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ABSTRAK 

 
 

PENGEMBANGAN MODUL BERBASIS EVERYDAY LIFE PHENOMENA 

PADA MATERI LARUTAN ELEKTROLIT DAN NON ELEKTROLIT 

 
 

Oleh 

 
 

FINA SEPTI ARISTYA 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul larutan elektrolit dan 

non elektrolit. Modul larutan elektrolit dan non elektrolit yang 

dikembangkan berbeda dengan yang sebelumnya, karena modul yang 

dikembangkan berbasis everyday life phenomena. Pada modul ini, siswa 

dapat mengaitkan materi yang telah dipelajari dengan fenomena kehidupan 

sehari-hari. Penelitian ini menggunakan desain penelitian dan 

pengembangan menurut Borg and Gall yang dilakukan sampai pada tahap 

kelima. Subjek penelitian pada tahap penelitian dan pengumpulan informasi 

melibatkan 3 guru kimia dan 33 siswa di tiga sekolah di Lampung. 

 

Kevalidan dan kelayakan pada tahap pengembangan modul, melibatkan 

validator dosen ahli di bidang pendidikan kimia. Berdasarkan hasil validasi 

ahli terhadap produk yang dikembangkan pada aspek kesesuaian isi, 

konstruksi, dan keterbacaan diperoleh persentase berturut-turut sebesar 

100%; 98,98%; dan 92,42%, sehingga dinyatakan valid. Pada tahap uji coba 

terbatas melibatkan 3 guru dan 15 siswa kelas XI di SMA YP Unila 

Bandarlampung. Hasil uji coba modul menunjukkan persentase tanggapan 

guru pada aspek kesesuaian isi dan keterbacaan berturut-turut sebesar 100% 

dan 98,98%, dengan kriteria sangat tinggi. Persentase tanggapan siswa pada 

aspek keterbacaan sebesar 93,94% dengan kriteria sangat tinggi. 

Berdasarkan hasil tersebut maka modul ini layak digunakan menjadi salah 

satu sumber pembelajaran di sekolah khususnya pada materi larutan 

elektrolit dan non elektrolit. 
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ABSTRACT 

 

 

DEVELOPMENT OF MODULE BASED ON EVERYDAY LIFE 

PHENOMENA ON ELECTROLYTE AND 

NON ELECTROLYTE SOLUTION 

 
 

by 

 
 

FINA SEPTI ARISTYA 

 
 

This research aims to develop electrolyte and non electrolyte module. 

Development of module is different from the previous one because this 

module is based on everyday life phenomena. In this module, students can 

relate the materials which have been learned to their everyday life 

phenomena. This research uses Borg and Gall research design which is done 

until the fifth step. The research subjects are tree teachers and thirty tree 

students from three different schools in Lampung. 

 

The validity and feasibility on this module development involve an expert 

lecturer in chemical education as a validator. Based on the expert’s 

validation toward the product developed in conformity content aspect, 

construction, and legibility, the percentage gained in rows is 100%; 98,98%; 

and 92,42%, thus, the module is valid. On limited trial step, I involve three 

teachers and fifteen 11th grade students from SMA YP Unila Bandar 

Lampung. The result shows that teacher’s responses percentage toward 

conformity content aspect and legibility in rows are 100% and 98,98%, with 

a very high criteria. Students’ responses percentage on legibility aspect is 

93,94% also in high criteria. Based on those results, this module is 

appropriate to be used as one of study reference at school especially on 

electrolyte and nonelectrolyte solution material. 
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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

 
A. Latar Belakang 

 
Perkembangan abad ke-21 ini, mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk 

dalam aspek pendidikan (Kurnia, 2015). Salah satu paradigma pendidikan pada 

abad ini, yakni peningkatan penguasaan terhadap teknologi informasi (Made dan 

Bele, 2018). Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu landasan po- 

kok dalam perkembangan pembelajaran abad 21 (Daryanto, 2017) . Oleh karena 

itu, pembelajaran sains di abad 21 bukanlah sekedar aktivitas pemerolehan penge- 

tahuan, namun harus dapat meletakkan keterampilan dan pengetahuan secara 

proporsional (Kafah, Setyarini dan Fadiawati, 2019). 

 

Pendidikan sains harus menjadi dasar bagi pendidikan setiap individu guna ber- 

partisipasi dalam kebebasan dan kekuatan masyarakat yang demokratis serta tek- 

nologi modern. Dengan pesatnya perkembangan pengetahuan ilmiah dan kemun- 

culan teknologi baru, semua anggota masyarakat harus memiliki pemahaman ten- 

tang implikasi pengetahuan tersebut terhadap individu, masyarakat, dan global 

(Berkowitz dan Simmons, 2011). 

 

Teknologi pendidikan yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, dapat 

membantu peserta didik memahami materi dengan baik terutama dalam situasi 

pandemi Covid 19 seperti sekarang (Desita dan Nurhantato, 2021). Sumber bela- 

jar yang diamanatkan dalam kurikulum 2013 dapat diperoleh dari berbagai sum- 

ber, baik berbentuk hard file maupun soft file (Abror, Fadiawati dan Tania 2015). 

Ketersediaan sumber belajar yang memadai, dapat menunjang terjadinya proses 

belajar yang lebih efektif, baik melalui pembelajaran tatap muka maupun tidak 

tatap muka. 
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Dalam kondisi sesuai perkembangan zaman ini, dibutuhkan suatu bahan ajar yang 

lengkap dan mendukung. Selain itu, untuk memudahkan siswa dalam memahami 

materi agar mencapai kompetensi yang diharapkan (Fidiana, Bambang dan 

Pratiwi, 2012). Salah satu bahan ajar yang tepat adalah modul. Pembelajaran 

menggunakan modul dapat dilakukan saat belajar daring maupun tatap langsung 

(Isman, 2016) dengan pemberian modul cetak kepada siswa. 

Modul dapat digunakan sebagai sarana belajar mandiri dan memberikan peserta 

didik waktu yang cukup untuk menguasai bahan karena bisa belajar sendiri di ru- 

mah (Subini dkk, 2012). Pengembangan modul dengan didesain menarik dan ma- 

teri yang mudah dipahami tentu akan menumbuhkan motivasi peserta didik. 

Sumber pembelajaran berupa modul dapat memudahkan siswa belajar untuk 

semua mata pelajaran, termasuk IPA. Wahono (2013) berpendapat bahwa IPA 

merupakan ilmu yang sangat menarik, dimana didalamnya terdapat pelajaran- 

pelajaran yang membuat kita dapat memahami berbagai fenomena alam yang ada 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Salah satu cabang dari IPA adalah ilmu kimia, maka dari itu kimia juga memiliki 

karakteristik yang sama seperti IPA (Fadiawati, 2011; Sulistina dkk., 2010; Ulfah 

dkk., 2014; Yunita, dkk., 2016). Karakteristik ini saling berkaitan dan tidak dapat 

dipisahkan dalam pembelajaran kimia. Pembelajaran kimia sangat erat kaitannya 

dengan fenomena kehidupan sehari-hari. Ilmu kimia lebih dikenal sebagai ilmu 

yang dapat menjelaskan jawaban mengenai gejala alam. Gejala alam yang dipela- 

jari seperti melakukan pengamatan dan eksperimen yang terjadi (Tim Penyusun, 

2014). 

Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa ilmu kimia mempelajari segala sesuatu 

tentang materi, meliputi susunan, struktur, sifat dan perubahannya serta energi 

yang menyertai perubahan tersebut. Ilmu kimia menjadi penting untuk dipelajari 

karena ada di seluruh aspek kehidupan manusia dan memberikan banyak manfaat 

bagi manusia (Aunurrahman, 2016) diantaranya, dapat meningkatkan pemahaman 

tentang berbagai bentuk dan fungsi ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari 

(Wibowo dan Ariyatun, 2018). 
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Mata pelajaran kimia di sekolah tidak terlepas dari fenomena alam (Zulkifli dkk, 

2017). Pembelajaran kimia di sekolah dapat dikaitkan dengan lingkungan di seki- 

tar agar siswa terbiasa menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari (Auliya, 

2014). Modul biasanya hanya berisi materi pokok (Seftiana, 2015) yang lebih 

rinci. 

Salah satu materi kimia di SMA yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

yakni larutan elektrolit dan non elektrolit. Pada materi larutan elektrolit dan non 

elektrolit menyajikan fakta berupa masalah dalam kehidupan nyata dan cara pe- 

nyelesaiannya (Elsie, Herlins, Badrun, dan Gesrianturi, 2017). Menurut(Wahyuni, 

2013), ada fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dihubungkan 

dengan materi ini, seperti penggunaan aki dalam kendaraan bermotor. 

Keberadaan modul berbasis fenomena kehidupan sehari-hari dapat memberikan 

pengaruh dalam proses pembelajaran, terutama dalam materi larutan elektrolit dan 

non elektrolit. Pernyataan tersebut juga diperkuat dari hasil wawancara yang dila- 

kukan oleh beberapa guru dan siswa pada 2 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta 

di Lampung. Sebagian guru mengakui bahwa modul yang dibuatnya belum berba- 

sis everyday life phenomena dan tidak menyajikan fenomena kehidupan sehari- 

hari. Selain itu, ada guru yang belum menggunakan modul. Guru juga mengakui 

bahwa pentingnya dilakukan pengembangan modul larutan elektrolit dan non 

elektrolit berbasis everyday life phenomena agar memudahkan siswa dalam me- 

mahami materi secara tatap muka ataupun tidak tatap muka. 

Hal ini didukung berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti se- 

belumnya pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Modul yang telah di- 

kembangkan yaitu berbasis discovery learning (Prayesa, 2017), berbasis etno- 

sains (Lia, 2016) dan pendekatan saintifik (Yuliantika, 2019). 

 

Modul yang saat ini akan dikembangkan adalah modul berbasis everyday life 

phenomena pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Modul ini bertuju- 

an untuk menjadi salah satu sumber pembelajaran meskipun tidak memungkin- 

kan untuk tatap muka. Dengan adanya modul ini diharapkan siswa dapat meng- 
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aplikasikan teori yang telah dipelajarinya dengan fenomena kehidupan sehari- 

hari serta mengaitkannya dengan teori yang telah dipelajari. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengem- 

bangkan suatu sumber pembelajaran yaitu modul berbasis everyday life pheno- 

mena pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Oleh karena itu, peneli- 

tian ini berjudul “Pengembangan Modul Berbasis Everyday Life Phenomena 

pada Materi Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit” 

 

B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana karakteristik modul larutan elektrolit dan non elektrolit berbasis 

everyday life phenomena? 

2.  Bagaimana tanggapan guru terhadap modul larutan elektrolit dan non elektrolit 

berbasis everyday life phenomena? 

3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap modul larutan elektrolit dan non elektro- 

lit berbasis everyday life phenomena? 

 
C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Mengembangkan modul berbasis everyday life phenomena pada materi larutan 

elektrolit dan non elektrolit. 

2. Mendeskripsikan karakteristik modul materi larutan elektrolit dan non 

elektrolit berbasis everyday life phenomena. 

3. Mendeskripsikan tanggapan guru terhadap modul larutan elektrolit dan non 

elektrolit berbasis everyday life phenomena dari hasil pengembangan yang 

dilakukan. 

4. Mendeskripsikan tanggapan siswa terhadap modul larutan elektrolit dan non 

elektrolit berbasis everyday life phenomena dari hasil pengembangan yang 

dilakukan. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi pihak 

yang bersangkutan, yaitu: 

1. Bagi Siswa : 

a. Siswa dapat belajar secara mandiri dan mengetahui kemampuannya sendiri. 

b. Pembelajaran dapat berlangsung meskipun tidak memungkinkan untuk 

melakukan pembelajaran tatap muka. 

2. Bagi Guru : 

a. Pendidik dapat menggunakan sebagai acuan dalam pembelajaran, khususnya 

materi larutan elektrolit dan non elektrolit. 

3. Bagi Sekolah : 

a. Bahan referensi bagi sekolah dalam pengembangan bahan ajar yang lebih 

baik untuk diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. 

 
E. Ruang Lingkup Penelitian 

 
Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian ini, ruang lingkup pene- 

litian ini adalah: 

1. Pengembangan pada penelitian ini menggunakan desain penelitian dan 

pengembangan atau Research and Development (R&D) Borg and Gall dengan 

tahapan yang dilakukan sampai tahap revisi hasil uji coba lapangan. 

2. Modul yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah modul berbasis 

everyday life phenomena pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit. 

3. Modul hasil pengembangan layak digunakan di dalam pembelajaran di sekolah 

apabila hasil dari penelitian ini modul dinyatakan valid. 

4. Kriteria modul hasil pengembangan diukur berdasarkan hasil validasi isi, 

validasi konstruksi dan validasi keterbacaan pada tanggapan guru dan siswa. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

 

A. Bahan Ajar 

 
Bahan ajar adalah isi materi atau pelajaran yang diberikan kepada siswa pada saat 

berlangsungnya proses belajar mengajar. Melalui bahan pelajaran ini siswa di- 

antarkan kepada tujuan pengajaran (Sudjana, 2004). Bahan ajar atau materi pem- 

belajaran (instructional materials) secara garis besar terdiri dari pengetahuan, ke- 

terampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar 

kompetensi yang telah ditentukan. 

Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan (fakta, 

konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, dan sikap atau nilai (Depdiknas, 2006). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahan ajar adalah segala materi pembelaja- 

ran, ketrampilan dan sikap atau nilai yang diberikan dan harus dipelajari peserta 

didik pada saaat proses pembelajaran. 

Teknik penyusunan bahan ajar menurut Ahmadi dan Sofan (2010) harus disesuai- 

kan dahulu dengan kurikulum dasarnya, seperti : analisis kd (kurikulum dasar) 

indikator, analisis sumber belajar dan pemilihan dan penentuan bahan ajar. 

Pengembangan Bahan Ajar Menurut Tian (2003), pengembangan bahan ajar oleh 

guru membutuhkan kreativias untuk membuat sesuatu yang lain. Selain itu, dalam 

mengembangkan bahan ajar, guru juga membutuhkan pengetahuan tentang ling- 

kungan di sekitarnya. 

Adapun dalam pengembangan bahan ajar, Tian juga menjelaskan faktor-faktor 

yang harus dipertimbangkan yaitu: kecermatan isi, ketepatan cakupan, ketercer- 

naan bahan ajar, penggunaan bahasa, perwajahan atau pengemasan, ilustrasi dan 

kelengkapan komponen. 
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B. Modul 

Pengertian modul menurut Nasution (2013) adalah: Modul dapat dirumuskan se- 

bagai suatu unit yang lengkap dan berdiri sendiri dan terdiri atas suatu rangkaian 

kegiatan belajar yang disusun untuk membantu siswa mencapai sejumlah tujuan 

yang dirumuskan secara khusus dan jelas. 

Menurut Asyhar (2012) adalah: Modul merupakan sumber pembelajaran yang da- 

pat berfungsi sama dengan pengajar/pelatih pada pembelajaran tatap muka. Oleh 

karena itu, penulisan modul perlu didasarkan pada prinsip-prinsip belajar dan ba- 

gaimana pengajar/pelatih mengajar dan peserta didik menerima pelajaran. 

Pengertian modul menurut Sutikno (2014) adalah: Modul adalah suatu paket be- 

lajar yang berisi satuan konsep tunggal bahan pembelajaran, untuk dipelajari sen- 

diri oleh peserta didik dan jika ia telah menguasainya, baru boleh pindah ke satuan 

paket belajar berikutnya. 

Berdasarkan beberapa pengertian modul di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

modul pembelajaran adalah sumber pembelajaran yang disusun secara sistematis 

dan menarik yang mencakup isi materi, metode, dan evaluasi yang dapat diguna- 

kan secara mandiri untuk mencapai indikator yang telah ditetapkan. 

Modul memiliki karakteristik. Karateristik modul menurut Anwar (2010) dalam 

Asyhar (2012) adalah: 

1. Self instructional, siswa mampu membelajarkan diri sendiri, tidak tergantung 

pada pihak lain. 

2. Self contained, seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi yang 

dipelajari terdapat di dalam satu modul utuh. 

3.  Stand alone, modul yang dikembangkan tidak harus digunakan bersama- sama 

dengan media lain. 

4.  Adaptif, modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi. 

5.  User friendly, modul hendaknya juga memenuhi kaidah akrab bersahabat atau 

akrab dengan pemakainya. 

6. Konsistensi, konsisten dalam penggunaan font, spasi, dan tata letak. 
 

Sebuah modul harus memenuhi kriteria modul yang baik, seperti yang 

diungkapkan oleh Sanjaya (2012), dalam sebuah modul minimal berisi tentang: 
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1. Tujuan yang harus dicapai, yang biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku 

yang spesifik sehingga keberhasilannya dapat diukur; 

2. Petunjuk penggunaan yakni petunjuk bagaimana siswa belajar modul; 

3. Kegiatan belajar, berisi tentang materi yang harus dipelajari oleh siswa; 

4. Rangkuman materi, yakni garis-garis besar materi pelajaran. 

5. Tugas dan latihan; 

6. Sumber bacaan, yakni buku-buku bacaan yang harus dipelajari untuk 

mempelajari untuk memperdalam dan memperkaya wawasan; 

7.  Item-item tes, soal-soal yang harus dijawab untuk melihat keberhasilan siswa 

dalam penguasaan materi pelajaran; 

8. Kriteria keberhasilan, yakni rambu-rambu keberhasilan siswa dalam 

memepelajari modul; 

9. Kunci jawaban. 

 
Menurut Subini dkk (2012), beberapa kelebihan menggunakan modul yaitu se- 

bagai berikut: 1) Modul dapat digunakan sebagai sarana belajar mandiri dan me- 

mudahkan peserta didik memahami materi sesuai dengan kecepatan masing- 

masing; 2) Modul dapat memberikan umpan balik sehingga guru dapat menge- 

tahui kekurangan peserta didik dan segera melakukan perbaikan diri; 3) Modul 

memberikan peserta didik waktu yang cukup untuk menguasai bahan karena bisa 

belajar sendiri di rumah; 4) Pengembangan modul dengan didesain menarik dan 

materi yang mudah dipahami tentu akan menumbuhkan motivasi peserta didik; 

5) Modul bersifat fleksibel, karena materi modul dapat dipelajari oleh peserta di- 

dik dengan cara dan kecepatan yang berbeda, sumber belajar pun dapat ditambah- 

kan dari mana saja seperti buku referensi lain, internet, dan lain-lain. 

Sementara itu menurut Nurdin (2016), ada beberapa kekurangan dari pembelaja- 

ran modul ini adalah : 1) Biaya pengembangan bahan tinggi dan waktu yang dibu- 

tuhkan lama; 2) Menentukan disiplin belajar yang tinggi yang mungkin kurang 

efektif oleh siswa pada umumnya dan siswa pada khusus; 3) Membutuhkan kete- 

kunan yang lebih tinggi dari fasilitator untuk menerus memantau proses belajar 

siswa dan memberi motivasi siswa secara individu setiap waktu siswa membutuh- 

kan. 

Teknik Penulisan Modul Pembuatan modul yang inovatif dibutuhkan cara penyu- 

sunan yang dapat mengembangkan modul menjadi menarik dan menyenangkan 

sehingga memotivasi siswa untuk belajar dan menumbuhkan minat siswa dalam 

belajar. Contoh teknik penulisan modul menurut Abdurrahman (2012) adalah: Pe- 
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nyusunan kerangka modul sebaiknya memilih struktur dan kerangka yang seder- 

hana dan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. 

Kerangka modul umumnya tersusun sebagai berikut: Kata Pengantar, Daftar Isi, 

Tinjauan Umum Modul, Glosarium/Daftar Istilah. Bab I. Pendahuluan ( Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar, Deskripsi, Waktu, Prasyarat, Petunjuk Peng- 

gunaan Modul, Tujuan Akhir); Bab II. Isi Modul (Modul Pembelajaran 1-N) (Tu- 

juan, Uraian Materi, Latihan/Tugas, Rangkuman, Tes formatif, Kunci jawaban tes 

formatif, Umpan balik dan tindak lanjut, Lembar kerja praktik); dan Daftar Pusta- 

ka. 

Berdasarkan pendapat di atas, kerangka modul dapat dideskripsikan sebagai beri- 

kut: 

1. Kata pengantar yang memuat informasi tentang peran modul dalam proses 

pembelajaran. 

2. Daftar isi yang memuat kerangka modul dilengkapi dengan nomor halaman. 
3. Tinjauan umum modul yang menunjukkan kedudukan modul dalam keseluru- 

han program pembelajaran. 

4. Glosarium yang memuat penjelasan tentang arti dari setiap istilah, kata-kata 

sulit dan asing yang digunakan dan disusun menurut urutan abjad. 

5. Pendahuluan yang memuat kompetensi inti, standar kompetensi dan kompeten- 

si dasar yang akan dipelajari pada modul. Pada pendahuluan ini juga mendes- 

kripsikan tentang ruang lingkup isi modul, jumlah waktu yang dibutuhkan 

untuk menguasai kompetensi yang menjadi target belajar, petunjuk pengguna- 

an modul, tujuan akhir yang hendak dicapai siswa setelah menyelasaikan pem- 

belajaran meng-gunakan modul, dan berisi tentang pertanyaan yang akan 

mengukur penguasaan awal siswa terhadap kompetensi yang akan dipelajari 

pada modul ini. 

6. Pembelajaran. 

Pada bagian pembelajaran dalam modul, mencakup bagian- bagian sebagai 
berikut: 

a. Tujuan yang memuat kemampuan yang harus dikuasai siswa dalam pem- 
belajaran menggunakan modul. 

b. Uraian materi yang berisi tentang uraian pengetahuan/konsep/prinsip ten- 

tang kompetensi yang sedang dipelajari. 

c. Tugas atau latihan yang berisi tugas yang bertujuan untuk penguatan pe- 

mahaman terhadap materi yang dipelajari. 

d. Rangkuman yang berisi ringkasan pengetahuan/konsep/prinsip yang ter- 

dapat pada uraian materi. 

e. Tes formatif yang berisi tes tertulis sebagai bahan pengecekan bagi siswa 

dan guru untuk mengetahui sejauh mana penguasaan hasil belajar yang 

telah dicapai. 
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f. Lembar kerja praktik yang berisi petunjuk atau prosedur percobaan suatu 

kegiatan praktikum yang harus dilakukan siswa dalam rangka penguasaan 

kemampuan psikomotorik. 

g. Kunci tes formatif yang berisi jawaban pertanyaan dari tes yang diberikan 

pada setiap kegiatan pembelajaran dan evaluasi pencapaian kompetensi, 

dilengkapi de-ngan kriteria penilaian pada setiap item tes. 

h. Umpan balik dan tindak lanjut yang berisi informasi kegiatan yang harus 

dilakukan peserta didik berdasarkan hasil tes formatifnya. 

7. Daftar pustaka yang memuat semua referensi/pustaka yang digunakan sebagai 

acuan pada saat penyusunan modul 

 
 

C. Pembelajaran berbasis Everyday Life Phenomena 

 
Wahono (2013) berpendapat bahwa IPA merupakan ilmu yang sangat menarik, di- 

mana didalamnya terdapat pelajaran-pelajaran yang membuat kita dapat memaha- 

mi berbagai fenomena alam yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Mengaplikasi- 

kan IPA dalam kehidupan sehari-hari pada pembelajaran dapat membuat peserta 

didik menyadari bahwa banyak sekali contoh aplikasi IPA yang dekat dengan ke- 

hidupannya, pembelajaran berbasis fenomena dapat meningkatkan keterampilan 

berfikir kritis peserta didik (Haristy dkk., 2013; Ardiya dan Winarti, 2013). 

Wan dan Nguyen (2006), menyatakan bahwa membuat ilmu yang relevan dalam 

pembelajaran merupakan aspek penting dalam pendidikan sains. Hal ini melibat- 

kan kemampuan siswa dalam mengamati beberapa contoh dari konteks sehari-hari 

untuk memulai pembelajaran atau menerapkan konsep yang dipelajari ke dalam 

fenomena sehari-hari yang biasa diamati oleh siswa di sekitar mereka. Hal ter- 

sebut sesuai dengan eksistensi kimia menurut Anshory (1996) yang menyatakan 

bahwa “Life is Chemistry” yang artinya kehidupan itu sendiri adalah kimia. Ba- 

nyak fakta yang dapat disampaikan kepada siswa untuk mendukung pernyataan 

bahwa kimia itu penting. Setiap materi pelajaran kimia yang dipelajari oleh siswa 

harus dikaitkan dengan eksistensi kimia dalam kehidupan sehari-hari yang telah 

diidentifikasi pada awal pengenalan pelajaran kimia. Hal tersebut dapat menguat- 

kan minat siswa untuk mempelajari kimia secara berkelanjutan. 
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Kegiatan dalam pembelajaran berbasis fenomena secara umum dijabarkan sebagai 

berikut. 

1. Mengamati fenomena 

 
Kegiatan mengamati fenomena bertujuan untuk meningkatkan keingintahuan sis- 

wa dan mempermudah siswa memahami konsep abstrak. Siswa pada jenjang se- 

kolah menengah sampai perguruan tinggi meng-alami dalam memahami konsep, 

hukum, teori, rumus yang terkait dengan materi yang dipelajari (Basu dkk., 2014). 

Dengan mengamati fenomena sebelum melakukan percobaan, siswa penasaran de- 

ngan masalah yang ditemukan dan lebih terarah dalam melakukan penyelidikan 

secara empiris (Gallagher dkk., 1995; Wong & Day, 2008). Pengenalan konsep 

secara konkrit dapat memudahkan siswa memahami konsep yang terdiri dari de- 

finisi formal (Karplus, 1977). 

2. Menyusun penjelasan/kesimpulan sementara 

 
Menyusun penjelasan/kesimpulan sementara dimaksudkan agar siswa mampu me- 

ngaitkan konsep yang dipelajari dengan pengetahuan awal. Melalui kegiatan ini 

siswa akan menyusun penjelasan tentang fenomena dari pengalaman mereka atau 

teori-teori yang telah mereka ketahui. Melibatkan siswa dalam menyusun penje- 

lasan ilmiah akan meningkatkan pemahaman mereka mengenal ide-ide ilmu sains 

(NRC, 2011). 

3. Melakukan percobaan 

 
Percobaan dilakukan untuk menyelidiki fenomena dan menyusun kesimpulan ber- 

dasarkan temuan yang diperoleh dari percobaan(Rennie, 2005; Pelger dan 

Nilsson, 2015). Melalui percobaan, siswa memperoleh pengalaman langsung & 

bekerja sama untuk menyelidiki kebenaran dari penjelasan yang mereka susun. 

Dengan menerapkan pembelajaran berdasarkan pengalaman siswa diharapkan 

tujuan pendidikan akan tercapai (Dewey, 1938) 
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4. Menyusun penjelasan/kesimpulan 

 
Penarikan kesimpulan berdasarkan pengalaman langsung melalui proses panjang 

dalam otak manusia untuk menganalisis setiap informasi yang saling berkaitan 

(Lawson, 2004). Penyusunan kesimpulan diawali dengan mencari dan mengevalu- 

asi bukti empiris sehingga diperoleh kesimpulan yang valid. Kegiatan ini bertu- 

juan mencocokkan penjelasan awal dan bukti yang diperoleh dari percobaan. Pen- 

jelasan seharusnya didukung oleh konsep dan teori sehingga siswa layaknya ilmu- 

wan dapat mempertahankan pendapatnya ketika mengkomunikasikan hasil per- 

cobaan (NRC, 2012). 

5. Memberikan alasan 

 
Kegiatan ini dilakukan untuk melatih siswa berargumen agar siswa menalar secara 

eksplisit. Kemampuan penalaran dibutuhkan untuk membangun penjelasan ilmiah 

(Sutopo dan Waldrip, 2014). Siswa belajar untuk mengkritik & mengevaluasi ha- 

sil temuan mereka dalam memperoleh informasi sesuai dengan kebenaran ilmiah 

(NRC, 2011). Pembelajaran yang kurang eksplisit dalam menghubungkan 13 

pengetahuan dengan penalaran ilmiah akan sangat sedikit meningkatkan kemam- 

puan yang dibutuhkan, walaupun pembelajaran tersebut berbasis inquiry yang 

melatih siswa kerja ilmiah (Moore dan Rubbo, 2012; Ding dkk., 2016). 

 

D. Analisis Konsep 

 
Herron dkk. (Fadiawati, 2011) berpendapat bahwa belum ada definisi tentang 

konsep yang diterima atau disepakati oleh para ahli, biasanya konsep disamakan 

dengan ide. Markle & Tieman (Fadiawati, 2011) mendefinisikan konsep sebagai 

sesuatu yang sungguh-sungguh ada. Lebih lanjut lagi, Herron dkk. (Fadiawati, 

2011) mengemukakan bahwa analisis konsep merupakan suatu prosedur yang di- 

kembangkan untuk menolong guru dalam merencanakan urutan-urutan pengajaran 

bagi pencapaian konsep. Prosedur ini telah digunakan secara luas oleh Markle & 

Tieman serta Klausemer dkk. Analisis konsep dilakukan melalui tujuh langkah, 

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

kritis, atribut variabel, posisi konsep, contoh, & non contoh. 
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Konsep-konsep kimia dikelompokkan berdasarkan atribut-atribut konsep menjadi 

6 kelompok yaitu : 

1. Konsep konkrit, yaitu konsep yang contohnya dapat dilihat 

2. Konsep abstrak, yaitu konsep yang contohnya tak dapat dilihat 

3. Konsep dengan atribut kritis yang abstrak, namun contohnya dapat dilihat 

4. Konsep yang berdasarkan suatu prinsip 

5. Konsep yang melibatkan penggambaran simbol 

6. Konsep yang menyatakan suatu sifat. 
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Tabel 1 : Analisis konsep 
 

 

 
Label 

Konsep 
(1) 

Definisi Konsep 

(2) 

Jenis 

Konsep 
(3) 

Atribut Posisi Konsep 
Contoh 

(9) 

Non Contoh 

(10) Kritis 
(4) 

Variabel 
(5) 

Superordinat 

(6) 

Koordinat 
(7) 

Subordinat 

(8) 

Larutan Campuran homogen 

yang terdiri dari dua 

zat atau lebih, dimana 

salah satunya 

bertindak sebagai zat 

terlarut sedangkan 

yang lainnya sebagai 

zat pelarut dan 

mempunyai sifat 

dapat menghantarkan 

listrik (elektrolit) atau 

tidak dapat 

menghantarkan listrik 

(non elektrolit). 

 

 

 

 

 

Konsep 

Konkrit 

 Larutan 

elektroli 

 Larutan 

non 

elektrolit 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sifat 

menghantar 

kan listrik 

Campuran Suspense 

Koloid 
Larutan 

elektrolit 

Larutan non 
elektrolit 

Larutan 

asam basa 

Larutan 

garam 

Larutan 
penyangga 

 
 

 

 
 

Larutan garam   Susu 

  Air dan 

pasir 

Larutan 

elektrolit 

Larutan yang dapat 

menghantarkan listrik, 

ditandai dengan 

timbulnya gelembung 

gas serta nyala lampu 

pada elektrolittester 

yang dapat bersifat 

elektrolit kuat atau 

elektrolit lemah 

 

 

Konsep 

Konkrit 

  Jumlah ion 

 Kerapatan 
ion 

 

 

 
 

 

Larutan Larutan 

non 

elektrolit 

Larutan 

elektrolit 

kuat 

Larutan 

elektrolit 

lemah 

 Larutan NaCl 

 Larutan HCl 

 Larutan H2SO4 

 Air 

 Larutan 
Gula 

 

 

 

 
 

1
4
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20 

 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Larutan 

elektrolit 

kuat 

Larutan yang 

dapat 

menghantarkan 

listrik ditandai 

dengan 

timbulnya 

gelembung gas 

dan nyala lampu 

yang terang pada 

elektrolittester 

 

Konsep 

Konkrit 

Larutan 

elektrolit 

kuat 

Konsentrasi 

larutan 

Jumlah ion 

Kerapatan 

ion 

Larutan 

elektrolit 

Larutan 

elektrolit 

lemah 

  Larutan NaCl 

 Larutan HCl 
 

 
 

 

 

 Urea 

 Larutan 

gula 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Larutan 

elektrolit 

lemah 

Larutan yang 

dapat 

menghantarkan 

listrik ditandai 

dengan 

timbulnya 

gelembung gas 

dan nyala lampu 

yang redup atau 

hanyatimbul 

gelembung gas 

pada 

elektrolittester 

 
 

Konsep 

Konkrit 

Larutan 
elektrolit 

lemah 

Konsentrasi 
larutan 

 Jumlah ion 

Kerapatan 
ion 

Derajat 

ionisasi ( α ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Larutan 

elektrolit 

Larutan 
elektrolit 
kuat 

 Larutan 

CH3COOH 

Alkohol 

1
5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Larutan 

non 

elektrolit 

Larutan yang 

tidak dapat 

menghantarkan 

listrik, ditandai 

dengan lampu 

tidak menyala 

dan tidak adanya 

gelembung gas 

pada 

elektrolittester. 

Konsep 
Konkrit 

Larutan non 

elektrolit 

 Larutan Larutan 

elektrolit 

  Urea 

 Larutan gula 

 Alkohol 

 Larutan 

HCl 

 Larutan 
NaCl 

1
6
 



 

 

 

 

 
 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 
A. Metode Penelitian 

 
Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) yang 

menghasilkan produk berupa modul pembelajaran kimia berbasis everyday life 

phenomena pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Menurut Sukma- 

dinata (2015) penelitian dan pengembangan atau research and development 

(R&D) merupakan metode atau pendekatan penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema penelitian dan pengembangan oleh Borg & Gall 

 
Berdasarkan langkah-langkah penelitian pengembangan sesuai yang dikemukakan 

oleh Borg & Gall (Sukmadinata, 2015), dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Penelitian dan Pengumpulan Informasi Awal (Research and Information Col- 

lecting), termasuk dalam langkah ini antara lain studi literatur yang berkaitan 

dengan permasalahan yang ada di sekolah. 
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2. Perencanaan (Planning), dalam langkah ini dilakukan perumusan masalah be- 

serta solusi yang dalam hal ini adalah penentuan produk yaitu modul meng- 

interpretasikan gambar teknik serta menentukan tujuan yang akan dicapai 

dalam pengembangan modul berdasarkan rumusan masalah. 

3. Pengembangan Format Produk Awal (Develop Preliminary Form of Product), 

yaitu mengembangkan bentuk permulaan dari modul yang dibuat. Dalam pe- 

laksanaan langkah ini yaitu dengan menggunakan data-data yang telah ter- 

kumpul sebagai bahan dalam proses pembuatan modul. Data yang digunakan 

antara lain silabus menginterpretasikan gambar teknik, Dasar Kompetensi dan 

Kompetensi Kejuruan, materi Gambar Teknik dan prosedur pembuatan bahan 

ajar berupa modul pembelajaran. Desain dan penyusunan modul dilakukan 

setelah data dan bahan telah terkumpul. 

4. Uji Coba Awal (Preliminary Field Testing), yaitu melakukan uji coba lapangan 

awal dalam skala terbatas. Desain dan modul sementara yang telah disusun 

diajukan kepada validator ahli materi pembelajaran untuk dilakukan analisis. 

5. Revisi Produk (Main Product Revision), yaitu melakukan perbaikan terhadap 

modul awal yang dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal. Perbaikan ini 

mungkin dilakukan lebih dari satu kali, sesuai dengan hasil yang ditunjukkan 

dalam uji coba awal skala terbatas, sehingga diperoleh draft modul utama yang 

siap diuji coba lebih luas. 

6. Uji Coba Lapangan (Main Field Testing), uji coba utama/luas yang melibatkan 

siswa. 

7. Revisi Produk (Operational Product Revision), yaitu melakukan perbaikan 

atau penyempurnaan terhadap hasil uji coba lebih luas, sehingga modul yang 

dikembangkan sudah merupakan desain model operasional yang siap 

divalidasi. 

8. Operational Field Testing, yaitu langkah validasi terhadap modul yang telah 

dihasilkan. 

9. Revisi Produk Akhir (Final Product Revision), yaitu melakukan perbaikan 

akhir terhadap modul yang dikembangkan untuk menghasilkan produk akhir 

(Final). 
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10. Dissemination and Implementation, yaitu menyampaikan hasil uji coba 

kepada siswa yang telah dianalisis dan direvisi menghasilkan materi belajar 

berupa modul pembelajaran yang baku untuk selanjutnya dapat dilakukan 

produksi masal sebagai bahan belajar siswa. 

 
 

B. Sumber Data Penelitian 

 
Sumber data pada penelitian ini adalah guru mata pelajaran kimia dan siswa-siswi 

SMA kelas XI IPA yang sudah mendapatkan pokok bahasan larutan elektrolit dan 

non elektrolit. Pada tahap penelitian dan pengumpulan data, yang menjadi sumber 

data adalah 3 guru mata pelajaran kimia dan 33 siswa-siswi kelas XI IPA yang 

tersebar di SMA Negeri 1 Bandar Surabaya, SMA Negeri 1 Kalirejo dan SMA YP 

Unila Bandarlampung. Data diperoleh dengan cara wawancara dan sebar angket 

guru serta siswa pada sekolah tersebut. Sedangkan pada tahap uji coba lapangan 

awal, yang menjadi sumber data adalah 3 guru mata pelajaran kimia dan 15 siswa- 

siswi di SMA YP Unila Bandarlampung. Data diperoleh dengan cara pengisian 

angket respon oleh guru dan siswa. 
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     2. Perancangan 

Produk 

- Analisis KI-KD Indikator 

- Analisis Konsep 

- Analisis Silabus 

- Pembuatan RPP 

- Mengkaji mengenai modul dan 

penelitian terkait 

- Pengembangan modul berbasis 

everyday life phenomena 

Rencana Pengembangan Produk 

3. Pengembangan 

Produk 

 

 

 

C. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 
Adapun alur penelitian dalam pengembangan modul,yaitu pada Gambar 2 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Prosedur Penelitian pengembangan pengembangan modul 

Revisi Produk 

Penyusunan draf instrumen Penyusunan draf modul 

Validasi Ahli 

- Wawancara guru dan pengisian 

angket oleh siswa di 3 SMA 

mengenai penggunaan modul 

yang digunakan pada materi 

larutan elektrolit dan non 

elektrolit 

- Analisis modul yang 

digunakan oleh guru dan siswa 

Pengumpulan Data 

1. Penelitian dan 

pengumpulan informasi 

Studi Pendahuluan Studi Kepustakaan 

Respon Siswa 

4. Uji Coba 

Lapangan 

Uji Coba Produk Secara Terbatas 

Respon Guru 

Potensi dan Masalah 

Pengembangan Draf Produk 

Revisi Produk 

Produk Hasil Revisi 
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Berdasarkan alur penelitian di atas, maka dapat dijelaskan langkah-langkah yang 

dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Potensi dan masalah 

 
Tahap pertama dari penelitian ini adalah potensi dan masalah. Penelitian dapat 

berawal dari adanya potensi atau masalah. 

2. Pengumpulan data 

 
Tujuan dari penelitian dan pengumpulan data adalah untuk menghimpun data ten- 

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

yang dikembangkan. Tahap penelitian dan pengumpulan data terdiri atas studi li- 

teratur dan studi lapangan, sebagai berikut: 

a) Studi kepustakaan 

 
Studi literatur dilakukan dengan cara analisis terhadap materi larutan elektrolit 

dan non elektrolit yang meliputi KI, KD, analisis konsep, silabus, dan RPP, serta 

mengkaji teori mengenai modul dan produk penelitian sejenis yang berbentuk do- 

kumen-dokumen hasil penelitian atau hasil evaluasi. Hasil dari kajian akan men- 

jadi acuan dalam pengembangan modul pada materi larutan elektrolit dan non 

elektrolit. 

b) Studi lapangan 

 
Studi lapangan bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta di lapangan mengenai 

penggunaan modul di sekolah. Sumber data pada tahap ini diperoleh dari 2 SMA 

Negeri di Lampung SMA N 1 Kalirejo dan SMA N 1 Bandar Surabaya, serta satu 

sekolah swasta yaitu SMA YP Unila Bandarlampung. Pengumpulan data dilaku- 

kan dengan mewawancarai masing-masing 1 guru kimia dan pengisian kelas XI 

IPA. 

3. Perancangan produk 

 
Setelah dilakukan studi lapangan dan memperoleh hasil berupa pengisian angket 

dan wawancara yang telah dilakukan terhadap guru dan siswa, maka tahap selan- 
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jutnya yaitu perencanaan atau perancangan dan pengembangan produk. Hasil dari 

studi lapangan yang telah dilakukan diolah terlebih dahulu dan selanjutnya digu- 

nakan sebagai acuan dalam perancangan dan pengembangan modul larutan elek- 

trolit dan non elektrolit berbasis everyday life phenomena. Menurut Sukmadinata 

(2015), rancangan produk yang dikembangkan minimal mencakup (1) siapa peng- 

guna dari produk tersebut dan (2) deskripsi komponen-komponen produk dan 

penggunaannya. Adapun pengguna produk ini adalah guru kimia dan siswa kelas 

X IPA. Hal-hal yang dilakukan dalam perancangan produk ini adalah: 

1) Mengembangkan silabus, membuat analisis konsep, dan membuat RPP 

untuk materi larutan elektrolit dan non elektrolit 

2) Merancang prosedur praktikum sederhana. Sebelum merancang prosedur prak- 

tikum sederhana, peneliti menentukan materi-materi yang da-pat dilakukan dan 

yang tidak dapat dilakukan praktikum berdasarkan studi lapangan. Prosedur 

praktikum yang akan dirancang pada peneliti-an ini merupakan hasil kajian 

dari beberapa literatur dan disesuaikan pula dengan kondisi SMA. 

3) Membuat konsep modul. Pada tahapan ini yang dilakukan adalah menentukan 

nama modul, pemilihan orientasi yang sesuai dengan materi larutan elektrolit 

dan non elektrolit dekat dengan kehidupan sehari-hari, menentukan kegiatan- 

kegiatan yang akan dilakukan, keterampilan proses yang hendak dilatihkan, 

dan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan dihadirkan dalam modul. 

4) Menyusun modul. Setelah rancangan awal dibuat, maka dilakukanlah penyu- 

sunan modul. Pada tahapan ini yang akan dilakukan adalah, pembuatan tabel, 

pemilihan jenis dan ukuran huruf, serta menyesuaikan tata letak bagian-bagian 

dari modul. 

5) Membuat bagian-bagian pelengkap modul. Bagian-bagian pelengkap modul ini 

terdiri dari cover luar, cover dalam, kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka, 

dan cover belakang. 

4. Validasi produk 

 
Validasi produk dilakukan dengan meminta beberapa pakar atau tenaga ahli yang 

sudah berpengalaman untuk menilai produk. Hal ini meminta bantuan salah satu 

dosen pendidikan kimia untuk mengujinya. 
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Validasi ahli meliputi aspek konstruksi, keterbacaan, dan kesesuaian isi modul de- 

ngan materi. Validasi dilakukan dengan memberikan modul berbasis everyday life 

phenomena yang telah dikembangkan beserta angket ke validator, lalu meminta 

validator untuk memberikan penilaian tentang modul tersebut dengan mengisi 

angket yang tersedia dan menuliskan saran untuk perbaikannya pada kolom yang 

telah disediakan. 

5. Revisi produk 

 
Setelah melakukan validasi oleh pakar atau tenaga ahli pada tahap validasi pro- 

duk, maka akan dapat diketahui kelemahan dan kekurangan dari modul yang telah 

disusun, selanjutnya dilakukanlah perbaikan produk sesuai dengan masukan dari 

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

nya, mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing hasil revisi modul berbasis 

everyday life phenomena pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit sehingga 

produk hasil revisi tersebut dapat diuji cobakan lapangan awal. 

6. Uji coba produk 

 
Setelah dihasilkan modul berbasis everyday life phenomena pada materi larutan 

elektrolit dan non elektrolit yang telah divalidasi oleh ahli dan telah direvisi, dila- 

kukan uji coba produk pada 3 orang guru kimia dan 15 siswa kelas XI IPA. Uji 

coba ini dimaksudkan untuk mengetahui respon guru dan siswa terhadap modul 

hasil pengembangan. Adapun aspek pada modul yang dinilai adalah kesesuaian 

isi, keterbacaan, dan konstruksi untuk dimintai respon dari guru serta aspek keter- 

bacaan dan kemenarikan untuk dimintai respon dari siswa. Teknik uji ini menggu- 

nakan angket respon guru dan respon siswa. 

7. Revisi produk 

 
Tahap akhir yang dilakukan pada penelitian ini adalah revisi produk dan penyem- 

purnaan modul berbasis everyday life phenomena pada materi larutan elektrolit 

dan non elektrolit. Revisi dilakukan berdasarkan hasil respon guru meliputi hasil 

uji kesesuaian isi , keterbacaan, dan konstruksi oleh guruserta aspek keterbacaan 

dan kemenarikan oleh respon siswa. Selanjut-nya mengkonsultasikan hasil revisi 
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dengan dosen pembimbing. Hasil revisi tersebut merupakan produk akhir dari pe- 

ngembangan modul berbasis everyday life phenomena pada materi larutan elek- 

trolit dan non elektrolit. 

 

D. Instrumen penelitian 

 
Instrumen merupakan sesuatu yang mempunyai kedudukan sangat penting, karena 

instrumen akan dapat menentukan kualitas data yang dikumpulkan (Arikunto, 

2008). Instrumen penelitian digunakan untuk menilai modul yang dikembangkan, 

yaitu modul larutan elektrolit dan non elektrolit. Instrumen yang digunakan da- 

lam penelitian ini terbagi atas instrumen pada studi pendahuluan, instrumen pada 

validasi ahli, dan instrumen pada studi uji coba terbatas. 

1. Instrumen pada studi pendahuluan 

Instrumen pada studi pendahuluan terdiri dari lembar angket analisis kebutuhan 

pengembangan produk untuk guru dan lembar angket analisis kebutuhan pengem- 

bangan produk untuk siswa. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

a. Angket analisis kebutuhan pengembangan produk untuk guru 

 
Lembar angket analisis kebutuhan pengembangan produk untuk guru digunakan 

untuk memperoleh informasi berupa fakta-fakta dilapangan terkait: (1) bahan 

ajar yang digunakan di sekolah; (2) pemahaman guru terkait pembelajaran kimia 

berbasis everyday life phenomena; (3) guru yang sudah menggunakan modul 

pada pembelajaran kimia; (4) modul yang digunakan mem- bangun konsep da- 

lam fenomena di kehidupan sehari-hari atau tidak; (5) modul/bahan ajar yang 

digunakan sudah mengacu KI KD atau belum; (6) modul/bahan ajar yang digu- 

nakan sudah sesuai karakteristik modul atau belum; (7) mengetahui modul se- 

perti apa yang diharapkan oleh guru sebagai bahan ajar yang akan digunakan 

oleh peserta didik. Selain itu, angket ini digunakan untuk memberi masukan 

dalam modul berbasis everyday life phenomena pada materi larutan elektrolit 

dan non elektrolit yang akan dikembangkan. 
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Pada angket ini, responden dapat merespon dengan cara memberi tanda centang di 

kolom yang telah disediakan sesuai dengan poin pertanyaannya. Selain itu, res- 

ponden dapat memberikan komentar yang diperlukan pada kolom terakhir di 

setiap poin pertanyannya. Setelah responden mengisi angket analisis kebutuhan, 

langkah selanjutnya adalah menghitung skor total pada setiap poin untuk menge- 

tahui persentase akhir dari poin tersebut. Sehingga ada kesimpulan yang diperoleh 

berdasarkan hasil angket analisis kebutuhan pengembangan produk untuk guru. 

b. Angket analisis kebutuhan pengembangan produk untuk siswa 

 
Lembar angket untuk peserta didik digunakan untuk memperoleh informasi be- 

rupa fakta-fakta di lapangan terkait: (1) bahan ajar yang digunakan di sekolah; 

(2) modul/ bahan ajar yang digunakan untuk belajar di sekolah; (3) modul yang 

digunakan mem- bangun konsep dalam fenomena di kehidupan sehari-hari atau 

tidak; (4) modul/bahan ajar yang digunakan memiliki tampilan yang menarik 

atau belum; (5) modul/bahan ajar menggunakan bahasa yang mudah dipahami 

atau tidak. Selain itu, angket ini digunakan untuk memberi masukan dalam 

modul berbasis everyday life phenomena pada materi larutan elektrolit dan non 

elektrolit yang akan dikembangkan. 

 

Pada angket ini, responden dapat merespon dengan cara memberi tanda centang di 

kolom yang telah disediakan sesuai dengan poin pertanyaannya. Selain itu, res- 

ponden dapat memberikan komentar yang diperlukan pada kolom terakhir di 

setiap poin pertanyannya. Setelah responden mengisi angket analisis kebutuhan, 

langkah selanjutnya adalah menghitung skor total pada setiap poin untuk menge- 

tahui persentase akhir dari poin tersebut. Sehingga ada kesimpulan yang diperoleh 

berdasarkan hasil angket analisis kebutuhan pengembangan produk untuk siswa. 

 

2. Instrumen pada validasi ahli 

 
Instrumen yang digunakan pada validasi ahli meliputi instrumen validasi kesesu- 

aian isi, konstruksi, dan keterbacaan. Adapun penjelasannya sebagai berikut : 
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a. Instrumen validitas kesesuaian isi 

Instrumen validitas isi disusun untuk mengetahui kesesuaian isi modul dengan 

kurikulum, KI dan KD, serta kesesuaian isi materi dengan modul (kecakupan 

materi). Pada instrumen ini, dilengkapi petunjuk pengisian instrumen, kolom per- 

nyataan dan skor yang sudah ditentukan serta harus diberikan responden setiap 

poinnya. Skala skor yang digunakan pada instrumen ini adalah 1 (tidak sesuai) 

dan 2 (sesuai). Selain itu, responden dapat memberikan komentar yang diperlukan 

pada kolom terakhir di setiap poin pertanyannya. Setelah responden mengisi ins- 

trumen validitas isi, langkah selanjutnya adalah menghitung skor total pada setiap 

poin untuk mengetahui persentase akhir dari poin tersebut. Sehingga, ada kesim- 

pulan yang diperoleh berdasarkan hasil dari validitas kesesuaian isi ini, dan dapat 

dijadikan sebagai masukan dalam pengembangan atau revisi pada modul pada 

materi larutan elektrolit dan non elektrolit. 

b. Instrumen konstruksi 

Instrumen konstruksi digunakan untuk mengetahui konstruksi modul sesuai for- 

mat dan kesesuaian dengan isi modul. Pada instrumen ini, dilengkapi petunjuk 

pengisian instrumen, kolom pernyataan dan skor yang sudah ditentukan serta 

harus diberikan responden setiap poinnya. Skala skor yang digunakan pada ins- 

trumen ini adalah 1 (tidak setuju), 2 (kurang setuju) dan 3 (setuju). Selain itu, 

responden dapat memberikan komentar yang diperlukan pada kolom terakhir di 

setiap poin pertanyannya. Setelah responden mengisi instrumen validitas isi, lang- 

kah selanjutnya adalah menghitung skor total pada setiap poin untuk mengetahui 

persentase akhir dari poin tersebut. Sehingga, ada kesimpulan yang diperoleh ber- 

dasarkan hasil dari validitas konstruksi ini, dan dapat dijadikan sebagai masukan 

dalam pengembangan atau revisi pada modul pada materi larutan elektrolit dan 

non elektrolit. 

c. Instrumen validitas keterbacaan 

Instrumen validaditas keterbacaan digunakan untuk mengetahui tingkat keterba- 

caan modul hasil dari pengembangan pada materi larutan elektrolit dan non elek- 

trolit. Aspek keterbacaan berkaitan dengan kemudahan membaca, kemanarikan 

dan pemahaman. 
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Pada instrumen ini, dilengkapi petunjuk pengisian instrumen, kolom pernyataan 

dan skor yang sudah ditentukan serta harus diberikan responden setiap poinnya. 

Skala skor yang digunakan pada instrumen ini adalah 1 (tidak setuju), 2 (kurang 

setuju) dan 3 (setuju). Selain itu, responden dapat memberikan komentar yang 

diperlukan pada kolom terakhir di setiap poin pertanyannya. Setelah responden 

mengisi instrumen validitas isi, langkah selanjutnya adalah menghitung skor total 

pada setiap poin untuk mengetahui persentase akhir dari poin tersebut. Sehingga, 

ada kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil dari validitas konstruksi ini, dan 

dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengembangan atau revisi pada modul 

pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit. 

d. Instrumen pada uji coba terbatas 

 
Instrumen yang digunakan pada uji coba terbatas terdiri dari instrumen validasi 

kesesuaian isi, konstruk, dan keterbacaan yang divalidasi oleh satu validator. Hasil 

revisi instrumen ini digunakan untuk validasi produk dan hasil revisi produk ter- 

sebut diuji cobakan di pelaksanaan pembelajaran dan pemberian angket pada 

guru. Angket tanggapan guru tersebut berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan 

untuk menilai aspek kesesuaian isi terhadap KI-KD, Indikator, konstruksi, dan 

keterbacaan. Hasil uji tersebut digunakan sebagai referensi terhadap pengemba- 

ngan bahan ajar berupa modul kimia berbasis everday life phenomena pada materi 

larutan elektrolit dan non elektrolit Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

(1) Instrumen penilaian guru 

Instrumen ini berbentuk angket tanggapan guru berisi validitas isi, konstruksi, 

serta validitas keterbacaan terhadap modul yang dikembangkan. Pada segi kese- 

suaian isi terdiri atas kesesuaian isi dengan KI- KD serta kesesuaian isi. Pada segi 

konstruksi terdiri atas kesesuaian tampilan modul hasil pengembangan pada ma- 

teri larutan elektrolit dan non elektrolit. Pada angket ini juga dilengkapi dengan 

kolom komentar yang dimaksudkan memberikan ruang kepada guru bila terdapat 

masukan untuk bahan pertimbangan perbaikan modul. 
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(2) Instrumen respon siswa 

Instrumen respon siswa berupa angket yang berisi aspek keterbacaan pada modul. 

Pada segi keterbacaan dilihat dari kesesuaian penggunaan ukuran dan jenis huruf, 

penggunaan kalimat dan bahasa yang sesuai, serta tata letak bagian-bagian modul. 

Instrumen ini dilengkapi dengan kolom untuk menuliskan tanggapan, saran, serta 

masukan terhadap perbaikan modul. 

 

E. Teknik analisis data 

 
1. Teknik analisis data hasil wawancara dan angket 

 
Teknik analisis data hasil wawancara pada studi pendahuluan dilakukan dengan 

cara: 

a. Mengklasifikasi data yang bertujuan untuk mengelompokkan jawaban ber- 

dasarkan pertanyaan wawancara dan angket. Pada tahap ini setiap poin 

pertanyaan di kelompokkan berdasarkan skor yang diperoleh. 

b. Melakukan tabulasi data yang telah diklasifikasikan berdasarkan poin 

pertanyaan pada angket dari keseluruhan responden. 

c. Menghitung persentase jawaban yang bertujuan untuk melihat besarnya persen- 

tase setiap jawaban dari pertanyaan sehingga data yang diperoleh dapat dianali- 

sis sebagai temuan. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase 

responden setiap item adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

%J in = Persentase pilihan jawaban-i 

∑ Ji = Jumlah responden yang menjawab-i 

N = Jumlah seluruh responden (Sudjana, 2005) 
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2. Teknik analisis data angket hasil validasi ahli, tanggapan guru dan 

siswa 

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

angket tanggapan guru dan angket tanggapan siswa terhadap modul yang 

dikembangkan. Adapun kegiatan dalam teknik analisis data angket dilakukan 

dengan cara : 

a. Mengkode atau klasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan jawaban 

berdasarkan pertanyaan angket. Pada tahap ini, dibuat kolom yang berisi 

tentang substansi-substansi yang hendak diukur, pernyataan-pernyataan yang 

menjadi alat ukur substansi tersebut serta kode jawaban setiap pertanyaan 

tersebut dan rumusan jawabannya. 

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

untuk memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban 

berdasarkan pertanyaan angket dan banyaknya responden (pengisi angket). 

c. Memberi skor jawaban responden. 

Tabel 2. Penskoran pada angket berdasarkan skala Likert 

 
No Pilihan Jawaban Skor 

1. Setuju (S) 3 

2. Kurang Setuju (KS) 2 

3. Tidak Setuju (TS) 1 

 
d. Mengolah jumlah skor jawaban responden 

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

(1) Skor untuk pernyataan Setuju (S) Skor = 3 x jumlah responden 

(2) Skor untuk pernyataan Kurang Setuju (KS) Skor = 2 x jumlah responden 

(3) Skor untuk pernyataan Tidak Setuju (TS) Skor = 1 x jumlah responden 

e. Menghitung persentase skor angket pada setiap item dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 
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f. Tingkat kesesuaian isi,   konstruk,   dan keterbacaan   modul berbasis 

everyday life phenomena dengan rumus sebagai berikut : 
 

Keterangan : 

 
% = Rata-rata persentase angket-i 

∑%Xin = Jumlah persentase angket-i 

N = Jumlah pertanyaan angket (Sudjana, 2005) 

 
 

g. Menafsirkan persentase jawaban pernyataan secara keseluruhan dengan 

menggunakan tafsiran berdasarkan Arikunto (2008) pada Tabel 3. 

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 

 
h. Menafsirkan kriteria validasi ahli analisis persentase produk hasil validasi 

ahlidengan menggunakan tafsiran Arikunto (2010). 
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Tabel 4. Kriteria validasi analisis persentase 
 

Persentase (%) Tingkat kevalidan Keterangan 

76 - 100 Valid Layak/tidak perlu direvisi 

51 - 75 Cukup valid Cukup layak/revisi sebagian 

26 - 50 Kurang valid Kurang layak/revisi sebagian 

<26 Tidak valid Tidak layak/revisi total 
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