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Menurut Johnstone (1991), ilmu kimia menyangkut tiga dimensi reprentasi, yaitu tingkat 

representasi makroskopis, tingkat representsi submikroskopis, dan tingkat representasi 

simbolik. Representasi makroskopik pada materi larutan asam basa dapat ditunjukkan melalui 

perubahan warna pada kertas lakmus atau indikator asam basa lain jika direaksikan dengan 

larutan asam maupun larutan basa. Representasi submikroskopik dapat ditunjukkan melalui 

reaksi yang terjadi di dalam larutan tersebut sehingga terjadi perubahan warna. Representasi 

simbolik pada materi larutan asam basa dapat ditunjukkan melalui persamaan reaksi asam basa 

maupun persamaan matematis untuk menentukan pH suatu larutan. 

Materi larutan asam basa merupakan materi kimia yang terdapat di kelas XI semester 

genap. Terdapat empat kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik pada kurikulum 

2013, yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Keempat 

kompetensi tersebut disebut sebagai Kompetensi Inti (KI). Rumusan keempat KI tersebut 

yaitu: 

1. KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. KI 2: Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, 

kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.  

3. KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

4. KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara 

efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

Selanjunya, keempat KI tersebut diturunkan menjadi Kompetensi Dasar (KD). KD pada 

materi larutan asam basa sesuai dengan kurikulum 2013 revisi 2016 yaitu: 

BAB I: KARAKTERISTIK MATERI 
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3.10 Memahami konsep asam dan basa serta kekuatannya dan keseimbangan pengionannya 

dalam larutan. 

4.10 Menganalisis trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam 

melalui percobaan. 

Berdasarkan KD tersebut, maka disusun beberapa Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

yang dapat mengindikasikan ketercapaian kompetensi peserta didik. Indikator pencapaian 

tersebut dapat terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Indikator Pencapaian Kompetensi Materi Larutan Asam Basa 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.10 Menjelaskan konsep asam dan basa serta 

kekuatannya dan kesetimbangan 

pengionannya dalam larutan. 

 

 

3.10.1 Membedakan teori asam basa 

menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, 

dan Lewis. 

3.10.2 Mengklasifikasikan senyawa-senyawa 

dalam kehidupan sehari-hari yang 

bersifat asam atau basa. 

3.10.3 Menjelaskan peranan larutan asam 

atau basa dalam kehidupan sehari-hari. 

3.10.4 Menghubungkan kekuatan asam atau 

basa dengan derajat pengionan (α) dan 

tetapan asam (Ka) atau tetapan basa 

(Kb). 

3.10.5 Menentukan pH larutan asam atau 

basa. 

3.10.6 Menuliskan reaksi netralisasi. 

4.10 Menganalisis trayek perubahan pH 

beberapa indikator yang diekstrak dari 

bahan alam melalui percobaan.  

4.10.1 Membedakan indikator alami dan 

indikator buatan. 

4.10.2 Menentukan trayek pH suatu larutan 

dengan menggunakan indikator. 

4.10.3 Menyimpulkan pengaruh konsep pH 

dalam kehidupan sehari-hari. 

4.10.4 Membuktikan larutan asam atau basa 

dengan berbagai indikator. 
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Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

4.10.5 Membuat indikator alami 

menggunakan bahan alam. 

 

Berdasarkan indikator pada Tabel 1, karakteristik materi larutan asam basa dapat terlihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 2 Karakteristik Materi Larutan Asam Basa 

Dimensi Pengetahuan 
Dimensi Proses Kognitif 

Ingatan Pemahaman Aplikasi Analisis Evaluasi Sintesa 

Faktual 3.10.3  3.10.2    

Konseptual  
3.10.1 

4.10.1 
 3.10.4 

4.10.3 

4.10.4 
 

Prosedural 3.10.6  
3.10.5 

4.10.2 
  4.10.5 

Metakognitif       

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa indikator-indikator yang terdapat pada materi larutan 

asam basa dapat diklasifikasikan menjadi 4 dimensi pengetahuan dan 6 dimensi proses kognitif. 

Indikator 3.10.2 dan 3.10.3 dapat diklasifikasikan menjadi dimensi pengetahuan faktual karena 

pada indikator tersebut berhubungan dengan benda-benda yang sering dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari. Indikator 3.10.1, 3.10.4, 4.10.1, 4.10.3, dan 4.10.4 diklasifikasikan 

menjadi dimensi pengetahuan konseptual karena indikator-indikator tersebut mempelajari hal-

hal yang berhubungan dengan pengetahuan, definisi, dan ciri-ciri dari asam basa. Indikator 

3.10.5, 3.10.6, 4.10.2, dan 4.10.5 dapat diklasifikasikan ke dalam dimensi pengetahuan 

prosedural karena pada indikator tersebut membahas langkah-langkah untuk mengerjakan 

sesuatu secara urut.  
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A. Asam /Basa Dalam Kehidupan Sehari – Hari 

Sebelum masuk materi yang akan kita pelajari, mari kita perhatikan beberapa contoh bahan – 

bahan di bawah ini. 

                                    

Gambar 1. Minuman berkarbonat                       Gambar 2. Keju 

 

    

Gambar 3. Kelapa     Gambar 4. Pisang 

 

    

Gambar 6. Mangga    Gambar 7. Bayam  

BAB II : ASAM BASA 
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Pernahkah kalian menemui wujud asli dari gambar-gambar di atas? 

Pernahkah kalian mengkonsumsi dari wujud asli gambar – gambar di atas? 

Bagaimanakah rasanya? 

Ada yang mengandung sensasi rasa masam, pahit dan ada yang netral (tidak berasa). 

Perbedaan rasa tersebut salah satunya disebabkan oleh kandungan zat asam dan 

basa yang terdapat dalam senyawa benda tersebut. Tahukah kalian, apakah zat asam 

dan basa itu? Mari kita pelajari, materi tentang asam – basa. 

 

B. Konsep Asam – Basa 

Istilah asam (acid) berasal dari bahasa latin “acentum” yang berarti cuka, karena 

diketahui zat utama dalam cuka adalah asam asetat. Adapun basa (alkali) berasal dari 

bahasa arab yang berarti abu. Hingga saat ini, ada tiga pengertian asam – basa yang 

dikemukakan oleh empat ilmuan. Mereka adalah Svante Arrhenius, Johannes 

Bronsted, Thomas Lowry dan Gilbert Newton Lewis. 

 

1. Asam – Basa Arrhenius 

Pada tahun 1884 Svante Arrhenius mengemukakan teori mengenai asam dan basa. 

Teorinya dikenal dengan “teori asam – basa Arrhenius”. Menurut Arrhenius, asam 

adalah suatu zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Basa 

merupakan zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Berikut 

contoh-contoh zat asam dan zat basa menurut Arrhenius. 
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Tabel.3 Contoh Berbagai jenis asam 

 

 

 

Tabel. 4. Contoh Berbagai Jenis Basa 

 

 

2. Asam – Basa Bronsted – Lowry 

Dewasa ini untuk mereaksikan senyawa kimia banyak digunakan pelarut bukan  air misalnya 

alkohol, amoniak, toluena dan benzena. Saat melarutkan senyawa – senyawa kimia pada 

pelarut bukan air, tentunya kita akan kesulitan mengelompokkan senyawa tersebut dalam 

kelompok asam atau basa. Pada tahun 1923 ahli kimia Denmark bernama Johannes Bronsted 

dan ahli kimia inggris bernama Thomas Lowry mengemukakan teori tentang asam basa. Teori 

https://alfikimia.files.wordpress.com/2011/06/tabel-asam.jpg
https://alfikimia.files.wordpress.com/2011/06/tabel-basa.jpg
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tersebut dikenal dengan teori asam – basa Bronsted – Lowry. Menurut Bronsted – Lowry 

suatu zat pemberi proton (proton donor) disebut dengan asam dan suatu zat penerima proton 

(proton aseptor) disebut basa. Dari definisi tersebut maka suatu asam setelah melepas proton 

akan membentuk basa konjugasi dari asam tersebut. Demikian juga dengan basa, setelah 

menerima proton akan membentuk asam konjugasi dari basa tersebut. Dengan demikian, 

dalam teori asam – basa bronsted –Lowry dikenal istilah “pasangan asam – basa” atau “asam 

– basa konjugasi”. 

Contoh: 

H2O(l) + NH3(aq)   OH-
(aq) + NH4

+
(aq)  

 

 

 

 

 

Pada peristiwa di atas, H2O melepas proton membentuk OH- sehingga H2O merupakan asam. 

NH3 mengikat proton dan menjadi NH4
+ sehingga NH3 merupakan basa. NH4

+ melepaskan 

proton sehingga berubah kembali menjadi NH3. Oleh karena itu NH4
+ adalah asam dan OH- 

akan mengikat proton membentuk H2O, sehingga OH- adalah basa. 

 

3. Asam – Basa Lewis 

Menurut Bronsted – Lowry, asam adalah zat – zat yang dapat memberikan proto (H+) pada 

zat lain. Jika kalian memiliki suatu zat aprotik (tidak mengandung hidrogen) seperti BF3, SO3, 

AlCl3. Bagaimana kalian mengklasifikasikan senyawa tersebut ke dalam kelompok asam atau 

basa? 

 

Diperlukan teori lain untuk mengklasifikasikan zat – zat aprotik dalam kelompok asam atau 

basa. Dalam hal ini kalian harus menerapkan teori Asam – Basa Lewis yang dikemukakan oleh 

seorang ahli kimia Amerika bernama G.N.Lewis pada tahun 1932. Teori ini menyatakan bahwa 

basa adalah zat yang memiliki satu atau lebih pasangan elektron bebas yang dapat diberikan 

kepada zat lain sehingga terbentuk ikatan kovalen koordinasi, sedangkan asam adalah zat yang 

dapat menerima pasangan elektron tersebut. Dengan demikia, untuk menggolongkan ke dalam 

asam atau basa Kalian harus menggambarkan sruktur Lewis zat tersebut. 

A B A.Kj 

 

B.Kj 



 

11 

 

Zat – zat yang tergolong basa menurut Lewis ternyata juga tergolong basa menurut Bronsted 

– Lowry. Mengapa demikian? Hal ini karena setiap zat dalam bentuk molekul atau ion yang 

dapat memberikan pasangan elektron dapat juga menerima elektron. 

Contoh teori asam basa Lewis 

H+ + NH3       NH4
+ 

 

BF3 + NH3       NH3BF3 

 

Pada gambar di atas, ditunjukan bahwa ion H+ merupakan asam Lewis karena mampu 

menerima pasangan elektron, sedangkan NH3 merupakan basa Lewis. Pada reaksi antara BF3 

dengan NH3, yang merupakan asam Lewis adalah BF3 karena mampu menerima sepasang 

elektron, sedangkan NH3 merupakan basa Lewis. 

Konsep asam – basa yang dikembangkan oleh Lewis didasarkan pada ikatan kovalen 

koordinasi. Masih ingat kan ya? Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kimia yang terbentuk 

dari pemakaian elektron bersama yang digunakan elektron tersebut berasal dari salah satu 

atom atau molekul yang berikatan. Atom atau spesi yang yang memberikan pasangan elektron 

di dalam membentuk ikatan kovalen koordinasi akan bertindak sebagai basa, sedangkan atom, 

molekul atau spesi yang menerima pasangan elektron disebut sebagai asam. Dengan konsep 

ini dapat dijelaskan terjadinya reaksi asam basa yang terjadi pada ion logam dengan suatu 

molekul atau ion. 

Ag+(aq) + 2NH3(aq)  → Ag(NH3)
+(aq) 

Asam          Basa 

Cd2+(aq) + 4I–(aq) → CdI4
–(aq) 

Asam           Basa 

Ni(s) + 4CO(g) → Ni(CO)4(g) 

http://i0.wp.com/kimiadasar.com/wp-content/uploads/2015/11/teori-asam-basa-Lewis.jpg
http://i0.wp.com/kimiadasar.com/wp-content/uploads/2015/11/teori-asam-basa-menurut-Lewis.jpg
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Asam     Basa 

Dalam dunia kedokteran dan farmasi dikenal adanya senyawa basa Lewis yang digunakan 

sebagai obat keracunan logam berat, misalnya merkuri, timbal, kadmium, dan sejenisnya. Obat 

tersebut dikelompokan sebagai British Anti Lewis Acid (BAL). Kandungan obat tersebut 

antara lain oksalat dan etilendiamintetraasetat (EDTA). Peranan BAL dalam obat tersebut 

adalah mengikat logam berat agar mengganggu kerja enzim. 

Hg2+(aq) + 2C2O4
2-(aq) → [Hg(C2O4)2]

2-(aq) 

Asam           Basa 

Cd2+(aq) + 2(EDTA4-)(aq) → [Cd(EDTA)2]
6-(aq) 

Asam             Basa 

 

C. Membandingkan Konsep Asam – Basa 

Setelah mempelajari teori - teori asam – basa tadi, mari kita bandingkan masing – masing teori. 

 

Tabel 5. Perbedaan Konsep Asam Basa 

Pembeda Arrhenius Bronsted – Lowry Lewis 

Asam 

zat yang apabila dilarutkan 

dalam air akan 

menghasilkan ion H+. 

zat pemberi proton 

(proton donor) 

zat yang dapat menerima 

pasangan elektron bebas 

yang telah didapat dari zat 

lain 

Basa 

zat yang apabila dilarutkan 

dalam air akan 

menghasilkan ion OH- 

zat penerima proton 

(proton aseptor) 

zat yang memiliki satu 

atau lebih pasangan 

elektron bebas yang dapat 

diberikan kepada zat lain 
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Pembeda Arrhenius Bronsted – Lowry Lewis 

Pelarut 

Air 1. Air 

2. Bukan air misalnya alkohol, 

amoniak, toluena dan 

benzena 

1. Air 

2. Bukan air 
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Senyawa asam-basa dapat dikelompokkan berdasarkan kekuatannya menjadi asam  

 

Kekuatan asam-basa tersebut berhubungan dengan sifat larutan elektrolit, derajat 

ionisasi dan pH.  

 

A. Hubungan antara Sifat Larutan Elektrolit, Derajat Ionisasi dan 

Kekuatan Asam Basa 

 

Jika dilarutkan dalam air, larutan elektrolit kuat akan terionisasi sempurna sehingga 

derajat ionisasinya (ɑ) = 1, larutan elektrolit lemah akan terionisasi sebagian (ɑ = 0-1), 

sedangkan nonelektrolit tidak terionisasi (ɑ = 0). Hal tersebut dapat diketahui dengan 

nyala lampu terang pada larutan elektrolit kuat, nyala lampu redup pada larutan elektrolit 

lemah, dan tidak menyala pada larutan nonelektrolit. 

 

Larutan asam-basa termasuk larutan elektrolit karena jika dilarutkan dalam air akan 

mengalami reaksi ionisasi. Oleh karena termasuk larutan elektrolit, larutan asam-basa 

dapat dikelompokkan menjadi asam kuat dan basa kuat (terionisasi sempurna) serta asam 

lemah dan basa lemah (terionisasi sebagian). Jadi kekuatan asam-basa dapat dinyatakan 

dengan derajat ionisasi (ɑ). Asam kuat dan basa kuat memiliki derajat ionisasi sama 

BAB III : KEKUATAN ASAM BASA DAN pH 

LARUTAN 
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dengan satu  (ɑ= ) karena didalam air senyawa ini dapat mengion secara sempurna. Asam 

lemah dan basa lemah memiliki derajat ionisasi berkisar antara nol dan satu (0< ɑ <1) 

karena senyawa ini terionisasi tidak sempurna dan masih ada molekul yang tidak 

terionisasi. 

 

B. Hubungan pH Larutan dan Kekuatan Asam Basa 

Nilai pH dapat memberikan informasi tentang kekuatan suatu asam atau basa. Untuk 

konsentrasi yang sama, semakin kuat suatu asam, semakin besar konsentrasi ion H+ 

dalam larutan, dan nilai pH-nya semakin kecil. Semakin kuat suatu asam, semakin kecil 

nilai pH-nya. Sebaliknya, semakin kuat suatu basa, semakin besar konsentrasi ion OH- 

dalam larutan. Semakin besar konsentrasi ion OH-, semakin kecil konsentrasi ion H+ 

dalam larutan. Akibatnya, nilai pH menjadi semakin besar. Semakin kuat suatu basa, 

semakin besar nilai pH-nya. 

 

C. Pengukuran pH 

1. Kertas Indikator Universal 

Kertas indikator universal dapat digunakan untuk menentukan harga pH dari suatu 

larutan. Dengan harga pH tersebut, larutan dapat bersifat asam (pH < 7), netral 

(pH = 7), atau bersifat basa (pH > 7) 

Kertas indikator universal tersebut dicelupkan pada larutan yang akan ditentukan 

nilai pHnya. Ketika sudah tercelup, warna pada kertas indikator akan berubah. 

Warna yang berubah dicocokkan dengan skala pH dari 0 sampai 14 yang terdapat 

pada kemasan kertas indikator.  

2. pH meter 

penentuan pH larutan yang lebih akurat, dapat dilakukan menggunakan alat pH 

meter. Alat ini bekerja berdasarkan elektrolit larutan asam dan basa. Bagian 

utamanya adalah sebuah elektrode yang peka terhadap konsentrasi ion H+ dalam 

larutan yang akan diukur pHnya. Jika elektrode tersebut dicelupkan ke dalam 

larutan yang akan diuji, pH meter menunjukkan angka yang sesuai dengan harga pH 

larutan tersebut.   

3. Larutan Indikator 

Indikator asam-basa merupakan suatu zat yang dapat berubah warna pada pH yang 

berbeda-beda. Sifat inilah yang dimanfaatkan untuk mengetahui nilai pH suatu 
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larutan. Perubahan warna zat atau larutan indikator memiliki rentang (trayek) 

tertentu yang disebut trayek indikator. Suatu larutan yang ditetesi larutan indikator 

akan menghasilkan warna tertentu. Selanjutnya, warna ini dicocokkan dengan tabel 

warna yang menunjukkan harga pH tertentu sehingga perkiraan harga pH dapat 

diketahui. 

 

D. Kesetimbangan Ion dalam Larutan Asam dan Basa 

1. Kesetimbangan Air 

Air merupakan elektrolit yang sangat lemah karena sebagian kecil dari molekul air 

terionisasi dengan reaksi: 

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

(aq)  

Reaksi ionisasi air merupakan reaksi kesetimbangan sehingga berlaku hukum 

kesetimbangan: 

𝐾 =
[𝐻+][𝑂𝐻−]

[𝐻2𝑂]
 

Air murni mempunyai konsentrasi yang tetap sehingga hasil kali dari konsentrasi air 

murni dengan K akan menghasilkan nilai yang tetap. 

K [H2O] = [H+][OH-] = tetap 

Oleh karena nilai K[H2O] tetap, tetapan kesetimbangan air dinyatakan sebagai 

tetapan ionisasi air dan diberi lambang Kw. 

Kw = [H+][OH-] 

Nilai tetapan air tetap pada suhu tetap. Reaksi ionisasi air merupakan reaksi 

endoterm sehingga bila suhunya naik, nilai Kw akan semakin besar. Pada suhu 25oC, 

nilai Kw adalah 10-14. Persamaan reaksi ionisasi air berikut, 

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

(aq) 

menunjukkan bahwa [H+] = [OH-]. 

Kw = [H+][OH-] 

Kw = [H+][H+] 

Kw = [H+]2 

Oleh karena itu, pada 25oC konsentrasi ion H+ dan OH- dapat ditentukan sebagai 

berikut. 

10-14 = [H+]2 

[H+] = √10−14 

 = 10-7 
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 [H+] = [OH-] = 10-7 

2. Pengaruh Asam dan Basa terhadap Kesetimbangan Air 

Adanya ion H+ yang dihasilkan oleh suatu asam dan ion OH- yang dihasilkan oleh 

suatu basa dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran kesetimbangan air: 

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

(aq) 

Bagaimanakah pengaruh adanya asam dan basa di dalam air tersebut? 

a. Asam Kuat 

Menurut Arrhenius, asam merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air 

menghasilkan ion H+. Asam kuat merupakan asam yang dianggap terionisasi 

sempurna dalam larutannya. Jika di dalam air terlarut asam kuat, misalnya HCl 

0,1 M; kesetimbangan air akan terganggu. 

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

(aq) ………………………………………….(1) 

   10-7 M    10-7 M 

HCl(aq)     H+
(aq) + Cl-(aq)......................................................................(2) 

0,1 M    0,1 M    0,1 M 

Adanya ion H+ yang berasal dari HCl (reaksi 2) menyebabkan kesetimbangan 

air (reaksi 1) bergeser ke kiri sehingga [H+] dan [OH-] dari air menjadi kurang 

dari 10-7. Dengan demikian, [H+] dari air pada reaksi (1) dapat diabaikan 

terhadap [H+] dari HCl. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk larutan asam kuat, [H+] hanya dianggap 

berasal dari asam saja, sedangkan ion [H+] dari air dapat diabaikan karena 

terlalu kecil jika dibandingkan dengan [H+] yang berasal dari HCl 0,1 M. 

Secara umum, apabila di dalam air terdapat asam kuat (HnA) dengan 

konsentrasi a mol/liter, konsentrasi ion H+ dalam asam tersebut dapat dihitung 

dengan cara: 

HnA(aq)     nH+
(aq) + An-

(aq) 

a mol/L     (n x a mol/L) 

[H+] = ( n x a ) mol/L 

dengan : a = kemolaran asam 

          n = jumlah ion H+ yang dihasilkan dari ionisasi asam.  

b. Basa Kuat 

Basa kuat seperti halnya dengan asam kuat, yaitu basa yang di dalam larutannya 

dianggap terionisasi sempurna. Basa kuat di dalam larutan akan mengganggu 
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kesetimbangan air. Misalnya, di dalam air terlarut NaOH 0,1 M; maka terdapat 

reaksi kesetimbangan: 

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

(aq) ………………………………………….(1) 

   10-7 M    10-7 M 

NaOH(aq)          Na+
(aq) + OH-

(aq).............................................................(2) 

0,1 M    0,1 M    0,1 M 

Adanya ion OH- dari NaOH akan menggeser kesetimbangan air (reaksi 1) ke 

kiri. Konsentrasi H+ dan OH- dari air menjadi berkurang. Konsentrasi ion-ion 

ini sangat sedikit dibandingkan dengan konsentrasi OH- yang berasal dari 

NaOH. Oleh karena itu, [OH-] yang berasal dari air dapat diabaikan. 

Secara umum, jika di dalam air terdapat basa kuat L(OH)n dengan konsentrasi 

b mol/liter, konsentrasi ion OH- dalam basa tersebut dapat dihitung dengan 

cara: 

L(OH)n(aq)          Ln+
(aq) + nOH-

(aq) 

b mol/L              (n x b) ml/L 

[OH-] = (n x b) mol/L 

dengan : b = kemolaran basa 

          n = jumlah ion OH- yang dihasilkan dari ionisasi basa.  

c. Konsep pH, pOH dan pKw 

Menurut Sorensen, pH merupakan fungsi negatif logaritma dari konsentrasi ion 

H+ dalam suatu larutan, dan dirumuskan sebagai berikut. 

pH = − log [H+] 

dengan analogi yang sama, untuk menentukan nilai konsentrasi OH- dalam 

larutan dapat digunakan rumus nilai pOH. 

pOH = − log [OH-] 

Dalam kesetimbangan air terdapat tetapan kesetimbangan: 

Kw = [H+][OH-] 

Jadi, dengan menggunakan konsep – log = p, maka: 

−log Kw = − log([H+][OH-]) 

−log Kw = − log[H+] + {− log [OH-]} 

pKw = pH + pOH 

pH + pOH = pKw 

Pada suhu 25oC nilai Kw = 10-14, maka didapat: 

pH + pOH = 14 
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d. Asam Lemah Monoprotik 

Asam lemah adalah asam yang di dalam larutannya hanya sedikit terionisasi atau 

mempunyai derajat ionisasi yang kecil. Reaksi ionisasi pada asam lemah 

merupakan reaksi kesetimbangan ionisasi, misalnya untuk asam lemah HA: 

HA(aq)      H+
(aq) + A-

(aq) 

Tetapan ionisasi untuk asam lemah diberi lambang Ka : 

𝐾𝑎 =
[𝐻+][𝐴−]

[𝐻𝐴]
 

Dari persamaan ionisasi asam: 

HA(aq)      H+
(aq) + A-

(aq) 

setiap satu molekul HA yang terionisasi akan menghasilkan sebuah ion H+ dan 

sebuah ion A-. Oleh karena itu, konsentrasi ion H+ yang berasal dari HA akan 

selalu sama dengan konsentrasi ion A- atau [H+] = [A-] sehingga konsentrasi 

ion A- dapat disubstitusikan ke dalam persamaan: 

𝐾𝑎 =
[𝐻+][𝐴−]

[𝐻𝐴]
 

Oleh karena [H+] = [A-], maka: 

𝐾𝑎 =
[𝐻+][𝐻+]

[𝐻𝐴]
 

[H+]2 = Ka[HA] 

[H+] = √𝐾𝑎[𝐻𝐴] 

dengan : Ka = tetapan ionisasi asam  

          [HA] = konsentrasi asam  

Nilai Ka menggambarkan kekuatan asam. Semakin besar nilai Ka berarti semakin 

banyak ion H+ yang dihasilkan, atau semakin kuat asam tersebut. Selain nilai Ka, 

besaran lain yang dapat digunakan untuk mengetahui kekuatan asam adalah 

derajat ionisasi (ɑ). Bagaimana hubungan derajat ionisasi dengan Ka dan 

konsentrasi asam? 

Dari reaksi setimbang: 

HA(aq)       H+
(aq) + A-

(aq) 

Mula-mula : a M 

Terionisasi : a ɑ   a ɑ    a ɑ 

Setimbang : (a – a ɑ)  a ɑ    a ɑ 



 

20 

 

Berdasarkan rumus: 

[H+] = √𝐾𝑎[𝐻𝐴] 

a ɑ = √𝐾𝑎𝑥 𝑎 

maka: 𝑎2ɑ2 =  𝐾𝑎 𝑥 𝑎 

ɑ2 =
𝐾𝑎  𝑥 𝑎

𝑎2
 

ɑ2 =
𝐾𝑎

𝑎
 

Oleh karena HA yang terionisasi sangat sedikit, [HA] dianggap tetap, sehingga 

didapatkan: 

ɑ = √
𝐾𝑎

[𝐻𝐴]
 

rumus tersebut menunjukkan bahwa jika larutan semakin encer, derajat 

ionisasinya semakin besar. Demikian juga jika larutan semakin pekat, derajat 

ionisasinya semakin kecil. Asam sangat pekat bahkan mempunyai derajat 

ionisasi mendekati nol. 

 

 

e. Basa Lemah 

Seperti halnya asam lemah, basa lemah hanya sedikit mengalami ionisasi 

sehingga reaksi ionisasi basa lemah merupakan reaksi kesetimbangan: 

BOH(aq)         B+
(aq) + OH-

(aq) 

Dengan cara penurunan yang sama, didapatkan rumus untuk menghitung 

konsentrasi ion OH- dalam larutan adalah sebagai berikut. 

[OH-] = √𝐾𝑏[𝐵𝑂𝐻] 

dan derajat ionisasinya dapat ditentukan dengan rumus: 

ɑ = √
𝐾𝑏

[𝐵𝑂𝐻]
 

Kb dan ɑ dapat digunakan sebagai ukuran kekuatan basa. Semakin besar nilai Kb, 

semakin kuat basanya dan semakin besar nilai derajat ionisasinya. 
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Mari kita perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Gambar 1. Buah jeruk  Gambar 2. Sabun mandi 

 

Dalam kehidupan sehari-hari akan ditemukan senyawa dalam tiga keadaan yaitu asam, basa, 

dan netral. Ketika mencicipi rasa jeruk maka akan terasa asam karena jeruk mengandung asam. 

Sedangkan ketika mencicipi sampo maka akan terasa pahit karena sampo mengandung basa. 

Namun sangat tidak baik apabila untuk mengenali sifat asam atau basa dengan mencicipinya 

karena mungkin saja zat tersebut mengandung racun atau zat yang berbahaya. Sifat asam dan 

basa suatu zat dapat diketahui menggunakan sebuah indikator. 

Indikator yang sering digunakan antara lain kertas lakmus, fenolftalein, metil merah 

dan brom timol biru. Indikator tersebut akan memberikan perubahan warna jika ditambahkan 

larutan asam atau basa. Indikator ini biasanya dikenal sebagai indikator sintetis. Dalam 

pembelajaran kimia khususnya materi asam dan basa indikator derajat keasaman diperlukan 

untuk mengetahui pH suatu larutan. Selain indikator kimia ada juga indikator alami yang dapat 

dengan mudah kita peroleh di sekitar kita 

Indikator alami dapat dibuat dari bagian tanaman yang berwarna baik itu bagian 

batang, daun maupun bunga. Tanaman tersebut misalnya kelopak bunga sepatu, daun kubis 

ungu, daun bayam merah, daun bangka-bangkaan, kayu secang, dan kunyit. Sebenarnya hampir 

semua tumbuhan berwarna dapat dipakai sebagai indikator asam basa, tetapi terkadang 

perubahan warnanya tidak jelas perbedaannya. Oleh karena itu hanya beberapa saja yang 

BAB IV: INDIKATOR ALAMI 
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sering dipakai karena menunjukkan perbedaan warna yang jelas saat berada di lingkungan asam 

dan saat berada di lingkungan basa.  

  Tanaman yang sering dan dapat dipakai sebagai indikator alami antara lain daun kubis 

ungu yang memberikan warna merah dan hijau, daun bayam merah yang memberikan warna 

merah dan kuning, kayu secang yang memberikan warna kuning dan merah, bangka-bangkaan 

atau nanas kerang yang memberikan warna merah muda (pink) dan hijau.  

Berikut adalah contoh beberapa tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai indikator asam dan 

basa. 

 

1. Daun kubis ungu (Brassica oleracea L.) 

  

merupakan salah satu jenis sayuran yang tidak banyak dikonsumsi, karena tidak semua orang 

menyukai rasanya yang sedikit berbeda dengan daun kubis biasa. Orang yang cukup peka 

menyatakan kubis ungu ini rasanya agak pahit. Daun kubis ungu bila dilarutkan dalam air panas 

akan mengeluarkan zat kimia yang berwarna biru atau biru keunguan bila terlalu pekat. Zat 

kimia inilah yang bila bercampur dengan asam akan berubah warna menjadi merah dan bila 

bercampur dengan basa berubah menjadi hijau. Oleh karena ada perbedaan warna yang jelas 

dalam suasana asam dan basa, maka ia dapat digunakan sebagai indikator alami. 

 

2. Daun rhoeo discolor  atau nanas kerang 

 

merupakan tanaman herba yang kuat dengan batang tegak, daun yang menghadap ke bawah 

berwarna ungu tua, sedangkan yang menghadap ke atas berwarna hijau, dengan posisi antar 
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daun saling menelungkup melingkari batangnya. Ada juga yang mengenal tanaman ini dengan 

sebutan nanas-nanasan. Cara memanfaatkannya sebagai indikator adalah dengan mengiris-iris 

daun bangka-bangkaan ini dan dikeringkan. Kemudian irisan daun yang sudah kering ini 

dilarutkan dalam alkohol, maka akan diperoleh larutan dengan warna kuning kemerahan. 

Dalam suasana asam warnanya berubah menjadi merah muda (pink) dan dalam suasana basa 

berubah menjadi hijau. Dengan demikian larutan daun rhoeo discolor atau bangka-bangkaan juga 

dapat digunakan sebagai indikator alami. 

 

3. Kayu secang (Caesalpinia sappan) 

  

Tubuhan ini disebut juga kayu sapang, kebanyakan digunakan sebagai bahan pengecat. Saat ini 

kayu secang banyak diolah sebagai minuman yang berkhasiat untuk mengobati berbagai 

penyakit (Hembing, dkk., 1993 : 120). Seperti halnya daun bangka-bangkaan, maka bila kayu 

secang diiris tipis-tipis dan dikeringkan (pengeringan biasanya dilakukan dalam oven), lalu 

dilarutkan dalam alkohol, akan diperoleh larutan berwarna merah orange. Dalam suasana asam 

akan berubah warna menjadi kuning, sedangkan dalam suasana basa berwarna merah. Dengan 

demikian larutan kayu secang ini juga dapat digunakan sebagai indikator alami. 

 

4. Soka 
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Tumbuhan ini bernama latin Ixora Sp. Soka sebenarnya merupakan tanaman liar tipe perdu 

yang tumbuh di hutan. Tanaman ini termasuk dalam golongan kopi-kopian dan memiliki bunga 

berwarna cerah. Mulai dari merah menyala (scarlet), kuning, jingga, merah muda, bahkan putih. 

Bunganya mekar bergerombol. Setiap kuntumnya berukuran kecil dengan empat kelopak. 

Ketika mekar, bunga-bunga ini memberi semburat warna cerah, di antara hijau daunnya. 

Dengan penampilan bunganya yang memancar seperti kembang api dan hidup liar di hutan-

hutan, orang-orang Eropa menjuluki tanaman ini dengan sebutan flame of the jungle atau api 

dari hutan. Dengan semakin berkembangnya pengetahuan, jenis soka hibrida saat ini telah 

bermunculan dengan menghadirkan warna-warna bunga yang lebih beragam dan meriah. Saat 

ini soka telah menjadi tanaman hias di rumah-rumah karena penampilannya yang menarik. 

Sebagai indikator asam basa, yang dimanfaatkan dari tanaman ini adalah ekstrak dari bunganya. 

Dari larutan ekstrak yang berwarna coklat bening, akan berubah menjadi merah dalam suasana 

asam dan berwarna hijau pekat dalam suasana basa. 

 

5. Bunga Sepatu atau Kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis L.) 

  

Kembang sepatu adalah tanaman semak suku Malvaceae yang berasal dari Asia Timur dan 

banyak ditanam sebagai tanaman hias di daerah tropis dan subtropis. Bunga besar, berwarna 

merah dan tidak berbau. Bunga dari berbagai kultivar dan hibrida bisa berupa bunga tunggal 

(daun mahkota selapis) atau bunga ganda (daun mahkota berlapis) yang berwarna putih hingga 

kuning, oranye hingga merah tua atau merah jambu.Sebagai indikator asam basa, yang 

dimanfaatkan dari tanaman ini adalah ekstrak dari bunganya. Dari larutan ekstrak yang 

berwarna ungu, akan berubah menjadi merah dalam suasana asam dan berwarna hijau dalam 

suasana basa. 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanaman_semak&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Malvaceae
http://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman_hias
http://id.wikipedia.org/wiki/Tropis
http://id.wikipedia.org/wiki/Subtropis
http://id.wikipedia.org/wiki/Kultivar
http://id.wikipedia.org/wiki/Hibrida
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6. Kunyit atau kunir, (Curcuma longa Linn. syn. Curcuma domestica Val.) 

  

Kunyit atau kunir adalah termasuk salah satu tanaman rempah dan obat asli dari wilayah Asia 

Tenggara. Tanaman ini kemudian mengalami penyebaran ke daerah Malaysia, Indonesia, 

Australia bahkan Afrika. Kunyit tergolong dalam kelompok jahe-jahean, Zingiberaceae. Kunyit 

dikenal di berbagai daerah dengan beberapa nama lokal, seperti turmeric (Inggris), kurkuma 

(Belanda), kunyit (Indonesia dan Malaysia), kunir (Jawa), koneng (Sunda), konyet (Madura). 

Sebagai indikator asam basa, yang dimanfaatkan dari tanaman kunyit adalah ekstrak dari 

rimpangnya. Dari larutan ekstrak yang berwarna kuning pekat (mendekate oranye), akan 

berubah menjadi kuning jernih dalam suasana asam dan berwarna merah bata dalam suasana 

basa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sinonim
http://id.wikipedia.org/wiki/Jahe
http://id.wikipedia.org/wiki/Zingiberaceae
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E.  

 

A. Penerapan pendekatan STEAM 

Pendekatan STEAM dalam proses pembelajaran dialkukan memalui pembelajaran berbasis 

proyek, dimana dapat dilakukan beberapa proyek yang bervariasi, sehingga membuat siswa 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan antusias dalam mengerjakan proyek. Tahapan 

penerapan pembelajaran proyek dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 1. Tahapan penerapan pembelajaran berbasis proyek 

BAB V PENDEKATAN STEAM 
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 Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa prinsip PJBL menjadi dasar dalam melaksanakan 

proses pembelajartan. Penerapan pendekatan STEAM, dilakukan dengan melaksanakan 

prinsip-prinsip pembelajaran berbasis proyek (PJBL), sebagai berikut: 

 

B. Proyek Pengaruh Tanaman Kayu Apu Terhadap pH Larutan dan 

Membuat Indikator Alami 

Integrasi pendekatan STEAM dalam project based learning dilakukan dengan 

menerapkan tahapan-tahapan pembelajaran berbasis proyek selama proses pembelajarannya. 

Proyek yang dikerjakan oleh peserta didik setiap harinya berbeda-beda, tetapi berada dalam 

satu rangkaian aktivitas. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan merupakan pembelajaran yang 

mengharuskan peserta didik mengerjakan suatu proyek untuk menghasilkan produk.  Proyek 

yang dikerjakan peserta didik selama pembelajaran berlangsung bervariasi, proyek yang 

dikerjakan ini merupakan pengujian  tanaman kayu apu terhadap pH larutan dan membuat 

indikator alami dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Deskripsi proyek yang dikerjakan peserta didk 

No. Proyek Deskripsi 

1. Mengetahui 

pengaruh 

tanaman kayu apu 

terhadap pH 

larutan 

Peserta didik membuat dan mendesain akuarium dengan 

menggunakan kaca. Setelah itu peserta didik menghias 

akuarium yang telah dibuat dengan menggunakan cat air, cat 

akrilik, atau kertas karton yang digambar sesuai dengan 

kreativitas masing-masing kelompok. Selanjutnya peserta 

didik membuat larutan dengan pH tertentu menggunakan 

larutan NaOH, larutan HCl, dan bahan-bahan asam basa lain 

yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari. Kemudian 

peserta didik memasukkan tanaman kayu apu yang telah 

diaklimasi ke dalam akuarium yang telah berisi larutan dengan 

pH tertentu. Tanaman kayu apu (Pistia stratiotes) dapat 

digunakan untuk perbaikan kualitas air karena dapat 

menyerap senyawa organik maupun anorganik terlarut 

(Hermati dkk, 2005). Setelah itu peserta didik membuat 

poster, mading, atau powerpoint untuk memaparkan hasil 

aktivitas. 
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No. Proyek Deskripsi 

 

2. 
Membuat 

indikator alami 

Peserta didik membuat indikator alami menggunakan kol 

ungu untuk menguji larutan asam basa. 

 

 

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa terdapat dua proyek yang dikerjakan selama 

penerapan pendekatan STEAM dengan pembelajaran berbasis proyek. Kedua proyek tersebut 

merupakan proyek yang mengintegrasikan masing-masing aspek STEAM, yaitu science, 

technology, engineering, arts, dan mathematics.  

Pertemuan pertama peserta didik akan membuat akuarium yang berbentuk balok 

dengan ukuran 40 cm x 25 cm x 25 cm. Akuarium tersebut dibuat menggunakan kaca dengan 

ketebalam 5 mm. Pertemuan kedua, peserta didik akan membuat indikator alami menggunakan 

kol ungu dan membuat larutan dengan pH tertentu menggunakan larutan yang terdapat di 

laboratorium dan beberapa bahan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 

Selanjutnya, pada pertemuan ketiga peserta didik akan menghias akuarium yang telah dibuat 

pada pertemuan pertama. Kemudian pada pertemuan keempat, peserta didik melaporkan hasil 

akitivitas yang telah dilakukan selama pembelajaran menggunakan media poster, mading, atau 

powerpoint. Integrasi materi asam basa terhadap projek yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 7. Integrasi STEAM  Proyek Pengaruh Tanaman Kayu Apu Terhadap pH 

Larutan dan Membuat Indikator Alami 

No. Aspek Keterangan 

1. Science 

• Teori asam basa 

• Konsep pH 

• Indikator alami dan buatan 

• Reaksi penetralan 

2. Technology 

• Fitoremediasi 

• Akuarium yang telah dibuat oleh peserta didik 

• Penggunaan handphone saat pembelajaran 

• Penggunaan pH meter PH-009(I)A Pen Type pH Meter 

saat membuat larutan 

• Penggunaan laptop untuk presentasi 
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No. Aspek Keterangan 

 

3. Engineering 

• Pembuatan dan desain akuarium dengan ukuran 40 cm 

x 25 cm x 25 cm 

• Cara membuat indikator alami dari kol ungu 

 

4. Arts 

• Warna-warna yang dihasilkan saat pengujian larutan 

asam basa dengan indikator alami 

• Mendesain gambar untuk hiasan akuarium 

• Penentuan komposisi hiasan akuarium 

 

5. Mathematics 

• Mengukur panjang dan lebar kaca 

• Menghitung pH larutan 

• Menghitung konsentrasi dan volume yang digunakan 

untuk membuat larutan dengan pH tertentu 

• Penentuan trayek pH larutan 

 

 

Selama membuat perencanaan proyek, peserta didik diberi lembar kerja aktivitas untuk 

membantu peserta didik mengetahui hal-hal apa saja yang akan dilakukan selama kegiatan 

pembelajaran. Peserta didik diberi kesempatan untuk membaca lembar kerja yang telah 

diberikan terlebih dahulu dan mencari infomasi mengenai proyek yang akan dikerjakan.  

Berikut ini disajikan lembar kerja tugas yang dilaksanakan oleh siswa. 
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MENGETAHUI PENGARUH TANAMAN KAYU APU TERHADAP Ph 

LARUTAN DAN MEMBUAT INDIKATOR ALAMI 

 

I. TUJUAN 

Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu untuk: 

1. Mengklasifikasikan larutan asam dan basa berdasarkan karakteristik asam dan basa 

2. Menyebutkan contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari 

3. Menjelaskan peranan larutan asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari 

4. Menghitung pH asam atau basa yang diketahui konsentrasinya 

5. Membedakan indikator alami dan indikator buatan 

6. Menganalisis penggunaan konsep pH dalam kehidupan sehari-hari 

7. Mengukur pH beberapa larutan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai indikator 

8. Membuktikan larutan asam dan basa dengan berbagai indikator 

9. Membuat indikator alami menggunakan bahan alam 

 

II. ALAT dan BAHAN 

ALAT: 

1. Pisau 

2. Saringan 

3. Lumpang dan Alu 

4. Gelas kimia 

5. Gelas ukur 

6. Batang pengaduk 

7. Pipet tetes 

8. pH meter 

9. Kaca 

10. Lem 

 

BAHAN: 

1. Tanaman Kayu Apu 

2. HCl 

3. NaOH 

4. Kol ungu 

5. Air 
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6. Air cuka 

7. Belimbing wuluh 

8. Detergen 

9. Kapur sirih 

 

III. INSTRUKSI: 

1. Rakitlah kaca-kaca yang telah disediakan menjadi akuarium 

2. Aklimasikanlah tanaman yang telah disediakan 

3. Buatlah larutan dengan berbagai macam pH dengan menggunakan alat dan bahan yang 

telah disediakan 

4. Buatlah indikator alami 

5. Ujilah larutan yang memiliki berbagai macam pH dengan menggunakan indikator alami 

6. Gunakanlah warna akhir pengujian indikator alami untuk menuliskan identitas kelompok 

7. Masukkanlah tanaman Kayu Apu yang telah diaklimasi ke dalam larutan yang memiliki 

berbagai macam pH 

8. Ukurlah pH larutan yang telah ditambahkan tanaman Kayu Apu dengan menggunakan pH 

meter 

9. Ukurlah pH larutan yang telah ditambahkan tanaman Kayu Apu setiap harinya selama 6 

hari berturut-turut 

10. Buatlah tabel pengamatan untuk aktivitas yang dilaksanakan 

 

V.  PERTANYAAN 

1. Ceritakan aktivitas yang telah Anda lakukan selama kegiatan! 

2. Buatlah pemetaan tentang STEAM berdasarkan aktivitas yang telah Anda lakukan! 

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fitoremediasi! (Science) 

4. Bagaimana cara Anda menyelesaikan pembuatan akuarium? Jelaskan secara rinci! 

(Engineering) 

5. Apa yang Anda lakukan untuk menghias akuarium? (Arts) 

6. Tuliskan perhitungan Anda untuk membuat larutan HCl dengan pH 3 dan larutan NaOH 

dengan pH 13! (Mathematics) 

7. Apakah terjadi perubahan warna indikator sebelum dan setelah ditambahkan beberapa 

larutan yang memiliki pH berbeda? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Sebutkan 

perubahan warna yang terjadi! (Science) 
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8. Bagaimana pengaruh penambahan tanaman kayu apu terhadap pH larutan setelah 7 hari? 

(Science). 

9. Teknologi apa saja yang kalian gunakan dalam aktivitas yang telah Anda lakukan? 

(Technologi). 

 

A. Proyek teknologi fitoremediasi 

Aktivitas yang direncanakan selama kegiatan pembelajaran menggunakan Project 

Based Learning didasarkan pada teknologi fitoremediasi. Menurut Ali-Zade (2010), 

fitoremediasi merupakan suatu teknologi yang murah untuk memperbaiki lingkungan dan 

dapat digunakan untuk mendekontaminasi polutan organik maupun anorganik yang ada di air, 

udara, ataupun tanah. Integrasi STEAM pada aktivitas pembelajaran dengan pendekatan 

STEAM yang telah dikerjakan dapat dilihat sebagai berikut.  

 

Tabel 8. Integrasi STEAM pada materi asam basa pada proyek teknologi fitoremediasi dan uji 

kekuatan asam basa 

Unsur Keterangan 

Science 

• Materi mengenai asam basa 

• Fitoremediasi sebagai teknologi pengolahan air 

• Konsep elektrolit, larutan asam / basa dapat menghantarkan arus 

listrik 

Technology 

• Penggunaan media untuk mencari informasi dari internet 

• Pembuatan teknologi fitoremediasi 

• Pembuatan teknologi uji kekuatan asam / basa 

Engineering 

• Kemampuan untuk mendesain teknologi fitoremediasi dan teknologi 

uji kekuatan asam / basa 

• Kemampuan memilih alat dan bahan untuk pembuatan teknologi 

fitoremediasi dan teknologi uji kekuatan asam / basa 

Art 

• Pembuatan hiasan atau bangunan 3D (3 dimensi) pada teknologi 

fitoremediasi dan teknologi uji kekuatan asam / basa 

• Penggunaan warna, gambar  

Mathematics 
• Pengukuran pH pada teknologi fitoremediasi 

• Penentuan reaksi ionisasi pada senyawa asam / basa 
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Tabel 9. Integrasi STEAM pada materi asam basa pada proyek teknologi fitoremediasi dan uji 

kekuatan asam basa 

 

Unsur Fitoremediasi Uji Kekuatan Asam / Basa 

Science 

• Konsep asam basa, reaksi asam 

maupun senyawa logam berat 

dengan air dapat menyebabkan 

pencemaran air dan terjadi 

perubahan pH 

• Fitoremediasi sebagai teknologi 

pengolahan air 

Konsep elektrolit, larutan asam / basa 

dapat menghantarkan arus listrik 

Technology 
Pembuatan teknologi fitoremediasi 

menggunakan tanaman 

Pembuatan teknologi uji kekuatan 

asam / basa 

Engineering 

• Kemampuan untuk mendesain 

teknologi fitoremediasi  

• Kemampuan memilih alat dan bahan 

untuk pembuatan teknologi 

fitoremediasi 

• Kemampuan untuk mendesain 

teknologi uji kekuatan asam / basa 

• Kemampuan memilih alat dan bahan 

untuk pembuatan teknologi uji alat 

asam / basa 

Art 

• Pembuatan bangunan 3D 

• Penggunaan warna dan hiasan 

 

• Pembuatan bangunan 3D pada 

teknologi uji kekuatan asam / basa 

• Penggunaan warna dan hiasan pada 

bangunan 3D 

 

Mathematics 

Pengukuran pH air • Penentuan reaksi ionisasi pada 

senyawa 

• Penggunaan larutan asam yang 

memiliki konsentrasi sama 
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Tabel 10. Integrasi STEAM pada Produk Teknologi FItoremediasi 

Unsur Kelompok 1 

(Gazebo 

Taman) 

Kelompok 3 

(Fitoremediasi 

Bambu Air) 

Kelompok 5 

(Hiasan 

Ruangan) 

Science • Konsep asam basa, reaksi asam maupun logam berat 

dengan air dapat menyebabkan polusi air dan terjadi 

penurunan pH 

• Fitoremediasi sebagai teknologi pengolahan air 

Technology Pembuatan 

teknologi 

fitoremediasi 

menggunakan 

tanaman bambu 

hoki 

Pembuatan 

teknologi 

fitoremediasi 

menggunakan 

tanaman bambu air 

Pembuatan 

teknologi 

fitoremediasi 

menggunakan 

tanaman 

dracaena tricolor 

Engineering • Kemampuan untuk mendesain teknologi fitoremediasi  

• Kemampuan memilih alat dan bahan untuk pembuatan 

teknologi fitoremediasi 

Art Pembuatan 

bangunan 3D 

berupa gazebo 

taman pada 

teknologi 

fitoremediasi 

Penggunaan warna 

dan hiasan pada 

teknologi 

fitoremediasi 

Teknologi 

fitoremediasi 

dijadikan sebagai 

tanaman 

penghias ruangan 

yang diletakkan 

di dalam vas 

bunga 

Mathematics Pengukuran pH air 

Tabel 11. Integrasi STEAM pada Produk Teknologi Uji Kekuatan Asam / basa 

Unsur Kelompok 2 

(Miniatur 

Ruang Kelas) 

Kelompok 4 

(Miniatur Halte 

Bia) 

Kelompok 6 

(Miniatur 

Coffe Maker) 

Science Konsep elektrolit, larutan asam / basa dapat 

menghantarkan arus listrik 

Technology Pembuatan teknologi uji kekuatan asam / basa 
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Unsur Kelompok 2 

(Miniatur 

Ruang Kelas) 

Kelompok 4 

(Miniatur Halte 

Bia) 

Kelompok 6 

(Miniatur 

Coffe Maker) 

Engineering • Kemampuan untuk mendesain teknologi uji kekuatan asam 

/ basa 

• Kemampuan memilih alat dan bahan untuk pembuatan 

teknologi uji alat asam / basa 

Art • Pembuatan 

bangunan 3D 

berupa miniatur 

ruang kelas pada 

teknologi uji 

kekuatan asam / 

basa 

• Penggunaan 

warna dan hiasan 

pada bangunan 

miniatur 

 

• Pembuatan 

bangunan 3D 

berupa miniatur 

halte bis teknologi 

uji kekuatan asam 

/ basa 

• Penggunaan warna 

dan hiasan pada 

bangunan miniatur 

 

• Pembuatan 

bangunan 3D 

berupa miniatur 

coffe maker pada 

teknologi uji 

kekuatan asam / 

basa 

• Penggunaan 

warna dan hiasan 

pada bangunan 

miniatur 

 

Mathematics • Penentuan reaksi ionisasi pada senyawa 

• Penggunaan larutan asam yang memiliki konsentrasi sama 

 

Dalam melaksanakan pembelajaran proyek, siswa diberi lembar kerja yang terkait dengan 

proyek yang dijalankan. Berikut ini adalah lembar kerja siswa dalam proyek teknologi 

fitoremediasi dan uji kekuatan asam basa. 
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LEMBAR KERJA 

 

Mata Pelajaran : Kimia 

Topik : Asam-basa 

Tugas : Merancang pengolahan air melalui phytoremediation 

Kelas  : XI …….. 

Kelompok  : ……. 

 

Deskripsi Proyek 

Penurunan nilai pH air akibat deposisi asam dapat ditingkatkan melalui aktifitas pengolahan air 

permukaan. Salah satu cara mengolah air adalah melalui phytoremediation (fitoremediasi), yaitu 

pemanfaatan tanaman air sebagai agen proses biologis pengolahan air. Proyek harus 

mengaplikasikan phytoremediation dengan mengintegrasikan STEAM (science, technology, 

engineering, art, and mathematics) 

    

Petunjuk Khusus 

1. Tulislah rancangan berikut gambar dan keterangan gambarnya! 

2. Tulislah integrasi STEAM pada proyek yang akan dibuat! 

 

Tanggal Merancang  

 

Alat dan Bahan  

 

 

Gambar Rancangan dan Keterangan  
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Cara Kerja Proyek 

 

 

 

Science  

 

 

 

 

 

 

Technology  

 

 

 

 

 

 

Engineering  

 

 

 

 

 

 

Art  
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Mathematics  

 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS PROYEK UJI KEKUATAN ASAM / BASA 

 

Mata Pelajaran : Kimia 

Topik : Asam-basa 

 Tugas : Merancang dan merangkai alat uji kekuatan asam/basa pada sebuah 

maket 

 Kelas  : XI …….. 

 Kelompok  : ……. 

  

Deskripsi Proyek 

Larutan asam / basa termasuk larutan elektrolit yang dapat menghantarkan listrik. 

Hantaran listrik melalui larutan dapat ditunjukkan dengan alat penguji elektrolit. Proyek 

yang dibuat bertujuan membedakan asam atau basa kuat dan lemah yang konsentrasinya 

sama berdasarkan daya hantar listriknya. Proyek harus  mengaplikasikan daya hantar 

listrik asam / basa dalam sebuah bangunan 3D (3 dimensi) dengan mengintegrasikan 

STEAM (science, technology, engineering, art, and mathematics), misalnya daya hantar listrik 

larutan diaplikasikan dalam sebuah penerangan pada maket yang akan dibuat 

 

Petunjuk Khusus 

1. Tulislah rancangan berikut gambar dan keterangan gambarnya! 

2. Tulislah integrasi STEAM pada proyek yang akan dibuat! 
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Tanggal Merancang  

 

 

Alat dan Bahan  

 

 

 

Gambar Rancangan dan Keterangan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara Kerja Proyek 

 

 

 

 

 

Science  

 

 

 

 

Technology  
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Engineering  

 

 

 

 

Art  

 

 

 

 

 

 

Mathematics  

 

 

 

 

 

B. Proyek Pengaruh pH Larutan Nutrisi Terhadap Pertumbuhan Tanaman 

Hidroponik 

 

 Proyek selanjutnya adalah percobaan pengaruh pH larutan nutrisi terhadap 

pertumbuhan tanaman hidroponik. Berikut ini disajikan tabel integrasi proyek dengan matari 

asam basa.  

 

Tabel 12. Integrasi STEAM 

Unsur Keterangan 

 

 

Science 

Pemetaan materi larutan asam basa, menjelaskan istilah 

asam dan basa, cara mengidentifikasi larutan asam basa, 

dan penerapan larutan asam basa dalam kehidupan sehari-

hari. 
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Unsur Keterangan 

 

 

Technology 

Penggunaan pH meter dan indikator universal untuk 

mengukur pH larutan nutrisi. Aerator (air pump) untuk 

supply oksigen tanaman, serta laptop dan proyektor untuk 

membuat laporan sekaligus 

mempresentasikan hasil pengerjaan proyek. 

 

Engineering 

Cara membuat tanaman hidroponik, cara menggunakan 

pH meter, indikator universal, dan aerator. 

 

Arts 

Penambahan nilai estetika dengan memperhatikan unsur-

unsur dalam seni visual yaitu titik, garis, bidang, bentuk, 

dan warna. 

Mathematics Perhitungan pengenceran larutan,

 dan penentuan nilai pH larutan yang 

digunakan. 
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa terdapat integrasi pembelajaran asam basa dengan 

proyek yang dijalankan. Selain itu, dalam mengerjakan proyek peserta didik diberi lembar kerja 

untuk mengawal jalannya proyek yang dilaksanakan oleh siswa. Berikut ini disajikan lembar 

kerja dan evaluasi yang dilakukan. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis projek tersebut 

dibarengi dengan kegiatan berkelompok untuk membuat projek seperti pada lembar kerja  

sebagai berikut : 

 

Lembar Kerja Aktivitas 

 

PENGARUH pH LARUTAN NUTRISI 

TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN HIDROPONIK 

 

 

I. Tujuan: 

Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu untuk: 

1. Menjelaskan karakteristik asam dan basa. 

2. Mengklasifikasikan larutan asam dan basa berdasarkan karakteristik asam dan basa. 

3. Mengklasifikasikan contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. 
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4. Menjelaskan penggunaan konsep pH dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Menjelaskan peranan larutan asam dan basa dalam kehidupan sehari- hari. 

6. Mengukur pH beberapa larutan. 

7. Menyimpulkan hasil pengukuran pH dari larutan asam dan basa. 

 

 

II. Alat dan Bahan Alat: 

• Wadah sedang 

• Aqua gelas 

• Sterofoam 

• Rockwool 

• Kain flannel 

• Airator 

• Alat Tulis 

• Alat pemotong / gunting 

• Indikator universal / pH meter 

• Kertas lakmus 

Bahan: 

• Bibit kangkung 

• Larutan asam (HCl) 

• Larutan basa (KOH) 

• Larutan AB Mix 

• Air 

III. Instruksi 

1. Rangkailah alat dan bahan yang tersedia sehingga menghasilkan tanaman hidroponik, dengan 

cara: 

• Membuat pola lingkaran yang menyesuaikan ukuran aqua gelas pada sterofoam. 

• Menggunting pola lingkaran. 

• Melubangi aqua gelas yang akan dijadikan netpot. 

• Memotong kain flannel dengan ukuran 1cm x 3cm. 
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• Memasukkan kain flannel ke dalam dasar netpot. 

• Memindahkan bibit kangkung ke dalam netpot. 

• Memasukkan netpot ke dalam sterofoam yang polanya telah jadi. 

2. Buatlah larutan nutrisi dari bahan yang telah disediakan dengan mengikuti perintah di bawah 

ini: 

 

Kelompok 

Pembuatan Larutan Nutrisi 

Air (mL) Larutan HCl (mL) Larutan KOH (mL) 

1 400 Larutan AB Mix 

2 400 100 300 

3 400 150 250 

4 400 200 200 

5 400 250 150 

6 400 Larutan AB Mix 

 

IV. Soal 

Berdasarkan aktivitas yang telah dilakukan: 

1. Manakah yang tergolong larutan asam dan basa? Kemukakan alasan. 

2. Tuliskan persamaan reaksi kimia yang terjadi menurut teori Arhenius. 

3. Bagaimana pengaruh pH terhadap pertumbuhan tanaman? Lengkapi jawaban dengan 

tabel! (Science). 

4. Apa saja yang kalian lakukan agar hasil proyek kalian    terlihat menarik? (Art) 

5. Bagaimana cara membuat dan merangkai suatu alat dan bahan sehingga terbentuk 

tanaman hidroponik? (Engineering). 

6. Bagaimana prinsip kerja dari aerator atau air pump? (Technology). 

7. Berdasarkan hasil perhitungan, berapakah pH suatu larutan HCl dan KOH dengan masing-

masing konsentrasi 10-4 M ? (Mathematics). 
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SOAL BERPIKIR KREATIF MATERI ASAM BASA 

 

1. Perhatikan soal dengan cermat dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat! 

Cermati dengan seksama ilustrasi di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larutan asam klorida atau yang biasa kita kenal dengan larutan HCl dalam air, adalah larutan 

kimia yang sangat korosif dan berbau menyengat. HCl termasuk bahan kimia berbahaya atau 

B3 di laboratorium dan memiliki karakteristik larutan tidak berwarna, mempunyai rasa asam, 

dan dapat memerahkan kertas lakmus biru. Asam klorida juga ada di dalam lambung manusia, 

dikenal dengan istilah asam lambung. Asam lambung merupakan salah satu sekret utama 

lambung dengan pH sekitar 1 sampai dengan 2. 

a. Menurut pendapat Anda, apakah HCl yang ada di laboratorium sama dengan HCl 

yang disekresikan oleh lambung? Jelaskan. 

b. Selain sifatnya yang korosif, apa saja karakteristik dari larutan tersebut? Tuliskan 

kesimpulan Anda! 

c. Jika seseorang ingin membuat larutan HCl pH = 2 sebanyak 250 mL, berapakah 

konsentrasi HCl dalam larutan yang digunakan? Jelaskan. 

2. Perhatikan trayek perubahan warna beberapa indikator berikut: 

 

Indikator Trayek pH Perubahan warna 

Metil jingga 3,1 - 4,4 Merah-jingga 

Metil merah 4,2 - 6,2 Merah-kuning 

Bromtimol biru 6,0 - 7,6 Kuning-biru 

Fenolftalein 8,3 - 10,0 Tak berwarna-merah 

http://massaidi.blogspot.com/2011/01/fungsi-hcl.html
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Pak Andi mengajak siswanya melakukan praktikum penentuan trayek pH dari berbagai 

indikator. Hasil yang diperoleh dari suatu sampel air sungai ketika ditetesi beberapa 

indikator adalah sebagai berikut: 

• Dengan metil jingga berwarna jingga 

• Dengan metil merah berwarna kuning 

• Dengan bromtimol biru berwarna biru 

• Dengan fenolftalein tak berwarna 

Berdasarkan data yang diberikan, perkirakan pH sampel air sungai tersebut! Kemudian 

perkirakan bagaimana sifat asam/basa air sungai tersebut! Beri penjelasan mengenai jawaban 

Anda! 

 

3. Seminggu yang lalu, Rido dan teman-temannya melakukan percobaan menanam sawi 

dengan teknik hidroponik di sekolah. Biasanya, nutrisi yang digunakan adalah hidroponik 

AB mix. Kandungan nutrisi tersebut sudah memenuhi unsur makro dan mikro yang 

dibutuhkan tanaman, seperti nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, sulfur, dan magnesium 

untuk unsur makro dan besi, mangan, seng, boron, dan molibdenum untuk unsur mikro. 

Akan tetapi, larutan nutrisi khusus hidroponik (larutan AB Mix) cukup mahal, sehingga 

Rido menyarankan untuk membuat larutan nutrisi dengan mencampurkan larutan HCl 

dan larutan KOH. Komposisi yang digunakan juga berbeda-beda, yaitu: 

I. Nutrisi 1 = 100 mL HCl + 300 mL KOH 

II. Nutrisi 2 = 200 mL HCl + 200 mL KOH 

III. Nutrisi 3 = 300 mL HCl + 100 mL KOH 

Setelah diamati selama 2 minggu, ternyata ketiga tanaman hidroponik tersebut dapat tetap 

tumbuh. Akan tetapi, kondisi tanaman hidroponik 1 dan 3 layu. 

a. Tulislah masalah yang dihadapi Rido dan teman-temannya. 

b. Mengapa tanaman sawi yang diberi nutrisi 1 dan 3 layu? Sedangkan yang diberi 

nutrisi 2 tidak? 

c. Mengapa tanaman sawi tetap dapat tumbuh walaupun tidak menggunakan larutan 

nutrisi khusus hidroponik (larutan AB Mix)? 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, tabel diatas menunjukkan adanya integrasi dari masing-masing 

aspek STEAM terhadap proyek yang direncanakan. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui 
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bahwa aspek science ditunjukkan dengan materi pembelajaran larutan asam basa, aspek 

technology ditunjukkan melalui pemanfaatan teknologi untuk menunjang pembelajaran, aspek 

engineering ditunjukkan dengan cara peserta didik untuk menerapkan pengetahuannya dalam 

menyelesaikan proyek, dan aspek arts ditunjukkan ketika peserta didik menerapkan ide 

kreatifnya untuk menyelesaikan produk. Selain itu, aspek mathematics ditunjukkan saat peserta 

didik melakukan pengukuran atau perhitungan untuk menyelesaikan proyek. 
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