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ABSTRAK

PENGEMBANGAN MODUL BERBASIS MULTIPEL REPRESENTASI
PADA MATERI GARAM HIDROLISIS

Oleh

DESI JULIA

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kevalidan dan kepraktisan modul

berbasis multipel representasi pada materi garam hidrolisis.  Penelitian ini meng-

gunakan metode penelitian dan pengembangan menurut Borg and Gall. Pengem-

bangan modul berbasis multipel representasi ini melalui hasil studi lapangan di

SMA Negeri di Kabupaten Pesawaran dan Pringsewu. Kevalidan modul hasil

pengembangan diukur dari hasil validasi ahli.  Kepraktisan modul diukur ber-

dasarkan tanggapan pendidik dan tanggapan peserta didik, dan hasil tanggapan

observer terhadap keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan modul.

Berdasarkan hasil penilaian validator terhadap modul memiliki kriteria tinggi dan

dikatakan valid.  Berdasarkan uji coba terbatas di SMA N 2 Gedong tataan,

tanggapan pendidik terhadap modul yang dikembangkan memiliki untuk aspek

kesesuaian isi dengan kurikulum, konstruk, keterbacaan, grafika memiliki kriteria

sangat tinggi, serta tanggapan peserta didik pada aspek grafika dan keterbacaan

memiliki kriteria sangat tinggi.  Berdasarkan keterlaksanaan pembelajaran dengan

menggunakan modul memiliki kriteria tinggi, dan tanggapan positif peserta didik



terhadap pembelajaran dengan modul hasil pengembangan maka modul dikatakan

praktis.

Kata kunci: modul, multipel representasi dan garam hidrolisis

Desi Julia



Oleh

DESI JULIA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Kimia
Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2017

PENGEMBANGAN MODUL BERBASIS MULTIPEL REPRESENTASI
PADA MATERI GARAM HIDROLISIS









RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sukadadi Kabupaten Pesawaran pada 15 Juli 1994, sebagai

putri keempat dari empat bersaudara buah hati Bapak Santuso dan Ibu Suharsih.

Pendidikan formal diawali pada tahun 1998 di TK Dharma Wanita Sukadadi dan

diselesaikan tahun 2000.  Jenjang SD diselesaikan di SD Negeri 1 Sukadadi pada

tahun 2006, kemudian jenjang SMP diselesaikan di SMP Taman Siswa Gedong

tataan tahun 2009 dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Gedong tataan

tahun 2012.

Tahun 2012 terdaftar sebagai Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia Jurusan

Pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

melalui jalur Ujian Masuk Lokal (UML). Tahun 2015 mengikuti Kuliah Kerja

Nyata Kependidikan Terintegrasi (KKN-KT) FKIP Universitas Lampung di SMA

Negeri 1 Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.



PERSEMBAHAN

Teruntuk Bapak dan Mamah yang senantiasa sayang dan sabar dalam mendidik

Ananda, tiada lelah berjuang diterik panasnya matahari demi kesuksesan anaknya,

dan tiada henti untuk mendoakan anak-anaknya disetiap sujud panjangnya.

Semoga Allah SWT membalas pengorbanan Bapak dan Mamah.

Teruntuk ketiga kakakku, yang selalu memberikan semangat untuk kesuksesan

adiknya.

Teruntuk keempat keponakan, ketiga mbak ipar dan seluruh keluarga tercinta

yang senantiasa memberikan semangat dan kasih sayangnya.

Teruntuk Sahabat-sahabatku yang tak bosan membagi cerita, cinta, suka, duka,

canda, tangis dan tawa selalu bersama.

Teruntuk Almamater tercinta Universitas Lampung yang memberikan arti

kehidupan dan pengalaman yang tak terlupakan.



MOTTO

“Tak ada kata tertinggal jika kita terus mengejar, tak ada kata terlambat

jika kita terus berusaha”

(Desi Julia)

karena

“Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan

kesanggupannya”

(QS. Al Baqarah[2]:286)



xi

SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-

Nya, sehingga dapat diselesaikan skripsi yang berjudul “Pengembangan Modul

Berbasis Multipel Representasi pada Materi Garam Hidrolisis” sebagai salah satu

syarat untuk mencapai gelar sarjana pendidikan.  Shalawat serta salam semoga

selalu tercurah kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya

yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku Dekan FKIP Universitas

Lampung.

2. Bapak Dr. Caswita, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan MIPA.

3. Ibu Dr. Ratu Betta R, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Kimia.

4. Bapak Drs. Tasviri Efkar, M.S. selaku Pembimbing Akademik, dan

Pembimbing II atas kesediaan, keikhlasan, dan kesabarannya memberikan

bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyusunan skripsi.

5. Ibu Dra. Ila Rosilawati, M.Si., selaku Pembimbing I atas kesediaan,

keikhlasan, dan kesabarannya memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam

proses penyusunan skripsi.

6. Bapak Dr. Sunyono, M.Si., selaku Pembahas yang telah memberikan

bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyusunan skripsi.



xii

7. Bapak M. Mahfudz Fauzi S., S.Pd., M.Sc., selaku Validator dan dosen

Pendidikan Kimia atas kesediaan dan keikhlasannya untuk meluangkan

waktunya memberikan bimbingan tambahan dalam proses penyusunan skripsi

ini.

8. Drs. Sapri, M.M selaku kepala SMA N 2 Gedong tataan beserta staff, guru

terutama kepada Ibu Fitri Yunita Andryani, S.Pd., sebagai guru mitra

9. Aditya Wicaksono dan PDBI Pesawaran yang selalu memberikan semangat.

10. Sahabat saya Irma, Mega, Yossie, Winda, Eka, Ratna dan sahabat KKN-KT

Cukuh Balak Yuni, Angga, Wiwin, Krisna, Wulan, Dian, Desti dan Baidowi.

11. Teman-teman Pendidikan Kimia angkatan 2012, terkhusus tim skripsi yaitu

Risko, Suci, Venny dan teman-teman dekat atas kebersamaan, tawa dan

semangatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Amin.

Bandar Lampung, Maret 2017

Penulis,

Desi Julia



xiii

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ............................................................................................. xv

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ xvi

I. PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

A. Latar Belakang ..................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah................................................................................ 4

C. Tujuan Penelitian ................................................................................. 4

D. Manfaat Penelitian ............................................................................... 5

E. Ruang Lingkup..................................................................................... 6

II. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................. 8

A. Modul .................................................................................................. 8

B. Multipel Representasi ......................................................................... 15

C. Analisis Konsep .................................................................................. 19

III. METODOLOGI PENELITIAN ................................................................. 20

A. Metode Penelitian ................................................................................ 20

B. Alur Penelitian .................................................................................... 21

C. Prosedur Pelaksanaan Penelitian.......................................................... 23

D. Instrumen Penelitian ........................................................................... 27

E. Teknik Analisis Data............................................................................ 31



xiv

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................................... 36

A. Hasil Penelitian .................................................................................... 36

B. Pembahasan.......................................................................................... 49

V. KESIMPULAN DAN SARAN................................................................... 53

A. Simpulan .............................................................................................. 53

B. Saran .................................................................................................. 53

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 55

LAMPIRAN....................................................................................................... 59

1. Analisis SKL-KI-KD Garam Hidrolisis............................................... 60
2. Analisis Konsep Garam Hidrolisis ...................................................... 64
3. Silabus Garam Hidrolisis .................................................................... 69
4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Garam Hidrolisis........................ 76
5. Hasil Angket Analisis Kebutuhan untuk Pendidik .............................. 93
6. Hasil Angket Analisis Kebutuhan untuk Peserta didik........................ 96
7. Hasil Validasi Aspek Kesesuaian Isi dengan Kurikulum ................... 99
8. Hasil Saran dan Rekomendasi Aspek Kesesuaian Isi Materi dengan

Kurikulum ........................................................................................... 101
9. Hasil Validasi Aspek Konstruksi ......................................................... 105
10. Hasil Saran dan Rekomendasi Aspek Konstruksi ............................... 108
11. Hasil Validasi Aspek Keterbacaan....................................................... 109
12. Hasil Saran dan Rekomendasi Aspek Keterbacaan ............................. 112
13. Hasil Angket Uji Coba Terbatas Aspek Kesesuaian Isi dengan

Kurikulum untuk Pendidik .................................................................. 113
14. Hasil Angket Uji Coba Terbatas Aspek Konstruksi untuk Pendidik... 117
15. Hasil Angket Uji Coba Terbatas Aspek Grafika untuk Pendidik ....... 121
16. Hasil Angket Uji Coba Terbatas Aspek Keterbacaan untuk Pendidik 126
17. Hasil Presentase dan Kriteria Aspek Grafika untuk Peserta didik....... 133
18. Hasil Presentase dan Kriteria Aspek Keterbacaan untuk Peserta didik 137
19. Hasil Presentase Respon Peserta didik Setelah  Menggunakan

Modul Dalam Pembelajaran ................................................................ 138
20. Hasil Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran dengan Menggunakan

Modul................................................................................................... 139
21. Hasil Wawancara pada Uji Coba Terbatas Untuk Peserta didik.......... 141
22.  Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian ................................... 142



xv

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Perbedaan antara buku teks dan modul ................................................. 9

2. Penskoran pada angket berdasarkan skala likert ................................... 32

3. Tafsiran persentase angket .................................................................... 34

4. Struktur materi dalam modul................................................................. 40

5. Hasil validasi ahli terhadap modul hasil pengembangan ..................... 42

6. Hasil tanggapan pendidik terhadap modul hasil pengembangan ......... 45

7. Hasil tanggapan peserta didik terhadap modul hasil pengembangan.... 47

8. Hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran menggunakan modul yang
dikembangkan ...................................................................................... 48

9. Persentase rata-rata respon peserta didik pada 4 aspek yang diuji
setelah menggunakan modul dalam pembelajaran ................................ 49



xvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Taksonomi fungsi multipel representasi diterjemahkan dari Ainsworth 17

2. Langkah-langkah metode research and development (R&D) ........ 21

3. Alur penelitian pengembangan modul ........................................... 22



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan ilmu yang berkaitan dengan cara men-

cari tahu tentang gejala alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya pengu-

asaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan.  Menurut

Wahono (2013) IPA merupakan ilmu yang sangat menarik, didalamnya terdapat

pelajaran-pelajaran yang membuat kita dapat memahami berbagai fenomena alam

yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu bagian dari IPA ialah ilmu kimia, ilmu yang berkenaan dengan kajian-

kajian tentang struktur dan komposisi materi, perubahan yang dapat dialami ma-

teri, dan fenomena-fenomena lain yang menyertai perubahan materi. Menurut

Nastiti dkk., (2012) materi kimia terdapat konsep-konsep yang kompleks serta

fenomena-fenomena yang abstrak dan tidak teramati.

Johnstone dalam Chitleborough (2004) mengungkapkan, fenomena-fenomena

kimia tersebut dapat dijelaskan dengan tiga level fenomena kimia yaitu fenomena

makros-kopis, fenomena submikroskopis, dan fenomena simbolis. Fenomena

makroskopis, yaitu riil dan dapat dilihat, seperti fenomena kimia yang terjadi

dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam laboratorium yang dapat diamati

langsung.  Fenomena submikroskopis, yaitu berdasarkan observasi riil tetapi
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masih memerlukan teori untuk menjelaskan apa yang terjadi pada level molekuler

dan menggunakan representasi model teoritis, seperti partikel yang tidak dapat

dilihat secara langsung.  Fenomena simbolis, yaitu suatu kenyataan, seperti repre-

sentasi simbol dari atom, molekul, dan senyawa, baik dalam bentuk gambar,

aljabar, maupun bentuk-bentuk hasil pengolahan komputer. Penggunaan ketiga

representasi fenomena kimia dalam proses pembel-ajaran sangat membantu pe-

serta didik dalam memahami konsep-konsep kimia yang sebagian besar bersifat

abstrak. Pembelajaran dengan menggunakan representasi fenomena kimia ter-

sebut merupakan pembelajaran berbasis multipel representasi.

Waldrip dkk., (2006) mendefinisikan multipel representasi sebagai praktik mere-

presentasikan kembali (representing) konsep yang sama melalui berbagai bentuk,

yang mencakup model-model reperesentasi deskriptif (verbal, grafik, tabel),

eksperimental, matematis, figuratif (piktorial, analogi dan metafora), kinestetik,

visual dan mode aksional operasional. Pembelajaran berbasis multipel repre-

sentasi dapat ditunjang menggunakan bahan ajar berbasis multipel representasi.

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu pen-

didik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar (Majid, 2007). Terdapat

berbagai jenis bahan ajar yaitu buku, modul dan lembar kerja siswa.

Modul merupakan bahan ajar yang memuat seperangkat materi/substansi pel-

ajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi

yang akan dikuasai peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dengan adanya

modul akan memungkinkan peserta didik mempelajari suatu kompetensi dasar

secara sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetesi
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secara utuh dan terpadu (Djamarah dan Zain, 2005). Selain itu modul mem-

punyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran yaitu sebagai

bahan ajar mandiri.  Berdasarkan jenisnya modul dibagi menjadi dua yaitu modul

sederhana dan modul kompleks (Hernawan dkk, 2008).

Fakta yang diperoleh dari hasil studi lapangan di SMA Negeri yang berada di

Kabupaten Pesawaran dan Pringsewu adalah 16,67% pendidik tidak membuat

bahan ajar, namun pendidik mewajibkan peserta didik mempunyai buku cetak.

Pada bahan ajar materi garam hidrolisis, representasi yang digunakan hanya

representasi fenomena simbolik. Sebanyak 33,33% pendidik tidak mengetahui

fenomena submikroskopis dan baru mendengar istilah tersebut.  Proses pembel-

ajaran pada materi garam hidrolisis yang dilakukan belum berbasis multiple

representasi.

Berdasarkan hasil studi lapangan yang melibatkan 20 peserta didik di setiap

sekolah diperoleh data bahwa sebesar 83,33% peserta didik memperoleh bahan

ajar dari pendidik pada materi garam hidrolisis dan 16,66% peserta didik me-

nyatakan tidak memperoleh bahan ajar dari pendidik, peserta didik harus me-

miliki bahan ajar sendiri yaitu buku cetak. Dalam memahami materi garam

hidrolisis sebanyak 63,33% menyatakan menemukan beberapa kesulitan. Ke-

sulitan yang didapat oleh peserta didik adalah tidak terdapat gambar-gambar

(fenomena submikroskopik) pada bahan ajar yang digunakan hanya terdapat

simbol-simbol (fenomena simbolik) saja.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa tanggapan

pendidik dan peserta didik atas modul yang berbasis multipel representasi adalah
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sudah sangat baik, ditinjau dari aspek kesesuaian isi dan grafika, desain modul

sangat baik, sehingga dapat menarik minat peserta didik untuk membaca maupun

mempelajarinya, gambar submikroskopis dan simbolis dapat terlihat dengan

jelas, sehingga memudah-kan peserta didik untuk memahaminya (Nastiti dkk.,

2012; Octaviani dkk., 2012; Simanjuntak dkk., 2014).

Berdasarkan fakta di atas, maka perlu dikembangkan penelitian dengan materi

yang berbeda.  Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan

judul:“Pengembangan Modul Berbasis Multipel Representasi Pada Materi Garam

Hidrolisis”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah validitas modul berbasis multipel representasi pada materi

garam hidrolisis yang dikembangkan?

2. Bagaimanakah kepraktisan modul berbasis multipel representasi pada materi

garam hidrolisis yang dikembangkan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas,  maka tujuan dilakukannya penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan validitas modul berbasis multipel representasi pada materi

garam hidrolisis yang dikembangkan.



5

2. Mendeskripsikan kepraktisan modul berbasis multipel representasi pada

materi garam hidrolisis yang dikembangkan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini menghasilkan modul materi garam hidrolisis berbasis multipel

representasi yang mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peserta didik

Manfaat penelitian ini bagi peserta didik adalah sebagai bahan belajar peserta

didik untuk lebih memahami materi garam hidrolisis dan mempermudah

peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar pada pembelajaran kimia,

khususnya pada materi garam hidrolisis.

2. Bagi pendidik

Manfaat penelitian ini bagi pendidik (khususnya pendidik mata pelajaran Ki-

mia) adalah dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang dapat diguna-

kan dalam proses kegiatan belajar mengajar dan sebagai sumber referensi

mengenai multipel representasi dalam pembelajaran kimia, pada materi garam

hidrolisis.

3. Bagi peneliti lain

Manfaat penelitian ini bagi peneliti lain adalah dapat mengetahui cara me-

ngembangkan modul berbasis multipel representasi.dan dapat mengetahui

karakteristik modul yang dikembangkan.

4. Manfaat bagi sekolah

Manfaat penelitian ini bagi sekolah adalah sebagai referensi untuk
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meningkatkan mutu sekolah dan menjadi sumber informasi yang dapat

diterapkan dalam pembelajaran kimia untuk mencapai keberhasilan dalam

proses pembelajaran.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih memahami gambaran penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan

terhadap istilah-istilah untuk membatasi rumusan masalah yang akan diteliti.

Istilah-istilah yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan adalah suatu proses untuk mengembangkan suatu produk baru

atau menyempurnakan produk yang telah ada sebelumnya yang dapat diper-

tanggung jawabkan (Sukmadinata, 2011).

2. Modul merupakan bahan belajar yang memuat seperangkat materi/substansi

pelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari

kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dalam kegiatan pembelajaran

(Djamarah dan Zain, 2005)

3. Modul Sederhana, yaitu bahan pebelajaran tertulis yang hanya terdiri atas 3-5

halaman, bahan pembelajaran ini dibuat untuk kepentingan pembelajaran 1-2

jam pelajaran (Hernawan dkk, 2008)

4. Multipel representasi adalah model yang mempresentasi ulang konsep yang

sama dalam format yang berbeda-beda (Carl Anggell dkk, 2007).

5. Representasi kimia yang disajikan dalam modul yang dikembangkan adalah

representasi kimia menurut Johnstone (dalam Chittleborough, 2004) yaitu

level makroskopik , level submikroskopik, dan level simbolik.

6. Kevalidan modul hasil pengembangan diukur berdasarkan hasil validasi ahli.
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Suatu produk dinyatakan valid apabila memenuhi validasi isi dan validasi

konstruk Nieveen (dalam Sunyono, 2013).

7.   Kepraktisan diukur berdasarkan tanggapan pendidik dan peserta didik ter-

hadap produk yang dikembangkan, dan hasil penilaian observer terhadap

keterlaksanaan modul dalam pembelajaran (Ranti; 2014).  Selain itu, Hobri

(dalam Astuti dan Mulyati, 2013) juga menjelaskan bahwa produk hasil

pengembangan dinyatakan praktis jika produk mendapatkan respon positif dari

peserta didik yang dilihat dari persentase skor angket.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Modul

Modul adalah suatu cara pengorganisasian materi pelajaran yang memperhatikan

fungsi pendidikan (Indriyanti dkk, 2010). Winkel (dalam Dewi 2010) menjelaskan

bahwa modul adalah merupakan suatu program belajar mengajar terkecil yang dipel-

ajari oleh peserta didik sendiri kepada dirinya sendiri (self instructional) setelah pe-

serta didik menyelesaikan yang satu dan melangkah maju dan mempelajari satuan

berikutnya. Prastowo (2012) menyebutkan bahwa modul merupakan sebuah bahan

ajar yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang dapat dengan

mudah dipahami oleh peserta didik serta dapat dipelajari secara mandiri tanpa mem-

butuhkan fasilitator dan modul juga dapat digunakan sesuai dengan kecepatan belajar

peserta didik.

Modul adalah alat ukur yang lengkap.  Modul adalah satu kesatuan program yang

dapat mengukur tujuan.  Modul dapat dipandang sebagai paket program yang disusun

dalam bentuk satuan tertentu guna keperluan belajarnya.  Pada kenyataannya modul

merupakan jenis kesatuan kegiatan belajar yang terencana, dirancang untuk mem-

bantu peserta didik secara individual untuk mencapai tujuan-tujuan belajarnya

(Sukiman, 2012).
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No Buku Teks Biasa Modul

1. Untuk Keperluan Umum Dirancang untuk sistem pembelajaran
mandiri

2. Bukan merupakan bahan
belajar yang terprogram

Program pembelajaran yang utuh dan
sistematis

3. Lebih menekankan sajian materi ajar Mengandung tujuan bahan/kegiatan dan
evaluasi

4. Cenderung informatif dan Searah Disajikan secara komunikatif, dua arah

5. Menekankan fungsi penyajian
materi/informasi

Dapat menggantikan beberapa peran
Pengajar

6. Cakupan materi lebih /umum Cakupan bahasan terukur dan terfokus

7. Pembaca cendeung pasif Mementingkan aktivitas belajar pemakai

Sering kali sulit dibedakan antara modul dengan buku teks. Menurut Munadi (2013),

beberapa perbedaan antara buku teks dengan modul, seperti Table 1 berikut:

Tabel 1. Perbedaan antara buku teks dan modul

,

Adapun keuntungan yang diperoleh dari pembelajaran dengan penerapan modul me-

nurut Santyasa (2009) adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan motivasi peserta

didik, karena setiap kali mengerjakan tugas pelajaran yang dibatasi dengan jelas dan

sesuai dengan kemampuan, (2) Setelah dilakukan evaluasi, pendidik, dan peserta

didik mengetahui benar, pada modul yang mana peserta didik telah berhasil dan pada

bagian modul yang mana mereka belum berhasil, (3) Peserta didik mencapai hasil

sesuai dengan kemampuannya, (4) Bahan pelajaran terbagi lebih merata dalam satu

semester, (5) Pendidikan lebih berdaya guna, karena bahan pelajaran disusun menurut

jenjang akademik.

Menurut Hernawan dkk, (2008) modul dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:

1. Modul Sederhana, yaitu bahan pembelajaran tertulis yang hanya terdiri atas 3-5
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halaman, bahan pembelajaran ini dibuat untuk kepentingan pembelajaran 1-2 jam

pelajaran;

2. Modul Kompleks, yaitu bahan pembelajaran yang terdiri atas 40-60 halaman,

untuk 20-30 jam pelajaran.  Modul kompleks ini dapat dilengkapi bahan audio,

video/film, kegiatan percobaan, praktikum, dan sebagainya.

Sebuah modul bisa dikatakan baik dan menarik apabila terdapat karakteristik self

instructional, self contained, stand alone (berdiri sendiri), adaptive, dan user friendly

(Sukiman, 2012).

Self instructional merupakan karakteristik yang terpenting dalam sebuah modul.

Modul dapat dikatakan memenuhi karakteristik tersebut apabila modul mampu mem-

belajarkan peserta didik secara mandiri tanpa memerlukan pihak lain secara utuh.

Untuk memenuhi karakter self instructional (Sukiman, 2012), maka dalam modul

harus:

1. merumuskan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang jelas;
2. mengemas materi pembelajaran kedalam unit-unit kecil/spesifik sehingga memu-

dahkan peserta didik belajar secara tuntas;
3. menyediakan contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan pemaparan

materi pembelajaran;
4. menyajikan soal-soal, latihan, tugas, dan sejenisnya yang memungkinkan

pengguna memberikan respon dan mengukur tingkat penguasaannya;
5. kontekstual yaitu materi-materi yang disajikan terkait dengan suasana atau

konteks tugas dan lingkungan penggunanya;
6. menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif;
7. menyajikan rangkuman materi pembelajaran
8. menyajikan instrumen penilaian (assessment), yang memungkinkan peng-

gunaan diklat melakukan ‘self assessment’;
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9. menyajikan umpan balik atas penilaian, sehingga peserta didik mengetahui
tingkat penguasaan materi; dan

10. menyediakan informasi tentang rujukan/pengayaan/ referensi yang men-
dukung materi pembelajaran peserta didik.

Modul dapat dikatakan self contained apabila seluruh materi pembelajaaran dari satu

unit standar kompetentensi dan kompetensi dasar yang dipelajari terdapat didalam

satu modul secara utuh.  Tujuan dari konsep ini adalah memberikan kesempatan pe-

serta didik mempelajari materi pembelajaran karena materi dikemas dalam satu

kesatuan yang utuh.  Jika harus dilakukan pembagian atau pemisahan materi dari satu

standar kompetensi hal itu harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan

kompleksitas kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik (Sukiman, 2012).

Modul yang memiliki katakteristik stand alone adalah modul yang dikembangkan

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

media lain. Dengan menggunakan modul, peserta didik tidak perlu menggunakan

bahan ajar lain ketika menggunakan modul tersebut. Jika peserta didik masih ber-

gantung dengan bahan ajar, atau media lainnya, maka modul tersebut tidak termasuk

sebagai bahan ajar yang berdiri sendiri (Sukiman, 2012).

Perkembangan ilmu dan teknologi selalu berpengaruh terhadap media pembelajaran.

Seperti halnya sebuah modul. Modul hendaknya memiliki daya adaptive yang tinggi

terhadap perkembangan ilmu dan teknologi.  Dengan memperhatikan perkembangan

ilmu dan teknologi pengembangan modul hendaknya tetap up to date (Sukiman,

2012).
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Karakteristik modul yang terakhir adalah user friendly. Modul dikatakan memiliki

karakteristik seperti ini apabila modul bersahabat dengan pemakainya. Setiap ins-

truksi dan paparan yang diberikan bersifat mempermudah peserta didik. Penggunaan

bahasa yang sederhana, mudah dimengerti dan penggunaan istilah yang umum

merupakan salah satu bentuk user friendly (Sukiman, 2012).

Menurut Sugihartono dkk, (2007) mengemukakan pembelajaran dengan modul me-

rupakan pembelajaran yang sebagian atau seluruhnya menggunakan modul. Tujuan

dari pembelajaran dengan modul adalah membuka kesempatan bagi peserta didik

untuk belajar menurut kemampuan dan cara masing-masing. Oleh karena itu,

Suryosubroto (1983) mengemukakan bahwa tujuan digunakan modul di dalam proses

belajar mengajar ialah sebagai berikut:

a) Tujuan pendidikan dapat dicapai secara efisien dan efektif; b) peserta didik
dapat mengikuti program pendidikan sesuai dengan kecepatan dan kemampuan-
nya sendiri; c) peserta didik dapat sebanyak mungkin menghayati dan me-
lakukan kegiatan belajar sendiri, baik dibawah bimbingan atau tanpa bimbingan
pendidik; d) peserta didik dapat menilai dan mengetahui hasil belajarnya sendiri
secara berkelanjutan; e) peserta didik benar-benar menjadi titik pusat kegiatan
belajar mengajar; f) kemajuan peserta didik dapat diikuti dengan frekuensi yang
lebih tinggi melalui evaluasi yang dilakukan pada setiap modul berakhir; g)
modul disusun berdasarkan kepada konsep “mastery learning” suatu konsep
yang menekankan bahwa peserta didik harus secara optimal menguasai bahan
pelajaran yang disajikan dalam modul itu.

Dalam penulisan modul, yang harus menjadi perhatian utama adalah peserta didik.

Dengan demikian, dalam merencanakan modul (Sukiman, 2012) perlu disiapkan hal-

hal sebagai beikut:

1. pembuatan outline modul yang akan disusun dalam rangka memberikan ke-
rangka penulisan modul dan dapat digunakan untuk kedalam materi modul
dalam setiap jenjang diklat.
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2. petunjuk yang harus dilakukan peserta didik dalam mempelajari modul.
3. materi pelajaran yang lalu sebagai pemantapan, terutama yang berkaitan

dengan materi yang akan diberikan.
4. nasihat bagaimana cara belajar memanfaatkan waktu yang tersedia dengan

lebih efektif.
5. tujuan/kompetensi dan materi pelajaran yang akan dipelajari peserta didik.
6. penjelasan materi baru yang disajikan bagi peserta didik.
7. petunjuk pemecahan masalah untuk membantu memahami materi yang di-

sajikan.
8. motivasi bagi peserta didik agar senantiasa aktif dalam belajar.
9. contoh, latihan, dan kegiatan yang mendukung materi.
10. tugas dan umpan balik yang dapat mengukur keberhasilan penguasaan materi
11. kesimpulan modul yang akan dipelajari berikutnya.

Sistematika penulisan modul mencakup lima bagian (Sukiman, 2012): bagian

pendahuluan, kegiatan belajar, evaluasi dan kunci jawaban, glosarium serta daftar

pustaka.  Bagian pendahuluan antara lain meliputi:

1. Latar Belakang
2. Deskripsi Singkat Modul
3. Manfaat atau Relevansi
4. Standar Kompetensi
5. Tujuan Instruksional/ SK/ KD
6. Peta Konsep
7. Pentunjuk Penggunaan Modul

Bagian kegiatan belajar berisi tentang pembahasan materi modul sesuai dengan

tuntutan isi kurikulum atau silabus mata pelajaran.  Setiap kegiatan belajar menurut

Sukiman (2012) meliputi: (1) Rumusan kompetensi dasar (KD) dan indikator, (2)

Materi Pokok, (3) Uraian Materi berupa penjelasan, contoh dan ilustrasi-ilustrasi, (4)

Rangkuman, (5) Tugas/Latihan, (6) Tes Mandiri, (7) Kunci Jawaban, (8) Umpan

Balik (feedback).
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Pada bagian evaluasi berisi soal-soal untuk mengukur penguasaan peserta didik

setelah mempelajari keseluruhan isi modul.  Setelah mengerjakan soal-soal tersebut,

mereka langsung dapat mencocokkan jawaban mereka dengan kunci jawaban yang

tersedia dan sekaligus menganalisis tingkat penguasaan mereka.  Dibagian akhir

modul biasanya dilengkapi glosarium dan daftar pustaka.  Glosarium adalah daftar

kata-kata yang dipandang sulit beserta penjelasannya.  Dengan adanya glosarium ini

diharapkan peserta didik betul-betul dapat belajar mandiri (Sukiman, 2012).

Modul memerlukan pengaturan muatan konsep untuk lebih memotivasi peserta didik.

Ada beberapa cara untuk mengatur muatan konsep menurut Sukiman (2012) adalah

sebagai berikut: pertama, kepadatan informasi.  Penulisan modul diawali dari materi

yang diketahui peserta didik ke materi yang belum diketahui peserta didik serta pem-

berian daftar kata sulit dan penyajian konsep secara konkret disertai contoh.  Kedua,

simulasi tambahan.  Penulisan modul sebaiknya dapat memberikan rangsangan

dengan menambahkan pertanyaan dan kegiatan yang dapat dianalisis dan dikerjakan

peserta didik.

Dalam menyusun modul diperlukan analisis bahan ajar 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. Sehubungan dengan hal tersebut Tim penyusun

(2006) mengemukakan bahwa untuk mengevaluasi buku meliputi aspek kesesuaian

isi dengan kurikulum, penyajian materi, keterbacaan, dan grafika.
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B. Multipel Representasi

Multipel representasi merupakan bentuk representasi yang memadukan antara teks,

gambar nyata, atau grafik. Pembelajaran dengan multipel representasi diharapkan

mampu untuk menjebatani proses pemahaman peserta didik terhadap konsep-konsep

kimia.  Waldrip dkk. (2006) mendefinisikan multipel representasi sebagai praktik

merepresentasikan kembali (representing) konsep yang sama melalui berbagai

bentuk, yang mencakup model-model reperesentasi deskriptif (verbal, grafik, tabel),

eksperimental, matematis, figuratif (piktorial, analogi dan metafora), kinestetik,

visual dan mode aksional opperasional.

Menurut Mc Kendree dkk. (dalam Sunyono, 2013) mendefinisikan representasi se-

bagai, “struktur yang berarti dari sesuatu: suatu kata untuk suatu benda, suatu

kalimat untuk suatu kadaan hal, suatu diagram untuk suatu susunan hal-hal, suatu

gambar untuk suatu pemandangan”. Representasi dapat didefinisikan sebagai sesuatu

yang digunakan untuk mewakili hal-hal, benda, keadaan, dan fenomena (peristiwa).

Pentingnya representasi menurut Norman (dalam Sunyono, 2013), menunjukkan

bahwa memori, pikiran, dan penalaran tanpa bantuan eksternal, semuanya akan ter-

batas dan sulit untuk memperoleh pengetahuan yang diperlukan. Sebuah represen-

tasi eksternal adalah jenis bantuan eksternal kepada seseorang sehingga dia dapat

membantu orang lain dalam memecahkan masalah.  Representasi eksternal biasanya

mengacu pada 1) simbolik fisik, objek, atau dimensi dan 2) aturan eksternal, kendala,

atau hubungan yang berkait dengan konfigurasi fisik (misalnya hubungan spasial dari
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bilangan dengan digit tertentu, kendala fisik pada alat bantu belajar, dan lain-lain).

Jadi, tidak mungkin kehidupan manusia modern dapat terwujud tanpa bantuan repre-

sentasi eksternal.

Sebagaimana Ainsworth (dalam Sunyono 2013), yang menyatakan bahwa analisis

konseptual dari keberadaan lingkungan belajar dengan multirepresentasi menunjukan

ada tiga fungsi utama multipel representasi eksternal yang dipakai dalam situasi pem-

belajaran untuk melengkapi dan membangun pemahaman konsep.  Fungsi pertama

adalah dengan menggunakan representasi untuk memperoleh informasi tambahan

atau mendukung proses kognitif yang ada dan saling melengkapi.  Kedua, represen-

tasi dapat digunakan untuk membatasi interpretasi yang mungkin terjadi.  Terakhir,

dapat digunakan untuk  mendorong peserta didik dalam membangun pemahaman

yang lebih dalam.  Ketiga fungsi tersebut dapat dibagi menjadi bagian-bagian lebih

rinci seperti (Sunyono, 2013) pada Gambar 1.
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Gambar 1. Taksonomi fungsi multipel representasi diterjemahkan dari Ainsworth.

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

klasifikasikan dalam level representasi makroskopik, submmikroskopik, dan simbolik

Johnstone dan Treagust, et al., (dalam Sunyono, 2013).  Johnstone (dalam Sunyono,

2013) mengungkapkan representasi makroskopik yaitu representasi yang diperoleh

melalui pengamatan nyata terhadap suatu fenomena yang dapat dilihat dan diprsepsi

oleh panca indera atau dapat berupa pengalaman sehari-hari pembelajar. Contoh:
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terjadinya perubahan warna, suhu, pH larutan, pembentukan gas dan endapan yang

dapat di observasi ketika suatu reaksi berlangsung (Sunyono, 2013).

Representasi submikroskopik yaitu representasi yang menjelaskan mengenai struktur

dan proses pada level partikel (atom/molekular) terhadap fenomena makroskopik

yang diamati.  Representasi submikroskopik sangat erat dengan model teoritis yang

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

ekpresikan secara simbolik mulai dari yang sederhana hingga menggunakan tekno-

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

dimensi baik diam maupun bergerak (animasi) atau simulasi.  Representasi simbolik

yaitu secara kualitatif dan kuantitatif, yaitu rumus matematik, rumus sains, diagram,

gambar, persamaan reaksi, dan perhitungan matematik Johnstone (dalam Sunyono,

2013).

Berkaitan dengan ketiga representasi kimia, Gilbert dan Treagust (2008) merangkum

dari berbagai hasil penelitian mengenai masalah yang dihadapi peserta didik, yaitu:

(1) lemahnya pengalaman peserta didik pada level makroskopik, karena tidak

tersedianya pengalaman praktik yang tepat atau tidak terdapatnya kejelasan apa yang

harus mereka pelajari melalui kerja lab (praktikum), (2) terjadinya miskonsepsi pada

level submikroskopik, karena kebingungan pada  sifat-sifat partikel materi dan keti-

dakmampuan untuk memvisualisasikan entitas dan proses pada level submikroskopik,

(3) lemahnya pemahaman terhadap kompleksitas konvensi yang digunakan untuk

merepresentasikan level simbolik, dan (4) ketidakmampuan untuk ‘bergerak’ antara

ketiga level representasi.  Oleh karena itu, perlu didesain kurikulum pendidikan kimia
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yang dapat memfalisitasi peserta didik agar mereka lebih efektif belajar dalam ketiga

level representasi tersebut.

C. Analisis Konsep

Menurut Dahar (1989), konsep adalah suatu abstraksi yang memiliki suatu kelas

objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, hubungan-hubungan yang

mempunyai atribut yang sama.  Setiap konsep tidak berdiri sendiri melainkan ber-

hubungan satu sama lain, oleh karena itu peserta didik dituntut tidak hanya meng-

hafal konsep saja, tetapi hendaknya memperhatikan hubungan antara satu konsep

dengan konsep yang lainnya. Herron (dalam Fadiawati, 2011) berpendapat bahwa

belum ada definisi tentang konsep yang diterima atau disepakati oleh para ahli,

biasanya konsep disamakan dengan ide.

Prosedur ini telah digunakan secara luas oleh Markle dan Tieman serta Klausemer

dkk (dalam Fadiawati, 2011). Analisis konsep dilakukan melalui tujuh langkah, yaitu

menentukan nama atau label konsep, definisi konsep, jenis konsep, atribut kritis,

atribut variabel, posisi konsep, contoh, dan non contoh, seperti pada Lampiran 2

Analisis Konsep Garam Hidrolisis.



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengembangan modul materi garam

hidrolisis berbasis multipel representasi ini mengacu pada metode penelitian dan

pengembangan atau Research and Development (R&D).  Metode penelitian dan

pengembangan adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan produk ter-

tentu yang didasarkan dari analisis kebutuhan dan pengujian keefektifan produk

tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat (Sugiyono, 2013).  Sukmadinata

(2011) mengatakan bahwa Research and Development (R&D) adalah suatu proses

untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang

telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian dan pengembangan adalah metode

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji ke-

efektifan produk tersebut. Menurut Borg dan Gall (dalam Sukmadinata, 2011)

langkah-langkah penelitian pengembangan terdiri dari sepuluh langkah, yaitu: 1)

penelitian dan pengumpulan data (research and information collecting), 2) pe-

rencanaan (planning), 3) pengembangan draf produk (develop preliminary form of

product), 4) uji coba lapangan awal (preliminary field testing), 5) merevisi hasil

uji coba (main field revision), 6) uji coba produk lapangan (main field testing),

7) penyempurnaan produk hasil uji lapangan (operasional produk revision), 8) uji
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pelaksanaan lapangan (operasional field testing), 9) penyempurnaan produk akhir

(final product revision), dan 10) Diseminasi dan implementasi (dissemination and

implementation).

Gambar 2. Langkah-langkah metode Research and Development (R&D)

Penelitian yang dilakukan hanya sampai tahap revisi hasil uji coba produk (main

product revision) setelah tahap uji coba lapangan awal (preliminary field testing)

secara terbatas.

B. Alur Penelitian

Alur atau tahapan-tahapan penelitian dalam pengembangan modul materi garam

hidrolisis berbasis multipel representasi ini dapat digambarkan  melalui diagram

alir Gambar 3 sebagai berikut:

Batas penelitian yang
dilakukan

Penelitian dan
pengumpulan data

Perencanaan

Revisi hasil uji coba

Uji pelaksanaan
lapangan

Diseminasi dan
implementasi

Uji coba lapangan

Pengembangan
draf produk

Uji coba
lapangan awal

Penyempurnaan produk hasil
uji coba lapangan

Penyempurnaa
n produk akhir
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Gambar 3. Alur penelitian

Studi lapanganStudi kepustakaan/literatur
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- Analisis KI- KD-Indikator
- Analisis Konsep
- Pengembangan Silabus
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- Mengkaji tentang teori-teori
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Uji coba lapangan awal

InstrumenModul materi garam hidrolisis
berbasis multipel representasi
(produk awal)

Rancangan Pengembangan Produk
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garam hidrolisis berbasis multipel
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Penyusunan instrumen
validasi

Pengembangan produk awal

Validasi ahli Validasi ahli

Revisi modul hasil validasi Revisi instrumen validasi

4. Uji coba
lapangan awal

5.  Revisi hasil uji
coba

Penelitian dan
pengumpulan
informasi

Ya

Perencanaan
Produk
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C. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian dan pengumpulan data

Studi penelitian dan pengumpulan data bertujuan untuk menghimpun data tentang

kondisi yang ada sebagai bahan perbandingan atau bahan dasar untuk produk yang

dikembangkan.

a. Studi literatur

Pada tahap studi literatur dilakukan pembuatan analisis konsep, RPP, silabus,

mencari literatur mengenai modul dan produk terkait dengan modul berbasis mul-

tipel representasi. Hasil dari kajian tersebut dijadikan sebagai acuan dalam meng-

embangkan modul berbasis multipel representasi pada materi garam hidrolisis.

b. Studi lapangan

Studi lapangan bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta di lapangan mengenai

penggunaan modul materi garam hidrolisis berbasis multipel representasi. Studi

lapangan dilakukan di SMA Negeri di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten

Pringsewu. Sumber data diperoleh dari 1 pendidik dan 20 peserta didik kelas XI

IPA di setiap sekolah. Pengumpulan data dilakukan dengan wa-wancara pendidik

dan pengisisan angket oleh peserta didik.

2. Perencanaan produk

Pada tahap perencanaan meliputi rancangan produk yang akan dihasilkan serta

proses pengembangannya. Penyusunan modul berbasis multipel representasi pada
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materi garam hidrolisis ini didasarkan pada hasil studi literatur dan studi lapangan

yang dilakukan. Tujuan dari penggunaan modul berbasis multipel representasi

pada materi garam hidrolisis ini adalah untuk mencapai tujuan dari penggunaan

produk yaitu sebagai modul yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam

proses pembelajaran pada materi garam hidrolisis serta sebagai referensi bagi

pendidik, sekolah, dan peneliti lain dalam menyusun dan mengembangkan modul.

Modul yang dikembangkan terdiri dari materi garam hidrolisis, rangkuman materi

serta latihan soal mengenai garam hidrolisis. Komponen-komponen pada produk

ini mencakup tinjauan mata pelajaran, sajian materi modul, dan daftar pustaka.

3. Pengembangan produk awal

Pengembangan produk awal terbagi menjadi dua tahap, yaitu penyusunan draf

kasar modul dan penyusunan instrumen validasi.  Pada tahap pertama yaitu pe-

nyusunan draf kasar hingga menjadi produk awal berupa modul materi garam

hidrolisis berbasis multipel representasi.  Modul yang dikembangkan terdiri dari

cover luar depan, cover dalam, identitas modul, kata pengantar, daftar isi, KI-KD-

indikator, sajian materi modul, daftar pustaka, dan cover belakang.

Tahap selanjutnya yaitu melakukan penyusunan instrumen untuk validasi ahli

berupa instrumen validasi kesesuaian isi dengan kurikulum, keterbacaan, dan

konstruk. Penyusunan instrumen uji coba terbatas berupa angket tanggapan untuk

pendidik yang berupa aspek kesesuaian isi dengan kurikulum, keterbacaan,

konstruk, grafika dan lembar observasi. Angket tanggapan untuk peserta didik

berisi aspek keterbacaan, grafika dan lembar observasi.
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Produk dan angket yang telah disusun kemudian divalidasi oleh pakar atau tenaga

ahli yaitu 1 dosen pendidikan kimia Universitas Lampung yaitu M. Mahfudz

Fauzi S, S.Pd, M.Si. Validasi modul bertujuan untuk memperoleh pengakuan atau

pengesahan kesesuaian modul dengan kebutuhan sehingga modul tersebut layak

dan cocok digunakan dalam pembelajaran.

Validasi ini terdiri dari validasi kesesuaian isi dengan kurikulum, keterbacaan, dan

konstruk. Jika validator setuju dengan draf modul maka akan dilanjutkan ke tahap

selanjutnya, tetapi jika validator kurang setuju peneliti merevisi kembali draf

modul tersebut.  Setelah merevisi draf modul tersebut peneliti kembali ke

validator jika validator setuju akan ke tahap selanjutnya. Berdasarkan kegiatan

validasi draf modul akan dihasilkan draf modul yang mendapat rekomendasi/

masukkan dan persetujuan dari validator sesuai dengan masing masing aspek

validasi.  Rekomendasi-rekomendasi tersebut digunakan sebagai bahan penyem-

purnaan terhadap modul yang dikembangkan.

Setelah melakukan diskusi dengan pakar atau tenaga ahli pada tahap validasi

desain, maka akan dapat diketahui kelemahan dan kekurangan dari modul yang

telah disusun, selanjutnya dilakukanlah perbaikan desain sesuai dengan masukan

dari pakar atau tenaga ahli.  Hasil perbaikan atau rekomendasi dari validator se-

lanjutnya dikonsultasikan dengan dosen pembimbing.

4. Uji coba terbatas

Setelah dihasilkan modul berbasis multipel representasi yang telah divalidasi oleh

ahli dan telah direvisi, maka dilakukan uji coba lapangan awal di salah satu SMA
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Negeri di Kabupaten Pesawaran yaitu SMA Negeri 2 Gedong tataan. Modul ini

diuji cobakan pada 22 peserta didik kelas XII dan 2 orang pendidik mata pelajar-

an kimia.

Pada tahap uji coba terbatas, pendidik dimintai tanggapan terhadap modul yang di-

kembangkan mengenai kesesuaian isi, konstruk, grafika dan keterbacaan modul

dengan mengisi angket dan memberikan tanggapan terhadap pernyataan yang ada.

Untuk peserta didik sendiri, tanggapan berupa aspek grafika dan keterbacaan mo-

dul. Tanggapan peserta didik ini dilakukan dengan mengisi angket yang disedia-

kan. Peserta didik dan pendidik juga diwawancarai mengenai kesan serta pen-

dapat mereka dari modul yang dikembangkan meliputi keunggulan dan kelemah-

annya, sehingga dapat dijadiakan acuan untuk revisi produk.

Pada tahap ini juga dilakukan uji keterlaksanaan pembelajaran dengan meng-

gunakan modul. Tahap ini dilakukan dengan cara melaksanakan proses pembela-

jaran kepada peserta didik.  Pada proses pembelajarannya, dilakukan observasi

untuk menilai kepraktisan terhadap modul berbasis multipel representasi pada

materi garam hidrolisis yang dikembangkan.

Uji coba keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan modul bertujuan

untuk mengetahui kemampuan dan kemudahan peserta didik dalam memahami

materi dan untuk mengetahui efisiensi waktu belajar dengan menggunakan modul.

5. Revisi produk setelah uji coba

Tahap akhir yang dilakukan pada penelitian ini adalah revisi dan penyempurnaan

modul materi garam hidrolisis berbasis multipel representasi yang dikembangkan.
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Tahap revisi ini dilakukan dengan pertimbangan hasil validasi oleh validator ahli,

tanggapan pendidik, dan tanggapan peserta didik terhadap modul yang dikem-

bangkan. Kemudian mengkonsultasikan hasil revisi dengan dosen pembimbing.

Hasil revisi tersebut merupakan produk dari pengembangan modul berbasis

multipel representasi pada materi garam hidrolisis.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan alat bantu untuk mengumpulkan data atau informasi

(Arikunto, 2008). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ins-

trumen pada studi lapangan, instrumen validasi ahli, dan instrumen pada uji coba

terbatas. Adapun penjelasan instrumen-instrumen tersebut adalah sebagai berikut.

1. Instrumen pada studi lapangan

Instrumen pada studi lapangan terdiri dari lembar pedoman wawancara analisis

kebutuhan pendidik dan lembar angket analisis kebutuhan peserta didik. Penjelas-

annya adalah sebagai berikut:

a.  Pedoman wawancara analisis kebutuhan untuk pendidik

Lembar pedoman wawancara analisis kebutuhan pendidik disusun untuk menge-

tahui kriteria modul pada pokok bahasan garam hidrolisis yang diharapkan dan

dapat memenuhi kebutuhan peserta didik.  Instrumen ini juga digunakan untuk

meminta masukan dari pendidik dalam mengembangkan modul materi garam

hidrolisis berbasis multipel representasi. Wawancara yang dilakukan merupakan

wawancara semiterstruktur.
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b.  Angket analisis kebutuhan untuk peserta didik

Lembar angket analisis kebutuhan peserta didik digunakan untuk mengetahui

tanggapan peserta didik terhadap penggunaan modul pada pembelajaran garam

hidrolisis.

2. Instrumen pada validasi ahli

Instrumen yang digunakan pada validasi ahli terdiri dari instrumen validasi kese-

suain isi, konstruk, dan keterbacaan. Adapun penjelasannya adalah sebagai

berikut:

a. Instrumen validasi aspek kesesuaian isi dengan kurikulum

Instrumen validasi aspek kesesuaian isi disusun untuk mengetahui kesesuaian isi

modul dengan KI dan KD, dan kesesuaian isi materi dengan multipel representasi.

Instrumen ini juga berfungsi untuk memberi masukan dalam pengembangan

modul berbasis multipel representasi materi garam hidrolisis.

b. Instrumen konstruk

Instrumen konstruk digunakan untuk mengetahui kesesuaian validitas tampilan.

Hasil dari validasi ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam revisi dan pengem-

bangan modul berbasis multipel representasi pada materi garam hidrolisis.

c. Instrumen keterbacaan

Instrumen keterbacaan digunakan untuk mengetahui tingkat keterbacaan modul

hasil pengembangan berbasis multipel representasi.  Hasil dari validasi ini dapat

dijadikan sebagai masukan dalam revisi dan pengembangan modul berbasis mul-

tipel representasi pada materi garam hidrolisis.
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3. Instrumen pada uji coba terbatas

Instrumen yang digunakan pada uji coba terbatas terdiri dari instrumen kesesuaian

isi, keterbacaan, dan konstruksi yang divalidasi oleh satu validator. Hasil revisi

instrumen ini digunakan untuk validasi produk dan hasil revisi produk tersebut di

uji cobakan pada pembelajaran dan pemberian angket pada pendidik dan peserta

didik. Berikut  penjelasannya:

a.  Angket tanggapan pendidik

Angket tanggapan pendidik berisi kesesuaian isi dengan kurkulum, keterbacaan,

konstruksi dan grafika terhadap modul yang dikembangkan. Pada aspek ke-

sesuaian isi dengan kurikulum terdiri atas kesesuaian isi dengan KI- KD-Indikator

yang ditetapkan serta kesesuaian isi dengan multipel representasi. Pada aspek

keterbacaan terdiri atas keterbacaan modul dari segi ukuran dan jenis huruf serta

penggunaan bahasa. Pada aspek konstruk terdiri atas kesesuaian tampilan modul

berbasis multipel representasi. Instrumen ini diadopsi dari Nasiruddin (2013) dan

dilengkapi dengan kolom untuk menuliskan tanggapan, saran, maupun masukan

terhadap perbaikan terhadap modul yang dikembangkan.

b.  Angket tanggapan peserta didik

Instrumen tanggapan peserta didik berupa angket yang berisi aspek keterbacaan

dan grafika. Pada segi keterbacaan terdiri atas keterbacaan modul berbasis

multipel representasi pada materi garam hidrolisis dari segi ukuran dan jenis huruf

serta penggunaan bahasa.  Pada segi grafika terdiri atas kemenarikan desain modul

berbasis multipel representasi pada materi garam hidrolisis hasil pengembangan

dari segi pewarnaan, tata letak gambar dengan tulisan, dan perwajahan modul.
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Instrumen ini diadopsi dari Nasiruddin (2013) dan dilengkapi dengan kolom

untuk menuliskan tanggapan, saran, maupun masukan terhadap perbaikan

terhadap modul yang dikembangkan.

4. Instrumen Keterlaksanaan Modul

Instrumen ini meliputi lembar observasi yang diisi oleh pendidik dan peserta didik

setelah modul hasil pengembangan diajarkan di kelas.  Berikut penjelasan menge-

nai lembar observasi dan tanggapan peserta didik.

a. Lembar observasi

Lembar observasi berisi pertanyaan untuk mengetahui tanggapan observer ter-

hadap keterlaksanaan modul hasil pengembangan dalam kegiatan dalam pembel-

ajaran modul yang di kelas. Lembar observasi dilengkapi dengan kolom untuk

menuliskan tanggapan, saran, maupun masukan terhadap perbaikan terhadap mo-

dul yang dikembangkan.

b. Angket respon peserta didik

Angket ini berisi pertanyaan untuk mengetahui respon peserta didik setelah

menggunakan modul yang telah dikembangkan.  Pada angket ini berisi 2 pilihan

jawaban berupa respon positif dan respon negatif.  Angket tanggapan peserta didik

dilengkapi dengan kolom untuk menuliskan tanggapan, saran, maupun masukan

terhadap perbaikan modul yang dikembangkan.
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E. Teknik Analisis Data

1. Teknik analisis data hasil wawancara

Adapun teknik analisis data wawancara dilakukan dengan cara:

a) Mengklasifikasi data yang bertujuan untuk mengelompokkan jawaban ber-

dasarkan pertanyaan wawancara.

b) Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan untuk

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban ber-

dasarkan pertanyaan wawancara dan banyaknya sampel.

c) Menghitung persentase jawaban responden, bertujuan untuk melihat besarnya

persentase setiap jawaban dari pertanyaan sehingga data yang diperoleh dapat

dianalisis sebagai temuan. Rumus yang digunakan untuk menghitung persen-

tase jawaban responden setiap item adalah sebagai berikut (Sudjana, 2005):

%100%  
N

J
J

i

in

Keterangan : inJ% = Persentase pilihan jawaban-i

 iJ = Jumlah responden yang menjawab jawaban-i

N = Jumlah seluruh responden

2. Teknik analisis data angket

Angket yang akan diolah pada penelitian ini adalah angket hasil validasi ahli,

angket tanggapan pendidik dan angket tanggapan peserta didik terhadap modul

yang dikembangkan. Adapun kegiatan dalam teknik analisis data angket dila-

kukan dengan cara :
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a. Mengkode atau klasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan jawaban

berdasarkan pertanyaan angket.  Dalam pengkodean data ini dibuat buku kode

yang merupakan suatu tabel berisi tentang substansi-substansi yang hendak

diukur, pertanyaan-pertanyaan yang menjadi alat ukur substansi tersebut serta

kode jawaban setiap pertanyaan tersebut dan rumusan jawabannya.

b. Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan untuk

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban

berdasarkan pertanyaan angket dan banyaknya responden (pengisi angket).

c. Memberi skor jawaban responden.

Penskoran jawaban responden dalam uji kesesuaian dan uji kemenarikan

berdasarkan skala Likert.

Tabel 2. Penskoran pada angket berdasarkan skala Likert

No Pilihan Jawaban Skor
1 Sangat Setuju (SS) 5
2 Setuju (ST) 4
3 Kurang Setuju (KS) 3
4 Tidak setuju (TS) 2
5 Sangat tidak setuju (STS) 1

d. Mengolah jumlah skor jawaban responden

Pengolahan jumlah skor (S ) jawaban angket adalah sebagai berikut :

1) Skor untuk pernyataan Sangat Setuju (SS)

Skor = 5 x jumlah responden

2) Skor untuk pernyataan Setuju (S)

Skor = 4 x jumlah responden

3) Skor untuk pernyataan Ragu (RG)

Skor = 3 x jumlah responden

4) Skor untuk pernyataan Tidak Setuju (TS)



33

Skor = 2 x jumlah responden

5) Skor untuk pernyataan Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor = 1 x jumlah responden

e. Menghitung persentase jawaban angket pada setiap item dengan mengguna-

kan rumus (Sudjana, 2005) sebagai berikut:

%100%  
maks

in S

S
X

Keterangan : inX% = Persentase jawaban pernyataan ke-i pada angket

S = Jumlah skor jawaban

maksS = Skor maksimum yang diharapkan

f. Menghitung rata-rata persentase angket untuk mengetahui tingkat kesesuaian

isi, konstruk, keterbacaan, dan grafika modul berbasis materi garam hidrolisis

berbasis multipel representasi dengan rumus (Sudjana, 2005) sebagai berikut:

n

X
X

in

i

 %
%

Keterangan : iX% = Rata-rata persentase jawaban terhadap pernyataan

pada angket

 inX% = Jumlah persentase jawaban terhadap semua

pernyataan pada angket
n = Jumlah pernyataan pada angket

g. Memvisualisasikan data untuk memberikan informasi berupa data temuan

dengan menggunakan analisis data non statistik yaitu analisis yang dilakukan

dengan cara membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang

tersedia.

h. Menafsirkan persentase jawaban pernyataan secara keseluruhan dengan

menggunakan tafsiran berdasarkan Arikunto (2013) pada Tabel 3.
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Tabel 3. Tafsiran persentase angket.

Persentase Kriteria
80,1%-100% Sangat tinggi
60,1%-80% Tinggi
40,1%-60% Sedang

20,1%-40% Rendah
0,0%-20% Sangat rendah

3. Teknik analisis data lembar observasi pada uji keterlaksanaan modul

Teknik analisis data lembar observasi pada uji keterlaksanaan modul menggu-

nakan cara sebagai berikut:

a. Menghitung persentase jumlah skor untuk mengetahui tingkat

keterlaksanaan modul multipel representasi kimia dengan cara sebagai

berikut (Sudjana, 2005):

%100%  
maks

in S

S
X

Keterangan : nX i% = Rata-rata persentase jawaban terhadap pernyataan

pada angket

S = Jumlah skor jawaban total

S maks = Skor maksimum yang diharapkan

b. Memvisualisasikan data untuk memberikan informasi berupa data temuan

dengan menggunakan analisis data non statistik yaitu analisis yang dilakukan

dengan cara membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang ter-

sedia.

c. Menafsirkan persentase jawaban pernyataan secara keseluruhan dengan

menggunakan tafsiran berdasarkan Arikunto (2013) pada Tabel 4.
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4. Teknik analisis data angket respon siswa setelah menggunaka modul
hasil pengembangan dalam proses pembelajaran

Teknik analisis data angket tanggapan peserta didik setelah menggunakan modul

hasil pengembangan dalam proses pembelajaran menggunakan cara sebagai

berikut:

a. Mengklasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan jawaban berdasarkan

pernyataan angket.

b. Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan untuk

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban ber-

dasarkan pernyataan angket dan banyaknya sampel.

c. Menghitung persentase jawaban siswa, bertujuan untuk melihat besarnya per-

sentase setiap jawaban dari pernyataan sehingga data yang diperoleh dapat di-

analisis sebagai temuan.  Rumus yang digunakan untuk menghitung pesentase

setiap jawaban responden setiap item adalah sebagai berikut (Sudjana, 2005):

%100%  
N

J
J

i

in

Keterangan : inJ% = Persentase pilihan jawaban-i

 iJ = Jumlah responden yang menjawab jawaban-i

N = Jumlah seluruh responden

d. Menafsirkan persentase jawaban responden. Persentase jawaban responden

diinterpretasikan dengan menggunakan tafsiran presentase berdasarkan

Arikunto (2013) pada Tabel 3.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal

sebagai berikut:

1. Modul berbasis multipel representasi pada materi garam hidrolisis yang

dikembangkan telah valid dan layak digunakan dalam pembelajaran disekolah.

2. Modul berbasis multipel representasi pada materi garam hidrolsis dikatakan

praktis, hal ini ditunjukkan dengan:

a. Tanggapan pendidik dan tanggapan peserta didik terhadap modul yang

dikembangkan mempunyai kriteria sangat tinggi.

b. Tanggapan peserta didik setelah menggunakan modul adalah positif.

c. Keterlaksanaanya modul dalam pembelajaran mempunyai kriteria sangat

tinggi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, saran yang diajukan adalah sebagai

berikut:

1. Modul berbasis multipel representasi pada materi garam hidrolisis telah valid

dan praktis, sehingga perlu diterapkan untuk pembelajaran di sekolah.
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2. Perlu dikembangkan penelitian sejenis dengan materi yang berbeda.

3. Perlu penambahan validator untuk memvalidasi produk.

4. Perlu penambahan sampel pada uji coba terbatas.

5. Perlu dilakukannya penelitian mengenai efektifitas pembelajaran dengan

menggunakan modul hasil pengembangan modul berbasis multipel repre-

sentasi pada materi garam hidrolisis yang dikembangkan.
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