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PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN PENDALAMAN 

MATERI KIMIA REDOKS BERBASIS EMPAT PILAR PENDIDIKAN 

MELALUI LESSON STUDY 

 

ABSTRACT 

Deepening the learning device redox materials used in the implementation 

of learning in Balai Diklat Keagamaan Semarang has not been able to give the 

participants an understanding of the overall training. Only a cognitive 

understanding. Deepening the learning material should not only master the redox 

cognitive aspects but also to master life skills by UNESCO formulated in the form 

of the four pillars of education. Law Teacher of Teachers and Lecturers demanded 

professionalism to carry out the task and duty to plan, implement and assess 

learning and evaluate the learning outcomes that we need a way for teachers to 

implement learning fun. In addition, during this study are in accordance with basic 

principles of chemistry is understanding the concept of learning by providing a 

direct experience of process and product of science into ruled out, so activity 

training participants in the learning has not been optimal. Based on the 

identification of the problem is then formulated the problem of learning how the 

process of deepening the development of devices based on the four pillars of 

redox materials education through lesson study, learning whether the device has 

been developed to meet the criteria valid, practical, and effective. This study aims 

to develop the depth of learning materials based redox four pillars of education 

through lesson study to determine validity, practicality and effectiveness. The 

benefits of this research is the availability of the redox-based learning materials 

deepening of the four pillars of education. Lecturer to know the implementation of 

lesson study to improve the skills of the lecturer in learning development. 

Availability of learning tools that can improve response training participants and 

activity training participants. Learning device was developed by Plomp model. 

The study was conducted at Balai Diklat Keagamaan Semarang with research 

subjects chemistry teacher training participants tiered advanced level class 1 and 2 

in 2011. Instrument and data collection techniques used were the checklist 

method, observation, questionnaires, and test methods. Data analysis was 

performed to determine validity, practicality and effectiveness is to calculate the 

data on the validity of the teaching, learning can happen, response training 

participants, participant training activities and learning outcomes data. The results 

showed that the redox-based learning materials deepening of the four pillars of 

education through lesson study to the syllabus, lesson plans and teaching materials 

show valid criteria. Criteria are also obtained because of the practicality of 

learning can happen showed a mean value of 4.00 both criteria. Based on the 

analysis of test results to learn thoroughness, found the fact that 83.33% of 

students complete responses and increased training participants and training 

activities so that participants can be said that the effectiveness of the learning 

device are met. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan Balai Diklat Keagamaan 

Semarang ke wilayah Jawa Tengah dan DIY, 75% guru MI, guru MTs dan guru  

MA belum dapat meningkatkan prestasi siswa. Hal tersebut disebabkan dalam 

proses belajar mengajar, aplikasinya cenderung menekankan aspek kognitif, 

artinya, konsep-konsep yang diajarkan hanya sekadar pengetahuan, kurang 

dihayati dan direalisasikan sebagai sikap dan perilaku yang nyata (Sholahuddin, 

2006). Metode pembelajaran seperti ini menumbuhkan pemikiran seolah-olah ada 

dinding pemisah antara pendidikan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini 

menyebabkan siswa seringkali kurang mengetahui manfaat dari apa yang 

dipelajari dan tidak tahu bagaimana menggunakan apa yang telah dipelajarinya ke 

dalam kehidupan sehari-hari. Suwarno (2006) menyatakan, bahwa siswa bukanlah 

tabung kosong atau kertas putih bersih yang dapat diisi atau ditulis sekehendak 

guru, melainkan individu yang memiliki sejumlah potensi yang perlu 

dikembangkan. Pengembangan potensi tersebut menuntut iklim kondusif yang 

dapat mendorong siswa mengetahui bagaimana belajar (learning how to learn) 

yang baik, serta menghubungkan kemampuan yang dimiliki dengan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Kesulitan mempelajari ilmu kimia ini terkait dengan ciri-ciri ilmu kimia itu 

sendiri. Menurut Kean dan Middlecamp dalam Rumansyah (2002), ciri-ciri ilmu 

kimia diantaranya adalah  sebagian besar konsep kimia bersifat abstrak, sifat ilmu 

kimia berurutan dan berkembang dengan cepat. Arifin dalam Rumansyah (2002) 

mengemukakan, bahwa kesulitan mempelajari ilmu kimia dapat bersumber pada 

kesulitan memahami istilah, kesulitan dalam memahami konsep kimia, dan 

kesulitan angka. Kenyataan di lapangan menunjukkan, bahwa pemahaman siswa 

terhadap reaksi reduksi-oksidasi (redoks) dan elektrokimia masih rendah. Siswa 

tidak dapat melihat keterkaitan antara suatu konsep/prinsip dengan konsep/prinsip 

lain. Di samping itu, diskusi kelompok jarang dilaksanakan serta interaksi dan 

komunikasi sering tidak muncul dalam kegiatan pembelajaran. Jika ditelusuri 

secara mendalam salah satu penyebab rendahnya prestasi belajar siswa terhadap 

reaksi redoks dan elektrokimia di sekolah-sekolah adalah praktik pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru selama ini masih berjalan secara konvensional. Guru 

secara aktif menjelaskan materi pelajaran, memberikan contoh dan latihan. 

Sementara itu, siswa hanya mendengar, mencatat materi pelajaran, serta 

mengerjakan latihan soal. Siswa cenderung menghafalkan apa yang dicontohkan 

oleh guru (Rahmawati, 2008). 

Balai Diklat Keagamaan (BDK) merupakan salah satu lembaga yang 

bertugas meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya adalah meningkatkan 

profesionalisme guru. Peningkatan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan 

memberikan kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT). 

Pendidikan dan Pelatihan guru dimaksudkan untuk mendapatkan inovasi dalam 

proses pembelajaran, sehingga nantinya dapat dijadikan bekal ketika guru 

mengajar di madrasahnya masing-masing. 
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Widyaiswara merupakan tenaga fungsional yang bertugas memberikan 

pendidikan, pengajaran, dan pelatihan kepada peserta diklat. Menurut Djuanda 

(2009), berdasarkan fakta yang diamati dalam profesi widyaiswara di Balai Diklat 

Keagamaan Jakarta, banyak komentar yang dikemukakan para peserta, panitia, 

pejabat dan staf serta sesama widyaiswara yang bernada „miring‟ terhadap kinerja 

widyaiswara. Peserta diklat juga harus menguasai berbagai kecakapan hidup yang 

oleh UNESCO dirumuskan dalam bentuk empat pilar pendidikan yaitu learning to 

be, learning to know, learning to do, dan learning to live together. Widyaiswara 

seharusnya mulai meninggalkan cara-cara rutinitas dalam pembelajaran, tetapi 

lebih menciptakan program-program pengembangan yang profesional. Upaya 

tersebut merupakan implikasi dari reformasi pendidikan dengan tujuan agar 

mampu mencapai peningkatan perolehan belajar peserta diklat secara memadai. 

Program-program pengembangan profesi widyaiswara tersebut membutuhkan 

fasilitas yang dapat memberi peluang kepada mereka learning how to learn dan to 

learn about teaching. Fasilitas yang dimaksud, misalnya lesson study (kaji 

pembelajaran). Dengan melaksanakan lesson study, wawasan widyaiswara akan 

berkembang dan termotivasi untuk selalu berinovasi yang selanjutnya akan 

menjadi widyaiswara yang profesional (Parmin, 2008, dengan modifikasi).  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas, beberapa hal penting yang dapat 

diidentifikasi yaitu: 

1. Pemahaman peserta diklat terhadap reaksi redoks dan elektrokimia masih 

rendah dan masih bersifat instrumental yaitu hanya sekedar menghafal, maka 

diperlukan pengembangan pembelajaran berbasis empat pilar pilar pendidikan, 

yang diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan respon peserta diklat 

terhadap proses pembelajaran 

2. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, widyaiswara berkewajiban 

merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran. Keseluruhan aktivitas itu dapat dilakukan 

dengan lesson study. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan 

permasalahan  

1. Bagaimanakah proses pengembangan perangkat pembelajaran pendalaman 

materi redoks berbasis empat pilar pendidikan melalui lesson study pada diklat 

guru kimia? 

2. Apakah perangkat pembelajaran pendalaman materi redoks berbasis empat 

pilar pendidikan melalui lesson study pada diklat guru kimia yang 

dikembangkan valid?  

3. Apakah perangkat pembelajaran pendalaman materi redoks berbasis empat 

pilar pendidikan melalui lesson study pada diklat guru kimia yang 

dikembangkan telah memenuhi kriteria kepraktisan? 

4. Apakah pembelajaran dengan memakai perangkat pembelajaran pendalaman 

materi redoks berbasis empat pilar pendidikan melalui lesson study pada diklat 

guru kimia dapat dilaksanakan dengan efektif? 
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1.4 Pembatasan Masalah 

Penelitian yang diusulkan ini berada dalam ruang lingkup pengembangan 

pembelajaran pendalaman redoks berbasis empat pilar pendidikan.  

Pengembangan pembelajaran ini dibatasi dalam beberapa ruang lingkup, antara 

lain: 

1. Penelitian ini dilakukan terhadap guru-guru kimia MA se Jateng dan DIY 

yang mengikuti diklat di Balai Diklat Keagamaan Semarang 

2. Penelitian ini hanya pada materi redoks karena materi redoks merupakan 

materi yang sarat dengan pemahaman konsep, abstrak, hafalan dan 

pengamatan, sehingga banyak diperlukan pemahaman yang lebih mendalam 

bagi para peserta diklat 

3. Pemilihan salah satu materi dari berbagai pendalaman materi kimia ini, juga 

dikarenakan penelitian ini terkait dengan penelitian studi sehingga dibatasi 

oleh waktu. 

4. Kevalidan perangkat pembelajaran pendalaman materi redoks  berbasis empat 

pilar pendidikan melalui lesson study dilihat berdasarkan kriteria kevalidan 

perangkat pembelajaran 

5. Keefektifan perangkat pembelajaran pendalaman materi redoks  berbasis 

empat pilar pendidikan melalui lesson study dilihat berdasarkan respon dan 

aktivitas peserta diklat terhadap proses pembelajaran mengalami peningkatan, 

serta tes hasil belajar peserta diklat yang mengalami ketuntasan secara 

klasikal 

6. Kepraktisan perangkat pembelajaran pendalaman materi redoks  berbasis 

empat pilar pendidikan melalui lesson study dilihat berdasarkan pengamatan 

pelaksanaan pembelajaran minimal termasuk kategori cukup baik. 

1.5 Tujuan Penelitian  
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menemukan Perangkat 

pembelajaran yang dapat membiasakan para guru bersikap ilmiah dalam proses 

pembelajaran kimia MA berbasis empat pilar pendidikan dengan memanfaatkan 

lingkungan. Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengembangkan perangkat pembelajaran pembelajaran pendalaman materi 

redoks berbasis empat pilar pendidikan melalui lesson study pada diklat guru 

kimia 

2. Mengetahui kevalidan perangkat pembelajaran pembelajaran pendalaman 

materi redoks berbasis empat pilar pendidikan melalui lesson study pada diklat 

guru kimia 

3. Mengetahui kepraktisan perangkat pembelajaran pembelajaran pendalaman 

materi redoks berbasis empat pilar pendidikan melalui lesson study pada diklat 

guru kimia 

4. Mengetahui keefektifan perangkat pembelajaran pembelajaran pendalaman 

materi redoks berbasis empat pilar pendidikan melalui lesson study pada diklat 

guru kimia. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Tersedianya perangkat pembelajaran pendalaman materi redoks berbasis 

empat pilar pendidikan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi 
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widyaiswara dalam melaksanakan pendalaman materi redoks melalui lesson 

study 

2. Widyaiswara mengetahui pelaksanaan lesson study untuk meningkatkan 

keterampilan widyaiswara dalam pengembangan perangkat pembelajaran 

3. Tersedianya perangkat pembelajaran pendalaman materi redoks berbasis 

empat pilar pendidikan melalui lesson study yang dapat meningkatkan respon 

dan aktivitas peserta diklat serta ketuntasan hasil belajar peserta minimal 80% 

secara klasikal dilihat dari kriteria keluluasan yang diberlakukan dalam 

penelitian ini yaitu 70, sesuai dengan pedoman kelulusan dari Pusdiklat 

Tenaga Teknis Keagamaan. 

4. Memberikan informasi tentang kevalidan, keefektifan dan kepraktisan 

perangkat pembelajaran pendalaman materi redoks berbasis empat pilar 

pendidikan melalui lesson study. 

 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Mata Diklat Pendalaman Materi Kimia 

Dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama, 

peranan Diklat Tenaga Teknis Keagamaan cukup penting dan strategis, karena 

keberhasilan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama sangat dipengaruhi oleh 

wawasan pendidikan dan kemampuan ketrampilan guru/pegawai dalam 

mengoptimalkan semua aset dan sumber potensi yang ada. Melalui kegiatan diklat 

guru MA mata pelajaran kimia, diharapkan potensi guru kimia kementerian 

agama dapat ditingkatkan kemampuan profesional dan kompetensinya agar lebih 

berdaya guna dan berhasil guna dalam mengembangkan mutu dan prestasi kerja 

pada satuan kerja/unit kerja masing-masing.  

Kompetensi peserta diklat kimia MA adalah mampu memahami dan 

mengimplementasikan Standar Nasional Pendidikan kaitannya dengan 

pengembangan kurikulum berbasis sekolah, serta mampu mengembangkan silabus 

dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mata pelajaran kimia MA sesuai dengan 

Standar Isi.  Selain itu, Peserta Diklat mampu memahami dan 

mengimplementasikan berbagai model pembelajaran, pemanfaatan sumber dan 

media pembelajaran, penilaian berbasis kelas, serta konsep pengembangan diri 

dan pembiasaan. Tidak kalah pentingnya yaitu mampu memahami serta 

menerapkan konsep-konsep kimia seperti yang tertuang pada standar kompetensi 

dan kompetensi dasar (Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan, 2009). 

Pemahaman dan Pembahasan konsep-konsep kimia tersebut termasuk di 

dalam ruang lingkup mata diklat pendalaman materi kimia MA. Salah satu aspek 

dalam mata diklat pendalaman materi kimia MA adalah pendalaman materi aspek 

redoks.  

2.2   Pendalaman Materi Reaksi Redoks 

Reaksi redoks merupakan reaksi yang melibatkan reaksi reduksi dan reaksi 

oksidasi. Pengertian reaksi oksidasi dan reaksi reduksi berkembang sesuai dengan 

perkembangan ilmu kimia. 

 

 



6 
 

2.2.1 Pengertian reaksi redoks 

Pada awalnya, konsep reaksi reduksi dan oksidasi (redoks) terbatas pada 

reaksi yang melibatkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Reaksi oksidasi 

merupakan reaksi pengikatan oksigen oleh suatu zat. Reaksi reduksi merupakan 

reaksi pelepasan oksigen oleh suatu zat. Tinjauan reaksi reduksi dan oksidasi 

berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen ternyata kurang universal (luas) 

karena reaksi kimia tidak hanya melibatkan oksigen saja. Konsep reaksi reduksi 

dan oksidasi selanjutnya dijelaskan dengan menggunakan konsep perpindahan 

(transfer) elektron. Oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron, sedangkan reduksi 

adalah reaksi pengikatan elektron. Berdasarkan konsep tersebut dapat dinyatakan 

bahwa peristiwa reaksi oksidasi dan reduksi berlangsung secara bersamaan. 

Reaksi transfer elektron terjadi pada senyawa-senyawa yang berikatan ion. Ion 

positif terbentuk karena suatu atom melepas elektronnya, sedangkan ion negatif 

terbentuk karena suatu atom mengikat electron, sedangkan pada senyawa kovalen, 

proses pembentukan senyawa kovalen tidak disertai dengan terjadinya 

perpindahan elektron. Senyawa kovalen terjadi karena pembentukan pasangan 

elektron bersama. Oleh karena itu, perlu suatu konsep yang lebih universal dan 

lebih mudah untuk menjelaskan setiap reaksi redoks. 

2.2.2 Bilangan oksidasi dan reaksi redoks 

Konsep reaksi redoks yang lebih universal untuk menjawab permasalahan 

tersebut adalah konsep reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. 

Bilangan oksidasi (biloks) atau tingkat oksidasi suatu unsur merupakan bilangan 

bulat positif atau negatif yang diberikan kepada suatu unsur dalam membentuk 

senyawa. Bilangan oksidasi suatu unsur ditentukan dengan memperhatikan hal-hal 

berikut : 

1) Bilangan oksidasi unsur pada ion monoatomik merupakan muatan riil dari 

ion-ion dalam senyawa tersebut 

2) Hal yang perlu diperhatikan pada penentuan bilangan oksidai dalam senyawa 

kovalen adalah harga skala keelektronegatifan dari masing-masing atom 

penyusunnya. Atom-atom unsur yang mempunyai harga skala 

keelektronegatifan lebih tinggi menunjukkan bahwa daya tarik atom tersebut 

terhadap pasangan elektron ikatan lebih kuat. Oleh karena lebih kuat menarik 

pasangan elektron, maka seakan-akan menjadi bermuatan negatif, dan karena 

itu bilangan oksidasinya diberi angka negatif. Atom-atom yang memiliki 

harga kelektronegatifan lebih rendah diberi bilangan oksidasi positif 

3) Bilangan oksidasi unsur bebas (tidak bersenyawa) adalah 0 (nol) 

4) Jumlah bilangan oksidasi seluruh atom  dalam suatu senyawa adalah 0 (nol) 

5) Jumlah bilangan oksidasi seluruh atom-atom dalam suatu ion poliatomik 

sama dengan muatan ion tersebut 

6) Atom-atom golongan IA, IIA, dan IIIA dalam senyawa mempunyai bilangan 

oksidasi berturut-turut +1, +2, +3 

7) Atom hidrogen dalam senyawa umumnya mempunyai bilangan oksidasi +1, 

kecuali dalam hidrida logam. Hidrida logam adalah senyawa yang terbentuk 

dari unsur logam dan hidrogen. Pada hidrida logam, atom hidrogen diberi 

bilangan oksidasi -1 
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8) Atom oksigen di dalam senyawa umumnya mempunyai bilangan oksidasi -2, 

kecuali pada senyawa peroksida dan OF2. Pada peroksida, atom oksigen 

diberi bilangan oksidasi -1, sedangkan pada OF2 diberi bilangan oksidasi +2. 

2.2.3 Pengoksidasi dan pereduksi 

Reaksi oksidasi dan reduksi yang berlangsung serentak biasanya disingkat 

dengan reaksi redoks. Di dalam reaksi tersebut terdapat zat-zat yang bertindak 

sebagai pereduksi (reduktor) dan pengoksidasi (oksidator). Pereduksi atau 

reduktor adalah zat yang dalam reaksi redoks tersebut menyebabkan zat yang lain 

mengalami reduksi. Dalam hal ini zat pereduksi mengalami oksidasi. 

Pengoksidasi atau oksidator adalah zat yang dalam reaksi redoks menyebabkan 

zat lain mengalami oksidasi. Dalam hal ini zat pengoksidasi mengalami reduksi. 

Apabila dalam reaksi tersebut suatu zat mengoksidasi atau mereduksi dirinya 

sendiri peristiwanya disebut reaksi autoredoks (Sudarmo, 2007). 

2.3 Pembelajaran Kimia MA 

Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan 

penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Sudrajat (2008) 

menyatakan bahwa sebagian besar perkembangan individu berlangsung melalui 

kegiatan belajar. Belajar menurut Sudrajat (2008) dapat diartikan sebagai suatu 

proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya.  

Perubahan perilaku dari peserta diklat setelah melalui proses belajar sains 

diantaranya adalah peserta diklat dapat memiliki sikap, keterampilan dan 

kemampuan berpikir dan bekerja layaknya seorang saintis. Jadi, peserta diklat 

tidak hanya menguasai pengetahuan secara deklaratif berupa fakta, konsep, 

prinsip, hukum, tetapi peserta diklat juga belajar tentang suatu proses yang 

bersifat prosedural seperti cara memperoleh informasi, cara sains dan teknologi 

bekerja, kebiasaan bekerja ilmiah, dan keterampilan berpikir. Berdasarkan 

pengalaman yang diperoleh, peserta diklat tersebut diharapkan dapat membantu 

(peserta diklat) untuk mengembangkan diri ketika peserta diklat tersebut berada 

dalam lingkungan masyarakat dan siap menghadapi segala tantangan didalamnya, 

serta memberikan sumbangsih terhadap proses pembangunan di negara ini pada 

umumnya.  

2.4 Empat Pilar Pendidikan 

Menghadapi abad ke-21, UNESCO melalui “The International 

Commission on Education for the Twenty first Century" yang dipimpin oleh 

Jacques Delors merekomendasikan pendidikan yang berkelanjutan (seumur hidup) 

yang dilaksanakan berdasarkan empat pilar proses pembelajaran, yaitu: 

1) Learning to do (Belajar untuk menguasai keterampilan) 

Pendidikan merupakan proses belajar untuk melakukan sesuatu 

(learning to do). Proses belajar menghasilkan perubahan dalam ranah 

kognitif, peningkatan kompetensi, serta pemilihan dan penerimaan nilai. 

Pendidikan membekali manusia tidak sekedar untuk mengetahui, tetapi lebih 

jauh untuk terampil berbuat atau mengerjakan sesuatu sehingga menghasilkan 

sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. 
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Learning to do bisa berjalan jika lembaga pendidikan dan pelatihan 

memfasilitasi peserta diklat untuk mengaktualisasikan keterampilan yang 

dimilikinya, serta bakat dan minatnya.. Keterampilan bisa digunakan untuk 

menopang kehidupan seseorang, bahkan keterampilan lebih dominan 

daripada penguasaan pengetahuan dalam mendukung keberhasilan kehidupan 

seseorang (Rahbini, 2007, dengan modifikasi). 

2) Learning to know (Belajar untuk menguasai pengetahuan) 

Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha untuk mencari agar 

mengetahui informasi yang dibutuhkan dan berguna bagi kehidupan. Belajar 

untuk mengetahui (learning to know) dalam prosesnya tidak sekedar 

mengetahui apa yang bermakna tetapi juga sekaligus mengetahui apa yang 

tidak bermanfaat bagi kehidupan. Guna merealisasikan learning to know, 

widyaiswara seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi 

melainkan juga fasilitator. Di samping itu widyaiswara dituntut dapat 

berperan sebagai teman sejawat dalam berdialog dengan peserta diklat dalam 

mengembangkan penguasaan pengetahuan maupun ilmu tertentu (Rahbini, 

2007, dengan modifikasi). 

3) Learning to live together (Belajar untuk hidup bermasyarakat) 

Dengan kemampuan yang dimiliki, sebagai hasil dari proses 

pendidikan, dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam 

lingkungan di mana individu tersebut berada, sekaligus mampu menempatkan 

diri sesuai dengan perannya. Pemahaman tentang peran diri dan orang lain 

dalam kelompok belajar merupakan bekal dalam bersosialisasi di masyarakat 

(learning to live together) (Rahbini, 2007). 

4) Learning to be (Belajar untuk menjadi) 

Penguasaan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari 

proses belajar menjadi diri sendiri (learning to be).  Menjadi diri sendiri 

diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Belajar 

berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat, 

serta belajar menjadi orang yang berhasil, sesungguhnya adalah proses 

pencapaian aktualisasi diri. 

2.5 Lesson Study 

Lesson Study (LS) pada awalnya dimulai dengan pengkajian materi 

kurikulum (kyouzai kenkyuu) yang berfokus pada pengajaran matematika bagi 

guru-guru di Jepang. Kajian tersebut mendasarkan diri pada kurikulum 

matematika di Amerika Serikat yang dirancang berbasis temuan-temuan 

penelitian unggul. Kajian tersebut melahirkan suatu perubahan paradigma tentang 

materi kurikulum dari ”memanjakan” menuju pada ”pemberdayaan” potensi 

peserta didik. Paradigma ”memanjakan” mengalami anomali, karena materi 

kurikulum sering tidak memperhatikan karakteristik peserta didik, sehingga 

substansi materi sering lepas konteks dan tidak relevan dengan kebutuhan peserta 

didik. Akibatnya, peserta didik kurang tertarik, pembelajaran menjadi tidak 

bermakna, peserta didik sering menyembunyikan ketidakmampuan. Hal ini terjadi 

sebagai akibat koreksi dan perhatian guru yang lemah terhadap potensi mereka.  

LS dapat berfungsi sebagai salah satu upaya pelaksanaan program in-

service training bagi para guru. Upaya tersebut dilakukan secara kolaboratif dan 
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berkelanjutan. Pelaksanaanya adalah di dalam kelas dengan tujuan memahami 

peserta didik secara lebih baik. LS dilaksanakan secara bersama-sama dengan 

guru lain. LS merupakan salah satu strategi pengembangan profesi guru. 

Kelompok guru mengembangkan pembelajaran secara bersama-sama, salah 

seorang guru ditugasi melaksanakan pembelajaran, guru lainnya mengamati 

proses belajar peserta didik. Proses ini dilaksanakan selama pembelajaran 

berlangsung. Pada akhir kegiatan, guru-guru berkumpul dan melakukan tanya 

jawab tentang pembelajaran yang dilakukan, merevisi dan menyusun 

pembelajaran berikutnya berdasarkan hasil diskusi. 

Di samping melibatkan guru sebagai kolaborator, dalam LS juga melibatkan 

dosen LPTK atau Widyaiswara Balai Diklat dan pihak lain yang relevan dalam 

mengembangkan program dan pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Secara 

lebih sederhana, siklus LS dapat dilakukan melalui serangkaian kegiatan: 

Planning-Doing-Seeing (Plan-Do-See). 

1. Perencanaan (Plan) 

Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan pembelajaran yang 

diyakini mampu membelajarkan peserta diklat secara efektif serta 

membangkitkan partisipasi peserta diklat dalam pembelajaran. Dalam 

perencanaan, widyaiswara secara kolaboratif berbagi ide menyusun 

rancangan pembelajaran untuk menghasilkan cara-cara pengorganisasian 

bahan ajar, proses pembelajaran, maupun penyiapan alat bantu pembelajaran. 

Sebelum diimplementasikan dalam kelas, rancangan pembelajaran yang telah 

disusun kemudian disimulasikan. Pada tahap ini ditetapkan prosedur 

pengamatan dan instrumen yang diperlukan dalam pengamatan. 

2. Pelaksanaan (Do) 

Tahap pelaksanaan LS bertujuan untuk mengimplementasikan rancangan 

pembelajaran. Dalam proses pelaksanaan tersebut, salah satu widyaiswara 

berperan sebagai pelaksana LS dan widyaiswara yang lain sebagai pengamat. 

Fokus pengamatan bukan pada penampilan widyaiswara yang mengajar, 

tetapi lebih diarahkan pada kegiatan belajar peserta diklat dengan 

berpedoman pada prosedur dan insturumen yang telah disepakati pada tahap 

perencanaan. Pengamat (observer) tidak diperkenankan mengganggu proses 

pembelajaran. 

3. Refleksi (See) 

Tujuan refleksi adalah untuk menemukan kelebihan dan kekurangan 

pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan diawali dengan penyampaian kesan dari 

pembelajar dan selanjutnya diberikan kepada pengamat. Kritik dan saran 

diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran dan disampaikan 

secara bijak tanpa merendahkan atau menyakiti hati widyaiswara yang 

membelajarkan. Masukan yang positif dapat digunakan untuk merancang 

kembali pembelajaran yang lebih baik (Susilo, H. 2006). 

2.6 Perangkat Pembelajaran yang Valid, Praktis, dan Efisien 

Kualitas perangkat pendidikan di Indonesia telah diupayakan 

peningkatannya dengan berbagai cara dan strategi, antara lain melalui peningkatan 

sarana dan prasarana pendidikan, seminar-seminar model-model pembelajaran, 

seminar ketrampilan Proses Belajar Mengajar (PBM), peningkatan kualitas 
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pengajar melalui pengabdian masyarakat serta program-program yang lain yang 

dapat meningkatkan keberhasilan pengajaran. Peningkatan kualitas perangkat 

pendidikan ini secara tidak langsung bertujuan meningkatkan kualitas guru. Salah 

satu cara untuk mengembangan pembelajaran di kelas guru harus mampu dan mau 

mengembangkan kurikulum yang di dalamnya terdapat perangkat pembelajaran. 

Artinya, kita telah menunjukkan mutu produk-produk pendidikan dari 

sudut pandang pengembangan materi pembelajaran. Tetapi kita juga 

mempertimbangkan tiga aspek mutu (validitas, kepraktisan, dan keefektifan) 

dapat digunakan pada rangkaian produk pendidikan yang lebih luas. Dalam 

penelitian pengembangan, hasil pengembangan dapat berupa prototipe model atau 

perangkat pembelajaran. Untuk memperoleh hasil pengembangan yang 

berkualitas diperlukan penilaian. Untuk menentukan kualitas hasil pengembangan 

model dan perangkat pembelajaran diperlukan tiga kriteria: kevalidan, 

kepraktisan, dan keefektifan. Ketiga kriteria ini mengacu pada kriteria kualitas 

hasil penelitian pengembangan yang dikemukakan oleh Van den Akker dalam 

Rochmad (2011) dan kriteria kualitas produk yang dikemukakan oleh Nieveen 

dalam Rochmad (2011). Van den Akker dalam Rochmad (2011) dan Nieveen 

dalam Rochmad (2011) menyatakan, bahwa dalam penelitian pengembangan 

model pembelajaran perlu kriteria kualitas yaitu kevalidan (validity), kepraktisan 

(practically), dan keefektifan (effectiveness).  

Pengembangan model pembelajaran (dan juga perangkat pembelajaran) 

dapat mengacu pada teori-teori yang dikemukakan para ahli pendidikan di atas. 

Berikut disajikan indikator untuk menentukan kualitas penelitian pengembangan 

model pembelajaran (juga perangkat pembelajaran) yang meliputi tiga aspek: 

kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. 

2.6.1 Kevalidan  
Validitas dalam penelitian pengembangan meliputi validitas isi dan 

validitas konstruk. Validitas mengacu pada sejauh mana desain intervensi yang 

didasarkan pada pengetahuan state-of-the art (validitas isi) dan berbagai 

komponen dari intervensi berhubungan satu dengan yang lain (validitas konstruk). 

Menurut Nieveen dalam Rochmad (2011), aspek validitas dapat dilihat dari: (1) 

apakah kurikulum atau model pembelajaran yang dikembangkan berdasar pada 

state-of-the art pengetahuan?, dan (2) apakah berbagai komponen dari perangkat 

pembelajaran terkait secara konsisten antara yang satu dengan lainnya?. Aspek 

kepraktisan dilihat dari segi pengguna: (1) apakah para ahli dan praktisi 

berpendapat bahwa apa yang dikembangkan dapat digunakan dalam kondisi 

normal?, dan (2) apakah kenyataan menunjukkan bahwa apa yang dikembangkan 

tersebut dapat diterapkan oleh guru dan siswa?. Model pembelajaran yang 

dikembangkan dikatakan valid jika model berdasarkan teori yang memadai 

(validitas isi) dan semua komponen model pembelajaran satu sama lain 

berhubungan secara konsisten (validitas konstruk).  

Penelitian pengembangan bertujuan untuk keduanya, kontribusi ilmiah dan 

kepraktisan. Berkaitan dengan kepraktisan dalam penelitian pengembangan 

kepraktisan mengacu pada sejauh mana pengguna (atau pakar-pakar lainnya) 

memperimbangkan interverensi sehingga dapat digunakan dan menarik dalam 

kondisi normal. 
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2.6.2 Kepraktisan 
Kerja Nieveen dalam Rochmad (2011) berkaitan dengan pengembangan 

materi pembelajaran, dapat disinyalir bahwa Nieveen mengukur tingkat 

kepraktisan dilihat dari apakah widyaiswara (dan pakar-pakar lainnya) 

mempertimbangkan bahwa materi mudah dan dapat digunakan oleh widyaiswara 

dan peserta diklat. Dalam penelitian pengembangan model yang dikembangkan 

dikatakan praktis jika para ahli dan praktisi menyatakan bahwa secara teoretis 

bahwa model dapat diterapkan di lapangan dan tingkat keterlaksanaannya model 

termasuk kategori baik.  

2.6.3 Keefektifan  
Reigeluth dalam Rochmad (2011) berpendapat, bahwa aspek yang paling 

penting dalam keefektifan adalah untuk mengetahui tingkat atau derajat penerapan 

teori, atau model dalam suatu situasi tertentu. Tingkat keefektifan ini menurut 

Mager, biasanya dinyatakan dengan suatu skala numerik yang didasarkan pada 

kriteria tertentu. Berkaitan dengan keefektifan dalam penelitian pengembangan 

dinyatakan bahwa efektivitas mengacu pada sejauh mana pengalaman dan hasil 

dengan intervensi konsisten dengan tujuan yang dimaksudkan. Kerja Nieveen 

dalam Rochmad (2011) berkaitan dengan pengembangan materi pembelajaran, 

dapat disinyalir bahwa Nieveen mengukur tingkat keefektifan dilihat dari tingkat 

penghargaan siswa dalam mempelajari program dan keinginan siswa untuk terus 

menggunakan program tersebut. Dalam penelitian pengembangan pembelajaran, 

indikator untuk menyatakan bahwa keterlaksanaan model dikatakan efektif, 

misalnya dapat dilihat dari komponen-komponen: (1) aktivitas peserta diklat (2) 

respon peserta diklat dan (3) hasil tes belajar. 

 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian  pengembangan (R & D) karena 

mengembangkan suatu produk dan menguji kevalidan, keefektifan, dan 

kepraktisan produk dalam mencapai tujuan. Produk yang dikembangkan dan diuji 

kevalidan, keefektifan, dan kepraktisan dalam penelitian ini adalah Perangkat 

pembelajaran pendalaman materi redoks berbasis empat pilar pendidikan  melalui 

lesson study. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan meliputi silabus, RPP, 

dan bahan ajar. 

3.2  Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian pengembangan ini dilaksanakan pada bulan September  - 

November 2011 di Balai Diklat Keagamaan Semarang, Jl. Temugiring 

Banyumanik Semarang, Telp. (024) 7472551. 

3.3  Subjek Penelitian 

 Subjek uji coba pada penelitian ini adalah Peserta Diklat Peningkatan 

Kualitas Guru Kimia MA Berjenjang Tingkat Lanjut sebanyak dua angkatan. 

Angkatan pertama berjumlah 30 peserta diklat untuk kelas uji coba dan angkatan 

kedua berjumlah 30 peserta diklat sebagai kelas implementasi. 
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3.4  Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain 

pengembangan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan adalah perangkat pembelajaran pendalaman materi redoks berbasis 

empat pilar pendidikan melalui lesson study, yaitu  (1) silabus, (2) rencana 

pelaksanaan pembelajaran/RPP, dan (3) bahan ajar. Pengembangan perangkat 

pembelajaran ini menggunakan penelitian pengembangan model Plom (Hobri, 

2009) yang terdiri atas 5 tahap, yaitu: (1) Tahap Investigasi Awal (Preliminary 

Investigation), (2) Tahap Desain (Design), (3) Tahap Realisasi/Konstruksi 

(Realization/Construction), (4) Tahap Tes, Evaluasi, dan Revisi (Test, Evaluation, 

and Revision), (5) Tahap Implementasi (Implementation).  

3.5   Data dan Sumber Data 

Data dan sumber data yang diperlukan untuk pengembangan perangkat 

pembelajaran, yaitu (1) data penilaian ahli dan (2) data penilaian hasil 

pelaksanaan pembelajaran. 

3.5.1 Data penilaian ahli 

Data berupa pernyataan tentang kevalidan  perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan. Sumber data adalah beberapa orang ahli yang kompeten dalam 

bidang pengembangan perangkat pembelajaran. Dalam penelitian ini validator 

yang menilai kevalidan perangkat pembelajaran adalah akademisi dari 

Universitas Negeri Semarang (dosen) dan praktisi dari Balai Diklat Keagamaan 

Semarang (Widyaiswara). 

3.5.2 Data penilaian hasil pelaksanaan pembelajaran 

Data berupa hasil pelaksanaan pembelajaran yaitu  tentang  pelaksanaan 

pembelajaran,  respon peserta diklat dan aktivitas peserta diklat menggunakan 

perangkat pembelajaran pendalaman materi redoks berbasis empat pilar 

pendidikan melalui lesson study. 

3.6   Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1. Metode Check List 

Instrumen  yang digunakan  untuk mengembangkan perangkat 

pembelajaran adalah (1) lembar validasi silabus, (2) lembar validasi RPP  yang 

diambil dari Lembar Penilaian Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2009 

Pedoman Penyusunan Portofolio Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Departemen Pendidikan Nasional (2009), dan (3) lembar validasi bahan ajar yang 

diambil dari pedoman pengembangan bahan ajar dari Departemen Pendidikan 

Nasional (2008). Data ini berupa pernyataan para ahli tentang aspek-aspek dalam 

perangkat pembelajaran yang dibuat. Teknik pengambilan data ini dengan cara 

memberikan  perangkat  pembelajaran beserta lembar validasi kepada validator. 

Kemudian validator diminta untuk memberi penilaian dengan cara memberi tanda 

(√) pada kolom yang sesuai. Instrumen lain yang digunakan adalah lembar 

validasi petunjuk praktikum, lembar validasi angket respon peserta diklat, lembar 

validasi aktivitas peserta diklat, dan lembar validasi pelaksanaan pembelajaran 

yang akan divalidasi oleh validator dengan memberi tanda (√) pada kolom yang 

sesuai. 
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3.6.2. Metode Observasi  

Lembar observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

pelaksanaan pembelajaran yang diambil dari Lembar Penilaian Sertifikasi Guru 

dalam Jabatan Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Portofolio Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (2009), sehingga akan 

diperoleh data tentang kepraktisan. Teknik pengumpulan data dengan 

memberikan lembar observasi pelaksanaan pembelajaran dan lembar observasi 

aktivitas peserta diklat kepada widyaiswara mitra untuk diisi pada saat mengamati 

proses pembelajaran. 

3.6.3. Metode Angket 

Angket ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang seberapa besar 

respons peserta diklat terhadap perangkat pembelajaran pendalaman materi redoks 

berbasis empat pilar pendidikan melalui lesson study yang telah dikembangkan. 

Teknik pengumpulan data dengan cara memberikan angket respon peserta diklat  

kepada peserta diklat. 

3.6.4. Metode Tes 

Metode tes ini digunakan  untuk  mengetahui  tes hasil belajar peserta 

diklat selama pelaksanaan pembelajaran menggunakan perangkat pembelajaran 

pendalaman materi redoks  berbasis empat pilar pendidikan melalui Lesson Study. 

Penyusunan tes hasil belajar dimaksudkan untuk mendapatkan seperangkat alat 

tes (Lampiran 17) yang dapat digunakan untuk menilai hasil belajar peserta diklat.  

3.7  Uji Pengembangan Perangkat Pembelajaran  

 Pengembangan perangkat pembelajaran pendalaman materi redoks 

berbasis empat pilar pendidikan diuji kevalidan, kepraktisan dan keefektifannya.  

3.7.1 Kevalidan Perangkat Pembelajaran 

Kevalidan perangkat pembelajaran dalam  penelitian ini adalah validitas isi. 

Untuk menentukan validitas isi dari perangkat pembelajaran Pendalaman Materi 

redoks berbasis empat pilar pendidikan melalui lesson study peneliti meminta 

pertimbangan atau penilaian para ahli. Teknik pengumpulan data menggunakan 

metode angket, yang instrumennya terdiri dari lembar validasi silabus lembar 

validasi RPP, lembar vaidasi bahan ajar,  dan lembar validasi petunjuk praktikum. 

Hobri (2009) menyatakan bahwa kriteria kevalidan perangkat pembelajaran 

adalah sebagai berikut: 

1 ≤ Va < 2 : tidak valid 

2 ≤ Va < 3 : kurang valid 

3 ≤ Va < 4 : cukup valid 

4 ≤ Va < 5 : valid 

Va =5  : sangat valid 

Keterangan : Va = rata-rata penilaian ahli 

Namun dalam penelitian ini kriteria dimodifikasi menjadi: 

1 ≤ VA< 2 : tidak valid 

2 ≤ VA < 3 : kurang valid 

3 ≤ VA < 4 : Valid 

Keterangan  :VA = rata-rata penilaian ahli 
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3.7.2 Kepraktisan Perangkat Pembelajaran 

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dikatakan praktis jika dapat 

diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Data untuk kepraktisan ini diperoleh 

dengan mengamati keterlaksanaan perangkat ini dalam pembelajaran. Teknik 

pengumpulan data menggunakan metode observasi, yaitu dengan memberikan 

lembar observasi pelaksanaan pembelajaran kepada widyaiswara mitra. Perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan dikatakan praktis jika pengamatan terhadap 

pelaksanaan pembelajaran minimal termasuk dalam kategori cukup baik. Berikut 

kriteria untuk tingkat keterlaksanaan perangkat pembelajaran menurut Hobri 

(2009): 

KM  = 5 = sangat baik 

4 ≤ KM < 5 = baik 

3 ≤ KM < 4 = cukup baik 

2 ≤ KM < 3 = kurang baik 

1 ≤ KM < 2 = tidak baik 

Keterangan : 

KM = rata-rata hasil pengamatan keterlaksanaan perangkat pembelajaran. 

3.7.3 Keefektifan Perangkat Pembelajaran 

Indikator untuk keefektifan perangkat pembelajaran adalah: (1) aktivitas 

peserta diklat meningkat  (2) respon peserta diklat meningkat dan (3) hasil belajar 

peserta diklat tuntas. Hasil belajar peserta diklat dikatakan tuntas jika nilainya 

lebih besar atau sama dengan 70. Teknik pengumpulan data tentang keefektifan 

perangkat pembelajaran menggunakan (1) metode angket dengan memberikan 

angket respon peserta diklat terhadap pembelajaran  kepada peserta diklat, (2) 

metode observasi dengan memberikan lembar observasi aktivitas peserta diklat 

kepada widyaiswara mitra dan (3) metode tes dengan memberikan tes hasil belajar  

untuk peserta diklat.  

3.8 Kriteria Keberhasilan Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Kriteria keberhasilan pengembangan perangkat pembelajaran adalah 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan telah memenuhi indikator kevalidan, 

kepraktisan, dan keefektifan. 

3.8.1 Kevalidan perangkat pembelajaran 

Indikator untuk kevalidan perangkat pembelajaran adalah penilaian yang 

diberikan ahli rata-rata minimalnya yaitu 3. 

3.8.2 Kepraktisan Perangkat pembelajaran 

Indikator untuk kepraktisan perangkat pembelajaran ini diperoleh dengan  

pengamatan pelaksanaan perangkat ini dalam pembelajaran dengan 

kategori cukup baik (Hobri, 2009). 

3.8.3 Keefektifan Perangkat Pembelajaran 

Indikator untuk keefektifan perangkat pembelajaran adalah: (1) minimal 

terdapat 80% peserta diklat yang tuntas belajar secara klasikal (Depdiknas, 

2006), (2) peserta diklat meningkat responnya terhadap pembelajaran dan (3) 

peserta diklat meningkat aktivitasnya. 
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BAB  4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Kegiatan penelitian dengan judul “Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Pendalaman Materi Redoks Berbasis Empat Pilar Pendidikan  melalui Lesson 

Study “ telah dilaksanakan mulai bulan  Agustus sampai Oktober  tahun 2011 di 

Balai Diklat Keagamaan (BDK) Semarang dengan obyek penelitian peserta diklat 

peningkatan kualitas  guru kimia berjenjang tingkat lanjut Angkatan I dan 

Angkatan II. Penelitian dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap pengembangan 

perangkat pembelajaran dan implementasi perangkat pembelajaran. 

Pengembangan perangkat pembelajaran pendalaman materi berbasis empat pilar 

melalui lesson study bertujuan untuk memperoleh perangkat pembelajaran 

pendalaman  materi berbasis empat pilar dengan materi redoks untuk 

meningkatkan respon dan aktivitas peserta diklat. Materi yang dikembangkan 

pada  materi redoks yang merupakan materi Madrasah Aliyah kelas X semester 2, 

untuk disajikan dalam kegiatan kediklatan peningkatan kualitas guru Kimia se 

Jateng dan DIY tahun 2011 . 

4.1.1 Pengembangan perangkat pembelajaran 
 Pengembangan perangkat pembelajaran dilakukan melalui lesson study. 

Seluruh kegiatan dilaksanakan di Balai Diklat Keagamaan Semarang yang 

melibatkan widyaiswara spesialisasi kimia dan serumpun. Dalam penelitian ini, 

telah dikembangkan perangkat pembelajaran pendalaman materi kimia berupa 

silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran/RPP dan bahan ajar. 

 Pelaksanaan penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan model 

Plom (Hobri, 2009) yang terdiri dari 5 tahap, yaitu: (1) Tahap analisis kebutuhan 

peserta diklat dan  telaah kurikulum, (2) Tahap Desain (Design), (3) tahap 

Realisasi/Konstruksi (Realization/Construction), (4) Tahap Tes, Evaluasi, dan 

Revisi (Test, Evaluation, and Revision), dan (5) Tahap Implementasi 

(Implementation).  

Tabel 4.1  Peta Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Materi Redoks 

 

Standar 

Kompetensi 

KD Materi Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Memahami 

sifat-sifat  

larutan non-

elektrolit dan 

elektrolit, 

serta reaksi 

oksidasi-

reduksi  

 

Menjelaskan 

perkembangan 

konsep reaksi 

oksidasi-reduksi 

dan hubungannya 

dengan tata nama 

senyawa serta 

penerapannya 

 

1. Konsep 

oksidasi dan 

reduksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Membedakan konsep 

oksidasi reduksi ditinjau 

dari penggabungan dan 

pelepasan oksigen 

2. Membedakan konsep 

oksidasi reduksi ditinjau 

pelepasan dan 

penerimaan elektron 

3. Membedakan konsep 

oksidasi reduksi ditinjau 

dari peningkatan dan 

penurunan bilangan 
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2. Bilangan 

oksidasi unsur 

dalam senyawa 

atau ion 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tata nama 

menurut 

IUPAC 

4. Praktikum 

reaksi redoks 

5. Aplikasi 

redoks dalam 

memecahkan 

masalah 

lingkungan 

oksidasi 

4. Menentukan bilangan 

oksidasi atom unsur 

dalam senyawa atau ion 

5. Menentukan oksidator 

dalam  reaksi  redoks 

6. Menentukan reduktor 

dalam reaksi redoks 

7. Menggolongkan reaksi 

ke dalam rekasi bukan 

redoks, redoks dan 

autoredoks 

8. Memberi nama senyawa 

menurut IUPAC 

9. Menjelaskan konsep 

larutan elektrolit 

10. Menjelaskan konsep 

redoks dalam 

memecahkan masalah 

lingkungan. 

Silabus merupakan rencana pembelajaran pada kelompok mata pelajaran 

tertentu, mencangkup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, 

pengalaman belajar, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, 

alat/sumber belajar. Silabus yang dibuat, divalidasi dan dinilai oleh validator yang 

meliputi 9 komponen yaitu (1) silabus yang dikembangkan memenuhi kriteria 

empat pilar pendidikan, (2) kelengkapan komponen silabus, (3) kejelasan teknik 

penilaian, (4) kelengkapan intrumen, (5) pemilihan sumber media pembelajaran, 

(6) kesesuaian antara bebaan materi dengan waktu yang tersedia, (7) penggunaan 

bahasa, (8) silabus dikembangkan untuk perbaikan kualitas pembelajaran, dan (9) 

silabus didesain mengacu pada kemudahan belajar dan cara peserta diklat belajar.  

Validator untuk pengembangan silabus pendalaman materi redoks berbasis empat 

pilar pendidikan melalui lesson study berjumlah 3 orang yaitu (1) validator ke-1 

(V1) adalah dosen pembimbing Dr. Kasmadi Imam Supardi, MS, (2) validator ke-

2 (V2) adalah praktisi jurusan kimia Prof. Dr. Siti Sundari Miswadi, M.Si, dan (3) 

validator ke-3 (V3) adalah Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Semarang yang 

memiliki spesialisasi mengajar pengembangan silabus Rr. Sri Sukarni 

Katamwatiningsih, M.Pd. Hasil validasi silabus dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2  Rata-Rata Hasil Validasi Silabus 

No Uraian Ada/Tidak Skala Penilaian 

V1 V2 V3 V1 V2 V3 

1 Silabus yang dikembangkan 

memenuhi kriteria empat pilar 

pendidikan 

ada Ada ada 3 4 4 
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2 Kelengkapan komponen silabus  ada Ada ada 3 3 3 

3 Kejelasan  teknik penilaian ada Ada ada 4 4 4 

4 Kelengkapan instrument ada Ada ada 3 3 3 

5 Pemilihan sumber media 

pembelajaran 

ada Ada ada 4 3 4 

6 Kesesuaian antara beban materi 

dengan waktu yang tersedia 

ada Ada ada 3 4 3 

7 Penggunaan Bahasa ada Ada ada 3 4 4 

8 Silabus dikembangkan untuk 

perbaikan kualitas pembelajaran 

ada Ada ada 3 4 3 

9 Silabus didesain mengacu pada 

kemudahan belajar dan cara 

peserta diklat belajar 

ada Ada ada 4 4 4 

JUMLAH TOTAL SKOR       30 33 32 

Rata-rata       3,33 3,67 3,56 

Rata-rata total             3,52  

Sumber : Data Primer, 2011 

Tabel 4.2 menunjukkan rata-rata total hasil validasi silabus adalah 3,52, 

sehingga sesuai dengan  kevalidan silabus yang telah ditetapkan, maka silabus 

yang dikembangkan termasuk dalam kategori valid. Hasil validasi (penilaian) dan 

revisi RPP 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) direncanakan untuk 5 kali tatap 

muka. Empat kali tatap muka untuk pembelajaran dan  1 kali tatap muka untuk 

evaluasi. RPP disajikan sesuai dengan keluasan, kedalaman, dan tingkat kesulitan 

materi. RPP yang akan digunakan dalam pembelajaran telah dikonsultasikan dan 

divalidasi oleh ahli melalui serangkaian kegiatan lesson study. Penilaian RPP 

meliputi 18 komponen, yaitu (1) kesesuaian identitas dengan standar isi, (2) 

kesesuaian standar kompetensi dengan standar isi, (3) kesesuaian kompetensi 

dasar dengan standar isi, (4) kesesuaian indikator pencapaian dengan standar 

kompetensi yang akkan dicapai, (5) kesesuaian indikator pencapaian dengan 

kompetensi dasar yang akan dicapai, (6) kesesuaian tujuan pembelajaran dengan 

SK/KD, (7) kesesuaian strategi dengan tujuan pembelajaran, (8) kesesuaian 

metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, (9) kejelasan langkah-langkah 

pembelajaran, (10) kesesuaian alat/bahan/sumber ajar dengan metode 

pembelajaran, (11) pembagian waktu dinyatakan dengan jelas, (12) kesesuaian 

pembagian waktu dengan langkah pembelajaran, (13) kesesuaian bentuk 

instrumen dengan indikator pencapaian, (14) kesesuaian instrumen penilaian 

dengan indikator pencapaian, (15) kelengkapan instrumen penilaian, (16) 

kesesuaian sumber bahan ajar dengan kebutuhan,  (17) kesesuaian produk 

pembelajaran dengan kompetensi yang ingin dicapai, dan (18) kesesuaian produk 

pembelajaran dengan indikator pencapaian.   

Validator untuk pengembangan RPP pendalaman materi redoks berbasis 

empat pilar pendidikan melalui lesson study berjumlah 3 orang yaitu (1) validator 

ke-1 (V1) adalah dosen pembimbing Dr. Kasmadi Imam Supardi, MS, (2) 



18 
 

validator ke-2 (V2) adalah praktisi jurusan kimia Prof. Dr. Siti Sundari Miswadi, 

M.Si, dan (3) validator ke-3 (V3) adalah Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan 

Semarang yang memiliki spesialisasi mengajar pengembangan RPP Rr. Sri 

Sukarni Katamwatiningsih, M.Pd. Rata-rata total hasil validasi RPP adalah 3,46. 

Jadi sesuai dengan kevalidan RPP yang telah ditetapkan, maka RPP yang 

dikembangkan termasuk dalam kategori valid.  

Selain validasi, juga terdapat beberapa masukan/saran dan perbaikan dari 

tim validator yang harus diperhatikan. Keterangan mengenai masukan/saran dan 

perbaikan dapat dilihat pada Tabel 4.6. RPP yang disusun, dikonsultasikan dan 

dianalisis serta direvisi melalui kegiatan perencanaan (plan) lesson study. RPP 

yang telah dianggap valid setelah berbagai perbaikan dapat digunakan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. 

4.1.1.4.1 Hasil validasi (penilaian) dan revisi bahan ajar 

Bahan ajar yang dikembangkan telah divalidasi dan dinilai oleh validator, 

meliputi 9 aspek, yaitu (1) kesesuaian materi dengan indikator hasil belajar, (2) 

kata-kata sains/istilah,  (3) kebenaran konsep, (4) urutan konsep, (5) gambar 

menunjang materi, (6) keterangan gambar, (7) contoh permasalahan menunjang 

materi, (8) keterbacaan bahasa dan (9) daftar pustaka.  

Validator untuk pengembangan bahan ajar pendalaman materi redoks 

berbasis empat pilar pendidikan melalui lesson study berjumlah 3 orang yaitu (1) 

validator ke-1 (V1) adalah Dr. Kasmadi Imam Supardi, MS, (2) validator ke-2 

(V2) adalah praktisi jurusan kimia Prof. Dr. Siti Sundari Miswadi, M.Si, dan (3) 

validator ke-3 (V3) adalah Widyaiswara Dra. Nurul Kamilati, M.Pd, M.Ed. Hasil 

validasi terhadap bahan ajar dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3  Hasil Validasi Bahan Ajar 

No Uraian Ada/Tidak Skala Penilaian 

V1 V2 V3 V1 V2 V3 

1 Kesesuaian materi dengan 

indikator hasil belajar 

ada ada ada 3 4 4 

2 Kata-kata sains/istilah ada ada ada 3 4 4 

3 Kebenaran konsep ada ada ada 4 4 4 

4 Urutan konsep ada ada ada 3 4 4 

5 Gambar menunjang materi ada ada ada 3 4 3 

6 Keterangan gambar ada ada ada 3 4 4 

7 Contoh permasalahan 

menunjang materi 

ada ada ada 4 3 3 

8 Keterbacaan bahasa ada ada ada 3 4 3 

9 Daftar Pustaka ada ada ada 3 4 4 

  Jumlah       29 35 33 

  Rata-rata       3,22 3,89 3,67 

 Rata-rata total     3,59  

Sumber : Data Primer, 2011 

Tabel 4.3 menunjukkan  rata-rata total hasil validasi bahan ajar 3,59. Jadi, 

sesuai dengan kriteria kevalidan bahan ajar yang telah ditetapkan, maka bahan 
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ajar yang dikembangkan termasuk dalam kategori valid. Selain memberikan 

penilaian, validator juga memberikan saran/masukan/perbaikan. Bahan ajar yang 

disusun dengan dikonsultasikan pada dosen pembimbing dan widyaiswara serta 

dianalisis dan direvisi pada saat kegiatan tahap perencanaan lesson study dianggap 

telah final setelah berbagai revisi, sehingga bisa digunakan untuk panduan bagi 

widyaiswara maupun peserta diklat. 

4.1.1.5 Hasil  Tahap Impementasi  

4.1.1.5.1 Uji Coba perangkat pembelajaran pendalaman materi redoks 

Hasil uji coba perangkat pembelajaran pendalaman materi redoks 

digunakan untuk mengetahui keefektifan dan kepraktisan perangkat pembelajaran 

yang dikembangkan. Uji coba ini dilakukan pada peserta diklat guru-guru kimia 

se Jawa Tengah dan DIY. Berikut merupakan uraian analisis hasil uji coba beserta 

keterangan revisi yang telah dilakukan. 

Perangkat pembelajaran yang telah disiapkan untuk widyaiswara berupa 

silabus, RPP dan petunjuk praktikum yang pada penelitian ini digunakan dalam 

proses pembelajaran pada Angkatan 1 dan 2, setiap Angkatan berjumlah 30 orang. 

Kemudian perangkat pembelajaran diaplikasikan dalam proses pembelajaran 

selama lima kali pertemuan.  

4.1.1.5.1.1 Pelaksanaan Pertemuan Pertama  

Pada pertemuan pertama widyaiswara melakukan eksplorasi terhadap 

peserta diklat mengenai materi redoks, dan menanyakan kesulitan apa yang 

dihadapi oleh peserta diklat saat menyampaikan materi redoks kepada peserta 

didik. Pada pertemuan pertama sebagian besar hanya melakukan learning to 

know, oleh karena itu pertemuan pertama belum dilakukan pengamatan oleh para 

observer.  

4.1.1.5.1.2 Pelaksanaan Pertemuan Kedua 

Pada pelaksanaan pembelajaran yang ke 2 mulai dilakukan pengamatan 

terhadap peserta diklat, proses pembelajaran pada pertemuan ke 2 peserta diklat 

melakukan learning to know, learning to do, learning together dan learning to be. 

Setelah peserta diklat memahami tentang konsep redoks (learning to know), 

diharapkan peserta diklat dapat menentukan bilangan oksidasi atom pada suatu 

senyawa atau ion (learning to do). Dalam menyelesaikan masalah tersebut peserta 

dapat bekerja sama dengan rekan yang lain sebagai bentuk kerja sama (learning 

together). Hal tersebut jika dilakukan terus menerus dapat menjadikan 

pembiasaan dalam bentuk kerjasama (learning to be). 

4.1.1.5.1.3 Pelaksanaan Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ke 3 membahas tentang cara memberi nama IUPAC pada 

senyawa-senyawa redoks. Peserta diklat secara berkelompok diminta untuk 

menuliskan bebepa senyawa redoks (learning to know), kemudian hasil tulisan 

tersebut diberikan kelompok lain  untuk didiskusikan (learning together) dengan 

memberi nama senyawa-senyawa tersebut (learning to do). Hasil diskusi tersebut 

disajikan secara bergantian tiap kelompok untuk dipaparkan didepan kelas. Para 

observer mengamati keaktifan peserta diklat pada saat diskusi dan pemaparan 

hasil diskusi. 
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4.1.1.5.1.4 Pelaksanaan Pertemuan Keempat 

Pada pertemuan ke 4 peserta diklat melakukan praktikum tentang redoks. 

Dari kegiatan praktikum ini akan terlihat aktivitas peserta diklat baik dilihat dari 

learning to know, learning to do, learning together dan learning to be. Kegiatan 

praktikum ini para observer akan melihat kemampuan peserta diklat dalam 

melakukan percobaan redoks. Setelah selesai melakukan percobaan peserta diklat 

mendiskusikan hasil percobaan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam 

petunjuk praktikum. Kemudian tiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

4.1.1.5.1.5 Pelaksanaan Pertemuan Kelima 

Pertemuan ke 5 merupakan pertemuan yang terakhir, pada pertemuan ini 

diadakan evaluasi untuk menguji kompetensi yang dimiliki oleh peserta diklat. 

Oleh karena itu pada pertemuan ke 5 ini tidak diadakan pengamatan pada proses 

pembelajaran. 

4.1.1.5.2 Hasil kepraktisan dalam pembelajaran 

Berdasarkan hasil validasi perangkat pembelajaran diujikan dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran dilakukan 

pengamatan untuk mengetahui kepraktisan perangkat pembelajaran dalam 

kegiatan belajar mengajar. Komponen yang digunakan sebagai pengamatan 

kepraktisan pembelajaran (1) pra pembelajaran (2) kegiatan inti yang meliputi  

penguasaan materi pembelajaran, pendekatan/strategi pembelajaran, pemanfaatan 

sumber belajar/media pembelajaran, pembelajaran yang memicu dan memelihara 

ketertiban peserta, penilaian proses dan hasil belajar dan penggunaan bahasa, (3) 

penutup. 

Berdasarkan komponen tersebut dilakukan pengamatan oleh tiga observer 

pada Angkatan 1 dan Angkatan 2. Hasil pengamatan tersebut dapat dilihat dari 

Tabel 4.4 dan Gambar 4.1. 

Tabel 4.4 Hasil Pelaksanaan pembelajaran 

No Kelompok Skor Penilaian 

Pertemua

n ke-2 

Pertemua

n ke-3 

Pertemua

n ke-4 

Rata-rata Kriteria 

1 Angkatan 1 3,79 3,92 4,00 3,91 cukup baik 

2 Angkatan 2 3,86 4,04 4,09 4.00 baik 

 

 
Gambar 4.1  Hasil Pelaksanaan pembelajaran 
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Berdasarkan hasil kertelaksanaan pembelajaran Angkatan ke-1 rata-rata 

3,91 menunjukkan hasil cukup baik, namun pada Angkatan ke-2 rata-rata 4,00 

menunjukkan bahwa hasil dari pelaksanaan pembelajaran ada peningkatan hasil 

yaitu dengan kriteria baik. 

4.1.1.5.3 Hasil kefektifan dalam pembelajaran 

4.1.1.5.3.1 Aktivitas peserta diklat dalam pelaksanaan pembelajaran 

Dalam proses pelaksanaan pembelajaran untuk melihat terjadi peningkatan 

aktivitas peserta diklat dilakukan penelitian terhadap 7 (tujuh) aspek yang 

meliputi (1) Perhatian peserta diklat terhadap penjelasan widyaiswara, (2) 

Aktivitas peserta diklat dalam kelompok, (3) Kemapuan peserta diklat 

mengemukakan pendapat, (4) Kemampuan peserta diklat mengaitkan materi 

dengan kehidupan sehari-hari, (5) Kemampuan peserta diklat memanfaatkan 

waktu, (6) Kemampuan peserta diklat membangun ide, dan (7) Kemampuan 

peserta diklat menarik kesimpulan.  

Hasil pengamatan terhadap pola aktivitas peserta diklat, baik Angkatan 1 

maupun Angkatan ke-2 dapat dilihat pada Tabel 4.5.  

Tabel 4.5  Persentase Skor Rata-rata Seluruh Aspek Aktivitas. 

No Kelompok % Skor  Peningkatan 

Perte

muan 

ke- 2 

Kriteria Perte

muan 

ke- 3 

Kriteria Pert

emu

an 

ke- 4 

Kriteria Pertem

uan ke-

2 – ke-

3 

Pertem

uan ke-

3 - ke- 

4 

1 Angkt 1 73,3 Tinggi 75,2 Tinggi 77,6 Tinggi 2,6 3,2 

2 Angkt 2 78,8 Tinggi 81,3 Sangat 

Tinggi 

84,4 Sangat 

Tinggi 

3,2 3,8 

Sumber : Data Primer, 2011 

Tabel 4.5 dapat dilihat pola aktivitas peserta diklat pada Angkatan 1 dan 

Angkatan 2 sudah menunjukkan adanya peningkatan aktivitas. Hal ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran pendalaman materi redoks  berbasis empat 

pilar pendidikan melalui lesson study mampu meningkatkan aktivitas peserta 

diklat. Perbandingan prosentase skor rata-rata seluruh aspek aktivitas antara 

Angkatan 1 dan Angkatan 2 dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
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      Gambar 4.2  Perbandingan % skor rata-rata seluruh aspek antara Angkatan 1 

dan Angkatan 2. 

 

Pengamatan  tersebut berdasarkan pada respon aktivitas peserta diklat, 

antara lain: perhatian peserta diklat terhadap penjelasan widyaiswara, aktivitas 

peserta diklat dalam kelompok,  kemampuan peserta diklat mengemukakan 

pendapat, kemampuan peserta diklat mengkaitkan dalam kehidupan sehari-hari, 

kemampuan peserta diklat memanfaatkan waktu, kemampuan peserta diklat 

membangun ide dan kemampuan peserta diklat menarik kesimpulan. 

4.1.1.5.3.2 Respon peserta diklat dalam pembelajaran 

Selain dari data keaktifan peserta diklat dalam penelitian ini juga meneliti tentang 

respon peserta diklat terhadap proses pembelajaran. data yang diambil untuk 

mengetahui respon peserta diklat terhadap proses pembelajaran yaitu (1) perasaan 

peserta diklat saat melakukan praktikum kimia, (2) motivasi peserta diklat dengan 

praktikum saat pembelajaran, (3) perlunya praktikum untuk memahami materi 

redoks, (4) ketertarikan materi redoks dengan melakukan praktikum, (5) kesulitan 

peserta diklat selama melakukan praktikum, (6) perlunya teori sebelum 

melakukan praktikum, (7)  saat praktikum memerlukan bantuan widyaiswara, ( 8) 

kesediaan widyaiswara saat diperlukan bantuaannya, (9) konsep redoks lebih 

mudah ditemukan dengan melakukan praktikum, (10) petunjuk dari widyaiswara 

tentang kegiatan praktikum, (11) arahan widyaiswarea saat proses praktikum, (12) 

kesesuaian waktu pelaksanaan praktikum. Berikut ini merupakan data yang 

didapat dari respon peserta diklat terhadap proses pembelajaran.  

Tabel 4.6.   Hasil Analisis Respons Peserta diklat terhadap pembelajaran 

Pertanyaan Jawaban (%) 

A B C 

1 56,7 43,3 0,0 

2 46,7 53,3 0,0 

3 46,7 53,3 0,0 

4 36,7 63,3 0,0 

5 30,0 56,7 13,3 

6 43,3 50,0 6,7 

7 56,7 26,7 16,7 

8 63,3 36,7 0,0 

9 53,3 36,7 10,0 

10 76,7 23,3 0,0 

11 66,7 23,3 10,0 

12 23,3 16,7 60,0 

Sumber : Data Primer, 2011 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa 56,7% peserta diklat menyatakan bahwa 

ketika melakukan praktikum peserta diklat merasa sangat senang 43,3% 

menyatakan senang. 46,7% peserta diklat merasa sangat termotivasi untuk belajar 

kimia, 53,3% termotivasi untuk melakukan praktikum dalam belajar kimia. 

Peserta diklat yang merasa sangat perlu melakukan praktikum untuk memahami 

materi redoks sebesar 46,7% dan 53,3% menyatakan perlu. 
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Sebanyak 36,7 % peserta diklat merasa sangat tertarik untuk melakukan 

pengamatan ketika mempelajari materi redoks dan 63,3% menyatakan tertarik. 

Dalam melakukan pengamatan 30,0% tidak mengalami kesulitan dalam 

melakukan percobaan materi redoks, 56,7% menyatakan kadang-kadang 

mengalami kesulitan dan 13,3% mengalami kesulitan dalam melakukan 

percobaan. Peserta diklat yang menyatakan sangat perlu menerima materi sebelum 

melakukan praktikum tentang redoks sebanyak 43,3%, 50,0% menyatakan perlu 

dan 6,7%  menyatakan tidak perlu menerima materi sebelum praktikum. 

Peserta diklat sebanyak 56,7% menyatakan bahwa mereka akan meminta 

bantuan kepada widyaiswara ketika mengalami kesulitan dalam melakukan 

praktikum redoks, 26,7% peserta diklat kadang-kadang meminta bantuan 

widyaiswara dan  16,7 % tidak meminta bantuan jika mengalami kesulitan dalam 

melakukan percobaan. Peserta diklat tidak meminta bantuan widyaiswara 

dimungkinkan dapat bertanya dengan rekan yang lain. Peserta diklat yang merasa 

mudah untuk menemukan konsep tentang redoks sebanyak 63,3%, dan 36,7% 

merasa kadang-kadang kesulitan menemukan konsep. 

Dalam kegiatan yang akan dilakukan 53,3% peserta diklat jelas dengan 

petunjuk yang diberikan oleh widyaiswara dan 36,7% kadang-kadang  tidak jelas 

dengan petunjuk yang diberikan oleh widyaiswara dan 10, 0% merasa tidak jelas 

dengan petunjuk widyaiswara. Selama proses pembelajaran widyaiswara selalu 

memberikan arahan kepada peserta diklat untuk melakukan percobaan sebanyak 

66,7%, 23,3% kadang-kadang tidak diberikan arahan dan 10,0% merasa tidak 

diberikan arahan selama proses pembelajaran.  

Selama proses pembelajaran 23,3% menyatakn jumlah jam pembelajaran telah 

sesuai dengan waktu pelaksanaan praktikum, 16,7%  menyatakan waktu kurang 

memenuhi dan 60% menyatakan waktu tidak memenuhi. Hal ini menunjukkan 

bahwa waktu praktikum redoks perlu penambahan jam pembelajaran. 

 

4.1.1.5.3.3 Tes Hasil Pembelajaran 

Dalam pelaksanaan kediklatan pada akhir pertemuan pembelajaran dilakukan 

evaluasi terhadap peserta diklat. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui hasil 

akhir (kelulusan) selama mengikuti kediklatan. Dari hasil penilaian diperoleh 

Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Tabel Tes Hasil Belajar 

No  kelompok  nilai 

terendah  

nilai 

tertinggi 

rata-rata ketuntasan 

klasikal 

1 Angkatan 1 40 100 82,17 83,33 % 

2 Angkatan 2 50 100 80 83,33% 

Sumber : Data Primer, 2011 

Hasil evaluasi pada Tabel 4.20 dapat dilihat bahwa Angkatan 1 dan 2 ketuntasan 

secara klasikal sama yaitu 83,33 %, hal itu dilihat dari jumlah peserta 30 orang 

yang dinyatakan lulus 25 orang dan yang tidak lulus 5 orang. Meskipun nilai rata-

rata berbeda Angkatan 1  rata-rata 82,17 dan Angkatan 2 rata-rata 80, hal tersebut 

disebabkan jumlah soal yang berbeda, Angkatan 1 jumlah soal 20 butir dan 

Angkatan 2 jumlah soal 12 butir.  
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4.1.1.5.4 Hasil Pelaksanaan Lesson Study (LS) 

Proses pembelajaran pendalaman materi redoks  menggunakan perangkat 

pembelajaran berbasis empat pilar pendiidkan merupakan pembelajaran yang 

student centered sebab dalam proses pembelajaran peserta diklat diajak untuk 

menemukan konsep sendiri melalui suatu kerja ilmiah dan pengamatan (learning 

to do) secara bersama-sama (learning to live together). Pada penelitian ini proses 

penemuan konsep tentang redoks dilakukan dilakukan secara bersama-sama 

(learning to live together) agar peserta diklat mempunyai kesempatan untuk 

mendiskusikan dengan orang lain tantang apa yang ingin diketahui dan apa yang 

ingin dilakukan. 

Hamalik (2006) mengungkapkan bahwa pendekatan laboratorium banyak 

digunakan karena metode ini berbagai cara dan macam-macam prosedur yang 

terperinci dapat dilaksanakan. Strategi ini sangat efektif karena dapat melayani 

perbedaan-perbedaan individual dan pengalaman-pengalaman sosialisasi. Selama 

proses pembelajaran berlangsung, widyaiswara bertindak sebagai fasilitator bagi 

peserta diklat untuk menemukan konsep “redoks?” 

Pelaksanaan pembelajaran pendalaman materi redoks selalu diorientasikan pada 

peserta diklat, namun peran widyaiswara disini tidak dikesampingkan. 

Widyaiswara menyadari bahwa pembelajaran pendalaman materi redoks 

memerlukan persiapan yang lebih baik sehingga pembelajaran pendalaman materi 

redoks lebih menuntut adanya kerja sama diantara widyaiswara IPA. Kerjasama 

ini terwujud dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. 

Lesson study (LS) merupakan salah satu strategi pengembangan profesi 

widyaiswara. Masukan dan saran tim LS sangat membantu dalam memperbaiki 

perangkat dan proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran Pendalaman materi 

redoks merupakan hasil pemikiran tim anggota LS, mulai dari silabus, RPP dan 

bahan ajar sehingga pada saat pelaksanaan pembelajaran tidak mengalami banyak 

kesulitan. 

Widyaiswara yang tergabung dalam kegiatan LS bersama-sama membantu 

mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan memberikan 

masukan/saran/perbaikan. Kegiatan LS diawali dengan identifikasi masalah yang 

ada di kelas dan perencenaan alternatif pemecahannya, yaitu analisis karakteristik 

peserta diklat, kurikulum kediklatan yang digunakan, SK, KD, dan sarana 

prasarana yang bisa digunakan dalam pembelajaran.  

Tabel 4.8 Kegiatan Lesson Study 

lesson 

study  

Tahap  Kegiatan  

1 Plan   Melakukan identifikasi awal kebutuhan peserta diklat dan 
cara pemecahannya 

 Menyiapkan perangkat pembelajaran pendalaman materi 
redoks berbasis empat pilar pendidikan yang terdiri atas 

silabus, RPP, bahan ajar  

 Membuat denah tempat duduk untuk proses pembelajaran. 

Do   Widyaiswara melakukan konstrukvisme kepada peserta 
diklat tentang matrei redoks (learning to know)  

 Peserta diklat menentukan bilangan oksidasi atom pada 
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suatu senyawa atau ion (learning to do). 

 Menyelesaikan tugas yang diberikan widyaiwara dengan 

berkelompok (learning together) 

See  Waktu dikelola dengan maksimal. 

 Memancing peserta diklat yang tidak aktif dengan 
menggunakan pertanyaan. 

 Memotivasi peserta diklat bahwa pendapat dan hasil 
pemikiran mereka dalam kelompok sangat berarti. 

2 Plan   Menyiapkan perangkat pembelajaran pendalaman materi 
redoks berbasis empat pilar pendidikan untuk pertemuan 

berikutnya, sesuai dengan revisi dari masukan hasil refleksi. 

 Do  Mengulas kembali tentang bilangan oksidasi. 

 Mengulas tentang tata cara memberi nama IUPAC pada 
senyawa redoks (learning to know) 

 Peserta diklat menuliskan berbagai senyawa redoks secara 
berkelompok (learning to do dan learning to be). 

 Penulisan senyawa redoks dilakukan secra berulang-ulang 

(learning to be) 

See  Memotivasi bagi peserta diklat yang kuramg aktif. 

 Masih ada beberapa peserta diklat masih mengandalkan 
teman sejawatnya. 

 Diskusi masih bersifat individual. 

 

3 Plan  Menyiapkan perangkat pembelajaran pendalaman materi 
redoks berbasis empat pilar pendidikan pertemuan 

berikutnya. 

 Menyiapkan alat dan bahan untuk praktikum. 

 Do   Memberikan arahan sebelum praktikum sebagai 
keselematan kerja. 

 Melakukan percobaan redoks secara berkelompok (learning 

to do dan learning together). 

 Melaporkan hasil prkatikum, dan dipresentasikan di depan 
kelas. 

See  Peserta lebih aktif, karena ada kegiatan praktikum. 

 Pembelajaran lebih hidup, peserta diklat saling bekerja 
sama. 

 

4.1 Pembahasan 

Pengembangan perangkat pembelajaran dilakukan melalui lesson study 

yang diawali dengan analisis kebutuhan peserta diklat dan telaah kurikulum yang 

ada pada program kediklatan.  Dari analisis kebutuhan diklat peserta diklat yang 

mengikuti diklat adalah guru Madrasah Aliyah (MA) yang pernah mengikuti 

diklat tingkat lanjut yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan 

Semarang. Hali ini merupakan tindak lanjut dari program kediklatan peningkatan 
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kualitas guru Madrasah Aliyah (MA) berjenjang tingkat dasar. Sedangkan 

kurikulum yang digunakan adalah kurikulum berjenjang tingkat lanjut yang 

fokus materi adalah pendalaman materi mata pelajaran kimia khususnya materi 

redoks. 

Dalam pembelajaran materi redoks dikembangkan dengan empat pilar 

pendidikan yaitu learning to know, learning to do, learning together dan 

learning to be. Hal ini diharapkan peserta diklat selain dapat memahami materi 

redoks (learning to know) dapat mempraktekkan peristiwa  yang terjadi pada 

redoks (learning to do) secara bersama-sama  (learning together) dan dilakukan 

secara terus menerus dan berkelanjutan (learning to be). Pembelajaran dengan 

basis empat pilar pendidikan dapat diaplikasikan melalui lesson study. Kegiataan 

lesson study ini dilakukan dengan harapan dalam pembelajaran widyaiswara 

yang mengajar peserta diklat dapat mengetahui aktivitas pembelajaran melalui 

masukan dari para observer. Selama pembelajaran berlangsung widyaiswara 

diamati oleh observer untuk melihat aktivitas peserta diklat, sehingga dapat 

diketahui pada akhir pembelajaran peserta diklat dapat mencapai kompetensi 

yang diharapkan. 

Berdasarkan hasil validasi perangkat pembelajaran yang terdiri silabus, 

RPP, bahan ajar dan petunjik praktikum kemudiian diimplememtasikan  dalam 

proses pembelajaran pendalaman materi redoks berbasis empat pilar pendidikan 

melalui lesson study. Perangkat pembelajaran pendalaman materi redoks berbasis 

empat pilar pendidikan melalui lesson study dilakukan selama lima kali 

pertemuan.. 

Implementasi proses pembelajaran pendalaman materi redoks berbasis 

empat pilar pendidikan melalui lesson study adalah mengamati kegiatan selama 

pembelajaran berlangsung. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan penelitian 

tentang keparktisan pembelajaran pendalaman materi redoks berbasis empat pilar 

pendidikan melalui lesson stud. Hasil yang diperoleh Angkatan 1 dengan kriteria 

culup baik, sedangkan Angkatan 2 hasil baik. Angkatan 1 dengan hasil cukup baik 

ada beberapa komponen yang belum terpenuhi yaitu pada motivasi untuk 

mengaktifkan peserta diklat. Peserta diklat rata-rata enggan untuk bertanya pada 

widyaiswara, hal tersebut dimungkinkan materi redoks tidak dapat 

dimplementasikan dilapangan karena kurangnya prasarana di Madrasah.  

Pada keefektifan pembelajaran dilakukan pengamatan aktivitas peserta 

diklat yang diamati terdiri atas 7 aspek, yaitu (1) Perhatian peserta diklat terhadap 

penjelasan widyaiswara, (2) Aktivitas peserta diklat dalam kelompok, (3) 

Kemapuan peserta diklat mengemukakan pendapat, (4) Kemampuan peserta diklat 

mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, (5) Kemampuan peserta diklat 

memanfaatkan waktu, (6) Kemampuan peserta diklat membangun ide, dan (7) 

Kemampuan peserta diklat menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan 

diperoleh data Angkatan 1 pada pertemuan kedua rata-rata 73,3% dengan kriteria 

tinggi, pertemuan ke 3 rata- rata 75, 2%  kriteria tinggi dan pertemuan ke 4 rata-

rata 77,6%  kriteria tinggi. Selanjutannya pada Angkatan kedua aktivitas peserta 

diklat pada pertemuan ke-2 rata-rata 78,8% kriteria tinggi, pertemuan ke-3 rata-

rata 81,3% kriteria sangat tinggi dan pertemuan ke-4 rata-rata 84,4% kriteria 

sangat tinggi. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pada setiap pertemuan 
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dan ada peningkatan pula pada Angkatan yang berbeda. Pada komponen 

pemanfaatan waktu terjadi penurunan, hal ini disebabkan karena keterbatasan 

peserta diklat untuk melakukan praktikum dan terbatas pula bahan yang 

disediakan oleh widyaiswara sehingga untuk melakukan prkatikum tiap kelompok 

harus bergantian. 

Melalui proses aktivitas peserta diklat dari pembelajaran ini, diharapkan akan 

lebih respon dan aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga persoalan yang 

dihadapinya dapat diselesaikan ketika berada di tengah-tengah masyarakat. 

Kerjasama peserta diklat dalam kelompok dapat mengoptimalkan peran peserta 

diklat dalam berinteraksi sosial dengan peserta diklat lain maupun dengan 

widyaiswara. Keuntungan lain adanya kerjasama yaitu peserta diklat dapat 

berkomunikasi secara ilmiah dalam suatu kegiatan diskusi, memupuk kerjasama 

tim, membangun rasa tanggung jawab, meningkatkan kemampuan peserta diklat 

dalam kegiatan pemecahan masalah dan memudahkan pemahaman konsep 

(Redhana, 2003). 

 

BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1   Simpulan 

 Berdasarkan análisis data dan pembahasan hasil penelitian, didapatkan 

simpulan sebagai berikut.  

1. Perangkat pembelajaran pendalaman materi redoks kimia berbasis empat pilar 

pendidikan melalui lesson study yang dikembangkan terdiri atas (1) silabus, 

(2) RPP, dan (3) Bahan ajar. Pengembangan perangkat tersebut menggunakan 

model Plomp yang meliputi 5 tahap, yaitu: (1) Tahap Investigasi Awal 

(Preliminary Investigation), (2) Tahap Desain (Design), (3) Tahap 

Realisasi/Konstruksi (Realization/Construction), (4) Tahap Tes, Evaluasi, dan 

Revisi (Test, Evaluation, and Revision), (5) Tahap Implementasi 

(Implementation). Pengembangan perangkat pembelajaran dilakukan melalui 

kegiatan lesson study dengan 3 tahap kegiatan yaitu (1) Plan, (2) Do, dan (3) 

See. Kegiatan lesson study yang dilakukan yaitu merancang rencana, program, 

atau persiapan perangkat pembelajaran pendalaman materi redoks dan 

menyusun draf perangkat pembelajaran pendalaman materi redoks berbasis 

empat pilar pendidikan melalui lesson study, sampai diperoleh perangkat 

pembelajaran yang valid, praktis, dan efektif. 

2. Perangkat pembelajaran pendalaman materi redoks  berbasis empat pilar 

pendidikan melalui lesson study yang dikembangkan telah memenuhi kriteria 

kevalidan, yaitu (1) silabus dengan skor rata-rata hasil validasi silabus sebesar 

3,52  (valid), (2) RPP dengan skor rata-rata hasil validasi RPP sebesar 3,46 

(valid), (3) bahan ajar dengan skor rata-rata sebesar 3,59 (valid) dan petunjuk 

praktikum dengan skor rata-rata 4,00 (valid). 

3.  Perangkat pembelajaran pendalaman materi redoks berbasis empat pilar 

pendidikan melalui melalui lesson study  yang dikembangkan telah memenuhi 

kriteria praktis yang dapat dilihat dari hasil pelaksanaan pembelajaran 

diperoleh skor 4,00 dalam kategori baik. 
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4. Perangkat pembelajaran pendalaman materi redoks berbasis empat pilar 

pendidikan melalui lesson study yang dikembangkan efektif karena respon 

peserta diklat meningkat dan aktivitas peserta diklat mengalami peningkatan 

serta ketuntasan hasil belajar 88,33% yang berarti telah tuntas secara klasikal. 

5.2   Saran  

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka peneliti 

menyarankan sebagai berikut. 

1. Widyaiswara dalam mempersiapkan pembelajaran hendaknya melakukan 

kolaborasi agar dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam menyusun 

perangkat pembelajaran pendalaman materi redoks. 

2. Widyaiswara hendaknya memanfaatkan waktu luang untuk membahas 

bersama masalah yang terjadi selama pembelajaran pendalaman materi redoks. 

3. Sebaiknya kegiatan pembelajaran direkam sehingga walaupun tidak langsung 

melakukan tahap see semua kejadian tidak terlupakan. 

 

 

 

 

 

 


