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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Modul

2.1.1 Definisi Modul

Modul merupakan bahan ajar cetak yang dirancang untuk dapat dipelajari secara

mandiri oleh peserta pembelajaran.  Modul disebut juga media untuk belajar

mandiri karena didalamnya telah dilengkapi dengan petunjuk untuk belajar

sendiri.  Artinya pembaca dapat melakukan kegiatan belajar tanpa kehadiran

pengajar secara langsung (Syamsudin, 2005: 168).

Modul merupakan salah satu media pembelajaran yang berbentuk naskah atau

media cetak yang sering digunakan oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar.

Modul dirumuskan sebagai salah satu unit yang lengkap yang berdiri sendiri,

terdiri dari rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu para siswa

dalam mencapai tujuan belajar yang telah dirumuskan secara spesifik dan

operasional.  Modul digunakan sebagai pengorganisasian materi pembelajaran

yang memperlihatkan fungsi pendidikan.  Strategi pengorganisasian materi

pembelajaran mengacu pada upaya untuk menunjukkan kepada siswa keterkaitan

antara fakta, konsep, prosedur dan prinsip yang terkandung pada materi

pembelajaran.  Untuk merancang materi pembelajaran, terdapat lima kategori

kapabilitas yang dapat dipelajari oleh siswa, yaitu informasi verbal, keterampilan



13

intelektual, strategi kognitif, sikap dan keterampilan motorik. Strategi

pengorganisasian materi pembelajaran terdiri dari tiga tahapan proses berfikir,

yaitu pembentukan konsep, interpretasi konsep dan aplikasi prinsip.  Strategi-

strategi tersebut memegang peranan penting dalam mendesain pembelajaran.

Kegunaannya dapat membuat siswa lebih tertarik dalam belajar yang secara

otomatis dapat meningkatkan hasil belajar (Herawati, 2013: 80).

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian modul

adalah salah satu bentuk bahan ajar cetak yang dirancang secara terstruktur dan

sistematis untuk membantu proses pembelajaran, dapat digunakan secara mandiri

oleh peserta pembelajaran karena modul dilengkapi dengan petunjuk untuk belajar

sendiri. Dalam hal ini, siswa dapat melakukan kegiatan belajar sendiri tanpa

kehadiran pengajar secara langsung.

2.1.2 Ciri-ciri Modul

Ciri-ciri atau karakteristik modul sesuai dengan pedoman penulisan modul yang

dikeluarkan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal

Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2003

(Lestari, 2013:2-3), sebagai berikut:

a. Self Instructional; yaitu mampu membelajarkan siswa secara mandiri.

Melalui modul tersebut seseorang atau peserta belajar mampu membelajarkan

diri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain.

Untuk memenuhi karakter self instruksional, maka dalam modul harus:

1. Berisi tujuan yang dirumuskan dengan jelas.
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2. Berisi materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit kecil/spesifik

sehingga memudahkan belajar secara tuntas.

3. Menyediakan contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan pemaparan

materi pembelajaran.

4. Menampilkan soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya yang memungkinkan

pengguna memberikan respon dan mengukur tingkat penguasaannya.

5. Kontekstual yaitu materi-materi yang disajikan terkait dnegan suasana atau

konteks tugas dan lingkungan penggunanya.

6. Menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif

7. Terdapat rangkuman materi pembelajaran

8. Terdapat instrument penilaian/assessment, yang memungkinkan

penggunaan diklat.

9. Terdapat instrumen yang dapat digunakan penggunanya mengukur atau

mengevaluasi tingkat penguasaan materi

10. Terdapat umpan balik atas penilaian, sehingga penggunanya mengetahui

tingkat penguasaan materi, dan tersedia informasi tentang pengayaan atau

referensi yang mendukung materi pembelajaran.

b. Self Contained; yaitu seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi

atau sub kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu modul secara utuh.

Tujuan dari konsep ini adalah memberikan kesempatan pembelajar mempel-

ajari materi pembelajaran yang tuntas, karena materi dikemas ke dalam satu

kesatuan yang utuh.
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c. Stand alone (berdiri sendiri); yaitu modul yang dikembangkan tidak

tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan

media pembelajaran lain.  Dengan menggunakan modul, pebelajar tidak

tergantung dan harus menggunakan media yang lain untuk mempelajari dan

atau mengerjakan tugas pada modul tersebut.

d. Adaptive; modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap

perkembangan ilmu dan teknologi.  Dikatakan adaptif jika modul dapat

menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta fleksibel

digunakan.  Modul yang adaptif adalah jika isi materi pembelajaran dapat

digunakan sampai dengan kurun waktu tertentu.

e. User Friendly; modul hendaknya bersahabat dengan pemakainya.  Setiap ins-

truksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat

dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon, meng-

akses sesuai dengan keinginan.  Penggunaan bahasa yang sederhana, mudah

dimengerti serta menggunakan istilah yang umum digunakan merupakan

salah satu bentuk user friendly.

Selain itu, ciri-ciri modul menurut Herawati (2013: 83) sebagai berikut:

a. Didahului oleh pernyataan sasaran belajar.

b. Pengetahuan disusun sedemikian rupa, sehingga dapat mengaktifkan

partisipasi siswa.

c. Memuat sistem penilaian berdasarkan penguasaan.

d. Memuat semua unsur bahan pelajaran dan semua tugas pelajaran.

e. Mengarah pada suatu tujuan belajar tuntas.
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Keuntungan yang diperoleh dari pembelajaran dengan penerapan modul dari ciri-

ciri tersebut, adalah:

a. Peningkatan motivasi siswa, karena setiap kali mengerjakan tugas pelajaran

yang dibatasi dengan jelas dan sesuai dengan kemampuan.

b. Setelah dilakukan evaluasi, guru dan siswa mengetahui benar pada modul

yang mana siswa telah berhasil dan pada bagian modul yang mana siswa

belum berhasil.

c. Siswa mencapai hasil sesuai dengan kemampuannya.

d. Bahan pelajaran terbagi lebih merata dalam satu semester.

e. Pendidikan lebih berdaya guna, karena bahan pelajaran disusun menurut

jenjang akademik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diyakini bahwa pembelajaran

menggunakan modul secara efektif akan dapat mengubah konsepsi siswa menuju

konsep ilmiah, yang diharapkan hasil belajar siswa dapat meningkatkan baik dari

segi kualitas maupun kuantitas.

2.1.3 Komponen Modul

Komponen-komponen modul mencakup tiga bagian (Marwarnard, 2011:4), yaitu

bagian pembuka, inti, dan penutup dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bagian pembuka

1) Judul

Judul modul perlu menarik dan memberi gambaran tentang materi yang

dibahas.
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2) Daftar Isi

Daftar isi menyajikan topik-topik yang dibahas.  Topik-topik tersebut diurutkan

berdasarkan urutan kemunculan dalam modul.

3) Peta Informasi

Modul perlu menyertakan peta Informasi.  Pada daftar isi akan terlihat topik

apa saja yang dipelajari, tetapi tidak terlihat kaitan antar topik tersebut.  Pada

peta informasi akan diperlihatkan kaitan antar topik-topik dalam modul.  Peta

informasi yang disajikan dalam modul dapat saja menggunakan diagram isi

bahan ajar yang telah dipelajari sebelumnya.

4) Daftar Tujuan Kompetensi Umum

Penulisan tujuan kompetensi membantu pembelajar untuk mengetahui

pengetahuan, sikap, atau keterampilan apa yang dapat dikuasai setelah

menyelesaikan pelajaran.

b. Bagian Inti (Kegiatan Belajar)

1) Pendahuluan/Tinjauan Umum Materi

Pendahuluan pada suatu modul berfungsi untuk ; (1) memberikan gambaran

umum mengenai isi materi modul, (2) meyakinkan pembelajar bahwa materi

yang akan dipelajari dapat bermanfaat bagi mereka, (3) meluruskan harapan

pembelajar mengenai materi yang akan dipelajari, (4) mengaitkan materi yang

telah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari, (5) memberikan petunjuk

bagaimana mempelajari materi yang akan disajikan.  Dalam pendahuluan dapat

saja disajikan peta informasi mengenai materi yang akan dibahas dan daftar

tujuan kompetensi yang akan dicapai setelah mempelajari modul.
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2) Hubungan Dengan Materi atau Pelajaran Yang Lain

Materi pada modul sebaiknya lengkap, dalam arti semua materi yang perlu

dipelajari tersedia dalam modul.  Bila materi tersebut tersedia pada buku teks

maka arahan tersebut dapat diberikan dengan menuliskan judul dan pengarang

buku teks tersebut.

3) Uraian Materi

Uraian materi merupakan penjelasan secara terperinci tentang materi

pembelajaran yang disampaikan dalam modul.  Organisasikan isi materi

pembelajaran dengan urutan dan susunan yang sistematis, sehingga

memudahkan pembelajar memahami materi pembelajaran.  Apabila materi

yang akan dituangkan cukup luas, maka dapat dikembangkan ke dalam

beberapa Kegiatan Belajar (KB).  Setiap KB memuat uraian materi, penugasan,

dan rangkuman.

Organisasi materi kegiatan belajar antara judul, sub judul dan uraian harus

yang mudah untuk diikuti oleh pembelajar.  Pemberian judul atau penjudulan

merupakan alat bantu bagi pembaca modul untuk mempelajari materi yang

disajikan dalam bentuk teks tertulis.

4) Penugasan

Penugasan dalam modul perlu untuk menegaskan kompetensi apa yang

diharapkan setelah mempelajari modul.  Penugasan juga menunjukkan kepada

pebelajar bagian mana dalam modul yang merupakan bagian penting.
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5) Rangkuman

Rangkuman merupakan bagian dalam modul yang menelaah hal-hal pokok

dalam modul yang telah dibahas.  Rangkuman diletakkan pada bagan akhir

modul.

c. Bagian Penutup

1) Glosarium atau daftar istilah

Glosarium berisikan definisi-definisi konsep yang dibahas dalam modul.

Definisi tersebut dibuat ringkas dengan tujuan untuk mengingat kembali

konsep yang telah dipelajari.

2) Tes Akhir

Tes akhir merupakan latihan yang dapat pembelajar kerjakan setelah

mempelajari suatu bagian dalam modul.  Aturan umum untuk tes akhir ialah

bahwa tes tersebut dapat dikerjakan oleh pembelajar.

3) Indeks

Indeks memuat istilah-istilah penting dalam modul serta halaman di mana

istilah tersebut ditemukan.  Indeks perlu diberikan dalam modul supaya

pebelajar mudah menemukan topik yang ingin dipelajari.  Indeks perlu

mengandung kata kunci yang kemungkinan pembelajar akan mencarinya.

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran dengan menggunakan modul lebih

mempermudah siswa karena terdapat peta informasi atau panduan belajar

sehingga siswa lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar secara mandiri.
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2.2 Teori Belajar dan Pembelajaran

2.2.1 Teori Belajar

Definisi dimensi belajar memuat beberapa unsur, yaitu: (1) penciptaan hubungan,

(2) pengetahuan yang sudah dipahami, dan (3) pengetahuan yang baru. Belajar

dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku, akibat interaksi individu

dengan lingkungan. Individu dapat dikatakan telah mengalami proses belajar,

meskipun pada dirinya hanya ada perubahan dalam kecenderungan perilaku (De

Cecco & Crawford, 1977 dalam Ali, 2000 : 14). Perubahan perilaku tersebut

mencakup pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap dan sebagainya yang

dapat maupun tidak dapat diamati. Sedangkan Slavin (Trianto, 2009 : 141)

mendefinisikan belajar sebagai:

Learning is usually defined as a change in an individual caused by
experience. Changes caused by development (such as growing taller) are
not instances of learning. Neither are characteristics of individuals that are
present at birth (such as reflexes and respons to hunger or pain). However,
humans do so much learning from the day of their birth (and some say
earlier) that learning and development are inseparably linked.

Gagne dalam Sagala (2007 : 17),

belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia yang
terjadi setelah belajar secara terus menerus, bukan hanya disebabkan oleh
proses pertumbuhan saja. Belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus
bersamaan dengan isi ingatan mempengaruhi siswa. Belajar dipengaruhi
oleh faktor dalam diri dan faktor luar diri dimana keduanya saling
berinteraksi.

Belajar sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman, dan

bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik

seseorang sejak lahir. Belajar merupakan suatu perubahan dari tidak tahu menjadi
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tahu. Melalui belajar akan membentuk manusia yang cerdas dan mampu

meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Segala potensi-potensi diri

manusia yang dibawa sejak lahir akan dapat berkembang dengan belajar. Ada

beberapa macam teori belajar, antara lain:

A. Teori Belajar Behaviorisme

Menurut teori behaviorisme, belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai

akibat dari adanya stimulus dan respon.  Dengan kata lain belajar merupakan

bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah

laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon.

Seseorang dianggap belajar jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah

lakunya.  Menurut teori ini yang terpenting adalah masukan atau input yang

berupa stimulus dan keluaran atau output berupa respon (Budiningsih, 2005:20).

Menurut Skinner dalam Sagala (2007 : 14), belajar merupakan proses adaptasi

atau penyesuaian tingkah laku yang langsung secara progresif. Belajar juga

dipahami sebagai suatu perilaku, pada saat orang belajar, maka responsnya

menjadi lebih baik. Sebaliknya bila ia tidak belajar, maka responsnya menurun.

Menurut teori ini dalam proses belajar yang terpenting adalah input yang berupa

stimulus dan output yang berupa respon. Pembelajaran yang dapat diamati adalah

stimulus dan respon, oleh karena itu apa yang diberikan oleh guru (stimulus) dan

apa yang diterima oleh siswa (respon) harus dapat diamati dan diukur.
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Menurut Thorndike dalam Karwono (2010 : 50) memandang bahwa yang menjadi

dasar terjadinya belajar adalah adanya asosiasi atau menghubungkan antara

stimulus dengan respon yang disebut dengan connecting.

Sesuai dengan penelitian ini, peristiwa belajar yang terjadi adalah guru kimia akan

melatih dirinya sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki dalam

mengajar menggunakan modul sehingga memperoleh keterampilan yang dikuasai

dalam penggunaan bahan ajar modul. Tujuan pembelajaran dalam penelitian ini

menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan

belajar sebagai aktivitas guru dan siswa dalam peningkatan keterampilannya

menggunakan modul berbasis multipel representasi.

B. Teori Belajar Konstuktivisme

Menurut pandangan konstruktivisme, belajar merupakan suatu proses

pembentukan pengetahuan.  Pembentukan ini harus dilakukan oleh si belajar.  Ia

harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep dan memberi

makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari (Budiningsih, 2005:58).

Dalam pembelajaran menggunakan modul selain siswa mengalami perubahan

tingkah laku juga menekankan agar individu secara aktif menyusun dan

membangun (mengkonstruksi) pengetahuannya sendiri. Menurut Vab Galservelt

dalam Budiningsih (2005:30), ada beberapa kemampuan yang diperlukan dalam

proses mengkonstruksi pengetahuan yaitu:

1. Kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman
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2. Kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan

perbedaan

3. Kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu dari pada

yang lainnya. Faktor-faktor yang juga mempengaruhi proses mengkonstruksi

pengetahuan adalah konstruksi pengetahuan yang telah ada, domain

pengalaman, dan jaringan struktur kognitif yang dimilikinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengembangan modul kimia ini cocok dengan

pembelajaran konstruktivisme, karena dalam pembelajaran nanti peserta didik

membangun sendiri pengetahuannya dengan cara mempelajari modul tersebut.

Peserta didik diberi kebebasan dalam memahami isi modul.

C. Teori Belajar Kognitif

Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar dari pada hasil

belajarnya.  Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar

melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, teori belajar kognitif merupakan

suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual.  Teori

belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh

persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan

belajar.  Belajar merupakan perupahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu

dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak.  Asumsi dari teori ini adalah

bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang tertata

dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya.  Proses belajar akan berjalan

baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif

yang telah dimiliki seseorang (Budiningsih, 2005:34).
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Menurut Piaget (Trianto, 2007),

pengalaman-pengalaman fisik dan manipulasi lingkungan penting bagi
terjadinya perubahan perkembangan. Sementara itu bahwa interaksi
sosial dengan teman sebaya, khususnya berargumentasi dan berdiskusi
membantu memperjelas pemikiran yang pada akhirnya memuat
pemikiran itu menjadi lebih logis.

Perkembangan kognitif merupakan proses berkesinambungan tentang keadaan

ketidak seimbangan dan keadaan keseimbangan. Dalam hal ini peran guru adalah

sebagai fasilitator dan buku sebagai pemberi informasi.

Piaget menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang

anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai dengan skemata yang

dimilikinya. Proses tersebut meliputi:

a. Skema/skemata adalah struktur kognitif yang dengannya seseorang beradaptasi

dan terus mengalami perkembangan mental dalam interaksinya dengan ling-

kungan. Skema juga berfungsi sebagai kategori-kategori untuk mengiden-

tifikasi rangsangan yang datang dan terus berkembang.

b. Asimilasi adalah proses kognitif dimana seseorang mengintegrasikan persepsi,

konsep ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada

dalam pikirannya. Asimilasi dipandang sebagai suatu proses kognitif yang

menempatkan dan mengklasifikasikan kejadian atau rangsangan baru dalam

skema yang telah ada. Proses asimilasi ini berjalan terus. Asimilasi tidak akan

menyebabkan perubahan/pergantian skemata melainkan perkembangan

skemata. Asimilasi adalah salah satu proses individu dalam mengadaptasikan

dan mengorganisasikan diri dengan lingkungan baru sehingga pemahaman

orang itu berkembang.
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c. Akomodasi adalah proses pembentukan skema atau karena konsep awal sudah

tidak cocok lagi. Dalam menghadapi rangsangan atau pengalaman baru

seseorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru dengan

skemata yang telah dimiliki. Pengalaman yang baru itu bisa jadi sama sekali

tidak cocok dengan skema yang telah ada. Dalam keadaan demikian orang

akan mengadakan akomodasi. Akomodasi terjadi untuk membentuk skema

baru yang cocok dengan rangsangan yang baru atau memodifikasi skema yang

telah ada sehingga cocok dengan rangsangan itu.

d. Equilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sehingga

seseorang dapat menyataukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya

(skemata). Proses perkembangan intelek seseorang berjalan dari

disequilibrium menuju equilibrium melalui asimilasi dan akomodasi.

(Trianto, 2007)

Vigotsky berpendapat seperti Piaget, namun teori Vigotsky lebih menekankan

pada aspek sosial dari pembelajaran.  Menurut Vigotsky, proses pembelajaran

akan terjadi jika anak bekerja atau menangani tugas-tugas yang belum dipelajari,

namun tugas-tugas tersebut masih berada dalam jangkauan mereka yang biasa

disebut dengan zone of proximal development, yakni tingkat perkembangan

sedikit di atas daerah seseorang saat ini.  Satu lagi ide penting dari Vigotsky

adalah Scaffolding, yakni pemberian bantuan kepada anak selama tahap-tahap

awal perkembangan dan mengurangi bantuan tersebut dan memberikan

kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin

besar setelah anak dapat melakukannya.  Penafsiran terkini terhadap ide-ide

Vigotsky adalah siswa seharusnya diberikan tugas-tugas kompleks, sulit, dan
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realistis yang kemudian diberikan bantuan secukupnya untuk menyelesaikan

tugas-tugas itu (Trianto, 2009:39).

Menurut teori David Ausubel bahwa belajar seharusnya asimilasi yang bermakna

bagi siswa. Untuk terjadinya belajar bermakna maka para guru, peracang dan

pengembang program-program pembelajaran harus selalu berusaha mengetahui

dan menggali konsep-konsep yang telah dimiliki peserta didik dan membantu

memadukannya secara harmonis dengan pengetahuan baru.

Berdasarkan teori Ausubel, dalam membantu siswa menanamkan pengetahuan

baru dari suatu materi, sangat diperlukan konsep-konsep awal yang sudah dimiliki

siswa yang berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari.  Dengan demikian, jika

dikaitkan dengan model pembelajaran berdasarkan masalah, di mana siswa

mampu mengerjakan permasalahan yang autentik sangat memerlukan konsep

awal yang sudah dimiliki siswa sebelumnya untuk suatu penyelesaian nyata dari

permasalahan yang nyata (Trianto, 2009:38).

Keberhasilan belajar peserta didik sangat ditentukan oleh kebermaknaan bahan

ajar yang dipelajari. Dalam penelitian dan pengembangan ini, peneliti membuat

suatu bahan ajar modul, sehingga akan terjadi pembelajaran yang bermakna.

Selain teori-teori di atas, salah satu teori kognitif yang juga berpengaruh ialah

dari Jerome Bruner, yang menganggap belajar dan persepsi merupakan suatu

kegiatan pengolahan informasi yang menemukan kebutuhan-kebutuhan untuk

mengenal dan menjelaskan gejala yang ada di lingkungan kita.  Kegiatan ini

meliputi pembentukan kategori-kategori (konsep) yang dihasilkan melalui
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pengabstraksian dari kesamaan kejadian dan pengalaman.  Bruner beranggapan

bahwa interaksi kita dengan lingkungan sekeliling kita selalu menggunakan

kategori-kategori. Dari teori tersebut, Bruner menyusun suatu model

pembelajaran yang disebut sebagai model penemuan, yang beranggapan bahwa

model ini sesuai dengan hakiki manusia yang mempunyai sifat untuk selalu ingin

mencari ilmu pengetahuan secara aktif, memecahkan masalah dan informasi yang

diperolehnya, serta akhirnya akan mendapatkan pengetahuan yang bermakna

(Amalia, 2008: 1.25-1.26).

Sesuai teori belajar Bruner, tujuan belajar tidak hanya untuk memperoleh

pengetahuan saja, melainkan untuk memberikan motivasi kepada siswa, melatih

kemampuan berpikir, dan merangsang keingintahuan siswa.

2.2.2 Teori Pembelajaran

Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi antara peserta belajar

dengan pengajar dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk

mencapai tujuan tertentu. Teori pembelajaran adalah preskriptif, karena tujuan

utamanya menetapkan metode pembelajaran yang optimal (Budiningsih, 2005:

11).

Landasan pengembangan suatu teori pembelajaran dikemukakan oleh Reigeluth

(Degeng, 2013:10) memperkenalkan empat variabel yang menjadi titik perhatian

ilmuwan pembelajaran, yaitu: (1) kondisi pembelajaran, (2) bidang studi, (3)

strategi pembelajaran, (4) hasil pembelajaran.  Variabel-variabel yang termasuk ke

dalam kondisi pembelajaran adalah karakteristik si-belajar, karakteristik
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lingkungan pembelajaran, dan tujuan instruksional.  Variabel bidang studi

mencakup karakteristik isi/tugas.  Variabel strategi pembelajaran mencakup

strategi penyajian isi bidang studi, penstrukturan isi bidang studi dan pengelolaan

pembelajaran.  Variabel hasil pembelajaran mencakup semua efek yang dihasilkan

dari pembelajaran, apakah itu pada diri si-belajar, lembaga, termasuk juga pada

masyarakat.

Pada tahun 1978, klasifikasi variabel-variabel pembelajaran dimodifikasi menjadi

tiga, yaitu kondisi pembelajaran, metode pembelajaran, dan hasil pembelajaran.

Kondisi pembelajaran didefinisikan sebagai faktor yang mempengaruhi efek

metode dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Yang termasuk variabel ini

adalah tujuan pembelajaran, karakteristik bidang studi, dan karateristik siswa.

Tujuan pembelajaran merupakan pernyataan tentang hasul pembelajaran apa yang

diharapkan. Karakteristik bidang studi merupakan aspek-aspek suatu bidang studi

yang dapat memberikan landasan yang berguna sekali dalam mempreskripsikan

strategi pembelajaran. Karakteristik siswa merupakan aspek atau kualitas

perseorangan, seperti bakat, motivasi dan juga hasil belajar yang dimilikinya.

Tujuan dan karakteristik bidang studi dihipotesiskan memiliki pengaruh utama

pada pemilihan strategi pengorganisasian pembelajaran, kendala pada pemilihan

strategi penyampaian, dan karakteristik siswa pada pemilihan strategi

pengelolaan. Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara-cara yang berbeda

untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi pembelajaran

yang berbeda. Yang termasuk variabel ini adalah strategi pengorganisasian

pembelajaran, strategi penyampaian pembelajaran, dan strategi pengelolaan

pembelajaran. Strategi pengorganisasian pembelajaran merupakan metode untuk
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mengorganisasi isi bidang studi yang telah dipilih untuk pembelajaran.

Mengorganisasi mengacu kepada suatu tindakan seperti pemilihan isi, penataan

isi, pembuatan diagram, format, dan yang lainnya. Strategi penyampaian adalah

metode untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa dan/atau untuk

menerima serta merespon masukan yang berasal dari siswa.  Media pembelajaran

merupakan bidang kajian utama dari strategi penyampaian pembelajaran. Strategi

pengelolaan adalah metode untuk menata interaksi antara siswa dan variabel

metode pembelajaran lainnya (variabel metode pengorganisasian dan

penyampaian isi pembelajaran).

Hasil pembelajaran mencakup semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator

tentang nilai dari penggunaan metode pembelajaran di bawah kondisi

pembelajaran yang berbeda, seperti keefektifan pembelajaran, efisiensi

pembelajaran, dan daya tarik pembelajaran. Keefektifan pembelajaran biasanya

diukur dengan tingkat oencapaian siswa. Ada empat aspek penting yang dapat

dipakai untuk mempreskripsikan keefektifan pembelajaran, yaitu: 1) kecermatan

penguasaan perilaku yang dipelajarai atau juga sering disebut dengan “tingkat

kesalahan”, 2) kecepatan unjuk kerja, 3) tingkat alih belajar, dan 4) tingkat retensi

dari apa yang dipelajari. Efisiensi pembelajaran biasanya diukur dengan rasio

antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai siswa dan/atau jumlah biaya

pembelajaran yang digunakan. Daya tarik pembelajaran biasanya diukur dengan

mengamati kecenderungan siswa untuk tetap/terus belajar. Daya tarik

pembelajaran erat kaitannya dengan daya tarik bidang studi, dimana kualitas

pembelajaran biasanya akan mempengaruhi keduanya. Itulah sebabnya,

pengukuran kecenderungan siswa untuk terus atau tidak terus belajar dapat
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dikaitkan dengan proses pembelajaran itu sendiri atau dengan bidang studi.

(Degeng 2013: 11-19).

Gagne mendefinisikan istilah pembelajaran sebagai serangkaian aktivitas yang

sengaja diciptakan dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah proses

belajar. Proses belajar sebaiknya diorganisasikan dalam urutan peristiwa belajar.

Urutan peristiwa belajar merupakan strategi pembelajaran yang dapat digunakan

untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Peristiwa

belajar menurut Gagne disebut sebagai sembilan peristiwa pembelajaran (Pribadi,

2009:46), yaitu: 1) Menarik perhatian siswa, 2) Memberi informasi kepada siswa

tentang tujuan pembelajaran yang perlu dicapai, 3) Menstimulasi daya ingat

tentang prasyarat untuk belajar, 4) Menyajikan bahan pelajaran, 5) Memberikan

bimbingan dan bantuan belajar, 6) Memotivasi terjadinya kinerja atau prestasi,

7) Menyediakan umpan balik untuk memperbaiki kinerja, 8) Melakukan penilaian

terhadap hasil belajar, 9) Meningkatkan daya ingat siswa dan aplikasi

pengetahuan yang telah dipelajari.

Berdasarkan teori Gagne tersebut, pembelajaran menggunakan modul adalah

rangkaian kegiatan belajar yang memenuhi kriteria berikut:

1. Isi modul menerangkan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pedoman,

soal-soal latihan dan langkah-langkah penyelesaian sehingga memperkuat

daya ingat siswa dan aplikasi pengetahuan yang dipelajari.

2. Modul menarik perhatian siswa karena tampilan dan isinya sehingga siswa

siap menerimapelajaran.
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2.3 Model Desain Pengembangan Modul dalam Kawasan Teknologi

Pendidikan

Desain pengembangan modul yang digunakan dalam penelitian ini merupakan

kawasan pengembangan. Pengembangan adalah proses penterjemahan spesifikasi

desain ke dalam bentuk fisik. Kawasan pengembangan mencakup banyak variasi

teknologi yang digunakan  dalam  pembelajaran. Walaupun demikian, tidak

berarti lepas dari teori dan praktek yang berhubungan dengan belajar dan desain.

Seels & Richey dalam Warsita (2008 : 27), kawasan pengembangan mencakup

dalam empat kategori: (1) pengembangan teknologi cetak (yang menyediakan

landasan untuk kategori yang lain), (2) teknologi audiovisual, (3) teknologi

berbasis komputer, dan (4) teknologi terpadu.

Model desain menunjukkan struktur dan makna bagi komponen serta alur kerja

yang bisa diikuti desainer dalam menerjemahkannya menjadi suatu pembelajaran.

Untuk menciptakan sebuah aktivitas pembelajaran yang efektif diperlukan adanya

sebuah proses perencanaan atau desain yang baik. Sharon E. Smaldino (2007:84),

model desain pembelajaran ASSURE dikembangkan untuk menciptakan aktivitas

pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran

yang menggunakan media dan teknologi. Lebih lanjut Smaldino (2007: 86),

membagi tahapan yang perlu dilakukan dalam desain pembelajaran ASSURE

sebagai berikut:

Tahap 1. Menganalisis karakteristik siswa (Analize learner)

Pada tahap pertama dalam merencanakan pembelajaran adalah mengidentifikasi

dan menganalisis karakteristik siswa. Informasi tersebut akan digunakan sebagai

pedoman dalam mendesain pembelajaran.
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Ada 3 faktor yang sebaiknya diperhatikan dalam melakukan analisis karakteristik

pada diri siswa, yaitu:

a. Karakteristik Umum

Karakteristik umum dapat digunakan untuk memilih metode, strategi, dan media

pembelajaran. Karakteristik umum tersebut antara lain usia, jenis kelamin, tingkat

pendidikan, pekerjaan, etnis, kebudayaan, dan faktor sosial ekonomi.

b. Spesifikasi Kemampuan Awal

Kemampuan awal adalah kemampuan yang sudah dimiliki siswa sebelum

pembelajaran. Kemampuan tersebut dapat diketahui dari apersepsi saat

pembelajaran dengan memberikan pertanyaan tentang materi yang sudah

dipelajari. Apersepsi tersebut dijadikan acuan guru untuk mengulang materi yang

belum dipahami siswa dan melanjutkan meteri berikutnya.

c. Gaya Belajar

Gaya belajar timbul dari kenyamanan yang dirasakan secara psikologis dan

emosional saat siswa berinteraksi dengan lingkungan belajar. Berkenaan dengan

gaya belajar ini, guru sebaiknya menyesuaikan model dan metode pembelajaran

yang akan digunakan.

Tahap 2. Merumuskan Standar dan Tujuan Pembelajaran (State Standars and

Objectives)

Pada tahap kedua ini guru merumuskan standar dan tujuan pembelajaran dari

Standar Kompetensi yang sudah ditetapkan.
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Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal–hal yang perlu diperhatikan adalah:

a. Gunakan format ABCD

A adalah audiens yaitu peserta didik. Instruksi yang kita ajukan harus fokus

kepada apa yang harus dilakukan siswa. B adalah behavior yaitu sikap berupa

kata kerja yang mengukur kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah proses

pembelajaran. C adalah conditions yaitu kondisi selama pembelajaran. D adalah

degree yaitu dasar pengukuran tingkat keberhasilan siswa.

b. Berhubungan dengan kemampuan individu dalam menuntaskan atau

memahami materi yang dipelajari. Individu yang tidak memiliki kesulitan belajar

dengan yang memiliki kesulitan belajar pasti memiliki waktu ketuntasan belajar

yang berbeda. Kondisi ini dapat jadi acuan untuk merumuskan tujuan

pembelajaran dan pelaksanaan dengan lebih tepat.

Tahap 3. Memilih Strategi, Teknologi, Media, dan Bahan ajar (Select strategies,

technology, media and materials)

Pada tahap ini, memilih strategi, teknologi, media, dan bahan ajar yang digunakan

untuk merencakan pembelajaran yang efektif. Strategi, teknologi, media dan

bahan ajar tersebut didesain dengan tujuan pembelajaran yang berpusat pada

siswa.

Tahap 4. Memanfaatkan Teknologi, Media dan Bahan Ajar (Utilize technology,

media and materials).

Pada tahap ini, guru harus memanfaatkan teknologi, media dan materi dengan

melalui proses yang dikenal dengan “5Ps” sebagai berikut:

a. Preview (pratinjau), teknologi, media dan bahan ajar yang akan digunakan

untuk pembelajaran sesuai dengan tujuannya dan masih layak untuk dipakai.



34

b. Prepare (persiapan) teknologi, media dan bahan ajar yang mendukung

pembelajaran.

c. Prepare (persiapan) lingkungan belajar, sehingga mendukung penggunaan

teknologi, media dan bahan ajar dalam proses pembelajaran.

d. Prepare (persiapan) siswa, sehingga mereka siap untuk belajar supaya

memperoleh hasil belajar yang maksimal.

e. Provide (penyediaan) pengalaman belajar (baik pada pengajar atau siswa),

sehingga siswa memperoleh pengalaman belajar dengan maksimal.

Tahap 5. Memerlukan Partisipasi Siswa (Require learner participation)

Pada tahap ini guru harus mengaktifkan partisipasi siswa, karena belajar tidak

cukup hanya mengetahui materi pelajaran, tetapi harus dapat melaksanakan serta

mengevaluasi materi yang dipelajari sebagai hasil belajar.

Tahap 6. Evaluasi dan Memperbaiki Program Pembelajaran (Evaluate and

revise).

Pada tahap ini, guru melakukan evaluasi program pembelajaran yang bertujuan

untuk melihat seberapa jauh teknologi, media, dan bahan ajar yang digunakan

telah mencapai tujuan yang diharapkan. Dari hasil evaluasi akan didapat

kesimpulan apakah teknologi, media dan bahan ajar yang telah di pilih sudah baik

atau harus diperbaiki lagi.

Model ASSURE merupakan model desain pembelajaran yang bersifat praktis dan

mudah diimplementasikan untuk mendesain aktivitas pembelajaran baik yang

bersifat individual maupun klasikal. Langkah analisis karakteristik siswa akan

memudahkan untuk memilih strategi, teknologi, media, dan bahan ajar yang tepat



35

untuk digunakan dalam pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Begitu

juga langkah evaluasi dan revisi yang dapat dimanfaatkan untuk menjamin

kualitas dalam  proses pembelajaran yang diciptakan.

2.4 Belajar Mandiri

Berkaitan dengan pembelajaran, Mashudi (2008:1) mengemukakan bahwa belajar

mandiri merupakan belajar secara inisiatif, menyadari hubungan antara guru

dengan siswa tetap ada, namun hubungan tersebut diwakili oleh bahan ajar atau

media pembelajaran.  Lebih lanjut Sari (2008:1) mengemukakan karakteristik

belajar mandiri yaitu siswa sebagai penanggung jawab, pemegang kendali,

pengambil keputusan atau pengambil inisiatif dalam memenuhi dan mencapai

keberhasilan belajarnya sendiri dengan atau tanpa bantuan orang lain.

Dodds dalam Sari (2008:1) menjelaskan bahwa belajar mandiri adalah sistem

yang memungkinkan siswa belajar secara mandiri dari bahan cetak, siaran,

maupun bahan pra-rekam yang telah disiapkan terlebih dahulu.

Race dalam Khafida (2008:1) mengidentifikasi bahwa belajar mandiri yang

optimal terjadi apabila: (1) siswa menginginkan untuk belajar, (2) belajar dengan

menemukan melalui praktik, trial and error, dan lain-lain, (3) belajar dengan

umpan balik dari orang lain atau diri sendiri, dan (4) mendalami sendiri atau

membuat apa yang telah mereka pelajari masuk akal dan dapat dirasakan sendiri

aplikasinya bagi kehidupan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19

tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional menjelaskan arahan pendidikan

nasional yang bermutu, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
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mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggung jawab. Pengembangan potensi peserta didik yang

mandiri dilakukan dengan cara belajar mandiri.  Belajar mandiri merupakan

kegiatan atas prakarsa sendiri dalam menginternalisasi pengetahuan, sikap, dan

keterampilan tanpa tergantung atau mendapat bimbingan langsung dari orang lain.

Pendidikan dengan sistem belajar mandiri menurut Institut for Distance Education

of Maryland University seperti dikutip oleh Chaeruman (2008:33) merupakan

strategi pembelajaran yang memiliki karakteristik tertentu, yaitu:

1. Membebaskan siswa untuk tidak harus berada pada satu tempat dalam satu

waktu.

2. Disediakan berbagai bahan, termasuk panduan belajar dan silabus rinci serta

akses ke semua penyelenggara pendidikan yang memberi layanan, bimbingan

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan siswa, dan mengevaluasi

hasil belajar siswa.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, pembelajaran menggunakan modul

merupakan salah satu contoh belajar mandiri.  Modul yang digunakan sebagai

media belajar bagi siswa dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat

membantu optimalisasi belajar secara mandiri.  Modul yang menarik dapat

memotivasi siswa untuk belajar mandiri dan isinya yang terarah dapat memandu

siswa untuk belajar melalui serangkaian teori, prinsip, dan prosedur.  Dengan

demikian, siswa dapat mendalami sendiri apa yang telah mereka pelajari.

Subjek dalam penelitian pengembangan ini adalah siswa SMA, yaitu orang yang

telah dewasa, telah memiliki pengetahuan tentang kimia. Dikarenakan orang
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dewasa menganggap dirinya mampu belajar sendiri, mampu mengatur dirinya

sendiri (mandiri), dan mengambil keputusan sendiri. Sesuai dengan hal tersebut,

maka peneliti menggunakan pembelajaran andragogi.

Pendidikan orang dewasa (andragogi) dalam hal ini sangat diperlukan. Istilah

andragogi telah digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara pendidikan yang

diarahkan diri sendiri dengan pendidikan melalui pengajaran oleh orang lain.

Menurut Lindeman dalam Uno (2011 : 56-57), konsep pembelajaran orang

dewasa merupakan pembelajaran yang berpola nonotoriter, lebih bersifat informal

yang pada umumnya lebih bertujuan untuk menemukan pengertian pengalaman

dan/atau pencarian pemikiran guna merumuskan perilaku yang standar.  Dengan

demikian teknik pembelajaran orang dewasa adalah bagaimana membuat

pembelajaran menjadi selaras dengan kehidupan nyata.

Darkenwald dan Meriam (Sudjana, 2005: 62) memandang bahwa,
seseorang dikatakan dewasa apabila ia telah melewati masa pendidikan
dasar, yaitu sejak umur 16 tahun. Dengan demikian orang dewasa
diartikan sebagai orang yang telah memiliki kematangan fungsi-fungsi
biologis, sosial dan psikologis dalam segi-segi pertimbangan, tanggung
jawab, dan peran dalam kehidupan. Namun kedewasaan seseorang akan
bergantung pula pada konteks sosio-kulturalnya. Kedewasaan itupun
merupakan suatu gejala yang selalu mengalami perubahan dan
perkembangan untuk menjadi dewasa.

Membelajarkan anak (pedagogi) merupakan upaya mentransmisikan sejumlah

pengalaman dan keterampilan dalam rangka mempersiapkan anak untuk

menghadapi kehidupan di masa datang. Sebaliknya, pembelajaran orang dewasa

(andragogi) lebih menekankan pada membimbing dan membantu orang dewasa

untuk menemukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam rangka

memecahkan, masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya.
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Hal ini sesuai dengan pendapat dari Knowles (Sudjana, 2005: 62) mendefinisikan

andragogi sebagai seni dan ilmu dalam membantu siswa (orang dewasa) untuk

belajar (the science and arts of helping adults learn). Berbeda dengan pedagogi

karena istilah ini dapat diartikan sebagai seni dan ilmu untuk mengajar anak-anak

(pedagogy is the science and arts of teaching children).

Malcolm Knowles dalam Uno (2011 : 58-59), mengembangkan enam pokok

asumsi model pembelajaran orang dewasa sebagai berikut:

a. Kebutuhan untuk mengetahui. Orang dewasa perlu mengetahui
mengapa mereka harus mempelajari sesuatu. Oleh karena itu, tugas
utama fasilitator adalah membantu peserta belajar menjadi sadar akan
perlunya mengetahui atau  paling tidak fasilitator dapat memaparkan
kasus yang bersifat intelektual untuk menunjukkan nilai dari
pembelajaran yang akan dijalaninya guna meningkatkan efektivitas
kinerjanya atau kualitas hidupnya.

b. Konsep diri. Konsep diri anak-anak masih tergantung sedangkan pada
orang dewasa konsep dirinya sudah mandiri.

c. Peranan pengalaman. Seorang individu mengalami dan mengumpulkan
berbagai pengalaman pahit-getirnya kehidupan, dimana hal ini
menjadikan seorang individu sebagai sumber belajar yang demikian
kaya, dan pada saat yang bersamaan individu tersebut memberikan
dasar yang luas untuk belajar dan memperoleh pengalaman baru.

d. Kesiapan belajar. Penentuan waktu belajar (kapan, berapa lama)
hendaknya disesuaikan dengan tahap perkembangan orang dewasa. Hal
yang lebih penting adalah perlu ada rangsangan terjadinya kesiapan
belajar melalui pengenalan terhadap model-model pembelajaran orang
dewasa.

e. Orientasi belajar. Pada orang dewasa mempunyai kecenderungan
memiliki orientasi belajar yang berpusat pada pemecahan permasalahan
yang dihadapi (Problem Centered Orientation).

f. Motivasi. Motivasi orang dewasa untuk belajar, antara lai tanggap
terhadap beberapa dorongan eksternal (posisi kerja yang lebih baik,
kenaikan pangkat, kenaikan gaji, dan lain-lain)

Orang dewasa pada hakikatnya adalah makhluk yang kreatif bilamana seseorang

mampu menggerakkan/menggali potensi yang ada dalam diri mereka. Di samping

itu, orang dewasa dapat dibelajarkan lebih aktif apabila mereka merasa ikut

dilibatkan dalam aktivitas pembelajaran, terutama apabila mereka dilibatkan
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memberi sumbangan pikiran dan gagasan yang membuat mereka merasa berharga

dan memiliki harga diri di depan sesama temannya. Artinya, orang dewasa akan

belajar lebih baik apabila pendapat pribadinya dihormati, dan akan lebih senang

kalau ia dapat memberikan sumbang saran pemikiran dan mengemukakan ide

pikirannya, daripada pembimbing selalu memberikan teori dan gagasannya sendiri

kepada mereka.

Menurut Uno (2011 : 55) dalam praktiknya pembelajaran orang dewasa sering

disebut dengan Diklat (Pendidikan dan Pelatihan), pelatihan ataupun training.

Bagi orang dewasa, terciptanya suasana belajar yang kondusif merupakan suatu

fasilitas yang mendorong mereka mau mencoba perilaku baru, berani tampil beda,

dapat berlaku dengan sikap baru dan mau mencoba pengetahuan baru yang

mereka peroleh.

Prosedur yang perlu ditempuh oleh pendidik sebagaimana dikemukakan Knowles

(1979) dalam Sudjana (2005 : 63) adalah sebagai berikut:

(a) menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar melalui kerjasama
dalam merencanakan program pembelajaran, (b) menemukan kebutuhan
belajar, (c) merumuskan tujuan dan materi yang cocok untuk memenuhi
kebutuhan belajar, (d) merancang pola belajar dalam sejumlah pengalaman
belajar untuk siswa, (e) melaksanakan kegiatan belajar dengan
menggunakan metode, teknik dan sarana belajar yang tepat dan (f) menilai
kegiatan belajar serta mendiagnosis kembali kebutuhan belajar untuk
kegiatan pembelajaran selanjutnya. Inti teori andragogi adalah teknologi
keterlibatan diri (ego) siswa. Artinya kunci keberhasilan daam proses
pembelajaran siswa terletak pada keterlibatan diri mereka dalam proses
pembelajaran.

Pembelajaran yang diberikan kepada orang dewasa dapat efektif (lebih cepat dan

melekat pada ingatannya), bilamana pembimbing (pelatih, pengajar, penatar,
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instruktur, dan sejenisnya) tidak terlalu mendominasi kelompok kelas,

mengurangi banyak bicara, namun mengupayakan agar individu orang dewasa itu

tetap mampu menemukan alternatif-alternatif untuk mengembangkan kepribadian

mereka.

Agar pembelajaran orang dewasa dapat berjalan dengan efektif diperlukan

strategi-strategi dalam pelaksanaan pembelajaran. Strategi pembelajaran

merupakan pendekatan pengajaran dalam mengelola kegiatan pembelajaran untuk

menyampaikan materi secara sistematis sehingga menghasilkan hasil belajar

tertentu. Sebagaimana dikemukakan Atwi dalam Uno (2011 : 61), secara garis

besar strategi pembelajaran mengandung komponen-komponen berikut:

1. Urutan kegiatan pembelajaran, yaitu urutan kegiatan pengajar dalam

menyampaikan materi pembelajaran.

2. Metode pembelajaran, yaitu cara pengajar mengorganisasikan materi

pembelajaran.

3. Media pembelajaran, yaitu peralatan dan bahan pembelajaran yang digunakan

dalam kegiatan pembelajaran.

4. Waktu pembelajaran, yaitu waktu yang digunakan pengajar dan peserta

belajar dalam menyelesaikan prose pembelajaran.

Berdasarkan komponen-komponen tersebut, maka empat komponen strategi

pembelajaran tersebut merupakan komponen pembelajaran yang praktis bagi

pembelajaran orang dewasa karena mudah dipelajari, fleksibel, dan mudah dalam

penerapannya.
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2.5 Motivasi Belajar

Motivasi dipandang sebagai pendorong mental yang menggerakkan dan

mengarahkan perilaku seseorang, termasuk perilaku belajar.  Dalam motivasi

terkandung keinginan untuk mengaktifkan, menyalurkan dan mengarahkan sikap

dan perilaku individu untuk belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Sardiman

(2004: 85) yang menyatakan motivasi sebagai pendorong usaha dan pencapaian

prestasi.  Seseorang melakukan usaha karena adanya motivasi. Adanya motivasi

yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik.  Dengan kata lain,

dengan adanya usaha yang tekun dan didasari motivasi, maka seseorang yang

belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi seseorang

akan sangat menentukan tingkat hasil belajarnya.

Suryabrata (2005:70) berpendapat bahwa motivasi adalah keadaan dalam pribadi

seseorang yang mendorong individu melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk

mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut pendapat Donald (Sardiman 2007: 73)

ada tiga elemen penting dalam motivasi, yaitu motivasi mengawali perubahan

energi pada diri manusia, motivasi ditandai dengan munculnya rasa dan afeksi

seseorang, dan motivasi dirangsang karena adanya tujuan.

Dalam melakukan kegiatan belajar diperlukan adanya motivasi, belajar akan

menjadi optimal apabila ada motivasi. Oleh karena itu, Djamarah (2002: 123)

mengungkapkan ada tiga fungsi motivasi, yaitu sebagai pendorong, penggerak,

dan pengarah perbuatan. Sebagai pendorong maksudnya adalah motivasi tersebut

digunakan sebagai dasar setiap individu untuk melakukan perbuatan. Motivasi

sebagai penggerak merupakan motor dari setiap kegiatan atau perbuatan yang



42

dilakukan oleh seseorang. Sedangkan motivasi sebagai pengarah yakni bertujuan

kepada apa yang hendak dicapai oleh seseorang. Motivasi belajar ada pada diri

setiap individu dalam melakukan setiap kegiatan, termasuk siswa dalam belajar.

Motivasi dalam belajar dapat berasal dari dalam diri maupun dari luar diri siswa.

Sardiman (2007:86-91) membedakan motivasi menjadi 2, yaitu:

1) motivasi intrinsik, yaitu semua faktor yang berasal dari diri individu dan

memberikan dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi intrinsik memiliki

pengaruh yang lebih efektif karena relatif lebih lama dan tidak tergantung

pada motivasi dari luar.

2) motivasi ekstrinsik, yaitu semua faktor yang berasal dari luar diri individu

tetapi berpengaruh terhadap kemauan untuk belajar. Motivasi ekstrinsik berisi

tentang penyesuaian tugas dengan minat, respon yang penuh variasi, respon

siswa, kesempatan siswa untuk menyesuaikan tugas, dan adanya kegiatan

yang menarik dalam belajar.

2.6 Prosedur Pengembangan Modul Kesetimbangan Kimia Berbasis

Multipel Representasi

2.6.1 Prosedur Penyusunan Modul

Untuk menghasilkan suatu modul yang baik dalam arti sesuai dengan kriteria-

kriteria yang telah ditetapkan, maka penyusunan modul harus dilakukan secara

sistematis, melalui prosedur yang benar dan sesuai kaedah-kaedah yang baik.
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Widodo dan Jasmadi (dalam Asyhar, 2011) menyebutkan beberapa kaedah-

kaedah atau langkah-langkah umum dalam proses penyusunan modul sebagai

berikut:

a. Analisis Kebutuhan Modul

Seperti halnya media audio dan video pembelajaran, untuk pembuatan modul juga

dimulai dari analisis kebutuhan.  Dalam analisis kebutuhan dilakukan telaah

terhadap kompetensi yang diharapkan dicapai oleh siswa.  Kompetensi didasar-

kan pada silabus atau rencana pembelajaran.  Telaah kompetensi tersebut dimak-

sudkan untuk memperoleh gambaran tentang kebutuhan modul, baik dari ruang

lingkup materi maupun segi kontennya.

Dalam analisis kebutuhan, dapat dilakukan langkah-langkah berikut ;

1) Menetapkan kompetensi yang telah dirumuskan pada rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP) atau silabus.

2) Mengidentifikasi dan menentukan ruang lingkup unit kompetensi atau bagian

dari kompetensi utama.

3) Mengidentifikasi dan menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang

dipersyaratkan.

4) Menentukan judul modul yang akan disusun.

b. Penyusunan Naskah/Draft Modul

Tahap ini sesungguhnya merupakan kegiatan pemilihan, penyusunan dan

pengorganisasian materi pembelajaran, yaitu mencakup judul media, judul bab,

sub bab, materi pembelajaran yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan

sikap yang perlu dikuasai oleh pembaca, dan draft pustaka.  Draft disusun secara
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sistematis dalam satu kesatuan sehingga dihasilkan suatu prototipe modul yang

siap diujikan.

Sebelum proses uji coba lapangan dilakukan, sebaiknya terlebih dahulu draft

modul diserahkan kepada tim ahli untuk diminta saran dan komentarnya tentang

konten materi, pedagogig dan bahasa modul lain.  Ini dilakukan untuk

memastikan kesesuaian antara materi dengan tujuan, tata bahasa dan performance

penyajiannya.

c. Validasi

Validasi adalah proses  permintaan persetujuan atau pengesahan terhadap

kesesuaian modul dengan kebutuhan.  Untuk mendapatkan pengakuan kesesuaian

tersebut, maka validasi perlu dilakukan dengan melibatkan pihak praktisi yang

ahli sesuai dengan bidang-bidang terkait dalam modul.  Validasi modul bertujuan

untuk memperoleh pengakuan atau pengesahan kesusaian modul dengan

kebutuhan sehingga modul tersebut layak dan cocok digunakan dalam

pembelajaran.  Validasi modul meliputi: isi materi atau substansi modul,

penggunaan bahasa, penggunaan metode instruksional serta kemenarikan tampilan

modul. Setelah modul di validasi kemudian direvisi menurut saran/masukan dari

ahli.

d. Uji Coba

Setelah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai saran dan masukan tim

ahli, maka modul dianggap layak untuk dilakukan uji coba.  Uji coba pertama

dilakukan pada kelompok terbatas. Uji coba ini terdiri dari tiga macam, yaitu uji
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perorangan, uji kelompok kecil, dan uji kelompok kelas. Setelah mendapatkan

masukan untuk perbaikan modul dari hasil uji terbatas, lalu dilakukan revisi yang

selanjutnya modul digunakan untuk uji lapangan. Tujuan dari uji coba ini adalah

untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami modul, efektivitas,

mengetahui efisiensi waktu belajar menggunakan modul, dan kemenarikan modul

yang akan diproduksi.   Semua data dan masukan dikumpulkan dan dijadikan

bahan untuk penyempurnaan modul.

e. Revisi dan Produksi

Masukan-masukan yang diperoleh dari ahli dan pendapat para siswa merupakan

hal yang sangat bernilai bagi pengembang modul karena dengan masukan-

masukan tersebut dilakukan perbaikan terhadap modul yang dibuat.  Setelah

disempurnakan, modul tersebut bisa diproduksi.

2.6.2 Efektivitas Penggunanan Modul

Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf

tercapainya hasil, sering dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun

sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil

yang dicapai, sedangkan efisensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai

hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan output.

Menurut Siagian (2001 : 24):
efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam
jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk
menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.
Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran
yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran,
berarti makin tinggi efektivitasnya”.
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Dalam konteks pendidikan, “efektivitas berkaitan dengan sejauhmana siswa

mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan, yaitu sekolah, perguruan tinggi,

atau pusat pelatihan mempersiapkan siswa dengan pengetahuan, keterampilan,

dan sikap yang diinginkan oleh para stakeholder (Januszewski & Molenda, 2008 :

57).

Pendapat tersebut didukung oleh Reigeluth (2007:77) yang menyatakan bahwa

efektivitas mengacu pada indikator belajar yang tepat (seperti tingkat prestasi dan

kefasihan tertentu) untuk mengukur hasil pembelajaran.

Uno (2008 : 21), mengemukakan bahwa keefektifan pembelajaran biasanya

diukur dengan tingkat pencapaian si belajar. Ada empat aspek penting yang dapat

dipakai untuk mempreskripsikan keefektifan pembelajaran, yaitu (1) kecermatan

penguasaan perilaku yang dipelajari atau sering disebut dengan “tingkat

kesalahan”, (2) kecepatan unjuk kerja, (3) tingkat alih belajar, dan (4) tingkat

retensi dari apa yang dipelajari.

Mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena

efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa

yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut

produktivitas, dalam hal ini guru kimia memberikan pemahaman bahwa

efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) dari pembelajaran kimia.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang

telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha

atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga
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menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu

dikatakan tidak efektif.

Menurut Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) dalam bukunya

“Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai

berikut:

1. Pencapaian Tujuan
Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang
sebagai suatu proses.

2. Integrasi
Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi
untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi
dengan berbagai macam organisasi lainnya.

3. Adaptasi
Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan
lingkungannya.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas

adalah keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah

ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah

tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya.

2.6.3 Efisiensi Penggunaan Modul

Efisiensi seringkali dikaitkan dengan kinerja suatu organisasi karena efisiensi

mencerminkan perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input).

Efisiensi merupakan berasal dari kata “efisien” yang dalam bahasa Inggris

“efficient“ didefinisikan “working productively with minimum wasted effort or

expense, preventing the wasteful use of a resource: an energy-efficient heating

system” atau “the ratio of the useful work performed by a machine or in a
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process” (Concise Oxford Dictionary, 2001). Efisiensi menurut Ghiselli dan

Brown adalah sebagai berikut: “The term efficiency has a very ecact definition. It

is expressed as the ratio of output to input” (E.E. Ghiselli & C.W. Brown, 1955,

hal. 251).

Jadi menurut Ghiselli & Brown, istilah efisiensi mempunyai pengertian yang

sudah pasti, yaitu menunjukkan adanya perbandingan antara keluaran dan

masukan. Dalam pengertian ini, perlu dibedakan antara pengertian efisiensi

dengan pengertian efisiensi optimal. Efisiensi adalah perbandingan antara output

dengan input. Efisiensi optimal adalah perbandingan terbaik antara output dan

input.

Pada aspek efisiensi waktu, Uno (2008 : 21) efisiensi pembelajaran biasanya

diukur dengan rasio antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai si belajar

dan/atau jumlah biaya pembelajaran yang digunakan.

Efisiensi proses pembelajaran menurut Degeng (1989) dalam Miarso (2009)

tampak pada peningkatan kualitas atau tingkat penguasaan pebelajar,

penghematan waktu belajar guna mencapai tujuan, peningkatan daya tampung

tanpa mengurangi kualitas belajar, dan penurunan biaya tanpa mengurangi

kualitas belajar pebelajar. Efisiensi proses pembelajaran bisa dicapai apabila

interaksi pembelajaran mengacu pada aktivitas belajar, dan situasi belajar sesuai

dengan kemampuan pebelajar.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, efisiensi merupakan desain,

pengembangan, dan pelaksanaan pembelajaran dengan cara yang baik dan tepat
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(dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya) menggunakan sumber daya yang

sekecil-kecilnya untuk hasil yang sama atau lebih baik. Dengan kata lain efisiensi

penggunaan modul terdiri dari : (1) kemudahan dalam belajar, (2) hemat biaya

(ekonomis), (3) tidak membuang tenaga, (4) ringan dalam beban pembelajaran,

dan (5) tidak banyak membuang waktu. Efisiensi dalam penelitian ini

menitikberatkan pada segi waktu, atau pengoperasian yang efisien merefleksikan

bagaimana sumber-sumber modul secara ekonomi digunakan untuk memuaskan

persyaratan keefektifan pembelajaran dengan hasil yang optimal dengan tidak

membuang banyak waktu dalam proses belajar.

2.6.4  Kemenarikan Penggunaan Modul

Daya tarik atau kemenarikan merupakan kecenderungan siswa untuk tetap/terus

belajar yang dapat terjadi karena bidang studi maupun kualitas pembelajarannya.

Untuk mempreskripsikan daya tarik sebagai hasil pembelajaran, maka tekanan

diletakkan pada kualitas pembelajarannya, bukan dari bidang studi.  Variabel yang

dapat digunakan sebagai indikator daya tarik pembelajaran adalah penghargaan

dan keinginan lebih (lebih banyak atau lebih lama) yang diperlihatkan oleh siswa

(Degeng, 2013:200-201).

Menurut Reigeluth (2009, 77) di samping efektivitas dan efisiensi, aspek daya

tarik adalah salah satu kriteria utama pembelajaran yang baik dengan harapan

siswa cenderung ingin terus belajar ketika mendapatkan pengalaman yang

menarik.  Pengalaman tersebut dapat diperoleh dari pembelajaran yang

melibatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran, melalui sikap, pengetahuan dan

juga tingkah laku.
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Pembelajaran memiliki daya tarik yang baik jika terdapat salah satu atau lebih dari

kualitas berikut: 1) menyediakan tantangan, membangkitkan harapan yang tinggi,

2) memiliki relevansi dan keaslian dalam hal pengalaman masa lalu siswa dan

kebutuhan masa depan, 3) memiliki aspek humor atau elemen menyenangkan,

4) menarik perhatian melalui hal-hal yang bersifat baru, 5) melibatkan intelektual

dan emosional, 6) menghubungkan dengan kepentingan dan tujuan siswa, dan

7) menggunakan berbagai bentuk representasi (Januszewski & Molenda, 2008:

56)

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa daya tarik merupakan

kecenderungan siswa untuk terus belajar melalui pengalaman yang menarik dan

memiliki kualitas dalam pembelajaran.

2.6.5 Metode Analisis Modul

Analisis diperlukan untuk memperoleh modul yang berkualitas. Menurut

(Supriadi, 2000) penilaian modul meliputi aspek mutu isi buku, kesesuaian

dengan kurikulum, bahasa yang digunakan, penyajian, keterbacaan, grafika, dan

keamanan modul. Sedangkan menurut BSNP, untuk mengevaluasi buku meliputi

aspek kesesuaian isi dengan kurikulum, penyajian materi, keterbacaan, dan

grafika atau gambar.

a. Kesesuaian Isi Dengan Kurikulum

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi,

bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan ke-

giatan pembelajaran untuk mrncapai tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan
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pendidikan nasional, kesesuaian dengan kekhasan kondisi dan potensi daerah, sa-

tuan pendidikan, dan siswa (Tim Penyusun, 2006:1).

Pengembangan materi pembelajaran dalam sebuah modul harus relevan dengan

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan dalam sebuah kuriku-

lum. Selain itu konsistensi dan kecakupan materi yang dikembangkan baik dalam

sebuah modul siswa maupun bahan ajar lainnya dapat memberikan dukungan ter-

hadap berhasilnya pencapaian standar kompetensi yang harus dicapai siswa.

Menurut Depdiknas (2008) prinsip dasar dalam menentukan materi pembelajaran

dalam sebuah modul yaitu :

1) Relevansi artinya kesesuaian. Materi pembelajaran hendaknya relevan
dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi
dasar. Jika kemampuan yang diharpkan dikuasai peserta didik berupa
menghafal fakta, maka ma-teri pembelajaran yang diajarkan harus berupa
fakta, bukan konsep atau prinsip ataupun jenis materi yang lain.

2) Konsistensi artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai
peserta didik ada empat macam, maka materi yang harus diajarkan juga
harus meliputi empat macam itu.

3) Adequacy artinya kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup
memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar
yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu
banyak. Jika terlalu sedikit maka kuarang membantu tercapainya standar
kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak maka
akan mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian target kurikulum
(pencapaian keseluruhan KI dan KD).

b. Penyajian Materi

Penyajian materi merupakan cara atau sistem yang ditempuh agar buku yang

disusun menarik perhatian, mudah dipahami, dan dapat membangkitkan semangat

siswa. Aspek penyajian materi ini merupakan aspek tersendiri yang harus
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diperhatikan dalam buku pelajaran yang diantaranya berkenaan dengan tujuan

pembelajaran, latihan, soal, dan materi pengayaan (Mudzakir A.S, 2010:1).

Menurut Wibowo (2005:32), bahan ajar yang baik menyajikan bahan secara

lengkap, sistematis, sesuai dengan tuntutan pembelajaran yang berpusat pada

siswa, dan cara penyajian yang membuat mudah dipahami dan dipelajari.  Berikut

adalah point khusus dalam penyajian materi:

1) Penyajian konsep disajikan secara runtun mulai dari yang mudah ke sukar,

dari yang konkret ke abstrak dan dari yang sederhana ke kompleks, dari yang

dike-nal sampai yang belum dikenal.

2) Terdapat uraian tentang apa yang akan dicapai peserta didik setelah mempel-

ajari bab tersebut dalam upaya membangkitkan motivasi belajar.

3) Terdapat contoh-contoh soal yang dapat membantu menguatkan pemahaman

konsep yang ada dalam materi.

4) Soal-soal yang dapat melatih kemampuan memahami dan menerapkan

konsep yang berkaitan dengan materi dalam bab sebagai umpan balik

disajikan pada setiap akhir bab.

5) Penyampaian pesan antara subbab yang berdekatan mencerminkan keruntutan

dan keterkaitan isi.

6) Pesan atau materi yang disajikan dalam satu bab/subbab/alinea harus

mencerminkan kesatuan tema.

c. Grafika

Grafika merupakan bagian dari buku pelajaran yang berkenaan dengan fisik buku,

meliputi ukuran buku, jenis kertas, cetakan, ukuran huruf, warna, dan ilustrasi,
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yang membuat siswa menyenangi buku yang dikemas dengan baik dan akhirnya

juga meminati untuk membacanya. (Wibowo, 2005:23).

d. Keterbacaan

Keterbacaan (readability) merupakan kata turunan yang dibentuk oleh bentuk

dasar readable, artinya dapat dibaca atau terbaca. Menurut McLaughin (Suherli,

2006) bahwa keterbacaan berkaitan dengan kemudahan, kemenarikan,

pemahaman karena bacaannya itu memiliki daya tarik tersendiri yang memung-

kinkan pembacanya terus tenggelam dalam bacaan.

1) Kemudahan membaca berhubungan dengan bentuk tulisan, yaitu tata huruf

seperti besar huruf, lebar spasi, serta bentuk dan ukuran tulisan.

2) Kemenarikan berhubungan denga minat pembaca, kepadatan ide pada bacaan,

dan keindahan gaya tulisan, yang berkaitan dengan aspek penyajian materi.

3) Keterpahaman berhubungan dengan karakteristik kata dan kalimat, seperti

panjang pendeknya dan frekuensi penggunaan kata atau kalimat, bangun kali-

mat, dan susunan paragraf. Hal ini berhubungan dengan bahasa.

Aspek keterbacaan berkaitan dengan tingkat kemudahan bahasa (kosakata,

kalimat, paragraf, dan wacana), bentuk tulisan atau tipografi, lebar spasi, serta

aspek-aspek grafika lainnya. Modul hendaknya mampu menyampaikan dalam

bahasa yang baik dan benar (Tim Penyusun, 2006:1).
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2.7 Multipel Representasi

2.7.1 Representasi Ilmu Kimia

Para ahli kimia dan pendidik kimia membagi kimia ke dalam tiga (3) level

representasi seperti yang dikemukan oleh Johnstone (Chittleborough, 2004:3)

yakni level makroskopis, level submikroskopis, dan level simbolik.  Karena

materi kimia meliputi tentang partikel dasar, materi yang tidak dapat dilihat secara

langsung oleh siswa (level submikroskopis) maka banyak siswa yang

menganggap bahwa kimia itu abstrak dan sulit dipahami.  Penelitian yang

dilakukan oleh Gabel et.al (Wu, 2003:45) menunjukkan bahwa level

submikroskopis dan simbolik sulit untuk dipahami siswa karena kedua

representasi tersebut tidak dapat dilihat dan abstrak, sedangkan pemahaman siswa

terhadap kimia biasanya bergantung pada perolehan informasi yang dapat dilihat.

Umumnya pembelajaran kimia hanya membatasi pada dua level representasi,

yaitu makroskopik dan simbolik. Level berpikir mikroskopik dipelajari terpisah

dari dua tingkat berpikir lainnya, siswa diharapkan dapat mengintegrasikan sendiri

dengan melihat gambar-gambar yang ada dalam buku tanpa pengarahan dari guru.

Selain itu, siswa juga lebih banyak belajar memecahkan soal matematis tanpa

mengerti dan memahami maksudnya. Keberhasilan siswa dalam memecahkan

soal matematis dianggap bahwa siswa telah memahami konsep kimia. Padahal,

banyak siswa yang berhasil memecahkan soal matematis tetapi tidak memahami

konsep kimianya karena hanya menghafal algoritmanya. Siswa cenderung hanya

menghafalkan representasi submikroskopik dan simbolik yang bersifat abstrak



55

(dalam bentuk deskripsi kata-kata) akibatnya tidak mampu untuk membayangkan

bagaimana proses dan struktur dari suatu zat yang mengalami reaksi.

Pemahaman seseorang terhadap kimia ditunjukkan oleh kemampuannya

mentransfer dan menghubungkan antara fenomena makroskopik,

submiskroskopik dan representasi simbolik. Kemampuan pemecahan masalah

kimia sebagai salah satu keterampilan berpikir tingkat tinggi menggunakan

kemampuan representasi secara ganda (multiple) atau kemampuan pebelajar

‘bergerak’ antara berbagai mode representasi kimia. Representasi

submikroskopik merupakan faktor kunci pada kemampuan tersebut.

Ketidakmampuan merepresentasikan aspek submikroskopik dapat menghambat

kemampuan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena

makroskopik dan representasi simbolik (Chittleborough & Treagust, 2007:4).

2.7.2 Level-Level Multiple Representasi

Representasi konsep-konsep dalam sains yang memang merupakan konsep ilmiah,

secara inheren melibatkan multimodal, yaitu melibatkan kombinasi lebih dari satu

modus representasi.  Dengan demikian, keberhasilan pembelajaran sains meliputi

konstruksi asosiasi mental diantara tingkat makroskopik, submikroskopik, dan

simbolik dari representasi fenemomena sains dengan menggunakan modus repre-

sentasi yang berbeda (Chang & Gilbert, 2009:1).

Berdasarkan karakteristik konsep-konsep sains, mode-mode representasi sains di-

klasifikasikan dalam level representasi makroskopik, submikroskopik, dan sim-

bolik.  Representasi makroskopik yaitu representasi yang diperoleh melalui peng-
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amatan nyata terhadap suatu fenomena yang dapat dilihat dan dipersepsi oleh pan-

ca indera atau dapat berupa pengalaman sehari-hari pembelajar dan mendeskrip-

sikan bahwa fenomena kimia dapat dijelaskan dengan tiga level representasi yang

berbeda, yaitu makroskopis, submikroskopis dan simbolik (Johnstone, 1982:26).

a. Level Makroskopis

Representasi kimia yang diperoleh melalui pengamatan nyata terhadap suatu fe-

nomena yang dapat dilihat dan dipersepsi oleh panca indra atau dapat berupa

pengalaman sehari-hari pebelajar maupun yang dipelajari di laboratorium menjadi

bentuk makro yang dapat diamati. Contohnya: terjadinya perubahan warna, suhu,

dan pembentukan endapan. Seorang siswa dapat merepresentasikan hasil

pengamatan dalam berbagai mode representasi, misalnya dalam bentuk laporan

tertulis, diskusi, presentasi oral, dan sebagainya.

b. Level Submikroskopis

Pada kenyataannya level submikroskopis sangat sulit diamati karena ukurannya

yang sangat kecil sehingga sulit diterima bahwa level ini merupakan suatu yang

nyata. Representasi kimia yang menjelaskan mengenai struktur dan proses pada

level partikel (atom/molekular) terhadap fenomena makroskopik yang diamati.

Representasi submikroskopik sangat terkait erat dengan model teoritis yang me-

landasi eksplanasi dinamika level partikel. Mode representasi pada level ini di-

tunjukkan secara simbolik mulai dari yang sederhana hingga menggunakan tek-

nologi komputer, yaitu menggunakan kata-kata, gambar dua dimensi, gambar tiga

dimensi baik diam maupun bergerak (animasi) atau simulasi.



57

c. Level Simbolik

Representasi simbolik yaitu representasi kimia secara kualitatif dan kuantitatif,

yaitu rumus kimia, diagram, gambar, persamaan reaksi, kesetimbangan kimia dan

perhitungan matematik.

Menurut Johnstone (1982:137) ketiga level representasi tersebut saling

berhubungan dan digambarkan dalam tiga tingkatan (dimensi) seperti yang

terlihat pada gambar 2.1 menjelaskan bahwa level submikroskopis merupakan

suatu hal yang nyata sama seperti level makroskopis.  Kedua level tersebut hanya

dibedakan oleh skala ukuran.  Pada kenyataannya level submikroskopis sangat

sulit diamati karena ukurannya yang sangat kecil sehingga sulit diterima bahwa

level ini merupakan suatu yang nyata.

2.8 Karakteristik Mata Pelajaran Kimia

2.8.1  Tujuan Mata Pelajaran

Ilmu kimia mempunyai kedudukan yang sangat penting diantara ilmuilmu

lain karena ilmu kimia dapat menjelaskan secara mikro (molekuler) terhadap

fenomena makro. Di samping itu, ilmu kimia memberikan konstribusi yang

Submikroskopis

Kimia

Makroskopis

Simbolik

Gambar 2.1  Tiga Dimensi Pemahaman Kimia
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penting dan berarti terhadap perkembangan ilmu-ilmu terapan, seperti pertanian,

kesehatan, dan perikanan serta teknologi (Keenan, 1986:2).

Ilmu kimia merupakan ilmu yang diperoleh dan dikembangkan

berdasarkan eksperimen yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan

bagaimana gejala-gejala alam; khususnya yang berkaitan dengan komposisi,

struktur dan sifat, transformasi, dinamika dan energetika zat. Oleh sebab itu, mata

pelajaran kimia di SMA mempelajari segala sesuatu tentang zat yang meliputi

komposisi, struktur dan sifat, transformasi, dinamika dan energetika zat yang

melibatkan keterampilan dan penalaran.

Menurut Permendiknas No.22 tahun 2006 mata pelajaran kimia di

SMA/MA bertujuan agar peserta didik memiliki kemampun sebagai berikut:

1. Membentuk sikap positif terhadap kimia dengan menyadari keteraturan dan

keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa.

2. Memupuk sikap ilmiah yang jujur, objektif, terbuka, kritis, dan dapat

bekerjasama dengan orang lain.

3. Memperoleh pengalaman dalam menerapkan metode limiah dengan

merancang percobaan melalui pemasangan instrumen, pengambilan,

pengolahan dan penafsiran data, serta menyampaikan hasil percobaan secara

lisan dan tertulis.

4. Meningkatkan kesadaran tentang terapan kimia yang dapat bermanfaat dan

juga merugikan bagi individu, masyarakat, dan lingkungan serta menyadari

pentingnya mengelola dan melestarikan lingkungan demi kesejahteraan

masyarakat.
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5. Memahami konsep, prinsip, hukum, dan teori kimia serta saling

keterkaitannya dan penerapannya untuk menyelesaikan masalah dalam

kehidupan sehari-hari.

6. Salah satu fungsi utama dalam pembelajaran kimia adalah memeberikan

pengalaman yang merupakan interaksi antara peserta didik dengan

lingkungan belajar. Pembelajaran kimia yang baik adalah pembelajaran yang

dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Pengalaman

belajar dapat diberikan melalui aktivitas pembelajaran yang melibatkan

sejumlah media pembelajaran.

7. Kegiatan pembelajaran kimia dapat dilaksanakan dalam bentuk pengajar

sebagai fasilitator dan peserta didik belajar mandiri. Bentuk pembelajaran

seperti ini biasa disebut sebagai belajar mandiri (independent learning).

Dalam belajar mandiri peserta didik menggunakan bahan belajar yang

didesain secara khusus. Materi pembelajaran dipelajari tanpa tergantung

kepada kehadiran pengajar. Jenis materi pembelajaran tersebut dapat berupa

salah satu atau kombinasi program media, bahan cetak, film, kaset audio,

slide, komputer dan lain sebagainya. Dalam bentuk kegiatan pembelajaran ini

peranan pengajar sebagai tutor dalam mengontrol kemajuan peserta didik dan

membantu peserta didik dalam memecahkan masalah harus dilakukan secara

intensif dan individual.

2.8.2 Materi, Metode dan Media

Materi pelajaran yang menjadi objek penelitian adalah kesetimbangan kimia kelas

XI SMA kota Bandar Lampung. Metode pembelajaran yang digunakan adalah
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metode pembelajaran induktif yang dikembangkan oleh Hilda Taba dengan

postulat sebagai berikut : (1) Kemampuan berfikir dapat diajarkan, (2) Berfikir

merupakan suatu transaksi aktif antara siswa dengan data. Artinya, dalam setting

kelas, bahan ajar merupakan sarana bagi siswa utuk mengembangkan operasi

kognitif tertentu. Guru berfungsi membantu proses internalisasi dan

konseptualisasi berdasarkan data, dan (3) Proses berfikir merupakan suatu urutan

tahapan yag beraturan. Artinya, agar dapat menguasai keterampilan berfikir

tertentu prasyarat tertentu harus dikuasai lebih dulu. Postulat Taba ini sesuai

dengan karakter kimia yang bersifat hirarki. Media pembelajaran disesuaikan

dengan kondisi lingkungan kelas.

2.8.3 Strategi

Reigeluth (Uno, 2008:141) menyatakan klasifikasi variabel strategi pembelajaran

dalam tiga kelompok, yaitu : (1) strategi pengorganisasian (organizational

strategy), (2) strategi penyampaian (delivery strategy), dan (3) strategi

pengelolaan ( management strategy). Strategi pengorganisasian mengacu kepada

cara untuk membuat urutan dan mensintesis fakta, konsep, prosedur dan prinsip

yang berkaitan. Strategi pengorganisasian lebih lanjut dibedakan menjadi dua

jenis, yaitu strategi makro dan strategi mikro. Strategi makro mengacu kepada

metode untuk mengorganisasi isi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu

konsep, prosedur, atau prinsip.  Strategi mikro mengacu kepada metode untuk

mengorganisasi isi pembelajaran yang melibatkan satu konsep, prosedur, atau

prinsip.
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Strategi penyampaian isi pembelajaran merupakan komponen variabel metode

untuk melaksanakan proses pembelajaran. Fungsi strategi penyampaian

pembelajaran adalah menyampaikan isi pembelajaran kepada pebelajar dan

menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan pebelajar untuk kerja.

Strategi pengelolaan pembelajaran merupakan komponen variabel metode yang

berurusan dengan bagaimana menata interaksi antara pebelajar dengan variabel

metode pembelajaran lainnya.  Strategi ini berkaitan dengan pengambilan

keputusan tentang strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian mana yang

digunakan selama proses pembelajaran. Paling tidak ada tiga klasifikasi penting

variabel strategi, yaitu penjadwalan, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa

dan motivasi.

2.8.4  Sistem Evaluasi

Istilah asesmen (penilaian) proses dan hasil belajar merupakan suatu kegiatan

guru selama rentang pembelajaran yang berkaitan dengan pengambilan keputusan

tentang pencapaian kompetensi peserta didik yang memiliki karakteristik

individual yang unik (Depdiknas, 2006). Dalam rangka pengambilan keputusan

tersebut, diperlukan data sebagai informasi yang diandalkan sebagai dasar

pengambilan keputusan. Data yang diperoleh guru selama pembelajaran

berlangsung dijaring dan dikumpulkan melalui prosedur dan alat penilaian yang

sesuai dengan kompetensi atau indikator yang akan dinilai. Dari proses ini,

diperoleh potret/profil kemampuan peserta didik dalam mencapai sejumlah

kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dirumuskan dalam Kurikulum 2013.
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Berdasarkan rumusan tentang pengertian asesmen proses dan hasil belajar tersebut

di atas, nampak jelas bahwa ada empat komponen penting dalam asesmen proses

dan hasil belajar, yaitu: ( 1) pelacakan terhadap kompetensi siswa mencakup

proses dan hasil belajar. Asesmen proses dilakukan selama proses pembelajaran

berlangsung pada setiap pertemuan dan beberapa pertemuan berikutnya

(dilakukan pada awal, pertengahan atau akhir pertemuan). Hasil asesmen proses

memberikan gambaran tentang kompetensi siswa (sementara) pada pertemuan

tersebut. Hasil pemantauan kompetensi sementara ini menjadi bahan acuan bagi

guru dalam menentukan langkah pembelajaran berikutnya. Apakah RPP yang

telah direncanakan dapat dilanjutkan atau dilakukan penyesuaian, perbaikan atau

bahkan menyusun RPP baru. Idealnya siklus asesmen proses ini dilakukan terus

menerus pada setiap pertemuan dengan mengacu indikator yang telah ditetapkan.

Pada akhirnya setelah terlaksana beberapa siklus asesmen pembelajaran diperoleh

gambaran pencapaian kompetensi siswa pada satu kompetensi dasar yang

mencakup semua indikator. Sedangkan asesmen hasil belajar dilakukan minimal

setelah satu kompetensi dasar dipelajari. Bila cakupan kompetensinya cukup luas,

asesmen hasil belajar dapat dilakukan lebih dari satu kali, dan tidak perlu semua

indikator diases.

Cukup indikator-indikator esensial yang menjadi parameter pencapaian

kompetensi dasarnya. Oleh karena basis asesmen proses dan hasil belajar adalah

sejauhmana sebuah kompetensi telah dicapai oleh siswa, maka Mulyasa

(2002:103) menyamakan terminologi asesmen proses dan hasil belajar ini

sebagai Penilaian Berbasis Kompetensi/PBK (Competency Based

Assesment); (2) kompetensi siswa sebagai tujuan pembelajaran hakikatnya adalah
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kesatuan utuh (holistik) pengetahuan, ketrampilan serta nilai-nilai dan sikap yang

dapat ditampilkan siswa dalam berpikir dan bertindak. Oleh karena itu, asesmen

harus mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotor; (3) asesmen dilakukan

selama rentang pembelajaran; maknanya bahwa asesmen merupakan satu

kesatuan integral dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran, bukan

bagian yang terpisah dari pembelajaran; dan ( 4) pengambilan keputusan dalam

asesmen didasarkan pada karakteristik siswa secara individual. Maknanya bahwa

keputusan tentang tingkat pencapaian kompetensi siswa harus memperhatikan

konstruk pengetahuan yang dibangun oleh masing-masing siswa secara

individual, seturut dengan paradigma konstruktivisme. Oleh karena itu, guru harus

menggunakan berbagai data/informasi yang diperoleh dari berbagai teknik dan

instrumen asesmen sesuai dengan karakteristik masing-masing siswa, baik teknik

tes maupun non tes. Individualisasi dalam pelayanan asesmen inilah yang menjadi

acuan Depdiknas (2006) yang menyatakan bahwa terminologi asesmen proses dan

hasil belajar disepadankan dengan Penilaian Kelas (Classroom Assesment).

2.9 Hasil Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dan mendukung penelitian pengembangan

modul kesetimbangan kimia berbasis multipel representasi yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Winarni dengan judul “Penggunaan Bahan

Ajar Berbasis Representasi Eksternal Materi Stoikiometri pada Siswa SMA

Negeri 4 Banda Aceh Tahun Pelajaran 2012/2013” yang bertujuan untuk

mengetahui hasil belajar siswa dan tanggapan siswa serta guru terhadap

penggunaan bahan ajar berbasis representasi eksternal yang digunakan dalam
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pembelajaran. Jenis pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan

ragam penelitian deskriptif.  Untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan

menggunakan bahan ajar berbasis representasi eksternal dilakukan penilaian

kognitif. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, 90,62% siswa mencapai

ketuntasan secara klasikal. Untuk mengetahui tanggapan siswa dan guru

terhadap penggunaan bahan ajar berbasis representasi eksternal dilakukan

observasi. Berdasarkan hasil observasi diketahui tanggapan positif siswa

terhadap penggunaan bahan ajar tersebut adalah 93,25%. Penggunaan bahan

ajar berbasis representasi eksternal mendapat respon yang sangat positif

(100%) dari guru kimia kelas X SMA Negeri 4 Banda Aceh. Berdasarkan

hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar

siswa tertarik, senang, dan termotivasi belajar kimia dengan menggunakan

bahan ajar berbasis representasi eksternal.

2. Jurnal Australia: Australian Journal of Education in Chemistry 2007, 68 yang

berjudul Prospective Teacher’s Perception of multi-frame illustration as a

way of teaching chemistry.  Jurnal yang dilakukan oleh Kabapinar (2007).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi guru kimia dalam

membelajarkan kimia dengan ilustrasi submikroskopis.  Temuan dari

penelitian ini sangat positif.  Dengan menggunakan ilustrasi submikroskopis

dapat meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa dalam pembelajaran,

karena tahap peralihan proses kimia dapat diketahui dari submikroskopis.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rosita Fitri Herawati (2013) dengan judul

“Pembelajaran Kimia Berbasis Multiple Representasi Ditinjau Dari

Kemampuan Awal Terhadap Prestasi Belajar Laju Reaksi Siswa SMA Negeri
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1 Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012” yang bertujuan untuk: (1)

membandingkan prestasi belajar siswa pada materi Laju Reaksi menggunakan

pembelajaran kimia berbasis multiple representasi dan konvensional, (2)

Membandingkan prestasi belajar siswa pada materi Laju Reaksi dengan

kemampuan awal tinggi dan kemampuan awal rendah, (3) Mengetahui

interaksi antara pembelajaran yang digunakan dengan kemampuan awal siswa

terhadap prestasi belajar siswa pada materi Laju Reaksi. Penelitian ini

menggunakan metode quasi eksperimental dengan rancangan penelitian

desain faktorial 2x2. Sampel diambil dengan teknik cluster random

sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes objektif untuk

prestasi belajar kognitif, metode angket untuk prestasi belajar afektif dan

metode observasi untuk prestasi belajar psikomotor. Berdasarkan hasil

penelitian disimpulkan bahwa: (1) prestasi belajar siswa pada pembelajaran

multiple representasi lebih tinggi daripada pembelajaran konvensional pada

materi Laju Reaksi. (2) prestasi belajar siswa dengan kemampuan awal tinggi

lebih tinggi daripada siswa dengan kemampuan awal rendah pada materi Laju

Reaksi. (3) tidak ada interaksi antara pembelajaran multiple representasi dan

konvensional dengan kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar

kognitif, afektif, dan psikomotor siswa pada materi Laju Reaksi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh M. Mahfudz Fauzi S. (2011) dengan judul

“Pembelajaran Kesetimbangan Kimia Melalui Representasi Makroskopis dan

Mikroskopis”. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi serta

kemampuan merepresentasi siswa pada materi kesetimbangan kimia.  Hasil dari

penelitian ini yaitu kelompok eksperimen terjadi peningkatan cukup signifikan dari

42.72 menjadi 71.5, sedangkan kelompok kontrol meningkat dari 27.55 menjadi
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50.98. Dengan kata lain penguasaan kompetensi dan kemampuan merepresentasi

siswa melalui pembelajaran dengan representasi kimia lebih baik daripada yang

diterapkan pembelajaran konvensional.

2.10 Kerangka Berpikir

Upaya mendukung keberhasilan proses pembelajaran dan pemahaman mengenai

suatu materi, perlu adanya peran guru, siswa, dan media atau alat pembelajaran.

Salah satu media yang mempermudah dan dapat dijadikan bagian dari fasilitas

belajar yaitu berupa bahan ajar modul.  Modul disusun dengan proses

pengembangan dengan memanfaatkan literatur yang ada untuk dijadikan bahan

ajar modul yang sesuai dengan kebutuhan siswa.  Proses belajar berkaitan erat

dengan pembelajaran yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang

agar materi dan soal-soal dapat dikuasai dengan mudah. Terkait dengan hal ini,

penggunaan modul akan memungkinkan terjadinya pembelajaran yang dilakukan

secara berulang-ulang karena modul memberikan kontribusi praktis dengan

ukuran fisik yang cukup kecil dapat dibawa kemanapun untuk dipelajari.

Selain hal diatas, efektivitas pembelajaran dapat dicapai secara optimal dengan

pembelajaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan isi modul yang berwarna

memungkinkan untuk siswa lebih tertarik untuk belajar.  Dengan menggunakan

modul sebagai sumber belajar dalam pembelajaran kimia, dapat dimungkinkan

kendali pembelajaran terpusat pada siswa, terjadinya belajar mandiri yang dapat

dilakukan dimana saja. Sehingga pembelajaran menggunakan modul akan

memungkinkan pembelajaran menjadi efisien.
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Pemilihan pengembangan bahan ajar modul sebagai fasilitas belajar karena

memiliki kelebihan: 1) isi bahan ajar disesuaikan dengan kurikulum dan

kebutuhan siswa, 2) materi ajar disusun secara sistematis sehingga siswa lebih

mudah dipahami oleh siswa, 3) bahan ajar dilengkapi dengan gambar-gambar

sehingga lebih menarik, dan 4) bahan ajar dapat dipergunakan siswa secara

individu sesuai perbedaan kecepatan belajar.

Dengan adanya kelebihan yang ada pada modul, peneliti meyakini bahwa akan

mempermudah siswa belajar sehingga mampu membantu mengatasi siswa yang

malas belajar atau yang memiliki nilai hasil belajar kimia rendah. Secara umum

kerangka pemikiran penelitian pengembangan ini digambarkan sebagai berikut:

2.11 Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai dugaan sementara terhadap rumusan masalah

penelitian. Hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H0 : Rata-rata nilai n-Gain penguasaan konsep siswa dengan modul

kesetimbangan kimia berbasis multipel representasi lebih rendah atau

sama dengan rata-rata nilai n-Gain penguasaan konsep siswa tanpa

Hasil belajar siswa
masih cenderung
rendah

Analisis kebutuhan dan potensi serta
proses pengembangan bahan ajar
sesuai kebutuhan siswa dan guru

Bahan ajar modul kimia pada materi
kesetimbangan diberikan kepada
siswa SMA kelas XI IPA

Pembelajaran efektif, efisien
dan menarik menggunakan
modul
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menggunakan modul kesetimbangan kimia berbasis multipel

representasi.

H0 : µ1 ≤ µ2

H1 : Rata-rata nilai n-Gain penguasaan konsep siswa dengan modul

kesetimbangan kimia berbasis multipel representasi lebih tinggi dari pada

rata-rata nilai n-Gain penguasaan konsep siswa tanpa menggunakan

modul kesetimbangan kimia berbasis multipel representasi.

H1 : µ1>  µ2


