday dalam penyepuhan logam. Selain 

itu, unit ini dilengkapi dengan 3 buah LKPD, yaitu : 1. LKPD Elektrolisis larutan 

CuSO4 dan NaCl, 2. LKPD Hukum faraday 1, 3.LKPD Elektroplating. 
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KOMPETENSI DASAR DAN PERUMUSAN IPK 

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Berikut  adalah target kompetensi unit pembelajaran ini : 

Tabel 1.Target Kompetensi Unit Pembelajaran 

NO Kompetensi Dasar Target Kompetensi 

3.6 Menerapkan 

stoikiometri reaksi 

redoks dan hukum 

Faraday untuk 

menghitung besaran-

besaran yang terkait sel 

elektrolisis                  

1. Menerapkan stoikiometri reaksi redoks 

2. Menerapkan hukum Faraday untuk 

menghitung besaran-besaran yangterkait 

sel elektrolisis 

4.3 Menyajikan rancangan 

prosedur penyepuhan 

benda dari logam 

dengan ketebalan 

lapisan dan luas tertentu 

1. Menyajikan rancangan prosedur 

penyepuhan benda dari logam dengan 

ketebalan lapisan dan luas tertentu 
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian 

kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur pencapaian 

kompetensi dasar. Kompetensi Dasar 3.6 dan 4.6 di kelas XII dikembangkan 

menjadi 7 indikator untuk ranah pengetahuan dan 3 indikator untuk ranah 

keterampilan.  

Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan 

tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi ke dalam tiga kategori, yaitu 

indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Berikut ini rincian 

indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.6 dan 4.6 di kelas XII. 

Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

IPK Pengetahuan IPK Keterampilan 

IPK Pendukung 

3.6.1 Menjelaskan konsep reaksi 

elektrolisis 

3.6.2 Menjelaskan Hukum I Faraday 

dan Hukum II Faraday 

3.6.3 Menuliskan reaksi redoks 

pada proses elektrolisis dari 

beberapa larutan 

3.6.4 Menghitung massa zat, waktu, 

arus listrik pada suatu 

elektrolisis menggunakan 

hukum Faraday 

4.6.1 mengumpulkan informasi 

tentang proses penyepuhan 

benda dari logam 

4.6.2 Merancang prosedur 

penyepuhan benda dari logam 

 

IPK Kunci 
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IPK Pengetahuan IPK Keterampilan 

3.6.5 Menerapkan stoikiometri 

reaksi redoks pada  

elektrolisis menggunakan 

hukum Faraday 

3.6.6 Menerapkan hukum Faraday 

pada rancangan penyepuhan 

benda dari logam 

4.6.3 Menyajikan rancangan 

prosedur penyepuhan benda 

dari logam dengan ketebalan 

lapisan dan luas tertentu 

IPK Pengayaan 

3.6.7 Membandingkan proses 

elektrolisis pada penyepuhan 

benda dari  beberapa logam  
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

A. Baut Anti Karat 

 
Pernahkah anda melihat baut  yang berkarat ? Karat atau korosi merupakan reaksi 

kimia logam besi yang disebabkan reaksi logam besi dengan oksigen. Pada  reaksi 

tersebut logam besi mengalami oksidasi sedangkan oksigen mengalami reduksi. 

Dalam perkembangannya korosi pada logam menyebabkan permasalahan 

tersendiri. Karena korosi menyebabkan berubahnya struktur logam dan 

berdampak pada kekuatan logam itu sendiri. Untuk mengatasinya banyak benda 

yang terbuat dari besi kemudian dilapisi oleh logam lain yang tidak mudah 

mengalami korosi. Seperti yang terlihat pada gambar 1, terdapat tiga jenis baut 

yang berbeda warnanya dikarenakan  baut yang berwarna perak dan emas telah 

dilapisi logam lain yang sulit mengalami korosi. 

 

 

 

 
Gambar1. Baut anti karat 

Sumber :  

 

B. Penyepuhan Emas  

Kegunaan lain dari elektrolisis yang sudah dikenal luas oleh masyarakat adalah 

penyepuhan perhiasan emas. Perhiasan emas yang telah dipakai dalam jangka 

waktu yang lama biasanya akan kusam. Untuk mengembalikan warna emas yang 

berkilau biasanya emas disepuh kembali. Proses penyepuhan perhiasan emas ini 

dilakukan dengan menggunakan prinsip elektrolisis.  

https://www.scientificamerican.com/article/experts-why-cut-apples-turn-brown/
https://www.scientificamerican.com/article/experts-why-cut-apples-turn-brown/
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Dalam melakukan proses penyepuhan digunakan 2 elektroda dimana logam yang 

akan dilapisi ditempatkan sebagai katoda, sedangkan logam yang melapisi 

ditempatkan sebagai anoda. Kedua elektroda dihubungkan dengan sumber listrik 

searah. Bagaimana proses elektrolisis pada penyepuhan emas dapat diamati 

melalui pengamatan langsung dengan mendatangi tukang sepuh emas yang 

terdekat. 

 

 

 
 

Gambar2. Gelang Emas 
Sumber : rejekinomplok.net 
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SOAL-SOAL UN 

Berikut ini contoh soal-soal UN topik elektrolisis dan hukum Faraday pada 

Kompetensi Dasar 3.6 Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana 

berlatih bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga 

dapat menjadi acuan ketika mengembangkan soal yang setipe pada topik 

Elektrolisis dan hukum Faraday. 

A. Contoh Soal UN 2016  

No Soal 

1 Proses pemurnian tembaga dilakukan dengan cara elektrolisis. Tembaga 

kotor dijadikan sebagai anoda, sedangkan tembaga murni sebagai katoda. 

Arus sebesar 10 ampere dialirkan pada sel elektrolisis tembaga. Lamanya 

waktu yang diperlukan agar dikatoda dihasilkan endapan Cu sebanyak 

12,70 gram (Ar Cu=63,5; IF=96.500 coulomb) adalah .... 

A. 9.650 detik 

B. 7.720 detik 

C. 5.790 detik 

D. 3.860 detik 

E. 1.930 detik 

Identifikasi 

Level Kognitif : Aplikasi (LK2) 

Indikator Yang 

Bersesuaian 

: 3.6.5 Menerapkan stoikiometri reaksi redoks pada  

elektrolisis 

Diketahui : Pemurnian tembaga, arus listrik, massa endapan, Ar Cu 

Ditanyakan  : Waktu elektrolisis dalam detik  

Materi yang 

dibutuhkan 

: Elektrolisis, Hukum Faraday I 
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B. Contoh Soal UN 2017  

No Soal 
1 Perhatikan reaksi elektrolisis berikut ini! 

(1) Elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda C. 

(2) Elektrolisis larutan K2SO4 dengan elektroda C. 

(3) Elektrolisis leburan CaCl2 dengan elektroda Pt. 

(4) Elektrolisis leburan CuCl2 dengan elektroda C. 

Reaksi yang sama terjadi di katoda terdapat pada reaksi nomor .... 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (1) dan (4) 

D. (2) dan (3) 

E. (3) dan (4) 

Identifikasi 

Level Kognitif : Aplikasi (LK2) 

Indikator Yang 

Bersesuaian 

: 3.6.3 Menuliskan reaksi redoks pada proses elektrolisis 

dari beberapa larutan 

Diketahui : Elektrolisis beberapa larutan dengan elektrode inert 

Ditanyakan  : Reaksi yang terjadi di katoda 

Materi yang 

dibutuhkan 

: Elektrolisis 

C. Contoh Soal UN 2018 

No Soal 
1 Elektrolisis suatu larutan menghasilkan reaksi sebagai berikut: 

Katoda (–)  : Ni2+(aq) +  2 e–→Ni(s) 

Anoda   (+) :  2H2O(l)→ O2(g) + 4H+(aq) + 4e– 

Reaksi Sel   :  2Ni2+(aq) + 2H2O(l)→   2 Ni(s) + O2(g) + 4H+(aq) 

Gambar yang tepat untuk peristiwa elektrolisis di atas adalah .... 
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A. 

 

D. 

 

B. 

 

E. 

 

C. 

 

  

 

Identifikasi 
Level Kognitif : Aplikasi (LK2) 

Indikator Yang 
Bersesuaian 

: 3.6.5 Menerapkan hukum Faraday pada rancangan 

penyepuhan benda dari logam 

Diketahui : Reaksi elektrolisis di katoda dan anoda 

Ditanyakan  : Gambar rancangan sel elektrolisis 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Reaksi elektrolisis, hukum faraday I 
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No Soal 
2 Kunci yang terbuat dari besi akan disepuh dengan logam emas 

menggunakan kuat arus 10 ampere selama 9650 detik, seperti gambar 

berikut. 

 

 

Pada reaksi penyepuhan kunci besi dengan logam emas diperlukan 

arus listrik 0,015 Faraday, massa logam emas yang melapisi kunci besi 

tersebut adalah …. (Ar Au = 197) 

A. 0,0985 gram 

B. 0,2985 gram 

C. 0,9850 gram 

D. 2,9850 gram 

E. 9,8600 gram 

Identifikasi 
Level Kognitif : Aplikasi (LK2) 

Indikator Yang 
Bersesuaian 

: 3.6.5 Menerapkan hukum Faraday pada rancangan 

penyepuhan benda dari logam 

Diketahui : Proses penyepuhan kunci besi dengan emas, Arus Listrik 

dalam Faraday dan Ampere, waktu 

Ditanyakan  : Massa Logam Emas yang melapisi kunci 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Hukum Faraday I 

 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-zyxFo9f1MR8/W97TRYGQRxI/AAAAAAAAJNo/PBgWe-fqA2sGEYIFrX71_MrOHvkfhdNbwCLcBGAs/s1600/P2+No+27.jpg
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D. Contoh Soal UN 2019 

No Soal 
1 Gas klorin dapat dibuat melalui proses Down dengan reaksi: 

(–): Na+(l) + 1e–  → Na(s) 

(+): Cl–(l) → ½ Cl2(g) + 1e–  

Perhatikan beberapa pernyataan berikut! 

1) Gas O2 dihasilkan di katode 

2) Logam Cu atau Ag dapat dijadikan sebagai anode 

3) Gas klorin dihasilkan di anode 

4) Sumber utama pembuatan gas tersebut adalah garam batu. 

Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor ..... 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (2) dan (3) 

D. (2) dan (4) 

E. (3) dan (4) 

Identifikasi 

Level Kognitif : Aplikasi (LK2) 

Indikator Yang 

Bersesuaian 

: 3.6.3 Menuliskan reaksi redoks pada proses elektrolisis 

dari beberapa larutan 

Diketahui : Reaksi elektrolisis pada katoda dan anoda 

Ditanyakan  : Reaksi yang sesuai 

Materi yang 

dibutuhkan 

: Reaksi elektrolisis 
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No Soal 
2 Sendok yang terbuat dari logam aluminium akan dilapisi perak dengan 

cara disepuh. Larutan yang dipakai adalah larutan AgNO3. Penyepuhan 

dilakukan dengan elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektrode Ag 

(anode) dan aluminium (katode) menggunakan arus listrik 10 A dan 

waktu 8 menit. Massa perak yang mengendap di katode adalah .....  

(Ar Ag = 108, 1 F = 96.500 C.mol–1) 

A. 
108×10×8

96500
 gram  

B. 
96500×8

96500×10×60
 gram  

C. 
108×10×60×8

96500
 gram  

D. 
96500

108×10×60×8
 gram  

E. 
108×60

96500×8×60
 gram  

 

Identifikasi 

Level Kognitif : Aplikasi (LK2) 

Indikator Yang 

Bersesuaian 

: 3.6.5 Menerapkan stoikiometri reaksi redoks pada  

elektrolisis 

Diketahui : Elektrolisis Larutan AgNO3 dengan elektroda sendok, 

arus listrik, waktu 

Ditanyakan  : Bilangan oksidasi unsur 

Materi yang 

dibutuhkan 

: Massa endapan yang melapisi sendok 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan 

pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan melakukan 

pembelajaran topik elektrolisis. Bahan pembelajaran dikembangkan dengan 

prinsip berpusat pada peserta didik dan berusaha memfasilitasi kemampuan 

berpikir tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini berisikan rincian aktivitas 

pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik yang digunakan, dan bahan 

bacaannya. 

A. Aktivitas Pembelajaran 

Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik 

elektrolisis. Sebagai bahan acuan seluruh kegiatan aktivitas pembelajaran pada 

topik ini dapat dilihat pada tabel 3 yang menggambarkan desain aktifitas 

pembelajaran topik elektrolisis. Pengembangan skenario pembelajaran mengacu 

pada kriteria yang ditetapkan pada Standar Proses (Permendikbud nomor 22 

tahun 2016). Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran untuk masing-masing 

pertemuan. 

Tabel 3. Desain aktivitas pembelajaran 

Indikator 

pencapaian 

kompetensi 

Materi / 

submateri 

Aktivitas 

pembelajaran 

Bentuk dan 

jenis 

penilaian 

Media 
Alokasi 

waktu 

3.6.1 Menjelaskan 

konsep 

reaksi 

elektrolisis 

3.6.2 Menjelaskan 

Hukum I 

Faraday dan 

1. Sel 

elektrolisis 

2. Reaksi 

redoks 

pada 

elektrolisis 

1. Melakukan 

pengamatan 

reaksi elektrolisis 

dalam kehidupan 

sehari–hari 

2. Melakukan 

percobaan 

elektrolisis 

beberapa larutan 

1. Tes 
Pengetahu
an Tes tulis  

a. PG 
b. Uraian 

2. Observasi 
Kegiatan 
percobaan 

3. Observasi 

1. Lembar 
Kerja Peserta 
Didik 

2. Gambar atau 
video 
peristiwa 
perkaratan 
besi 

8  x 45 

menit 
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Indikator 

pencapaian 

kompetensi 

Materi / 

submateri 

Aktivitas 

pembelajaran 

Bentuk dan 

jenis 

penilaian 

Media 
Alokasi 

waktu 

Hukum II 

Faraday 

3.6.3 Menuliskan 

reaksi redoks 

pada proses 

elektrolisis 

dari 

beberapa 

larutan 

3.6.4 Menghitung 

massa zat, 

waktu, arus 

listrik pada 

suatu 

elektrolisis 

menggunaka

n hukum 

Faraday 

3.6.5 Menerapkan 

stoikiometri 

reaksi redoks 

pada  

elektrolisis 

menggunaka

n hukum 

Faraday I dan 

II 

3.6.6 Menerapkan 

hukum 

Faraday pada 

rancangan 

penyepuhan 

benda dari 

logam 

4.6.1 mengumpul

kan 

informasi 

tentang 

proses 

penyepuha

n benda 

dari logam 

3. Hukum 

Faraday I 

4. Hukum 

Faraday II 

5. Elektroplat

ing 

3. Melakukan 

diskusi tentang 

reaksi redoks 

pada elektrolisis 

beberapa larutan  

4. Melakukan 

percobaan 

elektrolisis dan 

menghubungkann

ya dengan Hukum 

Faraday 

5. Merancang 

percobaan 

elektroplating dan 

mengujinya 

Keterampil
an 
presentasi 

4. Penilaian 
Laporan 

3. Alat dan 
bahan 
praktikum 

4. Buku Kimia 
Kelas XII 

5. Gawai 
(smartphone
/laptop) 

6. Proyektor 
digital 
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Indikator 

pencapaian 

kompetensi 

Materi / 

submateri 

Aktivitas 

pembelajaran 

Bentuk dan 

jenis 

penilaian 

Media 
Alokasi 

waktu 

4.6.2 Merancang 

prosedur 

penyepuha

n benda 

dari logam 

4.6.3 Menyajikan 

rancangan 

prosedur 

penyepuha

n benda 

dari logam 

dengan 

ketebalan 

lapisan dan 

luas 

tertentu 

 

Aktivitas 1 

Dalam kehidupan sehari-hari penerapan elektrolisis sudah menjadi hal umum. 

Terutama dalam elektroplating (pelapisan logam). Ada 2 hal utama yang 

melandasi elektroplating : 1) alasan perlindungan dan 2) alasan estetika. Alasan 

perlindungan dipakai karena proses oksidasi oksigen yang dialami hampir oleh 

semua logam yang menyebabkan korosi. Sedangkan alasan estetika terkait dengan 

nilai tambah yang akan didapat oleh suatu benda jika dilapisi oleh logam tertentu 

yang memiliki keindahan warna dan estetika. Untuk memahami konsep dasar 

elektrolisis ini, maka saudara dapat memfasilitasi peserta didik untuk melakukan 

aktivitas sesuai dengan LKPD 1 yaitu melakukan elektrolisis larutan CuSO4 dan 

NaCl. Aktivitas pembelajaran ini akan membawa saudara mengantarkan peserta 

didik mencapai indikator 3.6.1, 3.6.2, dan 3.6.3. Agar kompetensi yang diinginkan 

tercapai dengan baik, pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah discovery 

learning.  Tahapan  yang dilakukan pada aktivitas dengan pendekatan discovery 

learning sebagai berikut : 1)Pemberian rangsangan (Stimulation), 2) 

Pernyataan/identifikasi masalah (Problem Statement), 3) Pengumpulan Data 
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(data collection), 4) Pengolahan data (Data Processing), 5) Pembuktian 

(Verification), dan 6) Menarik simpulan/generalisasi (Generalization). 

Melakukan percobaan elektrolisis larutan CuSO4 dan NaCl 

Tujuan aktivitas pembelajaran  

Setelah melakukan aktivitas pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat : 

1. Menjelaskan konsep reaksi elektrolisis  

2. Menuliskan reaksi redoks pada proses elektrolisis dari beberapa larutan 

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran :2x 45  Menit 

Media, alat, dan bahan yang digunakan  

1. Buku Kimia Kelas XII 

2. Gawai (smartphone/laptop) 

3. Proyektor digital 

4. Koneksi internet 

5. Alat dan bahan praktek 

6. LKPD 1 : Elektrolisis larutan CuSO4 dan NaCl 

 

 

Apa yang saudara lakukan : 

Pemberian Rangsangan (Stimulation) 

1. Membuka kelas, mempersilahkan peserta didik berdoa, menginformasikan 

tujuan pembelajaran, membagi kelompok dengan jumlah 4–5 orang per 

kelompok. 

2. Memberikan apersepsi kepada peserta didik dengan bertanya tentang: 

konsep reaksi redoks, sel Volta dan kegunaannya. 

3. Mengajak peserta didik untuk mengamati tayangan video atau gambar 

mengenai reaksi elektrolisis dalam kehidupan sehari–hari: penyepuhan 

emas, pelapisan crom pada blok mesin motor. 
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Identifikasi Masalah (Problem Statement) 

4. Memfasilitasi peserta didik untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi 

terkait dengan tayangan pada poin 3. 

5. Memfasilitasi peserta didik untuk bertanya : “ apa tujuan penyepuhan emas 

dan pelapisan logam ?”, “apa perbedaan mendasar sel elektrolisis dan sel 

volta?”, “apakah sel elektrolisis menghasilkan listrik seperti sel volta?” 

Pengumpulan Data (Data Collection) 

6. Mengkondisikan peserta didik untuk bersiap–siap menyelidikinya dengan 

melakukan percobaan LKPD 1  Elektrolisis larutan CuSO4 dan larutan NaCl. 

7. Membagikan LKPD 1 Elektrolisis  larutan CuSO4 dan larutan  NaCl. 

8. Meminta peserta didik untuk membaca dan memahami LKPD 1. 

9. Memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan jika ada 

prosedur atau hal yang tidak dipahami pada LKPD1. 

10. Meminta peserta didik untuk memulai percobaan elektrolisis larutan CuSO4 

dan NaCl dengan memperhatikan prosedur LKPD1. 

11. Meminta peserta didik untuk mencatat data pengamatan pada lembar data 

pengamatan. 

Pengolahan Data (Data Processing) 

12. Memfasilitasi dan menstimulasi peserta didik untuk mendiskusikan hasil 

data pengamatan yang telah diperoleh dengan : 

 Mendeskripsikan pengamatan yang dilakukan 

 Memperkirakan reaksi kimia apa yang terjadi pada elektrolisis 

larutan CuSO4 dan NaCl yang telah dilakukan  

 Memfasilitasi peserta didik untuk menjawab pertanyaan–

pertanyaan yang terdapat pada LKPD1 

Pembuktian (Verification) 

13. Meminta peserta didik untuk mengkonfirmasi jawaban mereka pada LKPD 

1 dengan menggunakan referensi bahan bacaan dari hasil pencarian (buku, 

internet, dan sebagainya) melalui diskusi kelompok. 

14. Meminta peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 
 

 96 

15. Memberikan penguatan konsep elektrolisis kepada peserta didik. 

Menarik Kesimpulan (Generalization) 

16. Memfasilitasi peserta didik secara bersama–sama untuk menyimpulkan 

hasil aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan (menarik kesimpulan). 

Aktivitas 2 

 

Menurut Faraday : jumlah spesi yang mengalami oksidasi atau reduksi dalam suatu 

proses elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang dialirkan kedalam 

sel elektrolisis. Hukum Faraday ini dapat digunakan untuk menentukan massa zat 

yang terlibat atau dihasilkan pada reaksi redoks yang terjadi di dalam sel 

elektrolisis. Untuk membuktikan hal tersebut, saudara diminta untuk 

memfasilitasi peserta didik melakukan aktivitas pembelajaran pada bagian ini. 

Aktivitas pembelajaran yang dilakukan yaitu melakukan percobaan Hukum 

faraday I dan II. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran ini diharapkan akan 

membawa saudara mengantarkan peserta didik mencapai indikator 3.6.4 dan 

3.6.5. Agar kompetensi yang diinginkan tercapai dengan baik, pendekatan 

pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning.  Tahapan  yang dilakukan 

pada aktivitas dengan pendekatan discovery learning sebagai berikut : 1) 

Pemberian rangsangan (Stimulation), 2) Pernyataan/identifikasi masalah 

(Problem Statement), 3) Pengumpulan Data (Data Collection), 4) Pengolahan data 

(Data Processing), 5) Pembuktian (Verification), dan 6) Menarik 

simpulan/generalisasi (Generalization). 

 

Melakukan Percobaan Hukum Faraday I dan II 

Tujuan aktivitas pembelajaran  

Setelah melakukan aktivitas pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat : 

1. Menjelaskan Hukum Faraday I 

2. Menghitung massa endapan logam hasil reduksi katoda 
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Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran :2x 45  Menit 

Media, alat, dan bahan yang digunakan  

1. Buku Kimia kelas XII 

2. Gawai (smartphone/laptop) 

3. Proyektor digital 

4. Koneksi internet 

5. Alat dan bahan praktek 

6. LKPD 2 : Percobaan Hukum Faraday I 

 

Apa yang saudara lakukan : 

 Pemberian Rangsangan (Stimulation) 

1. Membuka kelas, mempersilahkan peserta didik berdoa 

2. Memfasilitasi dan menstimulasi peserta didik untuk melakukan  refleksi 

terhadap pembelajaran sebelumnya “apa perbedaan mendasar sel 

elektrolisis dan sel volta ?”, “apa yang membedakan hasil elektrolisis? 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Identifikasi Masalah (Problem Statement) 

4. Merefleksi pembelajaran pertemuan sebelumnya :”pada elektrolisis CuSO4 

ada bagian elektroda yang terdapat endapan berwarna coklat, endapan 

apa? Dan dapatkah dihitung jumlah massa yang mengendap?bagaimana 

caranya ?”, “faktor apa yang mempengaruhi banyaknya  endapan ?” apakah 

besarnya arus listrik yang dialirkan pada larutan berpengaruh ?”, “Apakah 

semua larutan yang dielekrolisis menghasilkan endapan ?”  

Pengumpulan Data (Data Collection) 

5. Membagikan LKPD 2 : Percobaan Hukum Faraday I dan II 

6. Mempersilahkan peserta didik untuk membaca dan memahami LKPD 2 

7. Memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal–

hal yang belum dipahami dari LKPD2. 

8. Mempersilahkan peserta didik untuk memulai percobaan sesuai dengan 

langkah–langkah pada LKPD 2. 
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17. Meminta peserta didik untuk mencatat data pengamatan pada lembar data 

pengamatan . 

Pengolahan Data (Data Processing) 

18. Memfasilitasi dan menstimulasi peserta didik untuk mendiskusikan hasil 

data pengamatan yang telah diperoleh.  

19. Membimbing dan memfasilitasi peserta didik untuk mengemukakan 

pendapatnya terkait data pengamatan yang telah diperoleh. 

Pembuktian (Verification) 

20. Meminta peserta didik menjawab pertanyaan pada LKPD 2 berdasarkan 

data pengamatan yang diperoleh dan referensi bahan bacaan dari hasil 

pencarian (buku, internet, dan sebagainya). 

21. Membimbing peserta didik untuk menjawab pertanyaan No.7 pada LKPD2 

(merancang dua sel elektrolisis dengan menggunakan sumber arus listrik 

yang sama / hukum Faraday II). Diskusikan dan perkuat pemahaman 

peserta didik dengan memberikan referensi yang diperlukan. 

22. Meminta peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

Menarik Kesimpulan (Generalization)  

23. Memfasilitasi peserta didik secara bersama–sama untuk menyimpulkan 

hasil aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan. 

Aktivitas 3 

 Beberapa alasan dilakukannya elektroplating adalah : agar lebih menarik 

(estetika), tahan karat (nilai tambah), dan lebih kuat (nilai tambah). Pada aktivitas 

pembelajaran ke 3 ini saudara memfasilitasi peserta didik untuk menerapkan 

menerapkan konsep elektrolisis hukum faraday pada rancangan pelapisan logam, 

merancang set alat pelapisan logam, merangkai alat pelapisan logam sesuai 

rancangan, melakukan pelapisan logam menggunakan alat dan  langkah kerja hasil 

rancangan, dan menghitung massa lapisan logam dengan menggunakan hukum 

Faraday. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan model pembelajaran Project 

Based Learning. Menurut Lucas, Project Based Learning atau Pembelajaran 
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Berbasis Proyek adalah model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam 

suatu kegiatan (proyek) yang menghasilkan suatu produk. Keterlibatan siswa 

mulai dari merencanakan, membuat rancangan, melaksanakan, dan melaporkan 

hasil kegiatan berupa produk dan laporan pelaksanaanya. Model pembelajaran ini 

menekankan pada proses pembelajaran jangka panjang, terlibat secara langsung 

dengan berbagai isu dan persoalan kehidupan sehari-hari, belajar bagaimana 

memahami dan menyelesaikan persoalan nyata, bersifat interdisipliner, dan 

melibatkan siswa sebagai pelaku mulai dari merancang, melaksanakan dan 

melaporkan hasil kegiatan (student centered). Model PjBL Lucas ini telah dikenal 

luas sebagai salah satu  model pembelajaran yang digunakan pada penerapan 

kurikulum 2013. Namun pada aktivitas pembelajaran ini model yang digunakan 

adalah PjBL Laboy–Rush. Berikut perbedaan sintak PjBL Lucas dan PjBL STEM 

Laboy Rush 

   Tabel 4. Perbedaan PjBL Lucas dan PjBL STEM 

Tahapan PjBL STEM (Laboy-Rush) PjBL Lucas 

Tahapan 1 Reflection 
Start with essensial 
question 

Tahapan 2 Research Design project 

Tahapan 3 Discovery Create schedule 

Tahapan 4 Application 
Monitoring the students 
and progress of project 

Tahapan 5 Communication Assess the outcome 

Tahapan 6  Evaluation the experience 

 

Oleh karena itu, aktivitas pembelajaran ini diharapkan akan membawa saudara 

mengantarkan peserta didik mencapai indikator 4.6.1, 4.6.2, dan 4.6.3. Agar 

kompetensi yang diinginkan tercapai dengan baik, pendekatan pembelajaran yang 

digunakan adalah project based learning.  Tahapan  yang dilakukan pada aktivitas 

dengan pendekatan project based learning sains technology enginering dan 

mathematics (PJbL STEM) Laboy–Rush sebagai berikut : 1)Reflection, 2)Research, 

3)Discovery, 4)Application and Comunication 

Melakukan percobaan Elektroplating 
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Tujuan aktivitas pembelajaran  

Setelah melakukan aktivitas pembelajaran ini diaharapkan peserta didik dapat : 

1. Menerapkan konsep elektrolisis hukum faraday pada rancangan pelapisan 

logam 

2. Merancang set alat pelapisan logam 

3. Merangkai alat pelapisan logam sesuai rancangan 

4. Melakukan pelapisan logam menggunakan alat dan  langkah kerja hasil 

rancangan 

5. Menghitung massa lapisan logam dengan menggunakan hukum Faraday 

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran :4 x 45  Menit 

Media, alat, dan bahan yang digunakan  

1. Buku Kimia Kelas XII 

2. Gawai (smartphone/laptop) 

3. Proyektor digital 

4. Koneksi internet 

5. Alat dan bahan praktek 

6. LKPD 3 : Elektroplating 

 

Apa yang saudara lakukan : 

Pertemuan ke 1 

 Reflection  

1. Membuka kelas dan mempersilahkan peserta didik berdoa, 

mempersilahkan peserta didik duduk sesuai kelompoknya masing–masing 

2. Melakukan refleksi pembelajaran sebelumnya : 

“elektrolisis yang dilakukan menggunakan 2 elektroda Cu, kenapa ada 

elektroda yang berkurang massanya dan ada elektroda yang bertambah?” 

;”bagaimana kalau elektroda diganti dengan logam yang berbeda ?” apakah 

hasilnya akan sama seperti sebelumnya ? “ 

3. Membagikan LKPD 3 elektroplating  

4. Melakukan refleksi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 

memberikan stimulasi kepada peserta didik. Peserta didik diminta  
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menjawab pertanyaan pada LKPD 3,Nomor 1 dan 2 (bagaimana cincin emas 

dilapisi, menyebutkan benda–benda yang dilapisi logam lainnya) 

Research 

5. Mempersilahkan peserta didik untuk mencari informasi bagaimana cara 

melapisi sendok / gelang dengan menggunakan tembaga melalui buku  

bacaan, internet dan yang lainnya.  

Discovery 

6. Meminta peserta didik untuk membuat rancangan set alat elektroplating 

sendok/gelang dengan menggunakan tembaga, serta menuliskan alat, 

bahan dan prosedur percobaannya.  

*untuk memperkuat informasi tentang elektroplating peserta didik dapat 

diminta untuk mencari informasi melalui tempat penyepuhan emas 

terdekat. Bisa dengan memvideokan langsung proses penyepuhan emas 

yang dilakukan dan mewawancara tukang sepuh nya.  

 

  

Pertemuan ke 2 

 Application and Comunication 

7. Memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan hasil rancangan 

Elektroplating sendok/gelang dengan menggunakan tembaga. 

8. Membimbing peserta didik untuk menguji hasil rancangannya  

9. Memfasilitasi peserta didik  untuk mempresentasikan hasil uji 

rancangannya. 
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Larutan yang di elektrolisis

Batu Baterai

Eleketroda Eleketroda

Statif

Klem

Tabung U

+
_

B. Lembar Kerja Peserta Didik 

Lembar Kerja Peserta Didik 1 

Elekrolisis Larutan CuSO4 dan Larutan NaCl 

Tujuan : Menjelaskan konsep reaksi elektrolisis dan Menuliskan reaksi  

redoks pada proses elektrolisis dari beberapa larutan 

 
 
Alat dan bahan  

Alat: 
1. Tabung U 
2. Elektroda karbon  
3. Batu baterai 9 Volt 
4. Statif dan klem boshead 
5. Pipet tetes 
6. Kabel dan pencepit buaya 

Bahan : 
1. Larutan CuSO4 0,1 M 
2. Larutan NaCl 0,1 M 
3. Larutan KI 
4. Larutan Indikator universal 
5. Larutan indikator PP 

 
 

Langkah Kerja  
1. Pasang alat elektrolisis seperti terlihat pada gambar berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Set alat elektrolisis 

 

Elektroda Elektroda  
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2. Isi tabung U dengan larutan CuSO4 0,1 M hingga ¾ volume tabung. Amati 

warna larutannya dan catat dilembar pengamatan  

3. Masukkan elektroda karbón pada masing-masing mulut tabung U dan 

teteskan 2 tetes larutan indikator universal. Amati warna yang terjadi! 

Catat di lembar pengamatan  

4. Berikan sumber arus listrik pada elektroda tunggu selama  2 menit.Amati 

gejala yang terjadi dan perubahan warna indikator pada elektroda (-) 

katoda dan  elektroda (+) anoda ! 

5. Bersihkan tabung U yang sudah digunakan 

6. Isi tabung U dengan larutan NaCl 0,1 M hingga ¾ volume tabung. Amati 

warna larutannya dan catat dilembar pengamatan  

7. Celupkan kedua elektroda karbon ke dalam masing-masing tabung U dan 

hubungkan elektroda itu dengan sumber arus listrik selama kira-kira 2 

menit. Catat perubahan yang terjadi pada tiap-tiap  elektroda ! 

8. Teteskan 2 tetes larutan indikator fenolftalein. Amati warna yang terjadi! 

 
Data Pengamatan  

Elektrolisis larutan CuSO4 Elektrolisis larutan NaCl 
 Katoda (–) Anoda (+)  Katoda (–) Anoda (+) 
Warna 
larutan 
CuSO4 

  Warna 
larutan 
NaCl 

  

Warna 
larutan 
CuSO4+ 
indikator 
universal 

  Warna 
larutan 
NaCl+ 
indikator 
PP 

  

 

Pertanyaan  

1. Jelaskan perbedaan yang terjadi sebelum elektroda dialiri arus listrik 

dengan setelah di aliri arus listrik! 

2. Tuliskan reaksi katoda, anoda, dan reaksi sel dari  elektrolisis larutan CuSO4 

dan Larutan NaCl! 

3. Berdasarkan data pengamatan jelaskan kenapa terjadi perubahan warna 

larutan di sekitar elektroda? 
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4. Jika larutan CuSO4 dan NaCl diganti dengan larutan berikut, bagaimana 

reaksi redoks yang terjadi di katoda dan anoda : 

a. Larutan kalium iodida 

b. Larutan H2SO4 

c. Larutan AgNO3  

5. Buat kesimpulan terhadap percobaan yang anda buat! 
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Lembar Kerja Peserta Didik 2 

Hukum Faraday I dan II 

Tujuan 

1. Menjelaskan Hukum Faraday 1 

2. Menghitung massa endapan logam hasil reduksi katoda 

Alat dan Bahan 

Alat : 

1. Gelas kimia 250 mL 

2. Plat tembaga 

3. Baterai 9 Volt 450 mA 

4. Kabel  

5. Amplas  

6. stopwatch 

Bahan : 

1. Larutan CuSO4 0,1 M 

2. Plat tembaga 

 

 

Langkah Kerja 

1. Timbang dan bersihkan pelat tembaga. 

2. Susunlah alat seperti pada Gambar 2. 

 

 

 

 

Gambar 4. Set alat elektroplating 
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3. Celupkan elektroda kedalam larutan CuSO4 dan catat data pengamatan 

pada tabel berikut : 

Waktu Massa  Katoda Massa Anoda 

5 menit   

20 menit   

35 menit   

*timbang plat tembaga tiap 15 menit dan jangan lupa untuk 
menghentikan stopwatch ketika elektrolisis dihentikan dan jalankan 
kembali stopwatch ketika elektrolisis dimulai kembali 
 

Jawablah pertanyaan berikut untuk menarik kesimpulan: 

1. Elektrode manakah yang berperan sebagai katode dan anode? 

2. Kenapa ada elektroda yang berkurang beratnya ada elektroda yang bertambah 

beratnya?  

3. Tuliskan reaksi redoks yang terjadi pada katoda dan anoda! 

4. Bagaimana pengaruh waktu dihubungkan dengan perubahan massa 

elektroda? 

5. Bagaimana jika sumber arus listrik yang digunakan di ganti dengan aki atau 

baterai yang memiliki kapasitas lebih besar? Jelaskan pengaruhnya!  

6. Hitung massa yang dihasilkan dengan menggunakan persamaan Hukum 

Faraday! Bandingkan data pengamatan dan perhitungan! 

7. Rancanglah dua sel elektrolisis dengan menggunakan sumber arus listrik yang 

sama dan dirangkai seri !Diskusikan dengan kelompok anda!  

Sel Elektrolisis A : anoda Cu ; katoda besi 

Sel Elektrolisis B : anoda Ag ; katoda besi 

8. Presentasikan hasil rancangan kelompok anda! 
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Lembar Kerja Peserta Didik 3 

Elektroplating  

Tujuan  

1. menerapkan konsep elektrolisis hukum faraday pada rancangan pelapisan 

logam 

2. merancang set alat pelapisan logam 

3. merangkai alat pelapisan logam sesuai rancangan 

4. melakukan pelapisan logam menggunakan alat dan  langkah kerja hasil 

rancangan 

5. Menghitung massa lapisan logam dengan menggunakan hukum Faraday 

 

Perhatikan Gambar Berikut ! 

Reflection  

 

 

 

 

 

1. Menurut anda bagaimana caranya agar cincin disebelah kiri bisa berubah 

warna menjadi seperti cincin disebelah kanan? Jelaskan ! 

 

 

 

 

2. Apakah anda pernah melihat perhiasan atau benda lainnya yang 

merupakan hasil elektroplating atau dilapisi logam lain? 
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Coba diskusikan dan tuliskan pada tabel berikut ! 

 
Nama Benda 

 
Logam Asli Logam Pelapis 

   

   

   

 

Research 

3. Sediakan 1 buah sendok atau 1 buah gelang besi. Bagaimana Jika kedua 

benda itu akan dilapisi oleh tembaga? Cari informasi yang mendukung 

dengan menggunakan buku dan internet.  
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Discovery 

4. Setelah anda mencari informasi yang mendukung bagaimana cara melapisi 

benda dengan logam pada poin 4, silahkan anda buat rancangan prosedur 

percobaan elektroplating sendok atau gelang tersebut, jangan lupa untuk 

menuliskan alat dan bahan yang diperlukan. (larutan apa yang digunakan, 

logam apa sebagai elektrodanya, besar sumber listrik yang digunakan dan 

sebagainya) 

Rancangan Elektroplating Sendok / Gelang dengan Tembaga  

Set alat yang dibutuhkan, susunan alat dan sumber listrik, penempatan 

sendok / gelang yang akan dilapisi 

 

 

 

Alat : 

Alat apa saja yang dibutuhkan  

Bahan :  

Larutan elektrolit yang digunakan, 

logam yang digunakan untuk 

melapisi 

 

Langkah Kerja : 

Urutan langkah yang dilakukan ketika proses elektroplating dilakukan  
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Aplication and Communication 

5. Presentasikan hasil rancangan sel elektrolisis dan prosedur percobaan 

elektroplating sendok atau besi yang telah anda buat !  

6. Setelah berdiskusi dan mendapat masukan terkait rancangan yang telah 

dipresentasikan, lakukan percobaan dengan menggunakan rancangan dan 

prosedur yang telah diperbaiki ! 
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C. Bahan Bacaan 

Elektrolisis 

Proses penyepuhan logam-logam merupakan proses elektrolisis. Untuk terjadinya 

proses elektrolisis diperlukan energi listrik dari sumbernya. Dengan demikian, 

pada elektrolisis terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi kimia. 

Reaksi redoks yang mengakibatkan terjadinya perubahan energi kimia menjadi 

energi listrik, atau sebaliknya merupakan proses elektrokimia. Proses penyepuhan 

perhiasan dari tembaga oleh emas atau perak. Proses ini dikenal dengan nama 

electroplating/penyepuhan. Electroplating/penyepuhan adalah pelapisan logam 

mulia terhadap logam biasa menggunakan sel elektrolisis untuk memperindah 

penampilan dan mencegah korosi. Benda yang akan disepuh dijadikan katoda, dan 

logam penyepuh sebagai anoda. Larutan elektrolit yang digunakan adalah larutan 

elektrolit dari logam penyepuh. Sel elektrolisis merupakan kebalikan dari sel volta, 

yakni menerapkan arus listrik searah untuk mendorong agar terjadi reaksi 

elektrokimia di dalam sel elektrolisis tersebut. 

 

Gambar 5. Penyepuhan emas disalah satu toko emas 
(sumber : https://www.antarafoto.com/bisnis/v1301557801/jasa-penyepuhan-emas) 

 

Elektrolisis artinya penguraian suatu zat akibat arus listrik. Zat yang terurai dapat 

berupa padatan, cairan, atau larutan. Arus listrik yang digunakan adalah arus 

searah. Dalam peristiwa ini, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. 

Dalam sel elektrolisis, terdapat bagian-bagian yang disebut elektroda dan 

elektrolit.  

https://www.antarafoto.com/bisnis/v1301557801/jasa-penyepuhan-emas
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Tempat berlangsungnya reaksi reduksi dan oksidasi dalam sel elektrolisis sama 

seperti pada sel volta, yaitu anoda (reaksi oksidasi) dan katoda (reaksi reduksi). 

Perbedaan sel elektrolisis dan sel volta terletak pada kutub elektroda. Pada sel 

volta, anoda (–) dan katoda (+), sedangkan pada sel elektrolisis sebaliknya, anoda 

(+) dan katoda (–).  

Jika elektroda-elektroda tersebut dihubungkan dengan arus listrik searah maka 

ion-ion positif (kation) yang terdapat dalam elektroit akan tertarik ke elektroda 

yang bermuatan negatif (katoda). Sedangkan, ion-ion negatif (anion) akan tertarik 

ke elektroda positif (anoda) seperti ditunjukkan pada Gambar 4 

 

Gambar 6. Aliran ion-ion pada sel elekrolisis 
Sumber : Sentot B. Raharjo, 2008, Kimia Berbasis Eksperimen 3 

 

Reaksi di Katoda 

Pada katode terjadi reaksi ion-ion positif (kation) mengikat elektron–elektron 

yang berasal dari sumber arus. Zat yang terbentuk dari hasil reaksi ini akan 

melekat pada batang katode, kecuali jika zat yang dihasilkan berbentuk gas. 

Apabila zat hasil reaksi berfase gas maka akan keluar sebagai gelembung-

gelembung gas di sekitar batang katode yang selanjutnya akan bergerak ke 

permukaan sel elektrolisis. Dalam larutan, ion positif menuju ke katode dan ion 

negatif ke anode. 
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Di katoda terjadi persaingan antara kation dan air untuk mengalami reaksi 

reduksi. Untuk kation yang mempunyai potensial reduksi lebih besardibanding air, 

berarti kation tersebut direduksi. Sedangkan jika potensial reduksi kation lebih 

kecil dibanding air, maka H2O yang berhak direduksi. Untuk itu kita harus 

mengetahui posisi H2O dalam deret volta. Posisi H2O dalam deret volta terdapat di 

antara Mn dan Zn. 

... Ca Na Mg Al Mn H2O Zn Fe Ni Sn .... 

yang direduksi H2O   yang direduksi kation tersebut 

1. Ion hidrogen (H+) 

Ion hidrogen direduksi menjadi molekul gas hidrogen. 

Reaksi: 2 H+(aq) + 2 e– → H2(g) 

2. Ion-ion logam 

a. Ion-ion logam alkali/alkali tanah, seperti Li+, K+, Na+, Ba2+, Sr2+, dan Ca2+ 

tidak mengalami reduksi karena E° logam < E° air maka air sebagai 

penggantinya yang akan mengalami reduksi. 

Reaksi: H2O(l) + 2 e– → H2(g) + 2 OH–(aq) 

b. Ion-ion logam selain alkali/alkali tanah, seperti Ni2+, Cu2+, dan Zn2+ akan 

mengalami reduksi menjadi logam. 

Mn+ + n e– → M 

Contoh: Cu2+(aq) + 2 e– → Cu(s) 

Ni2+(aq) + 2 e– → Ni(s) 

Reaksi Leburan Garam di Katoda  

Apabila leburan garam yang dielektrolisis maka ion logam penyusun garam 

tersebut akan direduksi menjadi logam. Pada elektrolisis leburan ini tidak 

bergantung dengan potensial potensial elektrodanya. Sehingga semua garam yang 
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wujudnya leburan kationnya akan direduksi di katoda. Contohnya, NaCl(l) dan 

MgCl2 

Reaksi : Na+(l) + e– → Na(s) 

   Mg2+(l) + 2e–  → Mg(s) 

Reaksi di Anoda  

Di anode terjadi reaksi oksidasi, untuk ini terjadi persaingan antara anion dan air. 

Idealnya untuk anion dengan potensial reduksi kecil atau dengan potensial 

oksidasi besar, maka anion tersebut dioksidasi. Sedangkan untuk anion dengan 

potensial reduksi besar atau potensial oksidasi kecil, maka H2O yang dioksidasi. 

Hanya saja kebanyakan urutan potensial reduksi yang mudah untuk diingat adalah 

kation bukan anion. Untuk memudahkan mengingat, kita lihat ada 2 golongan 

anion, yaitu anion yang mengandung O, seperti SO42–, NO3–, C1O4– maka yang 

dioksidasi adalah H2O. Ini disebabkan karena anion tersebut sukar dioksidasi 

(Ingat, reaksi oksidasi dengan oksigen). Berarti anion ini sudah maksimum 

mengikat atom O sehingga tidak bisa lagi dioksidasi. Biloks S pada SO4–, biloks N 

pada NO3-, atau biloks Cl pada ClO4– sudah merupakan bilangan oksidasi terbesar, 

sehingga biloksnya tidak bertambah (tidak dapat melakukan oksidasi). Sedangkan 

anion yang tidak mengandung O, seperti Cl–, Br–, I–, dan OH– maka yang dioksidasi 

adalah anion tersebut.  

Proses oksidasi di anoda sebagai berikut : 

1. Ion hidroksida (OH–) akan teroksidasi menjadi H2O dan O2. 

Reaksinya: 4 OH–(aq) → 2 H2O(l) + O2(g) + 4 e– 

2. Ion sisa asam 

a. Ion sisa asam yang tidak beroksigen, seperti Cl–, Br–, I– akan teroksidasi 

menjadi gasnya Cl2, Br2, I2. 

Contoh: 2 Cl–(aq) → Cl2(g) + 2 e– 

 2 X–→ X2 + 2 e– 
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b. Ion sisa asam yang beroksigen, seperti SO42–, NO3–, PO43– tidak 

teroksidasi. Sebagai gantinya air yang teroksidasi. 

Reaksi: 2 H2O(l) → 4 H+(aq) + O2(g) + 4 e– 

 

Jika anodenya terbuat dari logam lain (bukan Pt, C, atau Au) maka anode akan 

mengalami oksidasi menjadi ionnya. Contohnya, jika anode terbuat dari Ni, Ni akan 

teroksidasi menjadi Ni2+. 

Reaksi: Ni(s) → Ni2+(aq) + 2 e– 

Hukum Faraday I 

Massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrode selama proses elektrolisis 

berbanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan. 

𝒘 ≈ Q 

Muatan listrik sama dengan arus listrik dikalikan waktu 

𝐰 = 𝐢 × 𝐭 

Muatan listrik (Q) yang digunakan dalam elektrolisis berbanding lurus dengan 

jumlah mol elektron yang terlibat dalam reaksi redoks (ne). Secara eksperimen 

diperoleh bahwa 1 mol elektron memiliki muatan listrik sebesar 96.500 coulomb. 

Nilai muatan listrik elektron ini ditetapkan sebagai konstanta Faraday (F). Jadi, 

hubungan ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

Q = n × F 

Hukum Faraday II 

Jika sejumlah arus listrik yang sama dialirkan ke dalam beberapa sel elektrolisis 

maka massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama elektrolisis 

berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut. 
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W ≈ e 

𝒘𝟏

𝒘𝟐
=

𝐞𝟏

𝐞𝟐
 

Massa ekivalen zat adalah massa zat dengan jumlah mol setara secara stoikiometri 

dengan 1 mol elektron. Massa atom relatif dari suatu unsur tersebut dibagi dengan 

perubahan bilangan oksidasi yang dialami dalam reaksi elektrolisis.  

𝐞 =
𝐀𝐫

𝐧
 

Jika persamaan pada hukum Faraday I dihubungkan dengan persamaan pada 

hukum Faraday II maka didapatkan persamaan : 

𝐰 =
𝐞 𝐱 𝐢 𝐱 𝐭

𝟗𝟔𝟓𝟎𝟎
 

W : massa zat yang diendapkan 

‘e : massa ekivalen  

‘i : arus listrik (ampere) 

‘t: waktu elektrolisis (detik) 

 

Contoh soal : 

Berapa gram logam Cu (Ar = 63,5) dapat diendapkan jika arus listrik sebesar  5 

ampere dilewatkan dalam larutan CuSO4 selama 2 jam? Tetapan Faraday = 96.500 

coulomb. 

Jawab :  

Reaksi reduksi tembaga di katoda : 

Cu2+(aq) + 2e → Cu(s) 

Massa ekivalen (e)=
63,5

2
 = 31,75 gr/mol 

w =
31,75 x 5 x 2x3600

96500
  

w = 5,92 gram 
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

Bagian ini memuat beberapa contoh soal Elektrolisis  yang muncul di UN tiga tahun 

terakhir dan kurang berhasil dijawab oleh peserta didik. Selain itu, bagian ini 

memuat pembahasan tentang cara mengembangkan soal HOTS yang disajikan 

dalam bentuk pemodelan agar dapat dijadikan acuan oleh Saudara ketika 

mengembangkan soal untuk topik ini. Saudara perlu mencermati dengan baik 

bagian ini, sehingga Saudara terampil mengembangkan soal HOTS pada topik 

Elektrolisis. 

A. Pembahasan Soal-soal 

Topik reaksi elektrolisis merupakan topik yang muncul pada soal UN di tiga tahun 

terakhir. Berdasarkan hasil analisis PAMER UN, topik ini termasuk yang kurang 

berhasil dijawab oleh peserta didik di lingkup nasional. Berikut ini pembahasan 

soal-soalnya.  

Soal UN tahun 2016 

1. Proses pemurnian tembaga dilakukan dengan cara elektrolisis. Tembaga kotor 

dijadikan sebagai anoda, sedangkan tembaga murni sebagai katoda. Arus 

sebesar 10 ampere dialirkan pada sel elektrolisis tembaga. Lamanya waktu 

yang diperlukan agar dikatoda dihasilkan endapan Cu sebanyak 12,70 gram 

(Ar Cu=63,5; IF=96.500 coulomb) adalah .... 

A. 9.650 detik 

B. 7.720 detik 

C. 5.790 detik 

D. 3.860 detik 

E. 1.930 detik 
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Kunci Jawaban : D 

Pembahasan : 

Reduksi Cu2+ : Cu2+ + 2e → Cu 

Ae =
63,5

2
  = 31,75 

W = 
𝑒× 𝑖× 𝑡

96500
 

 

12,70 = 
31,75 ×10× 𝑡

96500
 

 

 

𝑡 =
  12,70 × 96500

31,75 × 10
 

 
 
 
𝑡 = 3860 𝑠 

 

 

Soal UN tahun 2017 

1. Perhatikan reaksi elektrolisis berikut ini! 

(1) Elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda C. 

(2) Elektrolisis larutan K2SO4 dengan elektroda C. 

(3) Elektrolisis leburan CaCl2 dengan elektroda Pt. 

(4) Elektrolisis leburan CuCl2 dengan elektroda C. 

Reaksi yang sama terjadi di katoda terdapat pada reaksi nomor .... 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (1) dan (4) 

D. (2) dan (3) 

E. (3) dan (4) 

 

Kunci Jawaban : A 

Pembahasan : 

Reaksi Katoda : reduksi 

Reaksi pada larutan NaCl dan larutan K2SO4 akan menghasilkan reaksi yang 

sama di katoda yaitu reduksi air, karena Na+ dan K+ tergolong ion dari golongan 

logam aktif (reduktor kuat) 

Reaksi reduksi air : 2H2O + 2 e → H2 + 2OH– 
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Soal UN tahun 2018 

1. Elektrolisis suatu larutan menghasilkan reaksi sebagai berikut: 

Katoda (–)  : Ni2+(aq) +  2 e–→ Ni(s) 

Anoda   (+) :  2H2O(l)   → O2(g) + 4H+(aq) + 4e– 

Reaksi Sel   :  2Ni2+(aq) + 2H2O(l)   →   2 Ni(s) + O2(g) + 4H+(aq) 

Gambar yang tepat untuk peristiwa elektrolisis di atas adalah .... 

 
A. 

 

D. 

 
B. 

 

E. 

 
C. 

 

  

 
Kunci Jawaban : B 
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Pembahasan : 

Katoda (–)  : Ni2+(aq) +  2 e–→ Ni(s) 

Anoda   (+) :  2H2O(l)   → O2(g) + 4H+(aq) + 4e– 

Reaksi Sel   :  2Ni2+(aq) + 2H2O(l)   →2 Ni(s) + O2(g) + 

4H+(aq) 

Rancangan sel elektrolisis yang paling benar sesuai 

dengan reaksi  katoda dan anoda yang terjadi  

Di katoda Ni2+ tereduksi pada elektroda inert (C) 

Di anoda H2O teroksidasi karena SO42– tidak 

teroksidasi pada elektroda inert (C) 

 

 

 

2. Kunci yang terbuat dari besi akan disepuh dengan logam emas menggunakan 

kuat arus 10 ampere selama 9650 detik, seperti gambar berikut. 

 
 

Pada reaksi penyepuhan kunci besi dengan logam emas diperlukan arus 

listrik 0,015 Faraday, massa logam emas yang melapisi kunci besi tersebut 

adalah …. (Ar Au = 197) 

A. 0,0985 gram 

B. 0,2985 gram 

C. 0,9850 gram 

D. 2,9850 gram 

E. 9,8600 gram 

 

Kunci Jawaban :  C 

 
 
 

https://1.bp.blogspot.com/-zyxFo9f1MR8/W97TRYGQRxI/AAAAAAAAJNo/PBgWe-fqA2sGEYIFrX71_MrOHvkfhdNbwCLcBGAs/s1600/P2+No+27.jpg
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Pembahasan  : 

Reduksi Au3+ : Au3+ + 3e → Au 

Ae =
197

3
  = 65,67 

W = 
65,67× 10× 9650

96500
 

W = 65, 67 
 

 

𝑤 = e ×F 

𝑤 = 65,67 × 0,015 

𝑤 = 0,9850 gram  

 

*data nya kelebihan , 

seharusnya hasilnya 

sama dengan hitungan 

yang pertama 

 

 

Soal UN tahun 2019 

1. Gas klorin dapat dibuat melalui proses Down dengan reaksi: 

(–): Na+(l) + 1e–  → Na(s) 

(+): Cl–(l) → ½ Cl2(g) + 1e–  

Perhatikan beberapa pernyataan berikut! 

1) Gas O2 dihasilkan di katode 

2) Logam Cu atau Ag dapat dijadikan sebagai anode 

3) Gas klorin dihasilkan di anode 

4) Sumber utama pembuatan gas tersebut adalah garam batu. 

Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor ..... 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (2) dan (3) 

D. (2) dan (4) 

E. (3) dan (4) 

 

Kunci Jawaban : E 

Pembahasan : 

Di katode hanya dihasilkan logam Na 

Di anode dihasilkan gas klorin 

Logam yang digunakan sebagai anode syaratnya memiliki potensial reduksi 
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standar yang lebih positif dibanding potensial reduksi standar dari Cl. Logam 

tersebut harus lebih sulit teroksidasi dibanding Cl, karena tujuannya adalah 

mengoksidasi Cl. Jadi Cu dan Ag tidak dapat dijadikan sebagai anode karena 

memiliki Eo  reduksi lebih negatif, bila lebih negatif maka ia lebih mudah 

teroksidasi dibanding Cl. 

Bila diperiksa pada tabel potensial reduksi dapat disusun reaksi oksidasi: 

Cu → Cu2+ + 2e–  Eo  = –0,34 

Cu → Cu+ + e–  Eo  = –0,52 

Ag → Ag+ + e–  Eo  = –0,80 

2Cl– → Cl2 + 2e–  Eo  = –1,36 

Sumber utama pembuatan gas klorin adalah garam NaCl yang secara 

komersial akan digunakan garam batu. 

 

 

B. Pengembangan Soal HOTS 

Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator 

pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar pengetahuan. 

Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar Saudara dapat 

melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal. 

Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi yang 

telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk mengukur 

indikator kunci pada level kognitif yang tergolong HOTS. 

Jenis sekolah  : SMA Negeri  
Kelas   : XII 
Mata pelajaran  : Kimia  

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 

Soal 
Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 Menerapkan 
stoikiometri 
reaksi redoks 
dan hukum 

Kimia Fisik Hukum 
Faraday 1 

Diberikan 
wacana 
tentang 
proses 
down 

1 LK3 Pilihan 

Ganda 
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No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 

Soal 
Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

Faraday 
untuk 
menghitung 
besaran-
besaran yang 
terkait sel 
elektrolisis                  

logam 
natrium, 
data arus 
listrik, 
waktu. 
Peserta 
didik dapat 
menentuka
n massa 
logam 
natrium 
yang 
dihasilkan 
dengan 
hukum 
faraday I 

2 Menerapkan 
stoikiometri 
reaksi redoks 
dan hukum 
Faraday 
untuk 
menghitung 
besaran-
besaran yang 
terkait sel 
elektrolisis 

Kimia Fisik Hukum 
Faraday 2 

Diberikan 2 
diagram sel 
elektrolisis 
dengan 
arus listrik 
yang sama, 
peserta 
didik dapat 
menentuka
n massa 
logam yang 
diendapkan 
dengan 
menggunak
an hukum 
Faraday 2 

2 LK3 Pilihan 

Ganda 

3 Menerapkan 
stoikiometri 
reaksi redoks 
dan hukum 
Faraday 
untuk 
menghitung 
besaran-
besaran yang 
terkait sel 
elektrolisis 

Kimia Fisik Hukum 
Faraday 1 

Diberikan 
gambar 
proses hall 
herault 
pembuatan 
Alumunium
, Peserta 
didik dapat 
menuliskan 
reaksi 
elektrolisis 
pada 
katoda dan 
anoda serta 
menentuka
n jumlah 
alumunium 

3 LK 3 Uraian  
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No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 

Soal 
Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

yang 
dihasilkan 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XII Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran :  KIMIA Nama Penyusun :    

KOMPETENSI 

DASAR  
Buku Sumber :  

Pengetahuan/ 

Pemahaman 
Aplikasi Penalaran 

Menerapkan 
stoikiometri 
reaksi redoks 
dan hukum 
Faraday untuk 
menghitung 
besaran-
besaran yang 
terkait sel 
elektrolisis                  

 

Nomor 

Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

 
 

 
Gambar pembuatan natrium dengan proses down 

Natrium diperoleh dengan cara elektrolisis lelehan NaCl yang 
dikenal  dengan Proses Down. Titik leleh senyawa NaCl cukup 
tinggi (801°C), sehingga diperlukan jumlah energi yang besar 
untuk melelehkan padatan NaCl. Dengan menambahkan zat aditif 
CaCl2, titik leleh dapat diturunkan menjadi sekitar 600°C, 
sehingga proses elektrolisis dapat berlangsung lebih efektif tanpa 
pemborosan energi.Reaksi yang terjadi sebagai berikut. 
Katode : 2 Na+(l) + 2 e– → 2 Na(l) 
Anode : 2 Cl–(l) → Cl2(g) + 2 e– 
Reaksi sel : 2 Na+(aq) + 2 Cl–(aq) → 2 Na(l) + Cl2(g) 
Jika pada proses elektrolisis leburan NaCl ini di alirkan lisrik 
sebesar 100 A  selama 12 jam, massa natrium yang dihasilkan 
adalah... (Ar Na : 23) 

A. 1,029 Kg 
B. 10,29 Kg 
C. 100,29 Kg 
D. 102,9 Kg 
E. 105,9 Kg 

LINGKUP 

MATERI 

Kimia Fisik 
 

MATERI 

Hukum Faraday I 

 

Kunci 

Jawaban 

A 
INDIKATOR 

SOAL 

Diberikan wacana 
tentang proses 
down logam 
natrium, data 
arus listrik, 
waktu. Peserta 
didik dapat 
menentukan 
massa logam 
natrium yang 
dihasilkan 
dengan hukum 
faraday I 

 

√   
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XII Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran :  KIMIA Nama Penyusun :    

KOMPETENSI 

DASAR  
Buku Sumber :  

Pengetahuan/ 

Pemahaman 
Aplikasi Penalaran 

Menerapkan 
stoikiometri 
reaksi redoks 
dan hukum 
Faraday untuk 
menghitung 
besaran-
besaran yang 
terkait sel 
elektrolisis                  

 

Nomor 

Soal 

2 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

 

Sejumlah arus listrik yang sama dialirkan ke dalam dua sel 

elektrolisis yang berbeda sesuai gambar berikut: 

 

 

 

 

Jika dalam larutan NiSO4 terendapkan 17,7 gram logam (Ar = 

59), maka pada larutan CrCl3 akan diperoleh endapan Cr (Ar 

= 52) sebanyak… 

A. 5,8 gram 
B. 10,4 gram 
C. 15,8 gram 
D. 25,9 gram 
E. 28,9 gram 

 

 

 

LINGKUP 

MATERI 

Kimia Fisik 
 

MATERI 

Hukum Faraday II 

 

Kunci 

Jawaban 

B 

INDIKATOR 

SOAL 

Diberikan 2 
diagram sel 
elektrolisis 
dengan arus 
listrik yang sama, 
peserta didik 
dapat 
menentukan 
massa logam yang 
diendapkan 
dengan 
menggunakan 
hukum Faraday 2 

 

Ahsgah 

√   

Ni Cr 

LarutanNiSO4 Larutan CrCl3 

elektroda 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XII Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran :  KIMIA Nama Penyusun :    

KOMPETENSI 

DASAR  
Buku Sumber :  

Pengetahuan/ 

Pemahaman 
Aplikasi Penalaran 

Menerapkan 
stoikiometri 
reaksi redoks 
dan hukum 
Faraday untuk 
menghitung 
besaran-
besaran yang 
terkait sel 
elektrolisis                  

 

Nomor 

Soal 

3 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

 

Pada proses pembuatan Alumunium, Al2O3 murni dicampur 

dengan kriolit Na3AlF6 untuk menurunkan titik leleh Al2O3. 

Dinding bejana untuk elektrolisis terbuat dari besi yang 

dilapisi grafit sekaligus sebagai katoda. Sebagai anodanya 

digunakan batang-batang karbon yang dicelupkan ke 

dalam campuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larutan Al2O3 dalam kriolit dimasukkan ke dalam  sel Hall-
Heroult, kemudian dialiri listrik. Ion Al3+ direduksi di 
katoda menjadi Al cair dan ion O2- dioksidasi di anoda 
menjadi gas oksigen.  
Reaksi yang terjadi: Al2O3(l) → 2Al3+(l) + 3O2–(l),   

a. tentukan reaksi yang terjadi pada katoda dan 
anoda 

b. Jika arus listrik sebesar  10 A dialiri kedalam sel 
tersebut selama 10 jam , berapa gram Alumunium 
dihasilkan ? 

 

 

 

LINGKUP 

MATERI 

Kimia Fisik 
 

MATERI 

Hukum Faraday I 

 

INDIKATOR 

SOAL 

Diberikan gambar 
proses hall 
herault 
pembuatan 
Alumunium, 
Peserta didik 
dapat menuliskan 
reaksi elektrolisis 
pada katoda dan 
anoda serta 
menentukan 
jumlah 
alumunium yang 
dihasilkan 

 

 

√   
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Pedoman penskoran  

Kunci Jawaban Skor 

Katoda : Al3+(l)  + 3 e → Al(s) 

Anoda : O2–(l) → O2(g) + 2 e 

25 

25 

Reduksi Al3+ :   Al3+ + 3e → Al  

Ae = 
27

3
  = 9 

 

W = 
𝑒 × 𝑖 × 𝑡

96500
 

 

W = 
9 × 10 × 10𝑥3600

96500
 

w = 33,57 gram 

 

10 

10 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

C. Refleksi Pembelajaran  

Pada bagian ini Saudara akan melaksanakan refleksi dalam proses pembelajaran 

materi Reaksi Redoks. Refleksi pembelajaran dilakukan dengan melihat  

kesesuaian antara proses pembelajaran, peserta didik, penilaian, dan ketercapaian 

KD.  

1. Apakah kegiatan membuka pelajaran dapat mengarahkan dan mempersiapkan 

peserta didik mengikuti pelajaran dengan  baik? 

2. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap materi/bahan ajar yang disajikan 

sesuai  dengan yang diharapkan? (Apakah materi terlalu tinggi, terlalu rendah, 

atau sudah sesuai dengan kemampuan awal peserta didik?) 

3. Bagaimana respons Saudara terhadap media pembelajaran yang digunakan? 

(Apakah media sesuai dan mempermudah peserta didik menguasai 

kompetensi/materi yang diajarkan?)     
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4. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap aktivitas pembelajaran yang telah 

dirancang ?        

5. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap pendekatan, model pembelajaran, 

metode, dan teknik pembelajaran yang digunakan ?  

6. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap teknik pengelolaan kelas yang akan 

dilakukan (perlakuan guru terhadap peserta didik dalam mengatasi masalah 

dan memotivasi peserta didik)?  

7. Apakah Saudara dapat menangkap penjelasan/instruksi yang diberikan pada 

bagian aktivitas pembelajaran  ?    

8. Bagaimanakah tanggapan Saudara terhadap latihan atau penilaian yang 

dikembangkan ?        

9. Apakah Saudara telah mencapai penguasaaan kemampuan pembelajaran yang 

telah dikembangkan ?       

10. Apakah kegiatan menutup pelajaran yang dikembangkan dapat meningkatkan 

penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran?  

11. Apakah Aktivitas pembelajaran yang dirancang dapat mencapai kompetensi 

dasar (KD) pada meteri terpilih sebagaimana mestinya? (Jika tidak 

seluruhnya, apakah Saudara akan melakukan penyesuaian aktivitas 

pembelajaran pembelajaran dalam rencana pembelajaran?) 
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KESIMPULAN 

Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.6. Menerapkan stoikiometri 

reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang 

terkait sel elektrolisis 4.6 Menyajikan rancangan prosedur penyepuhan benda dari 

logam dengan ketebalan lapisan dan luas tertentu. Berdasarkan KD pengetahuan 

dapat diketahui bahwa indikator yang dikembangkan perlu mencapai level 

aplikasi (C3). KD ini  dapat  Saudara kembangkan untuk melatih kemampuan 

berpikir tingkat tinggi peserta didik. Adapun KD keterampilan menuntut Saudara 

memfasilitasi peserta didik berkreasi. Hal ini menantang Saudara untuk 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan 

kreativitasnya dan menghasilkan produk berupa rancangan prosedur penyepuhan 

logam. 

Penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik memerlukan 

proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas pembelajaran pada 

topik elektrolisis ini menggunakan pembelajaran saintifik model discovery 

learning, dan project based learning dengan metode praktik dan diskusi melalui 

empat kali pertemuan. Seperti telah diketahui, kedua model pembelajaran ini 

merupakan model yang dapat membekalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

kepada peserta didik. Ketika implementasi, pembelajaran juga dipandu dengan 

menggunakan LKPD yang dirancang untuk memudahkan penguasaan konsep 

sesuai tingkat kognitifnya dan penguasaan keterampilan yang mengedepankan 

konstruktivisme. Artinya, peserta didik memperoleh konsep dengan 

merumuskannya terlebih dahulu. 

Adapun konten yang dikembangkan pada Elektrolisis terdiri atas: 1) Konsep 

elektrolisis; 2) Reaksi elektrolisis; 3)hukum Faraday I;  4) hukum Faraday II; 5) 

Elektroplating. 

Topik ini merupakan konten yang kaya akan pengetahuan kontekstual bagi 

peserta didik. Artinya, Saudara dapat mendorong serta memfasilitasi peserta didik 
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untuk menemukan fenomena di kehidupan sehari-hari yang berkaitan topik ini. 

Sebagai contoh aplikasi dunia nyata, unit ini menyajikan aplikasi elektrolisis dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik dapat memahami prinsip dan juga 

manfaat dari Elektrolisis. 

Berkaitan dengan penilaian, topik ini muncul dalam instrumen tes UN selama tiga 

tahun terakhir. Jenis pertanyaan yang diajukan masih didominasi pada taraf level 

kognitif (LK1) pengetahuan dan pemahaman (dari C1 – C3). Oleh karena itu, 

Saudara perlu meyakinkan bahwa peserta didik memahami topik ini dengan baik 

agar siap mengahadapi UN. Lebih dari itu, Saudara perlu mengembangkan soal-

soal pengetahuan topik ini pada tingkat level berpikir yang lebih tinggi lagi. 

Artinya, Saudara dituntut dapat memfasilitasi peserta didik agar dapat 

memecahkan soal-soal yang mengedepankan kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

Oleh karena itu, Saudara perlu terus menyusun bank soal yang relevan dengan 

indikator yang telah dikembangkan. 
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UMPAN BALIK 

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu mengisi 

lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen ini, Saudara 

dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya. Oleh karena itu, 

isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur dengan memberikan tanda 

silang (X) pada kriteria yang menurut saudara tepat. 

Lembar Persepsi Pemahaman 

No Aspek Kriteria 

1 2 3 4 

1 Memahami dengan baik semua indikator yang telah 
dikembangkan di unit ini. 

    

2 Mampu menghubungkan konten dengan fenomenakehidupan 
sehari-hari. 

    

3 Memhami dengan baik bahwa aktivitas pembelajaran yang 
disusun dapat mengembangkan HOTS peserta didik. 

    

4 Memahami dengan baik tahapan urutan aktivitas 
pembelajaran yang disajikan. 

    

5 Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas pembelajaran 
di dalam kelas. 

    

6 Memahami dengan baik lembar kerja peserta didikyang 
dikembangkan. 

    

7 Mampu melaksanakan dengan baik lembar kerja peserta 
didik yang dikembangkan. 

    

8 Memahami konten secara menyuluh dengan baik.     

9 Memahami prosedur penyusunan soal HOTS dengan baik.     

10 Mampu membahas soal HOTS yang disajikan dengantepat     

Jumlah     

Jumlah Total     

Keterangan 
1=tidak menguasai 
2 = cukup menguasai 
3 = menguasai 
4 = Sangat Menguasai 

Pedoman Penskoran 

Skor = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

40
    X 100 
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Keterangan Umpan Balik 
 

Skor Umpan Balik 
< 70 : Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara 

membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan 

penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu membaca ulang unit ini 

dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai 

Saudara memahaminya 

70 - 79 :  Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara 

   membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan 

   penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian 

   yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP. 

80 - 89 :  Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian 

dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik.  

≥ 90 :  Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan     

penilaian dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan 

sangat baik. Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain 

di MGMP untuk membelajarkan unit ini. 
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PENUTUP 

Paket unit pembelajaran yang telah dikembangkan diharapkan dapat 

menjadi referensi Saudara dalam mengembangkan pembelajaran dan 

penilaian yang berorientasi Higher Order Thinking Skills/HOTS yang 

terintegrasi dengan 5 (lima) unsur utama Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK) dan literasi dalam rangka mencapai kecakapan Abad ke-21. 

Selanjutnya, Saudara dapat menerapkan desain pembelajaran yang telah 

disusun kepada peserta didik di kelas masing-masing.  

Paket unit pembelajaran perlu dipelajari dan dikaji lebih lanjut oleh Saudara 

bersama rekan sejawat guru kimia lainnya dalam Program Peningkatan 

Kompetensi Pembelajaran (PKP) di MGMP masing-masing. Kajian semua 

komponen unit pembelajaran yang disajikan perlu dilakukan sehingga 

Saudara mendapatkan gambaran teknis mengenai cara 

mengimplementasikan di kelas. Selain itu, diharapkan dapat mengantisipasi  

kesulitan-kesulitan yang mungkin akan dihadapi.  

Aktivitas pembelajaran yang disajikan dalam setiap unit merupakan 

gambaran umum skenario pembelajaran untuk mencapai masing-masing KD 

sesuai dengan indikator yang dikembangkan oleh tim penulis. Selanjutnya 

Saudara perlu menyusun RPP yang sesuai dengan kondisi kelas masing-

masing berdasarkan skenario dalam aktivitas pembelajaran unit sehingga 

memudahkan mengimplementasikan secara teknis. Selain itu, Saudara masih 

perlu mengembangkan instumen penilaian lainnya yang berorientasi HOTS 

dengan mengacu pada contoh soal-soal tes yang disajikan dalam setiap unit 

pembelajaran.  

Dalam melaksanakan kegiatan praktikum sesuai LKPD, Saudara dapat 

menyesuaikan alat dan bahan yang digunakan dengan alat dan bahan yang 

terdapat dilingkungan masing-masing (kontekstual). Begitu pula dalam 
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mengalokasikan waktu pembelajaran, Saudara dapat menyesuaikan dengan 

kalender akademik di sekolah masing-masing.  Harapan penulis, Saudara 

dapat mengadaptasi langkah pembelajaran yang disajikan dalampaket unit 

pembelajaran untuk mengembangkan RPP pada topik kimia lainnya.  

Refleksi dan evaluasi keefektifan, keberhasilan serta permasalahan selama 

mengimplementasikan unit-unit ini perlu terus dilakukan. Berbagai 

permasalahan yang ditemukan dapat langsung didiskusikan dengan rekan 

sejawat, instruktur, kepala sekolah, serta pengawas agar segera menemukan 

solusinya. Setiap keberhasilan, permasalahan, dan solusi yang ditemukan 

selama pembelajaran perlu Saudara tuliskan dalam bentuk karya tulis best 

practice atau karya tulis lainnya.  

Capaian yang diharapkan dari penggunaan unit-unit ini adalah 

terselenggaranya pembelajaran kimia yang optimal sehingga berdampak 

langsung terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik yang melingkupi 

ranah kognitif, afektif dan psikomotor pada dimensi pengetahuan konsep, 

prosedural, prinsip dan metakognitif sesuai kebutuhan abad 21. Selain itu 

dapat memfasilitasi Saudara menghasilkan karya tulis yang berguna bagi 

pengembangan keprofesian berkelanjutan.  

Kami menyadari bahwa unit-unit yang dikembangkan masih jauh dari 

kesempurnaan. Saran, masukan, dan usulan penyempurnaan yang dapat 

disampaikan kepada tim penulis melalui surat elektronik (e-mail) sangat 

kami harapkan dalam upaya perbaikan dan pengembangan unit-unit lainnya 
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LAMPIRAN 

Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 
Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada 
Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
 
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kimia SMA/MA Kelas XII, semester 1 
 

Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan) Kompetensi Inti 4 (Keterampilan) 
3.   Memahami, menerapkan, 

menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya  
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan,  kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

4.  Mengolah, menalar, menyaji dan 
mencipta dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah 
keilmuan 

 
Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar 

3.1  Menyetarakan persamaan 

reaksi redoks 

4.1 Menentukan urutan 

kekuatan pengoksidasi atau 

pereduksi berdasarkan data 

hasil percobaan 

3.6 Menerapkan stoikiometri reaksi 

redoks dan hukum Faraday 

untuk menghitung besaran-

besaran yang terkait sel 

elektrolisis                  

4.6 Menyajikan rancangan prosedur 

penyepuhan benda dari logam 

dengan ketebalan lapisan dan 

luas tertentu  
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