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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemampuan Dasar Mengajar Kimia (KDMK) merupakan mata kuliah 

pada semester V Program Studi (Prodi) Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah (UM) Pontianak. 

Pembelajaran KDMK dilakukan melalui dua cara yaitu pemberian materi dan 

praktik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan dosen pengampu 

mata kuliah KDMK, diketahui bahwa masih kurang lengkapnya bahan ajar yang 

digunakan sehingga terkadang setelah mempelajari materi pembelajarannya, 

mahasiswa kesulitan mengimplementasikan teori tersebut pada saat latihan 

mengajar. Bahan ajar yang digunakan adalah berupa handout yang dicetak dari 

power point yang telah disiapkan oleh dosen pengampu mata kuliah. Namun 

handout tersebut memuat materi yang sangat ringkas sehingga kurang 

memberikan informasi lengkap bagi mahasiswa untuk dapat memahami materi 

sepenuhnya (Lampiran A2). 

Hasil wawancara dengan enam mahasiswa semester VIII dan VI UM 

Pontianak yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah diperoleh informasi 

bahwa bahan ajar yang digunakan, yaitu handout dirasa belum cukup untuk 

digunakan sebagai satu-satunya bahan ajar dalam proses pembelajaran. Di 

samping itu mahasiswa juga sangat jarang melakukan demonstrasi dan 

eksperimen yang merupakan keterampilan yang harus dimiliki calon guru kimia 

pada saat mahasiswa melakukan praktik mengajar. Mahasiswa memerlukan 

suatu bahan ajar yang memuat informasi mengenai materi dan penjelasan yang 

lebih rinci serta dapat digunakan kapan saja. Hal tersebut dikarenakan KDMK 

merupakan mata kuliah yang sangat penting bagi calon guru kimia karena dalam 

KDMK akan diajarkan mengenai dua keterampilan mengajar khusus kimia, 

yaitu keterampilan melakukan metode demonstrasi dan keterampilan melakukan 

metode eksperimen (Lampiran A1). 
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Bahan ajar yang hanya berupa handout tersebut belum dapat memenuhi 

kebutuhan mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah KDMK sehingga 

diperlukan sebuah pengembangan bahan ajar yang lebih lengkap. Salah satu 

bahan ajar yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu modul. 

Modul merupakan sebuah alat pembelajaran yang lengkap dan berpusat pada 

peserta didik (Prastowo, 2015). Proses pembelajaran di Perguruan Tinggi tidak 

hanya berfokus pada pemberian materi, topik, maupun konsep-konsep yang 

strategis, namun juga harus memberikan pengalaman belajar yang 

memungkinkan berkembangnya kemandirian mahasiswa dalam proses 

pembelajaran (Melisa, 2015). Modul merupakan  salah satu sumber belajar yang 

berbasis cetakan yang dirancang untuk belajar secara mandiri oleh peserta 

pembelajaran (Mi’rojiyah, 2016). Kelebihan dari modul yaitu dapat membantu 

dan mendorong pembacanya untuk mampu belajar mandiri dan tidak bergantung 

pada media lain dalam penggunaannya (Mi’rojiyah, 2016). Kelebihan modul 

yang lainnya yaitu peserta didik dapat melakukan pembelajaran tanpa harus 

bertatap muka dengan guru/dosen, peserta didik dapat belajar sesuai dengan 

waktu dan kecepatan belajar , serta dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan 

dalam pencapaian kompetensi yang ada dalam modul (Prastowo, 2015). 

Pengembangan modul dalam pembelajaran telah banyak dilakukan, 

seperti yang dilakukan oleh Fitriyati, dkk (2015) yang melakukan penelitian 

berjudul Pengembangan Modul Berbasis Riset Pada Mata Kuliah Bioteknologi. 

Modul ini dikatakan layak dengan hasil validasi ahli materi sebesar 90,91%, 

validasi ahli media sebesar 95,83%, dan uji kelompok kecil 89,89%. Kemudian 

Sa’diyah, dkk (2015) melakukan Pengembangan Modul Bioteknologi 

Lingkungan Berbasis Penelitian Mata Kuliah Bioteknologi Untuk Mahasiswa S1 

Universitas Negeri Malang. Modul ini dikatakan layak dengan persentase 

validasi ahli media 79,17%, validasi ahli materi 96%, hasil uji keterbacaan 

90,84%, dan hasil uji keefektifan 0,68 yang berkategori sedang. Khumairah, dkk 

(2015) melakukan Pengembangan Modul Kimia Dasar Materi Termokimia 

Berbasis Keterampilan Berpikir Kritis Untuk Mahasiswa Program Studi 
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Pendidikan Kimia dengan hasil kevalidan sebesar 4,3 (sangat valid) dan 

kepraktisan sebesar 4,5 (sangat praktis).  

Penelitian yang dilakukan adalah berupa pengembangan modul 

keterampilan dasar mengajar kimia dengan  materi keterampilan melakukan 

demonstrasi dan keterampilan melakukan eksperimen, yang berbasis pendekatan 

saintifik. Keterampilan dasar mengajar (teaching skills) merupakan kemampuan 

atau keterampilan yang bersifat khusus (most specific instructional behaviors) 

yang harus dimiliki oleh guru, dosen, atau instruktur agar dapat melaksanakan 

tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional (Aprilia, 2014). Artinya, 

keterampilan dasar mengajar merupakan hal yang berkenaan dengan beberapa 

keterampilan atau kemampuan yang bersifat mendasar dan harus dikuasai oleh 

tenaga pengajar dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Dalam hal ini 

keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki adalah keterampilan 

melakukan metode demonstrasi dan keterampilan melakukan metode 

eksperimen. 

Kedua keterampilan tersebut penting untuk dikuasai calon guru kimia 

karena pada materi pembelajaran kimia banyak terdapat konsep-konsep yang 

bersifat abstrak dan merupakan mata pelajaran yang secara khusus baru 

dipelajari pada tingkat SMA/MA. Sehingga keterampilan melakukan 

eksperimen dan demonstrasi penting dilakukan untuk dapat membuktikan teori-

teori secara laboratoris dan juga untuk dapat menganalogikannya dalam 

kehidupan sehari-hari (Saputri, dkk., 2013) 

Materi keterampilan melakukan metode demonstrasi dan keterampilan 

melakukan metode eksperimen ini sesuai jika diterapkan menggunakan 

pendekatan saintifik. Hal tersebut karena pada materi itu, dapat dijelaskan 

dengan memberikan contoh eksperimen dan demonstrasi, sehingga langkah-

langkah pendekatan saintifik dapat terpenuhi dalam proses belajar mengajar. 

Selain itu, pendekatan saintifik yang diterapkan dalam modul dapat membantu 

mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan-keterampilan dalam 

menyelesaikan masalah dengan model pembelajaran lebih diarahkan untuk 

mengembangkan keterampilan-keterampilan berpikir, membuat hubungan 
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dengan kejadian-kejadian dunia nyata, konsep-konsep serta keterampilan 

melalui prosedur ilmiah (Dogru, 2008). Adanya modul keterampilan dasar 

mengajar kimia berbasis pendekatan saintifik ini diharapkan dapat membantu 

mahasiswa dalam memahami aplikasi dari pengetahuan yang didapatkan, dan 

memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh nilai-nilai penting pembelajaran 

dari pendekatan saintifik sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih 

bermakna. 

Oleh sebab itu, sangat penting dilakukan pengembangan modul berbasis 

pendekatan saintifik sebagai sumber belajar mahasiswa. Dengan pendekatan 

saintifik, diharapkan modul keterampilan dasar mengajar kimia ini dapat 

meningkatkan keaktifan dan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran 

tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kevalidan modul keterampilan dasar mengajar kimia berbasis 

pendekatan saintifik yang dikembangkan? 

2. Bagaimana kepraktisan modul keterampilan dasar mengajar kimia berbasis 

pendekatan saintifik yang dikembangkan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui kevalidan modul keterampilan dasar mengajar kimia berbasis 

pendekatan saintifik yang dikembangkan. 

2. Mengetahui kepraktisan modul keterampilan dasar mengajar kimia berbasis 

pendekatan saintifik yang dikembangkan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka diharapkan dapat diperoleh manfaat 

sebagai berikut: 
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1. Bagi Mahasiswa 

Meningkatkan minat dan motivasi mahasiswa dalam pembelajaran 

Keterampilan Dasar Mengajar Kimia. 

2. Bagi Dosen 

a. Memberikan kemudahan dalam melakukan pembelajaran Keterampilan 

Dasar Mengajar Kimia. 

b. Menjadi sumber bahan ajar alternatif dalam pembelajaran Keterampilan 

Dasar Mengajar Kimia. 

c. Memberikan masukan dalam melakukan pembelajaran Keterampilan 

Dasar Mengajar Kimia. 

3. Bagi Lembaga Penelitian 

Memberikan sebuah inovasi bagi penelitian pengembangan khususnya 

pengembangan modul dalam dunia pendidikan. 

 

E. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan isi, maka perlu 

diberikan penjelasan mengenai beberapa istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Pengembangan Modul Berbasis Pendekatan Saintifik 

Modul merupakan sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar 

peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan 

pengajar (Astuti, 2012). Khumairah, dkk (2016) meyebutkan bahwa modul 

merupakan salah satu bahan ajar cetak yang dilengkapi dengan petunjuk 

belajar, kompetensi yang ingin dicapai, isi materi pelajaran, informasi 

pendukung, latihan soal, petunjuk kerja, evaluasi, dan umpan balik terhadap 

hasil evaluasi peserta didik. 

Menurut Sungkono (2003), mengembangkan modul berarti 

mengajarkan suatu mata pelajaran melalui tulisan. Oleh karena itu, prinsip-

prinsip yang digunakan dalam mengembangkan modul sama dengan yang 

digunakan dalam pembelajaran biasa. Yang berbeda adalah, bahasa yang 
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digunakan bersifat setengah formal dan setengah lisan, bukan bahasa buku 

teks yang sangat bersifat formal. 

Pengembangan modul dalam penelitian ini mengunakan metode R & 

D dengan menggunakan alur model 4D menurut Thiagarajan 

(Mulyatiningsih, 2012) yaitu tahap pendefinisian (define), tahap perancangan 

(design), tahap pengembangan (develop), dan tahap penyebaran 

(disseminate). Namun, dalam penelitian ini dilakukan modifikasi hanya 

sampai 3D (define, design, dan develop). Produk yang dihasilkan berupa 

modul yang layak untuk digunakan dan telah memenuhi nilai kelayakan 

berdasarkan 2 aspek, yaitu: 

a. Aspek kevalidan (Validity), yang berdasarkan hasil angket penilaian para 

ahli media dan ahli materi yang memenuhi nilai kevalidan sekurang-

kurangnya adalah 70,01% ≤ Nilai ≤  85,00% dengan kriteria validitas 

“Cukup Valid” (Fatmawati, 2016). 

b. Aspek kepraktisan (Practically), yang didasarkan pada data penilaian 

angket respon yang diberikan kepada mahasiswa. Indikator aspek 

kepraktisan dalam penelitian ini dapat tercapai apabila memiliki 

persentase nilai sekurang-kurangnya 60% ≤ Nilai ≤  80%  (Ja’far, M., dkk., 

2014). 

Pendekatan merupakan salah satu strategi pembelajaran dan juga 

dianggap sebagai proses yang memudahkan peserta didik untuk mudah 

memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru (Asnaini, dkk, 2016). 

Menurut Lewis G. TT (Yerimadesi, dkk, 2016) pendekatan saintifik 

merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta 

didik (student centered) sehingga memungkinkan peserta didik aktif dan 

kreatif dalam pembelajaran. 

Materi keterampilan melakukan metode demonstrasi dan 

keterampilan melakukan metode eksperimen ini sesuai jika diterapkan 

menggunakan pendekatan saintifik. Hal tersebut karena pada materi itu, dapat 

dijelaskan dengan memberikan contoh eksperimen dan demonstrasi, sehingga 

langkah-langkah pendekatan saintifik dapat terpenuhi dalam proses belajar 
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mengajar. Selain itu, pendekatan saintifik yang diterapkan dalam modul dapat 

membantu mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan-keterampilan 

dalam menyelesaikan masalah dengan model pembelajaran lebih diarahkan 

untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan berpikir, membuat 

hubungan dengan kejadian-kejadian dunia nyata, konsep-konsep serta 

keterampilan melalui prosedur ilmiah (Dogru, 2008).  

2. Modul 

Modul Kemampuan Dasar Mengajar Kimia Berbasis Pendekatan 

Saintifik disusun sesuai dengan Prastowo (2015). Bagian-bagian modul 

terdiri dari: 

a. Ukuran kertas, huruf, dan jenis huruf. 

Kertas yang digunakan berukuran A4 dengan margin kiri, kanan, 

atas, dan bawah masing-masing 3 cm, 2 cm, 2 cm, dan 2 cm. Ukuran huruf 

yang digunakan berukuran 12 dengan spasi antar baris 1,5. Untuk setiap 

judul digunakan ukuran huruf 16 atau 18. Jenis huruf yang digunakan yaitu 

cambria math, elephant, dan berlin sans fb agar tulisan lebih menarik 

namun juga masih mudah untuk dibaca. 

b. Struktur isi atau format modul 

1) Halaman Judul/ Cover 

2) Kata Pengantar 

3) Daftar Isi 

4) Latar Belakang 

5) Deskripsi Singkat 

6) Standar Kompetensi 

7) Peta Modul 

8) Petunjuk Penggunaan Modul 

9) Uraian Materi: 

Kegiatan Belajar 1: Keterampilan Melakukan Metode Demonstrasi 

a) Tujuan Pembelajaran 

b) Uraian Materi 

c) Ringkasan Materi 
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d) Tes Formatif 1 

Kegiatan Belajar 2: Keterampilan Melakukan Metode Eksperimen 

a) Tujuan Pembelajaran 

b) Uraian Materi 

c) Ringkasan Materi 

d) Tes Formatif 2  

10) Daftar Pustaka 

11) Glosarium 

12) Kunci Jawaban Tes Formatif 1 dan 2 

3. Keterampilan Dasar Mengajar 

Keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan yang harus 

dimiliki oleh guru untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, sikap, dan 

nilai kepada peserta didik dalam proses pembelajaran (Mulyatun, 2014). 

Menurut Patmaniar (2014), keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan 

atau keterampilan khusus (most spesifis instructional behaviours) yang harus 

dimiliki oleh guru dan dosen agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara 

efektif, efisien, dan profesional.  

Keterampilan dasar mengajar yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah keterampilan melakukan metode demonstrasi dan keterampilan 

melakukan metode eksperimen yang merupakan keterampilan dasar mengajar 

khusus bidang kimia. Demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara 

memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu 

kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media 

pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang 

disajikan (Rohendi, dkk., 2010). Eksperimen adalah metode mengajar yang 

mengajak peserta didik untuk melakukan percobaan sebagai pembuktian dan 

pengecekan bahwa teori yang sudah dibicarakan itu memang benar (Saputri, 

dkk., 2013). 


