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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, 

karunia, serta taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Bahan Ajar Asam Basa dalam 

pembelajaran Culturary Responsive Teaching (CRT) dengan baik. 

Penulis sangat berharap bahan ajar  ini dapat berguna dalam menambah wawasan serta 

pengetahuan kita mengenai pembelajaran berbasis budaya, dan juga bagaimana mempertahankan 

identitas budaya Indonesia dalam proses pembelajaran Asam Basa. 

Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam bahan ajar ini terdapat kekurangan dan 

jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi 

perbaikan bahan ajar yang telah dibuat untuk perbaikan di masa mendatang, mengingat tidak ada 

sesuatu yang sempurna tanpa adanya saran yang membangun.Semoga bahan ajar ini dapat 

dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya buku yang telah disusun ini dapat berguna 

bagi penulis, guru kimia, dan siswa yang ingin mempelajari kimia dengan konteks budaya. 
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BAB I 

ASAM BASA DALAM PEMBELAJARAN KIMIA 

 

 

A. Karakteristik Materi Asam Basa 

Menurut Chittleborough (2007) pembelajaran kimia diklasifikasikan kedalam tiga 

tingkat representasi, yaitu (1)  Representasi makroskopik merupakan representasi kimia 

dalam tingkat observasi dan fenomena yang dapat dilihat dan dirasakan oleh indera agar 

menjadi pengalaman siswa dalam belajar, (2) Representasi submikroskopik merupakan 

representasi yang memberikan penjelasan pada tingkat partikulat, (3) Representasi 

simbolik merupakan representasi untuk mengidentifkasi zat-zat yang terlibat dalam reaksi 

kimia dengan menggunakan bahasa simbolis kualitatif dan kuantitaif, seperti gambar, 

diagram, stoikiometri dan perhitungan matematis. Berdasarkan representasi 

makroskopik, materi asam-basa terdiri dari hasil reaksi dari titrasi asam basa, berupa 

perubahan warna serta kadar pH suatu larutan yang digambarkan melalui trayek indikator 

universal (Chang, 2003). Representasi submikroskopik, materi asam-basa terdiri dari 

pergerakan ion sehingga menghasilkan larutan ionik dengan sifat asam atau basa. 

Berdasarkan sifat ionik nya, maka dapat dengan mudah mengklasifikasikan sifat larutan 

menjadi dua bagian yaitu lemah dan kuat (Brady, 2000). Representasi simbolik terdiri 

dari kemampuan suatu larutan untuk mengion dalam bentuk ion H
+ 

dan ion OH
- 

serta 

harga pH suatu larutan (Brady, 2000). 

Menurut kurikulum 2013, materi konsep asam-basa ini merupakan salah satu 

materi pokok pembelajaran kimia SMA Kelas XI di semester genap. Materi asam-basa 

dibutuhkan untuk pemahaman dan penguasaan konsep. Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL) pada kurikulum 2013 ini dirumuskan kedalam tiga domain, yaitu (1) Sikap  dan 

perilaku, yang meliputi menerima, menjalankan, menghargai, menghayati dan 

mengamalkan. (2) Ketrampilan, meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, 

menyaji, menalar dan mencipta. (3) pengetahuan, meliputi mengetahui, memahami, 

menerapkan, menganalisis     dan     mengevaluasi.     Berdasarkan     SKL       tujuan 

pembelajaran dirumuskan ke dalam Kompetensi Inti (KI) yang meliputi ketrampilan 

pengetahuan (KI 3), dan kompetensi ketrampilan (KI 4). Berikut ini jabaran dari 

kompetensi inti (KI) SMA kelas XI MIA. Kompetensi Inti 

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

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

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi 

inti (KI) yang ada diturunkan kembali menjadi Kompetensi Dasar (KD). 

Kompetensi Dasar yang harus dicapai dalam mata pelajar kimia pada 

materi konsep redoks. 

Berikut ini merupakan Kompetensi dasar pada pokok bahasan Asam-Basa : 

3.10 Memahami konsep asam dan basa serta kekuatannya dan 

kesetimbangan pengionnya dalam larutan. 

4.10 Menganalisis trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak 

dari bahan alam melalui percobaan. 

Indikator : 

 

1. Siswa mendeskripsikan sifat asam dan sifat basa; 

2. Siswa   menjelaskan   konsep asam  basa menurut  Bronsted 

Lowry, Lewis dan Arhenius; 

3. Siswa mengggolongkan sifat asam atau basa pada  suatu larutan; 

4. Siswa menjelaskan sifat asam atau basa berdasarkan proses 

kesetimbangan ion di dalam suatu larutan; 

5. Siswa menghitung nilai derajat keasaman suatu larutan asam atau basa; 

6. Siswa menentukan trayek pH suatu larutan berdasarkan 

indikator asam dan basa; 

7. Siswa menganalisis sifat suatu larutan berdasarkan perhitungan derajat 

keasaman dan indikator asam basa pada suatu larutan; 

8. Siswa menghubungkan konsep pH dengan peristiwa sehari-hari. 

 

Indikator yang telah dirincikan, bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal yang 

termasuk kedalam proses pembelajaran kimia yang telah disesuaikan berdasarkan 

kurikulum 2013. Indikator tersebut mengacu pada permendikbud No. 21 Tahun 
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2016 mengenai Standar Isi pendidikan dan mengacu pada tujuan pembelajaran 

kimia. Kemudian, kedelapan Indikator tersebut akan diklasifikasikan ke dalam tabel 

pemetaan karakteristik materi menurut Bloom (1994) 

Tabel 1. Dimensi Tingkat Kognitif Siswa 

 

Dimensi 

pengetahuan 

Ingata
n 

Pemahama
n 

Penerapa
n 

Analisa Sintesis evaluasi 

Fakta  3 6    

Konsep 1 2 dan 3  4   

Prosedural  5  7   

Metakognitif   8 8   

 

 

Berdasarkan indikator mengenai pembelajaran asam-basa diatas, maka materi 

pembelajaran dapat di analisis berdasarkan dimensi pengetahuan pada taksonomi 

bloom yang telah direvisi oleh Anderson dan Krathwohl (2010) yang terbagi menjadi 

empat aspek, yang terdiri dari : 

 

A. Fakta. Materi jenis fakta merupakan kejadian yang benar-benar terjadi berupa 

nama-nama objek, nama tempat, nama orang, lambang, peristiwa sejarah, nama 

bagian atau komponen suatu benda. Berdasarkan tabel karakteristik materi asam 

dan basa, yang digolongkan kedalam fakta ialah indikator tiga dan indikator enam. 

Kedua indikator digolongkan ke dalam fakta dengan tingkatan kognitif pemahaman 

dan penerapan. Kedua indikator sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. 

Namun untuk memperoleh hasil yang tepat sesuai dengan acuan indikator, siswa 

memerlukan pemahaman agar dapat menerapkan konsep tersebut dalam keidupan 

sehari-hari. 

B. Konsep. Materi jenis konsep berupa pengertian, definisi, hakekat, rumusan, dan 

ciri-ciri dasar dari sebuah data. Berdasarkan tabel karakteristik materi asam dan 

basa, yang digolongkan kedalam konsep ialah indikator satu, dua, tiga dan empat. 

Keempat indikator digolongkan ke dalam konsep karena terdiri dari pengertian 

konsep konsep asam dan basa, mampu menggolongkan konsep asam dan basa 

menurut para ahli, menggolongkan sifat asam atau basa pada suatu larutan serta 

mampu menjelaskan sifat suatu larutan asam atau basa berdasarkan proses 
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kesetimbangan ion di dalam larutan. 

C. Prosedur. Materi jenis prosedur berupa langkah-langkah mengerjakan sesuatu 

secara urut dan sistematis, struktural yang menggambarkan proses kejadian. 

Berdasarkan tabel karakteristik materi asam dan basa, yang digolongkan kedalam 

konsep ialah indikator lima dan tujuh. Kedua indikator tersebut terdiri dari langkah-

langkah sistematis pengerjaan soal kimia, sehingga di hasilkan perhitungan yang 

presisi untuk menentukan sifat suatu larutan. 

D. Metakognitif. Materi jenis metakognitif berupa pengorganisasian suatu konsep 

dengan pengalaman siswa sehingga siswa dapat membangun pemahaman 

konsepnya sendiri. Berdasarkan tabel karakteristik materi asam dan basa, yang 

digolongkan kedalam metakognitif ialah indikator delapan. Indikator tersebut 

digolongkan kedalam metakognitif karena siswa mengaitkan konsep asam-basa 

dengan pola kehidupan siswa. 

 

B. Konsep Asam Basa 

Istilah asam pada mulanya digunakan oleh Boyle pada abad ke 17. Hal ini 

didasarkan pada fenomena berikut: asam adalah bahan yang mengubah warna ekstrak 

tanaman tertentu dan yang larut dalam kapur. Glauber, Lavoisier, Davy, Liebig dan 

Arrhenius selanjutnya mengembangkan konsep asam-basa, yang didasarkan pada 

pengetahuan tentang waktu dan yang didominasi oleh informasi tentang fenomena atau 

zat tertentu (lihat Gambar 2.1). 
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Gambar 1 Bagan perkembangan teori atom 

 

 

1. Sifat Umum Larutan Asam dan Basa berdasarkan Teori Arrhenius  

 

Asam dapat digambarkan sebagai zat yang menghasilkan ion hidrogen (H+) ketika 

dilarutkan dalam air, sedangkan basa merupakan zat yang menghasilkan ion hidroksida 

(OH-) ketika dilarutkan dalam air. Definisi ini dirumuskan pada akhir abad kesembilan belas 

oleh kimiawan Swedia, Svante Arrhenius untuk mengelompokkan zat-zat yang sifat-sifatnya 

di dalam larutan telah diketahui dengan baik.  

Berikut dipaparkan sifat-sifat umum larutan asam dan basa  
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a. Asam 

Sifat-sifat umum larutan asam sebagai berikut: 

1) Asam memiliki rasa masam; misalnya, cuka yang mempunyai rasa dari asam 

asetat, dan lemon serta buah-buahan masam lainnya yang mengandung asam 

sitrat 

2) Asam menyebabkan perubahan warna pada zat warna tumbuhan; misalnya, 

mengubah warna ekstrak kunyit dari kuning gelap menjadi kuning terang 

3) Asam bereaksi dengan logam tertentu seperti seng, magnesium, dan besi 

menghasilkan gas hidrogen. Reaksi yang khas adalah antara asam klorida dengan 

magnesium: 

2 HCl (aq) + Mg (s) → MgCl2 (aq) + H2 (g) 

4) Asam bereaksi dengan karbonat dan bikarbonat seperti Na2CO3, CaCO3, dan 

NaHCO3 menghasilkan gas karbon dioksida. Contohnya, 

2 HCl (aq) + CaCO3 (s) → CaCl2 (aq) + H2O (l) + CO2(g) 

HCl (aq) + NaHCO3 (s) → NaCl (aq) + H2O (l) + CO2(g) 

5) Larutan asam dalam air menghasilkan arus listrik 

b. Basa  

Sifat-sifat umum larutan basa sebagai berikut: 

1) Basa memiliki rasa pahit 

2) Basa terasa licin 

3) Basa menyebabkan perubahan warna pada zat warna tumbuhan; misalnya, 

mengubah warna ekstrak bunga sepatu dari merah menjadi hijau 

4) Larutan basa dalam air menghantarkan arus listrik 

 

2.  Larutan Asam dan Basa berdasarkan Teori Bronsted 

 

Salah satu pengembangan dari definisi asam dan basa Bronsted adalah konsep 

pasangan asam basa konjugat, yang dapat didefinisikan sebagai suatu asam dan basa 

konjugatnya atau suatu basa dan asam konjugatnya. Basa konjugat dari suatu asam 

Bronsted adalah spesi yang tersisa ketika satu proton pindah dari asam tersebut. 

Sebaliknya suatu asam konjugat dihasilkan dari penambahan sebuah proton pada basa 

Bronsted.  

Setiap asam Bronsted memiliki satu basa konjugat, dan setiap basa Bronsted 

memiliki satu asam konjugat. Sebagai contoh ion Klorida (Cl-) adalah basa konjugat yang 

terbentuk dari asam HCl, dan H2O adalah basa konjugat dari asam H3O+. Dengan 

demikian, ionisasi asam asetat dapat dinyatakan sebagai 
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CH3COOH(aq) + H2O(l) → CH3COO-
(aq) + H3O+

(aq) 

   asam 1           basa 2      basa 1           asam 2         

   

 

  

Gambar 2 Reaksi ionisasi asam asetat dalam air 

 

Subskrip 1 dan 2 menyatakan 2 pasangan konjugat asam-basa. Jadi ion asetat (CH3COO-

) adalah basa konjugat dari CH3COOH. Baik ionisasi HCl maupun ionisasi CH3COOH adalah 

contoh ionisasi asam basa Bronsted. 

Definisi Bronsted menggolongkan amonia sebagai basa karena kemampuannya 

menerima proton:  

NH3 (aq) + H2O (l) → NH4
+

(aq) + OH-
(aq) 

Basa 1    asam 2    asam 1     basa 2 

 

Gambar 3. Reaksi ionisasi amonia dalam air 

  

Satu kasus yang agak lain adalah NaOH, yang dapat dikatakan bukan basa Bronsted 

karena tidak dapat menerima proton. Namun NaOH adalah basa kuat yang terionisasi 

sempurna dalam larutan. Ion hidroksida (OH-) hasil ionisasi merupakan basa Bronsted 

karena ion ini dapat menerima proton : 

H3O+
(aq) + OH-

(aq) → 2H2O (l) 

Jadi bila NaOH atau hidroksida logam lainnya disebut basa, sebenarnya mengacu pada 

spesi OH- yang berasal dari hidroksida.  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=HBn6P0k01F56TM&tbnid=tlA_RPzKoTHV7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.quarkology.com/12-chemistry/93-acidic-environment/93D-behaviour.html&ei=dkRbUpGxIISBrge6z4GwCw&bvm=bv.53899372,d.bmk&psig=AFQjCNFliP6bisQ9VlsVXqfJ2vu9oijhzg&ust=1381799386643057
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6EfpKGyMVNs4OM&tbnid=qfNabUFVNkWFjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://wilenskychemistry.wikispaces.com/Acid+and+Bases+Theories&ei=xUdbUvPKKM2IrAeTpoCQCQ&bvm=bv.53899372,d.bmk&psig=AFQjCNGJWH0qyokh2uO4XmjWAshYPxk_nA&ust=1381800162008516
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 Ion hidronium (H3O+) menyatakan suatu proton terhidrasi dalam air. Proton ini 

mungkin saja berasosiasi dengan lebih dari satu molekul H2O dan mempunyai rumus yang 

lebih rumit seperti H5O2
+ atau H9O4

+. Akan tetapi akan selalu digunakan ion hidronium 

untuk menyatakan proton terhidrasi. Agar perhitungannya lebih sederhana, akan 

digunakan H+ bila membahas konsentrasi ion hidrogen. 

 

3. Sifat Asam Basa dari Air 

Air merupakan pelarut yang unik. Salah satu sifat khasnya ialah kemampuannya 

untuk bertindak baik sebagai asam maupun sebagai basa. Air bertindak sebagai basa 

dalam reaksi dengan asam-asam seperti HCl dan CH3COOH, dan pelarut ini berfungsi 

sebagai asam dalam reaksi dengan basa seperti NH3. Air merupakan elektrolit yang sangat 

lemah dan dengan demikian merupakan penghantar listrik yang buruk, karena hanya 

terionisasi sedikit.  

H2O ↔ H+
(aq) + OH-

(aq) 

Reaksi ini adakalanya disebut autonisasi air. Untuk menjelaskan sifat asam basa 

dari air dari sudut pandang Bronsted, berikut reaksi autonisasinya 

 

   

        Asam 1       basa 2             asam 2                    basa 1 

Gambar 4. Reaksi autonisasi air 

 

a. Hasil Kali Ion dari Air 

kuantitas konsentrasi ion hidrogen merupakan faktor penting dalam reaksi asam 

basa dalam larutan berair. Dengan menyatakan proton sebagai H3O+ atau H+ berikut 

ini konstanta kesetimbangan untuk autonisasi air: 

 

                                                           

 

 

        

Karena fraksi molekul air yang terionisasi sangat kecil, maka konsentrasi air yaitu 

[𝐻2𝑂] hampir-hampir tidak berubah, dengan demikian, 

𝐾𝑐 =
[𝐻3𝑂

+][𝑂𝐻−]

[𝐻2𝑂]
 𝐾𝑐 =

[𝐻+][𝑂𝐻−]

[𝐻2𝑂]
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Qh8G4Ai2QisPYM&tbnid=736VxSWwhTbbPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://honors-chemistry.wikispaces.com/Chapter+15&ei=QnhcUu73DIiqrAeRyIGYCg&bvm=bv.53899372,d.bmk&psig=AFQjCNFNdwxoabGlJDN9p4FOQiE09I9zFg&ust=1381878084187842
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Konstanta kesetimbangan Kw dinamakan konstanta hasil kali ion, yakni hasil kali 

konsentrasi molar ion H+ dengan ion OH- pada suhu tertentu.  

Dalam air murni pada 250C, konsentrasi ion H+ sama dengan ion OH- dan 

diketahui sebesar 1,0 x 10-7 sehingga diperoleh persamaan 

 

Apabila [𝐻+] =  [𝑂𝐻−] maka larutan berair bersifat netral. Dalam larutan asam 

terdapat kelebihan ion H+ sehingga dapat dirumuskan [𝐻+] > [𝑂𝐻−]. Dalam larutan 

basa ada kelebihan ion OH- sehingga dapat dirumuskan [𝐻+] <  [𝑂𝐻−]. 

 

4. pH Ukuran Keasaman 

Pengukuran ion H+  atau ion OH- di dalam air pertama kali diajukan oleh 

Biokimiawan Denmark Soren Sorensen pada tahun 1909 yang menyebutnya pengukuran 

pH. pH suatu larutan didefinisikan sebagai logaritma negatif dari konsentrasi ion hidrogen 

(dalam mol/liter) 

 

 

 

Karena pH pada dasarnya hanyalah suatu cara untuk menyatakan konsentrasi ion 

hidrogen, larutan asam dan larutan basa pada 250C dapat diidentifikasi berdasarkan nilai 

pHnya sebagai berikut: 

Larutan asam : [H+] > 1,0x 10-7 M, pH < 7,00 

Larutan basa : [H+] < 1,0x 10-7 M, pH > 7,00 

Larutan netral : [H+] = 1,0x 10-7 M, pH = 7,00 

 

Skala pOH analog dengan skala pH dapat  dibuat dengan menggunakan logaritma 

negatif dari konsentrasi ion OH-. Berikut definisinya : 

 

 

 

 

  

 

𝐾𝑐 = [𝐻2𝑂] = 𝐾𝑤 =  [𝐻
+][𝑂𝐻−]  

Kw = (1,0 x 10-7) (1,0 x 10-7) = 1,0 x 10-14 

pH = -log [H3O+] atau pH = -log [H+] 

pOH = -log OH- 

pH + pOH = 14,00 
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5. Kekuatan Asam dan Basa 

Asam kuat adalah elektrolit kuat yang dianggap terionisasi sempurna dalam air. 

Kebanyakan asam kuat adalah asam anorganik, berikut reaksi ionisasi asam kuat dalam 

air: 

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

HNO3(aq) + H2O(l) → H3O+
(aq) + NO3

-
(aq)  

HClO4(aq) + H2O(l) → H3O+
(aq) + ClO4 -(aq)  

H2SO4(aq) + H2O(l) → H3O+
(aq) +HSO4

-
(aq)  

Perhatikan bahwa H2SO4 adalah asam diprotik; reaksi ionisasi di atas hanyalah tahap 

pertama ionisasi dari asam sulfat. Pada kesetimbangan , molekul asam kuat terionisasi 

sempurna. 

 Berbeda dengan asam kuat, asam lemah hanya terionisasi sedikit di dalam air. 

Pada kesetimbangan, larutan berair dari asam lemah mengandung campuran antara 

molekul asam yang tidak terionisasi, ion H3O+ dan basa konjugat. Contoh asam lemah 

antara lain asam fluorida (HF), asam asetat (CH3COOH), dan ion amonium (NH4
+). 

Kekuatan asam lemah tergantung pada nilai derajat ionisasi. Berikut ini gambar contoh 

reaksi ionisasi asam kuat dengan asam lemah 

 

 

  

 Gambar 5. Perbandingan hasil reaksi ionisasi larutan HCl dengan larutan HF 

 

 Basa kuat adalah semua elektrolit kuat yang terionisasi sempurna di dalam air. 

Basa kuat mencakup hidroksida dari logam alkali dan alkali tanah tertentu.  

 

 

 

 

 

 

𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑠)
𝐻(2)𝑂
→    𝑁𝑎(𝑎𝑞)

+ + 𝑂𝐻(𝑎𝑞)
−  

𝐾𝑂𝐻(𝑠)
𝐻(2)𝑂
→    𝐾(𝑎𝑞)

+ + 𝑂𝐻(𝑎𝑞)
−  

𝐵𝑎(𝑂𝐻)2(𝑠)
𝐻(2)𝑂
→    𝐵𝑎(𝑎𝑞)

2+ + 2𝑂𝐻(𝑎𝑞)
−  

 



15 | C R T  
 

 

 

Basa lemah, merupakan elektrolit lemah. Amonia adalah elektrolit lemah yang 

sangat sedikit terionisasi di dalam air. 

Perbandingan ionisasi antara basa kuat dengan basa lemah di dalam air dapat 

dilihat pada gambar berikut 

 

 

 

 Gambar 6. Perbandingan reaksi ionisasi larutan NaOH dengan NH3 

 

6. Asam Lemah dan basa lemah dan Konstanta Ionisasi  

Untuk asam lemah HA maka reaksi ionisasinya adalah: 

HA(aq) + H2O(l) ↔ H3O+
(aq) + A-

(aq) atau  HA(aq) ↔H+
(aq)+ A-

(aq) 

 

Konstanta kesetimbangan untuk ionisasi asam ini biasa disebut konstanta ionisasi asam, 

Ka, dinyatakan sebagai 

 

 

 

 

 Pada suhu tertentu kekuatan asam HA diukur secara kuantitatif dengan Ka. 

Semakin besar Ka semakin kuat asamnya, artinya senakin tingginya konsentrasi ion H+ 

pada kesetimbangan karena ionisasinya. 

Sedangkan konstanta kesetimbangan untuk basa dirumuskan sebagai berikut 

 

 

 

𝐾𝑎 = 
[𝐻3𝑂

+] [𝐴−]

[𝐻𝐴]
 atau 𝐾𝑎 = 

[𝐻+] [𝐴−]

[𝐻𝐴]
 

𝐾𝑏 = 
[𝑁𝐻4⁺] [𝑂𝐻

−]

[𝑁𝐻3]
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Berdasarkan kedua konstanta ionisasi asam lemah dan basa lemah di atas maka 

dapat dirumuskan bahwa rumus untuk perhitungan asam lemah menggunakan Ka dan 

basa lemah menggunakan Kb sebagai berikut 

𝐻+ = √𝐾𝑎 𝑥 𝑀     dan   𝑂𝐻− = √𝐾𝑏 𝑥 𝑀 

 

7. Penetralan Larutan Asam dan Basa 

Reaksi penetralan merupakan reaksi antara asam dengan basa. Reaksi penetralan 

dalam medium air biasanya menghasilkan garam dengan air, yang merupakan senyawa 

ionik yang terbentuk dari suatu kation dan suatu anion. 

Asam + basa → garam + air 

Semua garam merupakan elektrolit kuat. Garam dapur (NaCl) merupakan salah satu 

contoh senyawa garam yang sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Senyawa ini merupakan produk dari reaksi asam basa berikut 

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

Walaupun demikian baik asam maupun basa merupakan elektrolit kuat, senyawa ini 

terionisasi sempurna dalam larutan. Persamaan ioniknya adalah 

  H+
(aq) + Cl-(aq) + Na+

(aq) + OH-
(aq) → Na+

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

Sehingga reaksinya dapat ditampilkan melalui persamaan ionik total 

  H+
(aq) + OH-

(aq) → H2O(l) 

Ion – ion Na+ dan Cl- dapat dianggap sebagai ion-ion pendamping. 

Salah satu ciri dari reaksi netralisasi adalah jumlah molar asam dan basa yang 

bereaksi sama. Jika reaksi terjadi antara asam kuat dengan basa kuat maka akan 

diperoleh garam bersifat netral dengan pH 7. Reaksi netralisasi antara asam kuat dengan 

basa lemah dengan jumlah molar yang sama akan menghasilkan garam bersifat asam 

karena reaksi hidrolisisnya akan menghasilkan ion H3O+ atau biasa dianggap sebagai ion 

H+. Sedangkan reaksi netralisasi antara asam lemah dengan basa kuat akan menghasilkan 

garam bersifat basa. Ini terjadi karena basa konjugasi dari asam lemah bereaksi dengan 

air menghasilkan ion OH-.  
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BAB II 

CULTURALLY RESPONSIVE TEACHING (CRT) 

 

A. Prinsip Pendekatan CRT 

 Bahan ajar ini ini memfokuskan pada pengembangan Pendekatan pembelajaran yang dapat 

membantu siswa untuk memahami konsep-konsep kimia dan kimia menciptakan pembelajaran 

yang bermakna (Gabel, 1999) melalui pembelajaran berbasis latar belajang budaya siswa. Belajar 

bertujuan untuk menghubungkan konsep kimia yang dipelajari di kelas dengan kehidupan sehari-

hari. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada pembelajaran berbasis budaya sebelumnya, hasil 

menunjukkan bahwa siswa lebih terlibat dalam pembelajaran kimia ketika hal itu berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari mereka (Rahmawati, Nurbaity, Marheni, 2014). Aikenhead (2000) 

menunjukkan tahapan belajar siswa sebagai: hafalan, pemaknaan dan budaya. Siswa akan 

mengalami konflik ketika proses pembelajaran di kelas berbeda dengan kehidupan sehari-hari dan 

latar belakan budaya mereka. Rahmawati (2013) menyatakan bahwa guru perlu membantu siswa 

dalam menghadapi konflik tersebut melalui pembelajaran yang bermakna. 

Gay (2000) mendefinisikan Culturally Responsive Teaching sebagai cara menggunakan 

pengetahuan budaya, pengalaman sebelumnya, dan gaya kinerja siswa yang beragam untuk dapat 

menimbulkan pengalaman belajar yang bermakna. Penggagas konsep culturally responsive/ 

relevant pedagogy, Gay (2002) dalam buku Culturally Responsive Teaching: Theory, Research and 

Practice, mengungkapkan prinsip dasar Culturally Responsive Teaching adalah terwujudnya 

kemitraan antara pendidik dan siswa dalam rangka mencapai pembelajaran yang lebih baik. Berikut 

merupakan karakteristik pendekatan Culturally Responsive Teaching, yaitu sebagai berikut:  

1. Mengakui adanya warisan budaya dari berbagai kelompok etnik yang berbeda, baik sebagai 

sesuatu yang dapat mempengaruhi sikap siswa, pendekatan untuk belajar, serta konten 

untuk diajarkan sesuai dengan kurikulum formal. 

2. Membangun hubungan yang bermakna antara pengalaman yang siswa jumpai di rumah 

dengan pengajaran akademik di sekolah. 

3. Menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang terhubung dengan berbagai gaya belajar 

yang berbeda-beda setiap siswa. 

4. Mengajarkan siswa untuk mengetahui dan mencintai warisan budaya mereka sendiri serta 

menghargai budaya orang lain. 

5. Menggabungkan informasi multikultural, sumber daya, serta keterampilan yang rutin untuk 

diajarkan di sekolah. 
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Menggunakan karakteristik tersebut dalam proses pembelajaran pendekatan ini akan melibatkan 

pertimbangan dari lingkungan kelas. Dalam rangka memfasilitasi gaya belajar yang berbeda-beda 

(Gay, 2000:29). 

Dalam Pendekatan pembelajaran ini, etnokimia akan diintegrasikan dalam Pendekatan 

pembelajaran CRT. etnokimia (ethnochemistry) merupakan suatu cabang ilmu kimia yang 

mempelajari ilmu kimia berdasarkan perspektif budaya. Etnokimia merupakan bagian dari etnosains 

yang  istilah baru dalam teori antropologi pada tahun 1960 yang membantu untuk memahami 

bagaimana setiap individu mengembangkan dengan berbagai bentuk pengetahuan dan keyakinan 

(Atran, 1991). Etnosains melibatkan menjadi lintas-disiplin dalam transdisciplinary antara ilmu-ilmu 

sosial dan humaniora (misalnya, antropologi, sosiologi, psikologi, dan filsafat) dengan ilmu alam 

seperti biologi, ekologi, dan kimia. Kimia memiliki keterkaitan erat dengan budaya, khususnya di 

Indonesia dengan kekayaan budaya, sehingga integrasi ini tidak hanya menciptakan pembelajaran 

kimia yang bermakna namun juga melestarikan budaya bangsa. Indonesia dengan budaya yang 

kaya memiliki potensi kesempatan untuk dieksplorasi, tidak hanya untuk melibatkan para siswa 

dalam budaya mereka, tetapi juga untuk menjaga siswa dengan identitas budayanya dalam 

menghadapi globalisasi. Dengan demikian buku ini akan memberikan kontribusi untuk memulai dan 

mengembangkan studi budaya dan penerapan Pendekatan pembelajaran berbasis budaya dalam 

pendidikan kimia, khususnya di Indonesia. 

Buku ini merupakan hasil penelitian tentang pembelajaran berbasis Culturally Responsive 

Teaching yang diterapkan di beberapa sekolah di Indonesia dengan karakter budaya yang berbeda. 

Pendekatan pembelajaran dengan menggunakan prinsip Culturally Responsive Teaching 

merupakan hasil dari road map penelitian tim penulis pada  pengembangan Pendekatan-

Pendekatan pembelajaran berbasis karakter dan budaya. 

 

B. Penerapan Pendekatan CRT 

 

Pendekatan pembelajaran Culturally Responsive Teaching (CRT) ini merupakan suatu cara 

komprehensif untuk membekali guru dalam mengajar siswa di lingkungan yang berlatar belakang 

budaya yang berbeda-beda serta meningkatkan pemahaman dan keterampilan tanggap budaya 

seorang guru dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terhadap lingkungan pembelajarannya. 

Pendekatan pembelajaran Culturally Responsive Teaching (CRT) berdasarkan Hernandez dkk, 

terdiri dari lima kategori utama, yaitu content integration, facilitating knowledge construction, 

prejudice reduction, social justice, dan academic development. Setiap kategori tersebut 

menunjukkan cara merancang pelaksanaan pembelajaran dan cara mengajar dengan Pendekatan 
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Culturally Responsive Teaching ini. Dibawah ini disajikan bagan lima kategori utama dalam 

penerapan Pendekatan Culturally Responsive Teaching seperti berikut: 

 

 

Gambar 7 . Kategori Pendekatan Culturally Responsive Teaching 

  

content 
integration

facilitating 
knowledge 

construction

prejudice 
reduction

social justice
academic 

development
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Adapun model pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran Culturally Responsive 

Teaching (CRT) yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian pengembangan budaya dan 

karakter diklasifikasikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 . Model  Pembelajaran dengan Prinsip Pendekatan Culturally Responsive Teaching 

 

 

 

 

Berikut ini di berikan bagan alir tentang penerapan model pembelajaran dengan pendekatan 

Culturally Responsive Teaching:  

Identitas Diri 

 

Siswa mengembangkan 

identitas mereka dalam 

perbedaan 

Pemahaman budaya 

 

Siswa terlibat dalam 

pemahaman budaya dan 

konstruksi pengetahuan 

melalui artikel atau sumber 

daya apapun (etnokimia) 

Kolaborasi 

 

Siswa bekerja dalam 

kelompok untuk 

membahas konsep dan 

perspektif budaya 

Berpikir kritis untuk refleksi 

 

Siswa melakukan debat untuk 

mengetahui perspektif yang 

berbeda-beda dengan 

mencerminkan nilai-nilai dan 

pemahaman mereka 

Konstruksi transformatif 

Siswa terlibat dalam perubahan nilai-nilai 

dan pemahaman mereka dengan 

menyajikannya melalui sebuah proyek 
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Gambar 8 . Bagan Alir penerapan Culturally Responsive Teaching 

Empat dari lima kategori utama dalam Pendekatan Culturally Responsive Teaching selalu diterapkan 

di setiap pertemuan pembelajaran, yaitu content integration, facilitating knowledge construction, 

prejudice reduction dan academic development. Hal ini penting dikarenakan dalam lingkungan 

pembelajaran multikultural seorang guru harus bisa memperkuat integrasi pengetahuan dan 

budaya yang dimiliki siswa selama proses pembelajaran dan memfasilitasi para siswa yang berlatar 

Guru 

membuat 

kelompok 

dengan latar 

belakang 

siswa yang 

berbeda 

Guru menjelaskan 

tentang 

Pendekatan 

pembelajaran 

Culturally 

Responsive 

Teaching (CRT) 

yang terintegrasi 

etnokimia 

Guru melakukan 

apersepsi untuk 

mengetahui sejauh 

mana pengetahuan 

siswa tentang materi 

yang akan diajarkan 

Guru memberikan contoh aplikasi 

materi pembelajaran secara nyata yang 

terdapat dalam kehidupan sehari-hari 

siswa melalui cerita berbasis etnokimia 

Guru menyampaikan 

materi pembelajaran 

yang dikaitkan dengan 

konten budaya siswa 

Melakukan tanya jawab untuk 

mengkonstruk pengetahuan siswa 

berdasarkan pengetahuan 

sebelumnya yang telah dimiliki 

oleh siswa 

Siswa melakukan diskusi 

kelompok dan menjawab 

pertanyaan yang diberikan 

oleh guru, misalnya dengan 

menjawab soal dan 

menuliskannya di papan tulis 

Membuat proyek kelompok 

berbasis etnokimia yang 

berasal dari artikel yang 

diberikan oleh guru 

Mempresentasikan hasil proyek 

etnokimia di depan kelas 

berlandaskan latar budaya 

kelompoknya masing-masing 

Identifikasi diri 

Pemahaman budaya 

Kolaborasi 

Berpikir kritis untuk refleksi 

Konstruksi transformatif 
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belakang budaya berbeda satu sama lain untuk mengembangkan softskill siswa baik secara 

akademik ataupun kompetensi sosialnya demi tercapainya tujuan pendidikan. 

Kategori social justice diterapkan pada pertemuan ke-6 ketika dilaksanakan kegiatan 

presentasi proyek etnokimia. Dengan demikian, siswa didorong untuk menampilkan status 

budayanya kepada orang lain tanpa takut akan adanya deskriminasi atau celaan. Hal ini yang 

menjadi ciri khas Pendekatan Culturally Responsive Teaching. Sehingga, dapat tercipta suasana 

kelas yang kondusif dan merata karena adanya persamaan hak bagi seluruh siswa untuk tampil 

percaya diri di sepan kelas dalam mencapai prestasi. 

Proses awal pembelajaran di kelas adalah guru menjelaskan tentang Pendekatan 

pembelajaran Culturally Responsive Teaching (CRT) yang terintegrasi etnokimia dan memberikan 

apersepsi untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa terhadap pokok bahasan yang akan 

didiskusikan. Ketika dijelaskan mengenai Pendekatan pembelajaran tersebut siswa sangat antusias 

mendengarkan penjelasan guru. Beberapa siswa mulai memberikan pendapat dan menyimpulkan 

sendiri arti dari etnokimia, yakni kimia yang berkaitan dengan kebudayaan. Setelah memberikan 

gambaran mengenai pembelajaran yang akan dilakukan, guru juga menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Sejak awal dimulainya proses pembelajaran kimia pada materi yang sedang didikusikan ini 

guru telah menerapkan Pendekatan pembelajaran Culturally Responsive Teaching. Dalam beberapa 

pertemuan, guru mengintegrasikan etnokimia dalam pembelajaran. Berdasarkan karakteristik 

Pendekatan Culturally Responsive Teaching, bahwa guru memiliki kewajiban untuk mendidik siswa-

siswanya menjadi aktif di lingkungan sosial (Hernandez dkk, 2013: 808), maka dalam 

pelaksanaannya guru dapat menggunakan beberapa Pendekatan diskusi secara kooperatif, seperti: 

JIGSAW, STAD (Student Team Achievement Division), TPS (Think Pair Share), dan Three Stray 

Three Stay (TSTS), yang mana dalam setiap kelompok terdiri dari beberapa siswa dengan tingkat 

kemampuan yang berbeda-beda, yakni: tinggi, sedang dan rendah. Jika memungkinkan, anggota 

kelompok dibagi berdasarkan ras, budaya, dan suku yang berbeda serta memperhatikan kesetaraan 

gender. Dengan begitu siswa dapat aktif berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Selain 

untuk mendidik siswa-siswanya menjadi aktif di lingkungan sosial, guru juga harus memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk membuat hipotesis, bereksperimen dengan ide-ide barunya, dan 

mendapatkan feedback/ timbal balik atas apa yang diperolehnya selama proses pembelajaran. 

Sehingga, siswa dapat membangun kemampuan kognitifnya sendiri. 

Guru membuat kelompok dengan anggota siswa yang bervariasi dilihat dari latar belakang 

budaya yang berbeda, prestasi dalam kimia, jenis kelamin (gender), dan asal suku orang tua siswa. 

Dibuatnya kelompok dengan latar belakang siswa yang berbeda tersebut adalah untuk mengetahui 

pengaruh latar belakang pengalaman budaya siswa dalam kehidupan sehari-hari terhadap 

pembelajaran kimia berdasarkan pengetahuan budaya yang mereka miliki. Hal ini dikarenakan 
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budaya yang merupakan hasil kreativitas manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya sangat 

menentukan bentuk perilaku dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat. Berikut ini 

merupakan hasil penerapan pembelajaran dengan Pendekatan pembelajaran Culturally Responsive 

Teaching (CRT) terintegrasi etnokimia. 
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BAB III 

ARTIKEL ETNOKIMIA DALAM CRT 

 

Artikel-artikel di bawah ini merupakan artikel etnokimia yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

Asam Basa dengan pendekatan CRT 

 

1. ROTI BUAYA: Kimia dalam Tradisi Betawi 

 Buaya muara merupakan reptil yang dapat berusia 70 hingga 100 tahun. Reptil yang 

dianggap buas dan menyeramkan ini ternyata memiliki makna yang berbeda bagi masyarakat ibu 

kota. Bagi mereka buaya merupakan simbol kesetiaan dan memiliki arti penting dalam upacara 

pernikahan adat Betawi. 

 

Buaya muara 

 Pernikahan adat selalu memiliki tradisi tertentu yang tak boleh ditinggalkan.Dalam budaya 

Betawi, roti berbentuk buaya menjadi elemen penting dalam tradisi ini.Tak lengkap rasanya jika 

keluarga calon mempelai pria tidak membawa hantaran berupa roti buaya. Karena itulah roti buaya 

selalu disertakan dalam pernikahan adat Betawi .Roti ini biasanya memiliki panjang sekitar 1 meter. 

Meski zaman sudah modern, masih ada masyarakat yang terus mempertahankan budaya ini. 

Hingga kini sebagian masyarakat Jakarta masih menggunakan roti buaya sebagai hantaran untuk 

mempelai wanita. 

 Untuk kepentingan perlengkapan upacara pernikahan, roti buaya dibuat sepasang. Untuk 

membedakan dari buaya jantan, sebuah roti buaya kecil disisipkan di sebelah buaya betina. Jika 

melihat sejarah serta filosofi masyarakat Betawi tempo dulu, kehadiran roti buaya dalam acara 

pernikahan memiliki makna yang lebih dalam. Menurut Yahya, seorang budayawan Betawi, 

sekarang banyak orang yang menyederhanakan makna kehadiran roti buaya tersebut karena 

kurang memahami inti dari roti buaya tersebut. Jika menyaksikan film-film dokumenter yang 

dikeluarkan oleh pihak asing, buaya dianggap sebagai makhluk yang sabar, setia, dan berumur 

panjang. Akan tetapi dalam pemahaman budaya Betawi, buaya adalah simbol penjaga kehidupan 
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untuk melangsungkan kehidupan itu sendiri. Dahulu buaya dianggap sebagai penjaga mata air yang 

merupakan salah satu kebutuhan vital makhluk hidup agar dapat terus melangsungkan hidup. Oleh 

karena itulah, buaya menjadi simbol kekuatan dalam memelihara kehidupan. 

 

Pakaian pernikahan adat Betawi dan roti buaya 

 Selain itu, roti buaya juga mengingatkan masyarakat Betawi untuk tidak melupakan masa 

lalu mereka. Dahulu penduduk Jakarta merupakan masyarakat yang tinggal di daerah yang 

dikelilingi 13 sungai. Saat itu sering diberitakan munculnya buaya dari sungai-sungai tersebut. 

Dengan kata lain, masyarakat Betawi dapat dikatakan sering berinteraksi dengan buaya bahkan 

buaya pun dianggap sebagai hewan suci bak sapi di India. Menurut peneliti sejarah Betawi, 

J.J.Rizal, sampai sekarang masih ada sekelompok masyarakat yang memberikan sesajian kepada 

buaya, tepatnya di Sungai Pesanggrahan. 

 Zaman dahulu, buaya yang digunakan dalam pernikahan adat Betawi tidak dibuat 

sebagaimana roti buaya saat ini. Dahulu buaya itu dibuat dari daun kelapa dan kayu yang dibentuk 

menyerupai buaya. Setelah upacara seserahan dan ijab kabul pernikahan, buaya tersebut dipasang 

di depan rumah sebagai simbol bahwa seorang bapak telah menikahkan anak perawannya. 

 Seiring perkembangan zaman, kini buaya tersebut terbuat dari roti. Pada awalnya roti 

buaya bertekstur keras, tidak dapat dimakan dan tidak dihias. Semakin keras dan semakin besar 

roti buaya, maka semakin baik karena roti itu dapat disimpan selamanya.Roti tersebut dipajang di 

pelaminan, lalu diletakkan di atas lemari pengantin. Oleh karena itu, roti buaya yang dibagikan 

serta dimakan setelah upacara pernikahan merupakan suatu kesalahan. Hal tersebut menyimbolkan 

pernikahan sang pengantin yang akan berantakan dan tak seperti buaya yang setia. 

 Hal tersebut berbeda ketika Islam mempengaruhi masyarakat Betawi. Buaya dibuat dengan 

kualitas roti yang baik agar bermanfaat bagi masyarakat. Sekarang roti buaya dibuat agar bisa 

dinikmati bahkan mampu bertahan selama 4 hingga 5 hari. Setelah upacara pernikahan, roti buaya 

dipotong dan dibagikan kepada tetangga untuk menghindari kemubaziran menurut agama Islam. 

 Jika dulu untuk mencicipi roti buaya harus menunggu saat ada acara pernikahan, kini roti 

buaya mini diproduksi setiap hari dan dapat dipesan di sejumlah toko roti tradisional di Jakarta. 

Tak serumit bentuknya, bahan pembuat roti buaya cukup sederhana. Roti buaya dapat dibuat dari 

tepung terigu, telur, mentega, dan pengembang kue seperti pada pembuatan roti pada umumnya. 



26 | C R T  
 

Bagian yang yang paling mengasikkan adalah saat membentuk roti menyerupai buaya. Mulai dari 

membentuk kaki-kaki buaya hingga badan buaya yang kemudian diletakkan di atas kaki-kaki buaya 

tersebut. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengembang kue 

 

Proses pembuatan adonan roti buaya melibatkan peristiwa kimia yang penting untuk dipelajari. 

Bahan pengembang kue merupakan salah satu penentu keberhasilan pembuatan adonan roti. 

Bahan pengembang kue tersebut adalah natrium bikarbonat yang memiliki rumus NaHCO3. 

Senyawa tersebut dikenal pula sebagai baking soda atau soda kue. Baking soda (disebut juga soda 

bikarbonat) adalah natrium bikarbonat murni. Baking soda digunakan untuk mengembangkan 

adonan karena membuat adonan kue panggang naik, mengembang karena membuat jutaan 

gelembung gas karbon dioksida. Baking soda melepaskan gas karbon dioksida segera setelah bahan 

ini mengalami kontak dengan cairan yang bersifat asam. Gelembung-gelembung gas itu dilepaskan 

dalam adonan yang masih basah dan kemudian memuai karena panas oven. Setelah adonan 

mengeras gelembung-gelembung itu terperangkap sehingga bisa mendapatkan kue berbusa yang 

ringan. 

 Natrium bikarbonat akan mengalami hidrolisis ketika dilarutkan dalam air. Natrium 

bikarbonat akan terurai oleh air menjadi kation dan anionnya. Dalam hal ini anion yang dihasilkan 

pada pelarutan natrium bikarbonat akan mengalami hidrolisis. Perhatikan reaksi berikut ini: 

NaHCO3 (aq) →  Na+ (aq) +  HCO3
-(aq) 
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Ion yang dihasilkan pada pelarutan natrium bikarbonat berasal dari asam kuat dan basa lemah. Ion 

Na+ yang terhidrasi tidak memiliki sifat asam ataupun basa (Chang,2003: 116). Namun, ion HCO3
- 

adalah basa konjugat kuat dari asam lemah H2CO3 dan dengan demikian memiliki afinitas untuk 

berikatan dengan ion H+.Reaksi hidrolisisnya diberikan sebagai berikut. 

HCO3
-(aq)+ H2O (l) ↔ H2CO3 (aq) + OH-(aq) 

 

Karena reaksi ini menghasilkan ion OH- , larutan natrium bikarbonat akan bersifat basa. Dengan 

kata lain ketika garam tersebut larut dalam air, larutannya menjadi larutan basa. 
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2. Cuka Bali Alami  

Pernahkah kamu mengonsumsi cuka ?  

Bagaimana cara membuat cuka ? 

 

 

 

 

 

 

 

Di Bali, masyarakat membuat asam cuka dengan proses yang panjang. Cuka yang di diperoleh 

berasal dari minuman beralkohol, Bagaimana bisa ? 

Di daerah Bali, dikenal minuman tradisional beralkohol yang disebut Tuak. Tuak merupakan cairan 

yang diperoleh dari Pohon Enau dengan cara menyadap tandan bunga enau. 

 

 

 

 

 

 

 

Cairan Pohon Enau yang baru menetes terasa manis. Cairan ini disebut Nira. Apabila ke dalam 

bumbung (bambu) yang digunakan untuk menampung Nira ditambahkan lau (serpihan serabut 

kelapa) maka cairan yang dihasilkan akan terasa masam. Cairan masam ini disebut Tuak. Tuak 

apabila dibiarkan di tempat terbuka dalam waktu lama akan menjadi cuka.  

Rasa Tuak dapat berubah akibat terjadinya reaksi kimia. Tuak mengandung alkohol yang 

merupakan hasil fermentasi gula yang terdapat dalam air Nira. Penambahan lau dapat 

mempercepat laju pembentukan alkohol karena lau mengandung bakteri penghasil enzim yang 

berperan dalam fermentasi gula dalam air Nira. Enzim merupakan biokatalis yang mempercepat 

laju reaksi dalam tubuh mahluk hidup (Suardana, 2014)  

Berikut persamaan reaksinya : 

C6H12O6   2 C2H5OH + 2 CO2 + Energi 

 

 

 

Enzim 

Glukosa Alkohol 
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Perubahan tuak menjadi cuka sebagai hasil reaksi fermentasi secara aerob. Fermentasi ini dilakukan 

oleh bakteri asam cuka (Acetobacter aceti) dengan substrat etanol (Nugroho, 2012).  Berikut  

persamaan reaksinya : 

C2H5OH       CH3COOH + H2O 

 

 

 

 

Di Bali, cuka digunakan untuk membuat makanan tradisional yaitu rujak cuka. Bumbu yang 

digunakan dalam rujak cuka berbeda dengan bumbu yang biasa dipakai pada pembuatan rujak. 

Bumbu yang digunakan dalam membuat rujak cuka yaitu cuka, terasi, cabai, gula aren yang 

ditumbuk dan kemudian ditambahkan buah yang dicacah atau diiris (Kompasiana, 2015).  

Buah yang dapat digunakan untuk membuat rujak cuka yaitu mentimun, pepaya muda, ubi, dan 

jambu air. Jika Anda makan rujak cuka, rasa manis, pedas, dan agak asam itu yang akan Anda 

rasakan. 

 

Tugas 

1. Jika Larutan gula (Nira), larutan alkohol (Tuak), dan larutan cuka diuji dengan 

menggunakan rangkaian alat percobaan untuk menguji daya hantar listrik, berdasarkan 

pengalaman dan pengetahuanmu sebelumnya coba kamu prediksi hasil uji cobanya ! 

(berdasarkan nyala lampu,dan kemunculan gelembung) 

2. Berdasarkan penjelasan pada soal nomor 1, Larutan gula (Nira), larutan alkohol (Tuak), 

dan larutan cuka termasuk jenis larutan elektrolit apa ? Jelaskan beserta alasannya ! 

3. Apakah sebelumnya kamu mengetahui tradisi yang telah dijelaskan di atas ? 

4. Bagaimana sikap dan pendapat kamu terhadap tradisi tersebut ? 
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3. Pemanfaatan Air Kelapa Hijau dalam Budaya Jawa 

 

Di dalam budaya Jawa terdapat mitos mengenai anjuran dan larangan bagi seorang ibu 

hamil. Salah satunya adalah Ibu hamil sangat dianjurkan meminum air kelapa hijau selama 

kehamilan. Kelapa terdiri dari berbagai macam jenis, salah satunya adalah kelapa hijau yang 

memiliki nama latin yaitu cocos viridis. Air kelapa hijau di percaya, membuat kulit bayi menjadi 

putih bersih, mempercepat persalinan,  menyuburkan rambut, membuat air ketuban bersih 

(Kasnodihardjo, 2013). Belum banyak penelitian yang dapat membuktikan semua mitos tersebut, 

namun anjuran meminum air kelapa bagi ibu hamil bukan berarti tidak ada manfaatnya sama sekali. 

Ibu hamil membutuhkan lebih banyak air dibandingkan orang lain. Dehidrasi selama 

kehamilan dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk sakit kepala, kram, bahkan kontraksi 

yang menyebabkan persalinan prematur. Air kelapa merupakan minuman isotonik alami yang dapat 

membantu dalam pengisian cairan dan hilangnya garam alami yang dilepaskan oleh tubuh. Air 

kelapa muda kaya dengan kandungan elektrolit seperti klorida, kalsium, kalium, magnesium, 

natrium, dan riboflavin. Sebagai isotonik alami yang kaya mineral dan memiliki sifat elektrolit yang 

mirip dengan elektrolit tubuh, air kelapa hijau sangat bermanfaat untuk rehidrasi dan memulihkan 

stamina tubuh khususnya bagi ibu hamil (Majalah Quantum Health, 2015). Rehidrasi adalah upaya 

menggantikan cairan tubuh yang keluar. 

Kandungan elektrolit dalam air kelapa hijau berperan sebagai diuretik alami untuk 

meningkatkan pengeluaran urine urin sehingga terhindar dari infeksi saluran kemih yang biasa 

terjadi pada ibu hamil (Yulia, 2015). Diuretik adalah obat yang dapat menambah kecepatan 

pembentukan urin. Kandungan elektrolit dan antioksidan dalam air kelapa hijau juga dapat menjaga 

kebersihan rahim khususnya air ketuban ibu hamil dengan menghilangkan lendir dan kotoran yang 

terdapat pada air ketuban, sehingga menjadi jernih. 

 

 

 

 

 

 

 

Buah kelapa digunakan dalam salah satu rangkaian upacara kehamilan orang Jawa yang sering 

disebut upacara Tingkeban. Upacara ini biasanya dilaksanakan pada usia kehamilan tujuh bulan 

pada kehamilan pertama dengan sistem penanggalan orang Jawa.  

Pada upacara tersebut, sepasang kelapa hijau digambari Kamajaya dan Kamaratih atau 

Arjuna dan Sembadra dan dimasukkan oleh calon ayah melalui perut calon ibu dan diterima oleh 

http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-konsep-dasar-kehamilan-lengkap.html
http://majalahkesehatan.com/penyebab-dan-penanganan-kram-kaki/
http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-asuhan-kebidanan-ii-persalinan.html
http://majalahkesehatan.com/beberapa-fakta-penting-mengenai-kalsium/
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nenek jabang bayi. Harapan dari acara ini adalah supaya si jabang bayi yang lahir memiliki fisik 

dan sifat seperti tokoh wayang tersebut. 

Menurut cerita asal nama “Tingkeban” berasal dari nama seorang ibu yang bernama Niken 

Satingkeb, yaitu istri dari Ki Sedya. Mereka berdua memiliki sembilan orang anak akan tetapi 

kesembilan anaknya tersebut selalu mati pada usia dini. Berbagai usaha telah mereka jalani, tetapi 

tidak pula membuahkan hasil. Hingga suatu saat mereka memberanikan diri untuk menghadap 

kepada Kanjeng Sinuwun Jayabaya untuk meminta saran. Jayabaya akhirnya menasehati mereka 

agar menjalani beberapa ritual. 

Setelah serangkaian ritual yang dianjurkan oleh Raja Jayabaya dilakukan, ternyata Allah 

mengabulkan permohonan mereka. Ki Sedya dan Niken Satingkeb mendapat momongan yang 

sehat dan berumur panjang. Untuk mengingat nama Niken Satingkeb, serangkaian ritual tersebut 

ditiru oleh para generasi selanjutnya hingga sekarang dan diberi nama Tingkeban. Atas dasar inilah 

akhirnya hingga kini ritual Tingkeban tetap dilaksanakan bahkan menjadi suatu keharusan bagi 

masyaraka Jawa. 

 

Tugas 

1. Jika air kelapa diuji dengan menggunakan rangkaian alat percobaan untuk menguji daya 

hantar listrik, berdasarkan pengalaman dan pengetahuanmu sebelumnya, coba kamu 

prediksi hasil uji cobanya ! (berdasarkan nyala lampu, dan kemunculan gelembung) 

2. Berdasarkan penjelasan pada soal nomor 1, air kelapa termasuk jenis larutan elektrolit apa 

? Jelaskan beserta alasannya ! 

3. Apakah sebelumnya kamu mengetahui tradisi yang telah dijelaskan di atas ? 

4. Bagaimana sikap dan pendapat kamu terhadap tradisi tersebut ? Daftar Pustaka : 
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4. Lawa Bale, sebagai Produk Khas Sulawesi Selatan 
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Kebudayaan tidak terbatas pada upacara 

adat, baju  adat, bahasa daerah serta norma-

norma adat yang berlaku di masyarakat. 

Makanan khas   juga merupakan bagian dari 

tradisi Indonesia yang memperkaya kearifan 

lokal Indonesia. Tidak banyak penduduk 

Indonesia yang mengetahui bahwa di timur 

Indonesia terdapat makanan khas suku Bugis 

Sulawesi Selatan, yaitu Lawa Bale. Bale dalam 

bahasa Sulawesi memiliki arti ikan. Oleh sebab itu, bahan pokok pembuatan Lawa Bale ialah 

ikan, yang merupakan produk melimpah di perairan Sulawesi Selatan. Makanan tersebut 

berbahan ikan segar berukuran kecil seperti ikan teri, ikan jambu, dan ikan banjar yang 

sudah dibersihkan dan dipisahkan dari tulang dan kepalanya. Ikan  tersebut disajikan 

bersama bumbu wajib seperti jeruk nipis atau asam  jawa dan ditambahkan garam serta 

parutan kelapa untuk menambah cita rasa dari lawa bale. Lawa bale disajikan pada pesta 

adat atau pada acara ritual kegamaan. Lawa bale memiliki cita rasa yang gurih dan segar 

akibat pemakaian jeruk nipis atau asam jawa. Cita rasa gurih pada lawa bale didapatkan dari 

parutan kelapa yang ditaburkan diatas lawa bale. 

Teknik pengasaman dengan jeruk nipis, atau asam jawa pada pembuatan lawa 

bale cukup dilakukan agar dapat disantap tanpa proses pemasakan terlebih dahulu. Hal ini 

dikarenakan kedua macam bumbu tradisional tersebut mengandung senyawa turunan 

karboksilat (-COOH). Sesuai dengan namanya, asam karboksilat bersifat asam. Kandungan 

kimia di dalam asam jawa dan jeruk nipis ialah sebagai berikut: 

Tabel 1. Kandungan Zat kimia pada Asam Jawa 

 

 

Kandungan Kimia Jumlah 
Kadar 

Asam tartat 8-14 % 

Gula 30-40 % 

Asam Sitrat < 2 % 

Kalium Bitaerat < 5% 

 

 

Tabel 2. Kandungan kimia jeruk nipis dalam 100 gram 
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Kandungan Kimia Jumlah Kadar 

Asam Sitrat 8 % 

Asam Amino 30-40 % 

Minyak Atsiri 7 % 

Asam Sitrun < 5% 

Lemak 0,2 % 

Kalsium 33 % 

Fosfor 23 % 

Zat Besi 0,4 % 

 

Berdasarkan kedua tabel tersebut, diketahui bahwa kandungan dari asam jawa dan jeruk 

nipis yang menjadi bahan pengasaman pada lawa bale memiliki kandungan asam 

karboksilat yang berbeda. Pada asam jawa, terdapat asam tartart dengan rumus molekul 

C4H4O6. Sedangkan pada air jeruk nipis ditemukan asam sitrat yang memiliki rumus 

molekul C6H8O7. Keduanya memiliki rumus struktur sebagai berikut: 

  

 

Asam sitrat Asam tartrat 

 

 

Kedua asam tersebut dibutuhkan untuk mencegah kontaminasi ikan oleh miikroorganisme 

tanpa perlu perebusan, sehingga tidak mengurangi nilai gizi dari ikan tersebut akibat 

kerusakan protein dari pemasakan atau perebusan ikan. Dengan kata lain, kedua asam 

tersebut dapat digunakan sebagai proses pengawetan makanan pada ikan mentah. 

Menurut Novia, dkk (2011) dalam keadaan normal, ikan segar memiliki kandungan 

air yang tinggi yaitu sebesar 80% dengan pH tubuh ikan yang mendekati netral, dan daging 

ikan yang mudah di cerna. Karena itu, kondisi tersebut dapat menjadi media yang baik bagi 
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bakteri pembusuk. Penambahan ekstrak jeruk nipis dan asam jawa pada lawa bale terbukti 

dapat menurunkan nilai pH tubuh ikan, yang bersifat netral menjadi lebih asam. Akibatnya 

bakteri yang tidak tahan dengan kondisi pH yang terlalu asam. Berdasarkan proses tersebut 

diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan asam yang digunakan sebelum 

menyantap ikan, maka jumlah koloni bakteri yang tumbuh juga semakin berkurang. Teknik 

pengasaman ini akan meningkatkan kinerja miikroorganisme seperti kapang yang mampu 

bertahan dengan suasana sedikit asam. Sehingga, pengawetan dengan cara pengasaman 

hanya dapat mengawetkan ikan dalam waktu relatif singkat yaitu sekitar 3 hari setelah 

proses perendaman dengan larutan asam. 

 

 

Tugas 

 

1. Berdasarkan artikel yang telah dipaparkan, jelaskan mengapa asam jawa juga dapat 

digunakan sebagai bahan untuk proses pengawetan ikan Lawa bale? Jelaskan 

pendapat kelompokmu, berdasarkan salah sau teori asam dan basa yang telah kamu 

ketahui! 

2. Bagaimana pendapatmu mengenai pengolahan ikan tanpa pemasakan? Tuliskan 

pendapatmu dengan jelas! 

3. Apakah kebudayaan seperti ini, dapat kamu temukan dalam kehidupan sekitarmu? 

Beri penjelasan yang cukup mengenai jawaban Anda! 
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Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki banyak suku, makanan khas hingga 

tradisi yang di pegang teguh pada suatu kelompok masyarakat. Satu diantara banyak budaya di 

Indonesia yang berlangsung secara turun- temurun ialah kebiasaan menyirih. Salah satu daerah di 

Indonesia yang masih melestarikan tradisi menyirih, ialah propinsi Jawa Barat yang dikenal dengan 

tradisi ngeyeuk seureuh. Ngeyeuk seureuh dalam bahasa Indonesia diartikan mengunyah sirih. 

Ngeyeuk seureuh merupakan tradisi yang di lakukan oleh masyarakat suku sunda sebagai bagian 

dari tradisi pernikahan adat. Ngeyeuk seureuh dilakukan secara khidmat dalam prosesi pernikahan 

namun juga sebagian daerah di Jawa Barat menggunakan tradisi tersebut pada upacara seserahan 

(satu tahap sebelum masuk ke jenjang pernikahan). 

 

Tradisi ngeyeuk sereuh ketika prosesi seserahan dilakukan ketika calon mempelai pria melakukan 

proses neunden omong yaitu membuka pembicaraan kepada keluarga calon mempelai wanita. 

Namun, sebagian besar masyarakat suku Sunda melakukan tradisi Ngeyeuk seureuh ketika prosesi 

pernikahan adat. Tradisi ngeyeuk seureuh menjadi sebuah ‘tahapan baru’ bagi kedua 

mempelai.Negeyeuk serueuh dapat disebut menyirih. Menyirih diambil dari kata sirih, dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti tanaman obat untuk mengatasi berbagai penyakit. 

Ngeyeuk seureuh dilakukan dengan melipat sirih, ditambah kapur dan daun gambir. Ketiga bahan 

tersebut memiliki filosofi bagi masyarakat suku sunda. Kapur sirih yang diletakan di dalam sirih 

memiliki warna permukaan putih, filosofi adanya kapur pada upacara Ngeyeuk seureuh ialah 

melambangkan sifat wanita yang suci dan menerima dengan ikhlas. Sedangkan gambir yang 

berwarna merah memiliki filosofi seperti sifat pria  yang berani untuk bertanggung jawab. 

Terpenting dari semua bagian ialah sirih yang digunakan sebagai bahan utama dalam upacara adat 

memiliki filosofi menyindir. Maksud menyindir ialah menyegerakan suatu hubungan yang baik 

antara dua orang yang berbeda jenis kelamin melalui sebuah pernikahan. Ngeyeuk seureuh selalu 

dilakukan oleh masyarakat suku Sunda, selain karena sakral  juga sangat bermanfaat. Sirih dalam 

bahasa latin memiliki nama Piper betle L,.  

 

 

Gambar 1. Daun Sirih 

 

Menurut Febriyanti (2012), kandungan kimia di dalam daun sirih dapat dijabarkan pada Tabel 1 

dan Tabel 2. 
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Tabel 1. Kandungan Kimia Utama Daun Sirih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Kandungan turunan Senyawa Fenol pada Daun Sirih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Nisa dkk, 2014). 

 

Komponen paling banyak dalam daun sirih ialah fenol dengan kadar sebesar 15%-30% yang 

berasal dari minyak atsiri. Kandungan fenol yang dominan dalam kandungan sirih memiliki aktivitas 

terhadap beberapa bakteri penyakit seperti pada Tabel 3. 

 

 

 

 

Tabel 3. Aktivitas kandungan sirih terhadap bakteri 

Kandungan 

kimia daun 
sirih 

Kadar 

kandungan 
kimia dalam 

daun sirih 

Fenol 15% 

Eugenol 3,72% 

Minyak Atsiri 5,23% 

Kandungan turunan Senyawa 

Fenol pada Daun Sirih 

Karvacol 

Kavibetol 

Alkaloid 

Saponin 

Tannin 

Flavonoid 

Terpenoid 
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Bakteri Penyebab 

Diplococcus 

Pneomoniae 

Penyebab sakit Pneumonia 

Escherichia coli Bakteri pembusuk yang terdapat dalam sistem 

pencernaan 

Shigella dysentriae Penyebab sakit Diare 

Salmonella thyposa Penyebab sakit Tipus 

Vibrio comma Penyebab sakit kolera 

(Kanisius, 2015). 

 

Kandungan kimia seperti triterpen dan saponin memiliki aktivitas sebagai anti inflamasi terhadap 

peradangan gusi berdarah dan peradangan gigi. Selain kedua senyawa tersebut, terdapat 

kandungan kavikol yang diketahui memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri vibrio comma 

penyebab penyakit kolera. Keasamaan sirih didapatkan dari kandungan kavikol dalam tiap lembar 

daunnya. Kavikol merupakan senyawa turunan fenol. Struktur fenol ialah sebagai berikut: 

Gambar 2. Struktur Fenol 

Struktur kavikol ialah sebagai berikut: 

Gambar 3. Struktur Kavikol 

Kavikol bersifat asam, jika bereaksi dengan pelarut air. Asam merupakan suatu spesi yang 

mendonorkan proton, sedangkan basa merupakan spesi yang berperan sebagai akseptor proton, 

dan spesi yang merupakan sisa asam dan basa disebut konjugat.  Kavikol yang bersifat asam 

memiliki persamaan reaksi seperti gugus fenol ketika dilarutkan kedalam air. Persamaan reaksi 

gugus fenol dengan air ialah sebagai berikut : 

 (McMurry, 2015) 
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Ketika kavikol dilarutkan dalam air, yang terjadi ialah lepasnya H+ ke dari gugus hidroksi (-OH) ke 

dalam air sehingga terbentuk spesi H3O+. Adanya kavikol yang bersifat asam sangat baik untuk 

melumpuhkan bakteri merugikan bagi manusia. Karena itu masyarakat yang menyirih memiliki gigi 

yang kuat namun mengalami perubahan warna yang sangat kontras. 

 

Tugas 

1. Pada artikel diatas, dijelaskan bahwa kavikol bersifat asam karena merupakan senyawa 

turunan fenol. Menurut pendapat kalian, teori asam basa apa yang mendukung pernyataan 

tersebut? Jelaskan1 

2. Apakah kamu sudah mengetahui tradisi menyirih yang telah dijelaskan melalui artikel tersebut? 

Bagaimana sikapmu terhadap tradisi tersebut?
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6. Jamasan Solusi Keris anti Korosif 

 

Tradisi Jamasan Astono Dalem Kanjeng Susuhunan Amangkurat Agung di Desa Pesarean, 

Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal diselenggarakan setiap bulan Suro dengan ritual 

membersihkan benda pusaka dan tirai penutup makam Sunan Amangkurat Agung.  Menurut 

sejarah, Sunan Amangkurat Agung merupakan seorang tokoh penting pendiri Kabupaten Tegal 

yang dikenal sebagai keturunan dari Raja Mataram Sultan Agung Hanyakrakusuma.  Pengagem 

Sasono Wiloko Kraton Surakarta, Gusti Kajeng Ratu Wandansari, M.Pd meminta kepada keturunan 

Mataram dan masyarakat sekitar untuk melestarikan tradisi Jamasan di Makam Sultan Amangkurat 

1 di Tegalwangi Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. 

Menurut Harsrinuksmo (2008) 

tradisi jamasan di bulan Sura memiliki nilai 

filosofi tersendiri. Bagi orang Jawa, bulan 

Sura merupakan tahun baru Jawa yang 

menjadi bulan sakral dan penuh rahmat. 

Untuk itulah, masyarakat Jawa diharapkan 

melakukan introspeksi diri atas perbuatan 

yang telah dilakukan. Jamasan pusaka 

menjadi salah satu contohnya. 

Memandikan keris tak sekadar untuk 

mengawetkan atau mempercantik keris. 

Memandikan keris berarti melakukan ritual membersihkan diri. Orang yang memandikan akan 

merefleksikan bahwa membuat keris tidaklah mudah. Dalam hal ini dibutuhkan doa dan spirit yang 

kuat, kesabaran, ketelitian, dan pantang menyerah. Nilai-nilai inilah yang akan diilhami oleh orang 

yang memandikannya. 

Keris pun memiliki banyak filosofi kehidupan. Bagian-bagiannya seperti pesi (pegangan 

keris), gonjo, tikel alis, pijetan, greneng, bercerita tentang kehidupan manusia. Di antaranya 

manusia perlu memiliki pegangan dalam hidupnya, manusia perlu mempertimbangkan segala 

perbuatan, perlu adanya musyawarah bersama, dan memiliki jiwa yang bersih. 

Salah satu rangkaian dari Tradisi jamasan astono dalem Kanjeng Susuhunan 

Amangkurat Agung ialah memandikan keris. Salah satu pemerhati keris, Deni Ekasusila 

menjelaskan, ada dua cara menyirami pusaka yakni dengan direndam atau dicelup, serta 

dikuaskan. Bahan yang digunakan seperti batu warangan atau arsen, jeruk nipis, bunga, dan 

minyak pusaka. Prosesi jamasan pusaka (keris) diawali dengan merendamnya terlebih dahulu 
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dengan air kelapa. Setelah itu digosokkan  dengan jeruk nipis yang telah dibelah. Selanjutnya, 

pusaka dibilas dengan air bunga dan diolesi minyak pusaka. Kemudian dibakar di atas dupa atau 

kemenyan dengan cara mengasapnya. 

Secara ilmiah, bahan-bahan yang digunakan dalam proses jamasan memiliki fungsi tertentu 

bagi keris itu sendiri dan berkaitan dengan konsep kimia yang selama ini dipelajari di sekolah. Salah 

satu contohnya adalah penggunaan jeruk nipis yang dapat menghambat korosi pada logam. Jeruk 

nipis mengandung asam sitrat atau asam-2-hidroksi-1,2,3-propanatrikarboksilat. Asam sitrat 

memiliki tiga  gugus karboksil (-COOH) yang dapat melepaskan proton dalam larutan. Jika proton 

lepas maka akan terbentuk ion sitrat. Ion sitrat membentuk garam yang disebut sitrat dengan 

beberapa ion logam (Anonim 2005).  

Pada saat logam dicelupkan ke dalam larutan asam sitrat, ion sitrat akan menempel pada 

permukaan logam. Setelah logam diangkat dari larutan asam sitrat, terdapat  lapisan tipis yang 

menutupi permukaan logam.  Lapisan ini memisahkan logam dari lingkungannya seperti gambar di 

bawah ini: 

 

 

 

Menurut Maryati (2006) setelah dilapisi asam sitrat, permukaan logam 

bersifat kurang reaktif atau perilaku elektrokimianya kurang aktif sehingga manghambat proses 

korosi pada logam tersebut. 

Dari penjelasan ilmiah di atas, penggunaan jeruk nipis pada prosesi jamasan sudah tepat 

sasaran dan efektif dalam penggunaannya. Hal ini menandakan bahwa kegiatan tradisi ataupun 

budaya yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu bukan berarti jauh maupun 

bertentangan dengan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang dipelajari di sekolah, namun fakta 

ilmiah telah membuktikan bahwa terdapat kaitan erat antara tradisi khas suatu daerah dengan 

konsep ilmu pengetahuan modern.  Oleh karena itu, kita harus terus menghargai dan melestarikan 

budaya khas bangsa Indonesia. 
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Sumber : 

Anonim. 2005. Citric Acid. Artikel. http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/chemicals 1/7/6308.html. (di 

akses 19 Desember 2017 pukul 09.00 WIB) 

Harsrinuksmo, Bambang. 2008. Ensiklopedi Keris. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 

Maryati, E. 2006. Asam Sitrat sebagai Lapisan Pelindung untuk Mengurangi Laju Korosi pada 

Logam. Skripsi. Bogor : IPB 

 

 

Yuk eksplor ! 

1. Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui tradisi yang telah dijelaskan di atas? 

Jelaskan ! 

2. Berdasarkan artikel tersebut,  identifikasilah teori  asam-basa yang sesuai dengan 

penjelasan di atas berdasarkan perkembangan teori asam-basa! Serta jelaskan sifat fisik 

dan kimianya! 

3. Tuliskan reaksi asam-basa yang terjadi! 

4. Bagaimana sikap dan pendapat anda terhadap tradisi tersebut? 

5. Apakah artikel di atas membuat anda kritis dengan lingkungan sekitar? Jelaskan ! 
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7. Nginang Warisan Ampuh Gigi Kuat dan Sehat 

 

Tradisi 'nginang' ini sudah ada sejak jaman kerajaan Singosari atau Majapahit atau bahkan 

sebelumnya, terutama di kalangan raja dan para bangsawan. Melalui tradisi ini, Sunan Kalijaga 

memasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya seperti apa yang dilakukannya terhadap budaya wayang 

kulit yang menjadi kesukaan masyarakat Jawa yang masih menganut agama terdahulu. Tradisi 

Nginang selain mengandung makna filosofi yang tinggi sebagai jalan dalam syiar agama Islam juga 

merupakan sarana berdoa memohon kebahagiaan hidup. 

Tradisi ini sudah terjadi sejak jaman Raden Patah dari kerajaan Demak sampai keturunan 

dinasti Mataram Islam sekarang ini yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Jogyakarta. Dalam 

tradisi jawa kuno mengunyah daun sirih hijau wajib hukumnya, terutama bagi kaum perempuan. 

Nginang merupakan ritual mengunyah daun sirih hijau yang ditambahkan dengan racikan 

tembakau, gambir, kapur putih dan buah pinang muda dalam porsi sedikit-sedikit. Setelah 

dikunyah-kunyah dalam mulut sampai lumat, ludahnya kemudian menjadi berwarna merah dan 

daun yang telah dilumatnya itu tidak ditelan, melainkan diludahkan kembali biasanya ke dalam 

wadah dari kuningan yang disebut bokor. Lalu ia akan mengunyah lagi, dan begitu seterusnya 

(Taurimasari, 2014). 

Kinang saat dikunyah memiliki 6 jenis rasa yaitu pedas, manis, asam, pahit, asin dan getir. 

Keenam rasa tersebut merupakan simbol dari pengalaman hidup manusia yang pernah dirasakan. 

Kinang terdiri dari 5 unsur yaitu daun Suruh, Gambir, kapur, tembakau dan bunga Kanthil 

merupakan simbol dari Rukun Islam. 

 

 

Tiga unsur pertama yaitu daun Suruh, Kapur dan Gambir yang dikunyah sehingga orang 

yang mengunyahnya merasakan perpaduan rasa sehingga terasa enak mempunyai makna jika 

orang tersebut sudah menjalankan 3 rukun Islam yaitu Syahadat, Sholat dan Puasa dengan baik 

https://3.bp.blogspot.com/-8bP0KHFGu9s/WIf6iy_7hQI/AAAAAAAACao/4-0akt48oe0xP9k89A0SF4fSb7EKwOLHwCLcB/s1600/bahan+kinang.jpg
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dan benar. Kemudian, 2 unsur yang digunakan untuk menyikat gigi yaitu tembakau dan bunga 

kanthil merupakan simbol dari rukun Islam yang keempat dan kelima, Zakat atau shodaqoh dan 

Haji. 

Selain makna filosofis yang sangat dalam, seringkali kita menjumpai nenek-nenek yang 

masih mempertahankan ritual nginang di jaman modern seperti sekarang, memiliki gigi yang utuh 

dan sehat. Mengapa hal itu dapat terjadi? 

Di dalam rongga mulut kita, seringkali masih terdapat sisa makanan yang kemudian 

mengalami fermentasi dan menghasilkan asam akibatnya keasaman rongga mulut meningkat. 

Asam fermentasi bisa melarutkan mineral email gigi sehingga bakteri akan semakin mudah merusak 

gigi. Akibatnya gigi kita semakin cepat rusak. Kapur sebagai salah satu komponen utama dalam 

nginang merupakan bahan kimia yang bersifat basa.  Sebelum digunakan, kapur terlebih dahulu 

dicampur air agar mudah dioleskan di atas daun sirih . Reaksi yang terjadi adalah : 

 

CaO (s)      +      H2O (l)                               Ca(OH)2 (aq)   

    Kapur tohor      Air          Kalsium Hidroksida  

 

Ketika mengunyah kinang maka akan membantu proses penetralan asam fermentasi oleh 

basa yang terkandung dalam kapur tohor sehingga gigi terhindar dari kerusakan dan menjadi utuh 

dan sehat (Suardana , 2014). 

Dari penjelasan ilmiah di atas, penggunaan kapur tohor pada tradisi nginang sudah tepat 

sasaran dan efektif dalam penggunaannya. Hal ini menandakan bahwa kegiatan tradisi ataupun 

budaya yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu bukan berarti jauh maupun 

bertentangan dengan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang dipelajari di sekolah, namun fakta 

ilmiah telah membuktikan bahwa terdapat kaitan erat antara tradisi khas suatu daerah dengan 

konsep ilmu pengetahuan modern.  Oleh karena itu, kita harus terus menghargai dan melestarikan 

budaya khas bangsa Indonesia. 

Sumber : 

Suardana, I. Y. 2014. Analisis Relevansi Budaya Lokal dengan materi Kimia SMA untuk 

Mengembangkan Perangkat Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berbasis Budaya. Jurnal 

Pendidikan Indonesia: 331-347 

Taurimasari,N. 2014. Nginang. Artikel. http: //sayavina.blogspot.co.id /2014/09 /nginang.html  

(diakses tanggal 19 Desember 2017 pukul 9.15 WIB) 

 

 

 

 

http://sayavina.blogspot.co.id/2014/09/nginang.html
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Yuk eksplor ! 

1. Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui tradisi yang telah dijelaskan di atas? 

Jelaskan ! 

2. Berdasarkan artikel tersebut,  identifikasilah jenis asam-basa yang sesuai dengan 

penjelasan di atas ! Serta jelaskan sifat fisik dan kimianya! 

3. Tuliskan reaksi asam-basa yang terjadi! 

4. Bagaimana sikap dan pendapat anda terhadap tradisi tersebut? 

5. Apakah artikel di atas membuat anda kritis dengan lingkungan sekitar? Jelaskan ! 
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8. Soto Taucho khas Tegal Laka-Laka 

 

auto adalah soto khas Tegal. Dapat dikatakan bahwa sauto adalah makann khas Tegal 

yang wajib dinikmati ketika mengunjugi daerah ini. Konon nama sauto berasal dari gabungan kata 

soto dan tauco. Tauco menjadi campuran di dalam soto yang kemudian memberikan ciri khas dan 

cita rasa tersendiri bagi soto Tegal. 

Tauco dibuat dari kedelai. Dalam pembuatan tauco, kedelai difermentasi dengan kapang 

(jamur), kemudian direndam dalam larutan garam selama 1 (satu) bulan atau lebih. Setelah itu 

kedelai dimasak dengan ditambahkan gula merah dan tepung. Tauco berasa asin, asam, manis, 

dengan aroma khas.  Tauco mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan mineral. Karbohidrat 

dalam tauco berbentuk gula, pati dan serat yang berasal dari gula merah, tepung, dan kedelai. 

Protein, lemak, dan mineral pada tauco terutama berasal dari kedelai. Kandungan protein dan 

lemak pada tauco masing-masing sekitar 5 dan 3 persen. (Sekarini dan Athikah, Dari segi gizi, 

sebenarnya tauco tidak memberikan zat gizi dalam jumlah yang memadai karena konsumsi tauco 

umumnya sedikit, mengingat fungsinya yang sekadar sebagai penambah rasa (penyedap) atau 

bumbu.  

 

Aktivitas fermentasi mikrob yang berperan dalam pembuatan tauco memanfaatkan 

substrat yang terdapat pada kacang kedelai dan mengubahnya menjadi senyawa bioaktif yang 

dapat sangat bermanfaat bagi kesehatan. Protein kedelai akan diubah menjadi asam amino, 

sedangkan karbohidrat akan diubah menjadi senyawa organik. Senyawa-senyawa tersebut 

kemudian akan bereaksi dengan senyawa lainnya yang merupakan hasil dari proses fermentasi 

asam laktat dan alcohol (Sumanti, 2003). Kandungan nutrisi yang meningkat secara nyata pada 

tauco adalah kandungan asam amino. Beberapa asam amino seperti arginin, Na-glutamat, lisin and 

asam glutamat akan meningkat setelah proses fermentasi kedelai menjadi tauco. Beberapa asam 

S 
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amino tersebut berperan penting dalam memberi cita rasa dan ciri khas sensori dari tauco ini 

(Svendsen, 2000) 

Tauco mengandung garam yang cukup tinggi, juga mengandung asam. Garam dan asam 

pada tauco membuat tauco dapat dapat disimpan agak lama. Pada suhu ruang, tauco dapat 

disimpan selama beberapa minggu. Jika disimpan dalam kulkas, masa simpan tauco dapat 

diperpanjang sampai beberapa bulan. Perlu diketahui bahwa masa simpan tauco dapat bervariasi, 

bergantung pada kondisi produk (terutama kadar garamnya) dan kondisi pengemasan. 

Sumber : 

Sumanti D. 2003.  Teknologi Fermentasi dalam Pelatihan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian.  

Jakarta : Penebar Swadaya 

 

Svendsen A. 2000. Lipase protein engineering, Biochim Biophys Act., vol. 1543 (2), pp. 223–228. 

 

Yuk eksplor ! 

1. Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui tradisi yang telah dijelaskan di atas? 

Jelaskan ! 

2. Berdasarkan artikel tersebut,  identifikasilah jenis asam-basa yang sesuai dengan 

penjelasan di atas ! Serta jelaskan sifat fisik dan kimianya! 

3. Tuliskan reaksi asam-basa yang terjadi! 

4. Bagaimana sikap dan pendapat anda terhadap tradisi tersebut? 

5. Apakah artikel di atas membuat anda kritis dengan lingkungan sekitar? Jelaskan ! 
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9. Kenanga Obat Alami Sengat Lebah 

 

Secara tradisional, masyarakat Jawa menggunakan bunga kenanga untuk mengobati 

sengatan lebah. Pemakaiannya dengan cara digosokkan pada tempat yang terkena sengatan. Bisa 

sengatan lebah (apitoksin) dihasilkan dari lebah pekerja. Apitoksin bersifat asam disekresikan dalam 

bentuk cairan bening dengan bau tajam, rasanya pahit dan pedas, aromanya khas serta cepat 

kering. Apitoksin mengandung senyawa-senyawa kimia antara lain; triptofan, kolin, gliserin, asam 

fosfat, asam palmitat, asam lemak, asam vitelin, apromin, peptida, enzim, hystamin, dan mellitin. 

(Suardana, 2014)  

  

Kandungan asam pada bisa lebah dapat dinetralkan dengan menggunakan bunga kenanga. 

Hal ini dikarenakan kandungan   kimia   minyak   atsiri   bunga   kenanga   adalah   golongan    

aldehid,    keton    aseton,    furfural,    benzaldehid,    komponen    bersifat    basa     (metilantranilat), 

golongan terpen (d-terpen), golongan fenol dan fenol eter (fenol, eugenol,  isoeugenol,  metil  

salisilat,  benzilsalisilat),  alkohol  dan  ester  (metil-benzoat, l-linalool, terpineol, benzil alkohol, 

feni-etil alkohol, geraniol, fernesol), dan   sesquisterpen   (d-caryophyllen,   sesquisterpen-alifatis,   

l-sesquisterpen,   d-sesquisterpen) yang secara umum bersifat basa (Guenther, 1987). 

Dari penjelasan ilmiah di atas, penggunaan kenanga pada pengobatan tradisional ketika 

disengat oleh lebah sudah tepat sasaran dan efektif dalam penggunaannya. Hal ini menandakan 

bahwa kegiatan tradisi ataupun budaya yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat 

tertentu bukan berarti jauh maupun bertentangan dengan ilmu pengetahuan maupun teknologi 

yang dipelajari di sekolah, namun fakta ilmiah telah membuktikan bahwa terdapat kaitan erat 

antara tradisi khas suatu daerah dengan konsep ilmu pengetahuan modern.  Oleh karena itu, kita 

harus terus menghargai dan melestarikan budaya khas bangsa Indonesia. 

 

 

Sumber : 
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Suardana, I. Y. 2014. Analisis Relevansi Budaya Lokal dengan materi Kimia SMA untuk 

Mengembangkan Perangkat Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berbasis Budaya. Jurnal 

Pendidikan Indonesia: 331-347 

Guenther, E. 1987.  Minyak  Atsiri  jilid I  (Terjemahan). Jakarta : UI Press. Hal. 44-484.  

 

 

Yuk eksplor ! 

1. Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui tradisi yang telah dijelaskan di atas? 

Jelaskan ! 

2. Berdasarkan artikel tersebut,  identifikasilah jenis asam-basa yang sesuai dengan 

penjelasan di atas! Serta jelaskan sifat fisik dan kimianya! 

3. Bagaimana sikap dan pendapat anda terhadap tradisi tersebut? 

4. Apakah artikel di atas membuat anda kritis dengan lingkungan sekitar? Jelaskan ! 
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10. Moci Ala Japan van Java   

 

ernahkah anda mendengar jika Tegal itu Jepangnya Indonesia? Kenapa? Ada baiknya kita 

melihat kembali salah satu tradisi unik masyarakat Tegal yang satu ini. Satu yang menjadi alasan 

Tegal terkenal dengan sebutan Jepangnya Indonesia dikarenakan masyarakat Tegal memiliki tradisi 

yang sama dengan negeri para Samurai yaitu tradisi minum teh. Jika di Jepang ada tradisi Sadou 

yaitu sebuah ritual upacara menyambut tamu dengan minum teh maka masyarakat Tegal mengenal 

tradisi minum teh dengan sebutan moci. Yaitu sebuah tradisi minum teh dengan poci yang terbuat 

dari tanah liat. 

Belum bisa dipastikan kapan dan darimana tradisi moci berkembang di tengah-tengah 

masyarakat Tegal. Yang paling mungkin adalah ketika zaman pendudukan Jepang di Nusantara. 

Ini terbukti dengan berdirinya empat pabrik teh (teh Poci, teh Gopek, teh Tong Tji dan teh 2 Tang) 

di Slawi sekitar tahun 1940an. Atau dengan kata lain tradisi minum teh di Tegal bisa jadi sebuah 

akulturasi budaya Jepang dengan pribumi. Namun sejatinya ada sedikit perbedaan antara Sadou 

(ritual minum teh ala Jepang) dengan Moci (tradisi minum teh ala Tegal). Jika di Jepang tradisi 

minum teh terkesan rumit dan bertele – tele lain halnya dengan Moci di Tegal. Ini mungkin karena 

tradisi minum teh di Jepang berkembang di daerah pegunungan yang bersuhu dingin sehingga 

masyarakat disana bertujuan menjaga kehangatan tubuh dengan ritual yang rumit dan lama. 

Sedangkan Tegal yang berada di pesisir pantai utara pulau Jawa ini dengan suhu panas terik 

mentari sehingga tradisi minum teh di Tegal tidak serumit di Jepang. Tatacara minum teh di Tegal 

hampir sama dengan masyarakat di Indonesia pada umumnya.  

Budaya moci ini sangat unik karena tidak akan dijumpai didaerah lain.Selain menggunakan 

poci yang unik cara menyajikan tehnya juga berbeda jika umumnya mengunakan gula pasir tapi 

untuk moci umumnya menggunakan gula batu yaitu gula yang berbentuk kristal dan tidak perlu 

diaduk selain itu karena menggunakan cangkir isinya tentu sedikit sehingga perlu dituang air tehnya 

P 
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49 | P a g e  
 

lagi itulah mengapa cocoknya menggunakan gula batu karena tidak perlu bolak balik memasukan 

gula karena gula batu tidak cepat larut. 

Selain melestarikan budaya, moci atau meminum teh memiliki banyak manfaat bagi tubuh 

terutama untuk kesehatan gigi.  Beragam   manfaat      teh      tidak   lepas   dari keberadaan 

senyawa-senyawa bermanfaat seperti kafein, polyphenol,   theofilin,   tannin,   katekin, serta   

sejumlah mineral  seperti Zn,  Se,  Mo,  fluoride,  suatu  mineral  yang dapat    mencegah    radang    

gusi    dan    gigi    berlubang. Salah satu kandungan the yang dominan adalah kandungan kafein. 

Kafein merupakan senyawa alkaloid santin 1,3,7-trimetilsantin yang terkandung dalam kopi dan 

teh. Kafein merupakan senyawa yang bersifat basa yang larut dalam air (Gardjito & Rahadian, 

2011). Kafein yang    tekandung    dalam    teh    dapat  mengurangi  plak  dan  produksi  asam  

oleh  bakteri  mulut yang   menyebabkan   gigi   berlubang   dan   penyakit   gusi. Berdasarkan   

hasil   penelitian   satu cangkir teh sehari sudah cukup untuk menanggulangi gigi keropos bagi 

anak-anak sekolah hingga 50% (Rosma & Aritonang, 2014). 

Dari penjelasan ilmiah di atas, moci selain merupakan tradisi budaya juga memiliki khasiat 

baik dalam tubuh. Hal ini menandakan bahwa kegiatan tradisi ataupun budaya yang tumbuh dan 

berkembang pada suatu masyarakat tertentu bukan berarti jauh maupun bertentangan dengan 

ilmu pengetahuan maupun teknologi yang dipelajari di sekolah, namun fakta ilmiah telah 

membuktikan bahwa terdapat kaitan erat antara tradisi khas suatu daerah dengan konsep ilmu 

pengetahuan modern.  Oleh karena itu, kita harus terus menghargai dan melestarikan budaya khas 

bangsa Indonesia. 

 

Sumber : 

Gardjito, Murdijati dan Dimas Rahardian A.M. 2011. Kopi. Yogyakarta: Kanisius 

Rosma, Manta , & Aritonang, N. J. 2014. Pengaruh Berkumur Dengan Larutan Teh Hijau 

Terhadap Ph Saliva Pada Siswa-Siswi SD Negeri 024761 Kecamatan Binjai Utara.  Jurnal 

ilmiah pannmed vol. 9 no.2 p 69-156 

 

 

Yuk eksplor ! 

1. Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui tradisi yang telah dijelaskan di atas? 

Jelaskan ! 

2. Berdasarkan artikel tersebut,  identifikasilah jenis asam-basa yang sesuai dengan 

penjelasan di atas! Serta jelaskan sifat fisik dan kimianya! 

3. Bagaimana sikap dan pendapat anda terhadap tradisi tersebut? 

4. Apakah artikel di atas membuat anda kritis dengan lingkungan sekitar?  Jelaskan ! 

 


