
LAPORAN PENELITIAN 

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN KIMIA FISTKA 1 
MELALUI PENELITIAN TINDAKAN KELAS BERBASIS LESSON STUDY 

. .  ... 
Oleh: j!llL1 ~[E?lJSTIIARk# UI?i.KEEERi PADAH G g 

I 

nlT,E51,!',!\ 1 E L  r 16 April 
Dr. Hardeli, M.Si 1 

Yerimadesi, s .P~ . ,  M~$@I~ERI HR 54: Hd 

Dra. Andromeda, M.Siy" - 'tm! ---- FI - - 
Drs. Bahrizal, M.Si >,;' '., - '- , !3 I ----.+ 5fmlMl20l~- U > , ( I J  

6 . ' :  v ;  $1 I -.-.-- ---- 
Penelitian ini dibiayai oleh: 

Dana DIPA Uiversitas Negeri Padang Tahun Anggaran 20 12 
Sesuai dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian Pengembangan Fakultas dan Pasca 

Sarjana Universitas Negeri Padang Tahun Anggaran 20 12 No. 47 1 n/UN35.2/PG/20 12 
Tanggal 1 Agustus 2012 

JURUSAN KIMIA 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS NEGERI PADANG 
2012 



HALAMAN PENGESAHAN 

LAPORAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 

1. Judul Penelitian : Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran Kimia 
Fisika 1 Melalui Penelitian Tindakan Kelas Berbasis 
Lesson Stud]? 

2. Bidang Penelitian : MIPA yaitu Kimia 
3. Ketua Peneliti 

Nama Lengkap : Dr. Hardeli, M.Si 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
NIP : 19640113 199103 1001 
Disiplin Ilmu : Kimia Fisika 
PangkatIGolongan : Penata 1 IIIc 
Jabatan : Lektor 
FakultasIJurusan : MIPA /Kimia 
Alamat : J1. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 
Telp/Faks/E-mail : 075 1-7057420 / 075 1-7058772 
Alamat Rumah : Jln Parkit Blok C1 Kalurnbuk Kuranji Padang 25 155 
TelpIHp~Email : 08 1389906937 / hardeli 1 @,vahoo.com 

4. Jumlah Anggota Peneliti : 3 orang 
Narna Anggota : . Yerimadesi, S. Pd., M.Si 

: .. Dra. Andromeda, M.Si 
3. Drs. Bahrizal, M.Si 

5. Lokasi Penelitian : Jurusan Kimia FMIPA UNP 
6. Jurnlah biaya penelitian : Rp. 7.500.000,- 

Terbilang : Tujuh juta lima ratus ribu rupiah 1 

Dekan 
/ 

~ m u f r i ,  M.S. 
NIP. 196105 10 198703 1 020 

Padang, 5 Desember 20 1 2 
Ketua Peneliti, 

NIP. 196401 13 199103 1 001 

,A' 
1 - Menyetujui, 
,'- 

/' 
, Ketua Lembaga Penelitian 



LEMBARAN IDENTITAS PENGESAHAN 

PENELITIAN PENGEMBANCAN KELEMRAGAAN 

1 .  a. Judul Penelitian : Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran 
Ki~nia Fisika 1 Melalui Penelitian Tindakan 
Kelas Berbasis Lesson Sfudy 

b. Bidang i111111 : Kin~ia 

2. Personalia 
a. Ketua peneliti 

Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Hardeli, M.Si 
PangkatIGoI ./NIP : Penata/IIIc/19640113 199103 1001 
Fakultasl Jurusan : MIPA 1 Kiniia 

b. Anggota Peneliti 1 
Nama Lengkap dan Gelar : Yerimadesi, S. Pd., M.Si 
Pangkat/GoI./NIP : Penata Tk I/IIId/197409 17 2003 12 2 00 1 
Fakultasl Jurusan : MIPA / Kimia 

c. Anggota Peneliti 2 
Nama Lengkap dan Gelar : Dsa. Andromeda, M.Si 
Pangkat/Gol./NIP : PembindIVdl96405 18 198703' 2 00 1 
Fakultasl Jurusan : MIPA/ Kimia 

d. Anggota Peneliti 3 
Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Bahrizal, M.Si 
Pangkat/Gol./NIP : Penibina/IVdl955 123 1 198903 1 009 
Fakul tasl Jurusan : MIPA / Kinlia 

3. Usul Penelitian : Telah direvisi sesuai saran pembahas 

I Padang, Desem ber 20 12 
Mengetahui : - 
Ketua, Lembaga Penelitian / Universi x i  Padang. 

I 

NIP. 1961 0722 198602 1 002 
Dr. bulkifli, S.Pd., M.Si 



PENGANTAR 
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RINGKASAN 

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN 
KIMIA FISIKA 1 MELALUI PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

BERBASIS LESSON STUDY 

Hardeli, Yerimadesi, Andromeda dan Bahrizal 

Staf Pengajar Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Padang 

Kurangnya aktivitas mahasiswa, seperti membaca, menuliskan suatu konsep dengan 

bahasa sendiri akan berakibat terhadap rendahnya alctivitas menjelaskan dan mengemukakan 

ide atau pendapat, baik secara langsung dalam berdiskusi maupun secara tidak langsung, yaitu 

dalam melaporkan tugas bentuk tulisan. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan alctivitas belajar mahasiswa adalah melalui penelitian tindakan kelas (PTK). 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kimia fisika 1 melalui 

penelitian tindakan kelas berbasis lesson study di Program Studi Pendidikan Kimia Jurusan 

Kimia FMIPA Universitas Negeri Padang. Pembelajaran dilakukan dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) melalui kegiatan lesson study, yang 

terdiri dari tahap perencanaan (plan), pelaksanaan (do), dan refleksi (see). Sampel dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa program studi pendidikan kimia angkatan 201 1 jurusan kimia 

FMIPA Universitas Negeri Padang pada mata kuliah kimia fisika 1 di semester Juli-Desember 

2012 yang terdiri dari 33 orang mahasiswa. Data penelitian berupa data primer yang diperoleh 

dari catatan hasil pengamatan oleh observer pada saat perkuliahan. Pada penelitian ini 

dilakukan tiga siklus, satu siklus terdiri dari dua kali pertemuan (2x3 sks). Dari Hasil 

penelitian diperoleh peningkatan aktivitas mahasiswa dari siklus I ke siklus I11 pada item 

mengemukakan pendapathertanya (64%), menanggapi pendapatfmenjawab pertanyaan (74%), 

membantu teman yang sedang kesulitan memahami materi (58%), aktif dalarn diskusi 

kelompok (67%), mengerjakan latihan/PR (24%), dan menulis kesimpulan (33%). Untuk 

aktivitas negatif yang diamati terjadi penurunan, yaitu aktivitas mengganggu teman dan 

berrnain-main (berkurang dari 9% menjadi 0%). Berdasarkan analisis data dan pembahasan 

disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran kirnia fisika 1 di jurusan kimia FMIPA Universitas 

Negeri Padang dapat ditingkatkan secara signifikan melalui penelitian tindakan kelas berbasis 

lesson study. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan kualitas pembelajaran tidak hanya ditandai dengan semakin 

meningkatnya hasil belajar yang dicapai mahasiswa dalam proses perkuliahan, 

tetapi juga peningkatan aktivitas mahasiswa. Seorang mahasiswa harus aktif baik 

dalam bidang akademik maupun non akademik. Mahasiswa dituntut memiliki so# 

skill yang tinggi, karena hard skill saja tidak dapat menjamin keberhasilan 

mahasiswa dilapangan nantinya. Mahasiswa hams bisa mengemukakan 

idelpendapatnya dan dapat meyakinkan orang lain tentang kebenaran ide yang 

disampaikannya, karena mahasiswa akan berinteraksi dengan masyarakat umum 

yang mempunyai latar belakang berbeda-beda. 

Kenyataan yang dialami terutama di jurusan kirnia FMIPA Universitas 

Negeri Padang adalah keaktifan mahasiswa masih rendah. Masih banyak 

mahasiswa yang tidak mau bertanya, menjawab dan mengemukakan 

idelpendapatnya. Hal ini dapat diamati dalam proses perkuliahan, apabila dosen 

menyuruh mahasiswa mendenifinisikan suatu konsep dari suatu materi 

perkuliahan, kebanyakan mereka diam, bingung dan kesulitan, walaupun 

sebenarnya terasa bagi mereka, tetapi untuk mengungkapkan ide yang ada 

difikirannya banyak yang tidak mampu. Begitu juga dalam melaksanakan tugas 

yang diberikan oleh dosen, umumnya mahasiswa tidak mengerjakannya dengan 

maksimal. Salah satunya disebabkan karena kurangnya aktivitas mahasiswa, 
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seperti membaca, menuliskan suatu konsep dengan bahasa sendiri dan ha1 ini akan 

berakibat terhadap rendahnya aktivitas menjelaskan dan mengemukakan ide, baik 

secara langsung dalam perkuliahan maupun secara tidak langsung, yaitu dalam 

bentuk tulisan. Sebagai contoh dalam menuliskan suatu laporan praktikum, 

laporan kegiatan dan menuliskan jawaban soal ujian. 

Kimia fisika 1 merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi semua 

mahasiswa di jurusan kimia FMIPA Universitas Negeri Padang, baik mahasiswa 

program studi pendidikan maupun non kependidikan. Mata kuliah ini membahas 

tentang penerapan prinsip-prinsip fisika ke dalam sistem kimia. Sistem kimia ini 

dilihat dari aspek mikroskopik dan makroskopik. Kimia secara mikroskopik 

membahas sifat-sifat partikel terkecil materi, yaitu atom dan molekul. Sedangkan 

kimia secara makroskopik membahas sifat-sifat partikel materi dalam jumlah 

besar, tetapi tidak memperhatikan partikel terkecilnya secara khusus. Oleh karena 

itu sangat dibutuhkan keaktifan mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah ini. 

Mahasiswa dituntut untuk banyak membaca, menulis, memahami konsep, 

mengerjakan soal-soal latihan dan berdiskusi, baik dengan dosen maupun dengan 

sesama mahasiswa itu sendiri, sehingga pemahaman terhadap materi perkuliahan 

meningkat dan hasil belajar juga akan meningkat. 

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar mahasiswa adalah dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran 

berkelompok (Wartono, dkk, 2004:ll). Pada model ini alur proses belajar tidak 

hams berasal dari dosen menuju mahasiswa, tetapi mahasiswa juga bisa saling 
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mengajar dengan sesama mahasiswa lainnya. Bahkan, banyak penelitian 

menunjukkan bahwa pengajaran oleh rekan sebaya (Peer teachind temyata lebih 

efektif dari pada pengajaran oleh dosen atau dosen, karena dalam sistem ini, guru 

atau dosen hanya bertindak sebagai fasilitator (Anita Lie.2002: 12). 

Think Pair Share (TPS) merupakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif. Dalam pembelajaran tipe ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk 

berpikir secara mandiri kemudian bekerja sama dengan teman sekelompoknya 

untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Kemudian dosen meminta 

mahasiswa tersebut berbagi kepada seluruh teman sekelasnya tentang materi 

perkuliahan yang telah mereka diskusikan. Jika mahasiswa sudah dapat 

menjelaskan dengan baik suatu materi pada temannya yang lain, maka dapat 

dikatakan mahasiswa tersebut sudah dapat menguasai materi. Strategi ini juga 

dapat memberikan kesempatan bagi setiap mahasiswa untuk bertindak sebagai 

dosen bagi mahasiswa lain (Silberman, 2006). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penting dilakukan suatu 

penelitian tindakan kelas yang berjudul "Upaya Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Kimia Fisika 1 Melalui Penelitian Tindakan Kelas Berbasis 

Lesson Study". 

B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan perrnasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Apakah kualitas pembelajaran 

kimia fisika 1 dapat ditingkatkan melalui penelitian tindakan kelas berbasis lesson 

study?? 
3 



C. Pembatasan Masalah 

Dengan keterbatasan waktu dan biaya serta untuk terfokusnya tujuan 

penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi pada upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran kimia fisika I melalui penelitian tindakan kelas berbasis lesson 

study. 



BAB I1 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran merupakan inti dari seluruh kegiatan di dunia 

pendidikan. Dalam proses pembelajaran, terdapat kegiatan pendidikan yang 

merupakan suatu proses sosial dan tidak dapat terjadi tanpa adanya interaksi 

pribadi. Proses sosial ini biasa terjadi antar sesama mahasiswa, mahasiswa dengan 

dosen atau dosen dengan dosen. Mahasiswa dengan dosen merupakan komponen 

yang berhubungan dalam mencapai hasil belajar yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Dalam kegiatan pendidikan, dosen bertindak sebagai pendidik yang 

melaksanakan pendidikan sesuai dengan perkembangan mahasiswa untuk 

menjadikan mahasiswa mandiri. Untuk dapat berkembang menjadi mandiri, 

mahasiswa hams belajar (Dimyati, dkk.2002:5). 

Belajar merupakan suatu proses perubahan dari sikap, pengetahuan dan 

tingkah laku. Belajar menurut pandangan Gagne (Dimyati, dkk.2002:lO) adalah 

"Kegiatan yang kompleks. Hasil belajar berupa kapasitas. Setelah belajar orang 

memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap dan menilai". Selanjutnya, Piaget 

berpendapat (Dimyati, dkk.2002: 13) bahwa "Pengetahuan dibentuk oleh individu. 

Sebab individu melakukan interaksi terus menerus dengan lingkungan. 

Lingkungan tersebut mengalami perubahan. Dengan adanya interaksi dengan 

lingkungan. 



B. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran 

berkelompok. Pembelajaran ini menginginkan adanya kerja sama yang positif 

antara sesama anggota kelompok. Seperti yang dikemukakan oleh Wartono, dkk 

(2004: l I). 

"Pembelajaran Kooperatif merupakan suatu model pengajaran 

dimana mahasiswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang 

memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Dalam 

menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling 

bekerjasama dan membantu untuk memahami suatu bahan 

pembelajaran". 

Menurut Muslimin Ibrahim, dkk, (2000:20) ada empat model 

pembelajaran kooperatif, yaitu: 

I )  Student Teams -Achievement Division (STAD) 

Dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas 

Jhon Hopkins. STAD merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang 

paling sederhana. Dalam STAD mahasiswa dikelompokkan menjadi 

beberapa kelompok dengan anggota 4 - 5 orang, dan setiap kelompok 

harus heterogen. Dosen menyajikan pelajaran, kemudian mahasiswa 

bekerja dalam tim mereka untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim 

telah menguasai pelajaran tersebut. Akhirnya, seluruh mahasiswa dikenai 

kuis tentang materi itu dan pada saat kuis ini mereka boleh saling 

membantu. 
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2) Jigsaw 

Pembelajaran dengan metode jigsaw ini telah dikembangkan dan uji coba 

oleh Ellot dan Aronson. Dalam penerapannya, mahasiswa dibagi 

berkelompok dengan anggota kelompok 5 dan 6 orang heterogen. Materi 

pelajaran diberikan pada mahasiswa dalam bentuk teks yang telah dibagi- 

bagi menjadi beberapa sub-sub. Setiap anggota kelompok membaca sub- 

sub yang ditugaskan dan bertanggung jawab untuk mempelajari bagian 

yang diberikan itu. 

3 )  Think Pair Share (TPS) 

TPS dikembangkan oleh Frank Lyman, dkk dari Universitas Maryland. 

TI'S merupakan pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi mahasiswa. Struktur yang dikembangkan ini 

dimaksud sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Struktur ini 

menghendaki mahasiswa bekerja saling membantu dalam kelompok- 

kelompok kecil(2-6 anggota) dan lebih dicirikan oleh kooperatif dari pada 

penghargaan individual. 

4) Numbered - Head Togethrt (nw 
NHT dikembangkan oleh Spencer Kogen yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi mahasiswa dan sebagai altematif terhadap 

struktur tradisional. Sebagai gantinya mengajukan kepada seluruh kelas, 

dosen menggunakan struktur empat langkah, yaitu: penomoran, 

mengajukan pertanyaan, berfikir bersama, dan menjawab. 



C. Aktivitas Belajar 

Aktivitas siswa merupakan ha1 yang terpenting dalam pembelajaran, sebab 

belajar pada prinsipnya adalah perubahan tingkah laku. Sardiman, A.M 

(2004: 195) mengatakan "tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas". Tanpa 

adanya aktivitas, pembelajaran tidak akan memberikan hasil yang baik. 

Winkel (1999:53) menyatakan bahwa "belajar pada manusia bisa 

dikatakan sebagai suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam 

interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengalaman-pengalaman, keterampilan, dan nilai sikap". Perubahan tesebut 

bersifat secara relative konstan dan berbekas. Sedangkan Gagne dalam Slameto 

(2003: 13) mengungkapkan bahwa "belajar ialah suatu proses untuk memperoleh 

motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku, serta 

penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari instruksi. 

Muhibbin (2005:63) menyatakan bahwa "belajar merupakan kegiatan yang 

berproses dan merupakan unsur yang sangat findamental dalam penyelenggaraan 

setiap jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti, bahwa berhasil atau gagalnya 

pencapaian tujuan pendidikan sangat tergantung dalam proses belajar yang 

dialami siswa baik ketika ia berada disekolah maupun dilingkungan rumah atau 

keluarganya sendiri". 

Sardiman (2001:20) menyimpulkan bahwa "belajar itu senantiasa 

merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan 

misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain 

sebagainya". Hal ini sesuai dengan buku Educational Psychology yang di tulis 
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6) Motor activities, (melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, 

mereparasi, berkebun, bermain, beternak). 

7) Mental activities, (menanggapi, mengingat, memecahkan 

soal,menganalisa, melihat hubunga, memutuskan). 

8) Emotional activities, (memacu minat, bosan, gembira, bersemangat, 

berani, bergairah, tenang, gugup). 

Dengan berpedoman pada pengelompokan aktivitas yang dikemukakan di 

atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas- aktivitas tersebut terdiri dari: 

1) Aktivitas verbal yaitu kegiatan yang mengeluarkan ujaran atau suara 

2) Aktivitas non verbal yaitu kegiatan yang tidak mengutamakan ujaran 

3) Aktivitas mental yaitu kegiatan yang memperlihatkan perubahan sikap atas 

dasar perubahan pikiran dan perasaan mahasiswa. 

Aktivitas belajar mahasiswa akan meningkat dan lebih bergairah dalam 

belajar jika ada yang diharapkan, yaitu pengetahuan serta nilai yang baik. Hal ini 

sesuai dengan Prayitno (1989: 123) bahwa: "Mahasiswa akan meningkat 

kegairahan belajarnya karena ingin mendapatkan nilai yang baik, untuk tes yang 

akan dihadapinya". 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa dengan tes akan 

memotivasi mahasiswa untuk aktif belajar, sehingga kegairahan dalam belajar 

akan meningkat dan hasil belajar mahasiswa juga akan lebih baik. 



D. Hasil belajar 

Hasil belajar merupakan hasil pengetahuan dan keterampilan yang 

diperoleh mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran. Hasil belajar ini bisa 

berupa prestasi maupun perubahan tingkah laku dan sikap mahasiswa yang telah 

mengikuti proses belajar. Hasil belajar juga merupakan tolak ukur yang digunakan 

untuk menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam mengetahui dan 

memahami suatu pelajaran. 

Hasil belajar dapat diketahui dengan cara melakukan evaluasi atau test. 

Kegiatan evaluasi yang dilakukan mencakup evaluasi hasil belajar menetapkan 

baik buruknya proses dari kegiatan pembelajaran (Dimyati, dkk.2000: 190). 

Tujuan penilaian hasil belajar adalah untuk mengetahui apakah materi yang telah 

diberikan dapat dipahami mahasiswa dan apakah metode yang digunakan sudah 

tepat atau belum. Sehingga hasil belajar ini dapat digunakan oleh dosen sebagai 

acuan (Arikunto, 2008). 

Hasil belajar diharapkan memberi efek positif terhadap peningkatan minat 

mahasiswa untuk belajar selanjutnya dan lebih percaya diri dalam menghadapi 

pelajaran. Selain itu, hasil belajar mahasiswa dapat digunakan untuk mengukur 

keberhasilan program pembelajaran. 

E. Penelitian Tindakan kelas 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan bentuk penelitian yang 

bersifat reflektif dengan melakukan tindakan tertentu agar dapat 

memperbaikilmeningkatkan praktek pembelajaran di kelas dengan lebih 



professional. PTK dicirikan dengan adanya siklus. Siklus penelitian dilakukan 

dengan ketentuan apabila indikator penelitian tercapai, maka penelitian tidak 

dilanjutkan pada siklus berikutnya. Untuk lebih meyakinkan hasil pada siklus 

sebelumnya dapat dilanjutkan pada siklus berikutnya. Berikut kegiatan yang 

dilaksanakan pada sebuah siklus yang terdiri dari empat komponen. Empat 

komponen tersebut didasarkan pada model spiral dari Kemmist dan Mc Taggart 

yang terdiri dari 4 komponen yaitu perencanaan (plan), pelaksanaan (action), 

pengamatan (observation), dan refleksi (rej'ebion). Komponen-komponen 

tersebut membentuk kegiatan yang disebut siklus. 

Tujuan PTK, diantaranya adalah: 

1. Memecahkan persoalan nyata yang terjadi di kelas dalam usaha 

peningkatan mutu pembelajaran. 

2. Mencari jawaban ilmiah bahwa masalah tersebut dapat dipecahkan melalui 

tindakan yang diberikan. 

3. Meningkatkan kegiatan nyata dosen dalam mengembangkan 

Profesionalismenya. 

Karakkteristik PTK: 

1. Masalah yang diteliti adalah masalah riil atau nyata yang muncul dalam 

proses pembelajaran, 

2. Berorientasi pada pemecahan masalah, 

3. Berorientasi pada peningkatan mutu, 

4. PTK diterapkan melalui urutan yang terdiri dari beberapa tahap (siklus), 

dilaksanakan minimal untuk dua siklus, 
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5. Tindakan (treatment) dalam PTK adalah sebagai alat atau cara untuk 

memperbaiki masalah dalam proses pembelajaran yang dihadapi dosen di 

kelas, 

6.  Dampak tindakan harus dikaji, apakah sesuai dengan tujuan dan apakah 

memberikan dampak positif, 

7. Permasalahan dalam PTK adalah permasalahan yang sifatnya spesifik 

konstektual dan situasional, 

8. Metodologi dalam PTK bersifat longgar dan fleksibel tidak terlalu 

mengedepankan pembakuan instrument, 

9. PTK dilaksanakan secara kolaboratif, seperti teman sejawat. Jadi dalam 

PTK perlu ada partisipasi dari pihak lain yang berperan sebagai 

pengamat/observer. 

F. Lesson Study 

Lesson study merupakan model pembinaan (pelatihan) profesi pendidik 

melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan 

berlandaskan prinsip-prinsip kelegialitas yang saling membantu dalam belajar 

untuk membangun komunitas belajar. Dalam Lesson stu& dapat dilakukan 

PTK dan penelitian Pengembangan Pembelajaran, R&D (Research and 

Development). Lesson study berasal dari bahasa Jepang dari kata: 

jugyokenkyu, yaitu suatu proses sistematik yang digunakan oleh dosen-dosen 

Jepang untuk menguji keefektifan pengajarannya dalam rangka meningkatkan 

hasil pembelajaran (Garfield, 2006). 



Berdasarkan definisi lesson study, maka terdapat 7 kata kunci, yaitu 

pembinaan profesi, pengkajian pembelajaran, kolaboratif, berkelanjutan, 

kolegialitas, mutual learning dan komunitas belajar. Lesson study bertujuan 

untuk melakukan pembinaan profesi pendidik secara berkelanjutan agar 

terjadi peningkatan keprofesionalan pendidik terus menerus. Jika pembinaan 

tidak dilakukan secara terus menerus maka keprofesionalan dapat menurun 

dengan bertambahnya waktu. 

Pengkajian pembelajaran melalui Lesson study dilaksanakan dalam tiga 

tahapan, yaitu tahapan pertama adalah plan (merencanakan), tahapan kedua 

adalah do (melaksanakan) dan tahapan ketiga adalah see (merefleksi) yang 

berkelanjutan. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan penelitian 

tindakan kelas berbasis lesson study. 

G. Karakteristik Materi Pembelajaran Kimia Fisika 1 

Kimia Fisika 1 merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi seluruh 

mahasiswa di jurusan kimia FMIPA Universitas Negeri Padang. Mata kuliah ini 

memiliki bobot 3 sks. Setelah mempelajari matakuliah ini diharapkan mahasiswa 

dapat menjelaskan penggolongan kimia fisika; persamaan gas ideal dan nyata, 

konsep dasar tennodinamika; hukum pertama dan aplikasinya dalam sistem; 

termokimia dan perhitungannya; hukum kedua dan perhitungan perubahan 

entropi sistem; hukum ketiga dan aplikasinya; kesetimbangan material dan 

aplikasinya dalam kesetimbangan; veriabel zat murni dan perhitungannya; 

perubahan nilai variabel zat dalam pencampuran; sistem zat murni dan 



perubahannya; kesetimbangan fasa zat mumi; kesetim bangan fasa mu1 ti 

komponen dan aplikasinya; dan kesetirnbangan kimia dalarn gas dan larutan non 

elektrolit. 

H. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan di atas, maka dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis tindakan yaitu kualitas pembelajaran 

kimia fisika 1 di jurusan kimia FMIPA Universitas Negeri Padang dapat 

ditingkatkan secara signifikan melalui penelitian tindakan kelas berbasis lesson 

study. 



BAB III 

TUJUAN, LUARAN, DAN KONSTRIBUSI PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

kimia fisika I melalui penelitian tindakan kelas berbasis lesson stu+ di Program 

Studi Pendidikan Kimia Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Padang. 

A. Luaran Penelitian 

Luaran yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantaranya: 

1 .  Perangkat pembelajaran seperti SAP (Lesson Plan), bahan ajar, lembaran 

diskusi mahasiswa (LDM) yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 

2. Publikasi ilmiah dalam jurnal lokal yang mempunyai ISSN atau jurnal 

nasional terakredi tasi. 

3. Proseding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal, regional maupun 

nasional. 

B. Konstribusi Penelitian 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan konstribusi terhadap 

peningkatan kualitas pembelajaran/perkuliahan, khususnya di Program Studi 

Pendidikan Kimia Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Padang. 



BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) atau Cla.~sroorn 

Action Research. Dalam penelitian ini satu kelas diberi tindakan (action) karena 

adanya kesenjangan atau masalah dalam pembelajaran yaitu rendahnya aktivitas 

mahasiswa baik dalam perkuliahan tatap muka maupun dalam mengerjakan tugas- 

tugas yang diberikan dosen. Tindakan ini diharapkan dapat memecahkan atau 

mengurangi masalah pada tingkat yang diinginkan. Dalam penelitian ini dilakukan 

observasi di dalam kelas terhadap aktivitas mahasiswa selama pembelajaran 

berlangsung oleh tiga orang observer yang merupakan tim dalam penelitian ini. 

Dari hasil penelitian ini didapat suatu kesimpulan sebagai hasil penelitian. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di jurusan kimia FMIPA Uniersitas Negeri 

Padang pada bulan Juli sampai November 20 12. 

C. Sampel dan Sumber Data Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi pendidikan 

kimia angkatan 201 I jurusan kimia FMIPA Universitas Negeri Padang pada mata 

kuliah kimia fisika 1 di semester Juli-Desember 2012 yang terdiri dari 34 orang 

mahasiswa. Daftar nama mahasiswa dapat dilihat pada Lampiran 1. Yang menjadi 

sampel penelitian cuma 33 orang mahasiswa, karena 1 orang tidak datang kuliah 



dari awal semester. Data penelitian berdasarkan sumbernya termasuk data primer. 

Data primer dari penelitian ini diperoleh dari catatan hasil pengamatan oleh 

observer pada saat perkuliahan dan data hasil belajar mahasiswa yang dilakukan 

pada setiap siklus. Pada penelitian ini dilakukan tiga siklus, satu siklus terdiri dari 

dua kali pertemuan. 

D. Rancangan Penelitian 

Diagram alur rancangan penelitian ditilnjukkan Gambar 1. 

Perencanaan D 
Refleksi w 

Perencanaan '4) 1- 
Pelaksanaan 

Gambar 1. Siklus PTK menurut Arikunto (2006: 16) 

Kegiatan yang dilakukan pada masing-masing siklus adalah: 

1) Perencanaan 

Tahap-tahap yang dilakukan dalarn menentukan rencana tindakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Mengkaji dan membuat perangkat pembelajaran 

Pengkajian dilakukan terhadap materi perkuliahan, alokasi waktu dan 

perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang disiapkan oleh 
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dosen model berupa satuan acara perkuliahan (SAP), bahan ajar, lembar 

diskusi mahasiswa (LDM), dan media pembelajaran. Pada tahap 

perencanaan (plan) ini dibahas tentang SAP, media pem belajaran dan 

LDM yang telah susun oleh dosen model. Perangkat pembelajaran yang 

telah disusun diperbaiki sesuai saran-saran anggota peneliti sewaktu 

diskusi plan. Kegiatan plan dihadiri oleh dosen model dan 3 orang 

observer. SAP dan LDM untuk setiap kali pertemuan dapat dilihat pada 

Lampiran 2 dan 3. Notulen hasil diskusi plan (perencanaan) dapat dilihat 

pada Lampiran 4. 

b. Merancang Instrumen 

Instrumen yang dirancang berupa format lembar observasi aktivitas 

mahasiswa selama kegiatan pembelajaran di kelas (Lampiran 5) dan 

lembar observasi pembelajaran dalam kegiatan lesson study (Lampiran 6).  

c. Merancang soal ujian yang akan diberikan 

Sebelum melakukan tindakan terlebih dahulu merancang tes yang akan 

diberikan pada mahasiswa. Ujian diberikan pada pertengahan semester 

(UTS) dan diakhir semester (UAS), selanjutnya diadakan penilaian, nilai 

UTS dan UAS dapat dilihat pada Lampiran 7. 

d. Mendiskusikan rencana yang telah disusun dengan observer, ha1 ini 

dilakukan sebagai evaluasi kegiatan perencanan. 



2) Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan ini tindakan dari semua rencana yang telah 

dibuat berlangsung di dalam kelas dalam bentuk pembelajaran, sebagai 

realisasi dari segala teori pendidikan dan metode atau teknik yang sudah 

dipersiapkan. Hasil yang diharapkan berupa aktivitas mahasiswa yang diamati 

oleh observer sebagai anggota penelitian, agar dapat mempertajam refleksi 

dan evaluasi terhadap apa yang terjadi di dalam kelas tempat tindakan 

dilakukan. Tahap tindakan yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut ini. 

a. Mereviu penyelesaian tugas terstruktur (PR) 

Tugas terstruktur dibuat dalam buku tugas oleh mahasiswa. Tugas 

dikumpulkan, diparaf oleh dosen dan dikembalikan lagi kepada mahasiswa 

setiap kali pertemuan. Mereviu penyelesaian tugas rumah baru 

dilaksanakan pada pertemuan kedua dan selanjutnya, karena pada 

pertemua pertama belum ada tugas. Mereviu tugas rumah dilaksanakan 

dengan menanyakan soal yang tidak dapat diselesaikan oleh mahasiswa 

secara mandiri dan penyelesaian soal tersebut dibahas bersama dengan 

bimbingan dosen. 

b. Penyaj ian materi perkuliahan 

Penyajian materi perkuliahan dilaksanakan oleh dosen model sesuai 

dengan tahap-tahap pembelajaran yang telah disusun pada SAP setelah 

diskusi plan. Perkuliahan dilaksanakan dengan strategi active learning tipe 

TPS. 
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c. Diskusi kelompok 

Masing-masing mahasiswa akan mendapat materi, soal atau tugas 

yang sama. Pada kelompok mahasiswa secara bersama-sama bertanggung 

jawab membahas materi atau penyelesaian tugas mereka. Masing-masing 

mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk memimpin diskusi, tidak 

harus mahasiswa yang pandai. Peserta diskusi pada masing-masing 

kelompok diharapkan dapat memecahkan masalah sekaligus menemukan 

konsep. Untuk memotivasi mahasiswa dalam diskusi kelas, maka setiap 

mahasiswa yang aktif diberi nilai plus. Mahasiswa diminta untuk 

berlomba-lomba mengumpulkan nilai plus pada setiap perkuliahan tatap 

muka, karena diimformasikan dosen bahwa nilai plus yang dikumpulkan 

akan berpengaruh terhadap nilai akhir. Untuk memudahkan dosen dan 

observer mencatat aktivitas mahasiswa dalam perkuliahan, mahasiswa 

diminta memakai kokarde yang berisi nama dan nomor urut mahasiswa 

berdasarkan data dari portal UNP. 

Pada saat diskusi berlangsung observer mencermati aktivitas masing- 

masing kelompok. Segala kegiatan atau aktivitas mahasiswa dicatat atau 

ditandai pada lembar obsewasi. Dosen akan membantu jalannya diskusi 

pada masing-masing kelompok. Jika ada kelompok tidak mendapatkan 

jawaban yang memuaskan, dosen memberikan bantuan untuk meluruskan 

jawabannya. Dosen memotivasi agar jalannya diskusi pada kelompok 

menjadi aktif. 



Setelah semua kelompok sudah menyelesaikan tugas kelompoknya 

masing-masing, mahasiswa diminta secara spontan untuk 

mempresentasikan apa yang telah mereka selesaikan di kelompoknya. 

Mereka masing-masing mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap 

tugasnya masing-masing, demikian juga mereka masing-masing 

mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan penjelasan dari anggota- 

anggota yang berasal dari kelompok lain. 

d. Pemberian kuis 

Kuis diberikan pada awal perkuliahan, materi kuis mencakup 

beberapa materi yang telah mereka diskusikan pada pertemuan 

sebelumnya atau berupa materi yang akan dibahas pada pertemuan hari itu, 

karena mahasiswa sudah diberi tugas baca dan tugas mengerjakan LDM 

yang berisi soal-soal berhubungan dengan materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya.. Jadi mahasiswa sudah mempunyai 

penetahuan awal sebelum pembelajaran di kelas. 

e. Membuat kesimpulan 

Mahasiswa dengan bimbingan dosen mendiskusikan kesimpulan 

mengenai semua materi yang telah dibahas melalui diskusi kelompok dan 

diskusi kelas. Mahasiswa diminta mencatat hasil diskusi di buku 

catatannya masing-masing dengan bahasa sendiri. 

f. Pemberian soal sebagai tugas rumah (PR) 

Soal-soal tugas rumah (PR) merupakan latihan yang diberikan dosen 

untuk dikerjakan di rumah. Dalam penelitian ini tugas rumah ada dua 
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bentuk yaitu, menyelesaikan soal-soal yang ada di akhir setiap bab bahan 

ajar yang sudah dipelajari di buku tugas dan mengerjakan soal-soal yang 

ada pada LDM untuk pertemuan berikutnya. Ini bertujuan agar mahasiswa 

mengulang pelajarannya dan memiliki pengetahuan awal sebelum 

mengikuti perkuliahan, sehingga lnereka dapat memahami materi lebih 

lanjut dengan mudah. 

3) Pengamatan 

Kegiatan pengamatan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan yaitu saat pembelajaran. Data yang dikumpulkan pada tahap ini 

adalah berupa aktivitas mahasiswa yang berlangsung dalam pembelajaran 

yang dicatat oleh beberapa orang teman sejawat (observer). Kehadiran 

obsever yang mengamati aktivitas mahasiswa membuat penelitian tindakan 

kelas ini menjadi obyektif. Sedangkan aktivitas mahasiswa yang diamati 

adalah aktivitas positif dan aktivitas negatif. Aktivitas positif mempunyai 

indikator sebagai berikut: 

a. Berani mengemukakan pendapat atau bertanya (Oral activities). 

b. Menanggapi pendapat atau menjawab pertanyaan teman (Oral activities). 

c. Membantu teman yang sedang kesulitan memahami materi (Oral 

activities). 

d. Aktif dalam diskusi kelompok (Mental activities). 

e. Melakukan kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan pembelajaran 

seperti: membuat PR, menggangu teman, dan bermain-main (Mental 

activities). 
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f. Menulis kesimpulan atau hal-ha1 yang relevan dengan pembelajaran 

(Writing activities). 

4) Refleksi 

Pada tahap refleksi semua informasi data yang diperoleh dari hasil 

observasi dianalisis. Data yang telah dianalisis kemudian ditafsirkan dan 

ditemukan penyelesaiannya. Pelaksanaan refleksi dilakukan setiap selesai 

pelaksanaan pembelajaran (do). Kegiatan refleksi dipimpin oleh salah seorang 

anggota peneliti, yang terdiri dari kegiataan pembukaan, diskusi dan penutup. 

Pada tahap diskusi pertama diminta dosen model mengemukakan 

pendapatnya/perasaannya setelah pelaksanaan pembelajaran di kelas, setelah 

itu diminta tanggapan dari masing-masing observer. Sebelum kegiatan 

penutup pimpinan diskusi refleksi menyimpulkan hasil diskusi dan dicatat 

oleh notulen. Notule diskusi rej7eksi dapat dilihat pada Lampiran 8. Proses 

refleksi sangat penting dalam keberhasilan penelitian. Hasil refleksi yang baik 

dan akurat merupakan masukan yang berharga bagi penentuan tindakan 

berikutnya. Hasil refleksi juga merupakan pertimbangan bagi perlu tidaknya 

dilaksanakan siklus berikutnya. 

E. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus. Tiap siklus terdiri dari dua kali 

pertemuan (2x3 sks). Setiap siklus dilakukan dengan rencana tindakan yang akan 

diberikan dengan pembelajaran kooperatif tipe TPS. Materi perkuliahan awalnya 

dijelaskan oleh dosen secara singkat dengan menggunakan media-media yang 



relevan dan dapat menarik perhatian mahasiswa. Mahasiswa memperhatikan, 

menyimak dan mencatat konsep-konsep penting dengan bahasa sendiri (thinking). 

Kemudian mahasiswa diminta mendiskusikan soal-soal pada LDM secara 

berpasangan (pairing), setelah diskusi kelompok dilakukan diskusi kelas 

(sharing;). 

Siklus I 

a. Perencanaan (plan) 

Sebelum kegiatan dilakukan dalam kelas terlebih dahulu dosen bersama 

tim lainnya menentukan jadwal penelitian, menyusun perangkat 

pembelajaran seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Perangkat 

pembelajaran kimia fisika 1 yang disusun berhubungan dengan Hukum 

Kedua dan Ketiga Termodinamika. LDM yang dibuat berisi soal-soal yang 

bersifat analisis, sehingga menuntut mahasiswa untuk banyak menggali 

informasi dengan membaca berbagai buku sumber, menulis konsep-konsep 

penting dengan bahasa sendiri dan berdiskusi dengan temannya tentang 

jawaban soal-soal pada LDM. Di samping itu juga dipersiapkan instrumen 

berupa lembaran observasi yang akan digunakan untuk mengetahui 

aktivitas dan hasil belajar mahasiswa. 

b. Pelaksanaan Tindakan (Action) 

1) Sebelum pembelajaran dimulai, dosen model menjelaskan tentang 

teknik pembelajaran TPS, dosen membagi mahasiswa menjadi 

beberapa kelompok. setelah itu dosen menjelaskan tujuan 



pembelajaran dan menerangkan secara garis besar konsep yang akan 

didiskusikan (tahap thinking). 

2) Mahasiswa diberi lembar diskusi (LDM) yang berisi pertanyaan 

tentang materi pelajaran yang akan dipelajari bersama kelompoknya 

(tahap pairing). LDM dibuat dua buah, soal-soal pada LDM 1 berisi 

berhubungan dengan indikator I dan 2, soal-soal pada LDM 2 

berhubungan dengan indikator 3 dan 4. LDM dapat dilihat pada 

Lampiran 3. 

3) Mahasiswa dibimbing oleh dosen berdiskusi dalam kelompok dan 

menjawab pertanyaan yang ada dalam LDM. 

4) Setelah selesai berdiskusi kelompok secara berpasangan, dilakukan 

diskusi kelas (tahap sharing). Dosen meminta salah satu kelompok 

secara sportif untuk menjelaskan hasil diskusi di depan kelas. 

c. Pengamatan (obsewasi) 

Selama kegiatan pembelajaran, dilakukan kegiatan pengamatan 

oleh observer. Observer mengamati pelaksanaan tindakan, baik terhadap 

dosen maupun aktivitas mahasiswa. Hal-ha1 yang diamati adalah aktivitas 

verbal, dan aktivitas non-verbal. Aktivitas verbal meliputi kegiatan 

mahasiswa mengajukan pertanyaan pada temannya atas materi pelajaran 

yang sedang berlansung, menjawab pertanyaan dari teman sekelas, 

mendengarkan uraian materi pelajaran. Aktivitas non-verbal seperti 

mencatat pelajaran atau keterangan dosen, mengerjakan soal dalam LDM. 

Sementara aktivitas mental meliputi keseriusan mahasiswa mengikuti 
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pelajaran, kejujuran dalam ujian dan aktivitas negatif yang muncul pada 

diri mahasiswa. 

d. Refeksi 

Pada akhir siklus diadakan refeksi terhadap kegiatan dan hasil- 

hasil yang diperoleh berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh 

observer, catatan yang dibuat dan hasil latihan yang dikerjakan oleh 

mahasiswa, akan dijadikan dasar untuk menyusun rencana tindakan pada 

siklus berikutnya. 

2. Siklus I1 

a. Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, disusun lagi rencana pembelajaran 

untuk materi selanjutnya yaitu ' Kesetimbangan Material dan Sistem 

Homogen Satu Komponen (Zat Murni). Rencana disusun berdasarkan 

kelemahan yang dihadapi dalam pembelajaran pada siklus I. Untuk itu 

disusun program yang bisa mengatasi permasalahan dalam proses 

pembelajaran tersebut. Rencana yang disusun berupa penyempurnaan 

program siklus I atau menyusun program yang berbeda dengan siklus I. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Rencana yang telah disusun pada siklus I1 ini dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah disusun. Tindakan tanbahan 

yang dilakukan pada siklus I1 berupa kuis yang diadakan pada awal 

perkuliahan. Soal kuis yang diberikan berkaitan dengan materi yang sudah 

dipelajari. 



c. Observasi 

Kegiatan pembelajaran pada siklus I1 ini tetap diobservasi oleh observer dan 

mencatat hal-ha1 yang penting. Di samping itu dosen yang mengajar juga 

membuat catatan penting yang ditemukannya selama kegiatan pada siklus I1 

ini. 

d. Refleksi 

Hasil observasi dan pengamatan yang dilakukan digunakan sebagai bahan 

dalam melakukan refleksi siklus 11. Karena hasil masih belum memuaskan, 

maka disusun lagi perencanaan untuk silkus TI1 dan berikutnya sampai 

diperoleh hasil yang memuaskan. 

3. Siklus In 

a. Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus 11, disusun lagi rencana pembelajaran 

untuk materi selanjutnya yaitu Sistem Heterogen Satu Komponen dan Sistem 

Homogen Multi Komponen (Larutan). Rencana disusun berdasarkan 

kelemahan yang dihadapi dalam pembelajaran pada siklus 11. Untuk itu 

disusun program yang bisa mengatasi permasalahan dalam proses 

pembelajaran tersebut. Rencana yang disusun berupa penyempurnaan 

program siklus I dan I1 atau menyusun program yang berbeda dengan siklus 

I dan 11. 



b. Pelaksanaan Tindakan 

Rencana yang telah disusun pada siklus 11 ini dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah disusun. Tindakan tanbahan 

yang dilakukan pada siklus I1 berupa kuis yang diadakan pada awal 

perkuliahan. Soal kuis yang diberikan berkaitan dengan materi yang belum 

dan sudah dipelajari. Mahasiswa yang aktif dalamperkuliahan diberi plus 5, 

sedangkan sebelumnya hanya plus 1 ,  tindakan ini bertujuan untuk 

meningkatkan aktivitas mahasiswa. 

c. Observasi 

Kegiatan pembelajaran pada siklus 111 ini tetap diobservasi oleh observer 

dan mencatat hal-ha1 yang penting. Dosen yang mengajar tetap membuat 

catatan penting yang ditemukannya selama kegiatan pada siklus III ini, 

seperti mencatat mahasiswa yang aktif. 

d. Refleksi 

Hasil observasi dan pengamatan yang dilakukan digunakan sebagai bahan 

dalam melakukan refleksi siklus 111. Karena hasil sudah memuaskan, maka 

siklus berikutnya tidak dilanjutkan. 

E. Alat Pengumpul Data 

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

lembaran observasi yang di isi oleh observer. Lembaran observasi yang 

digunakan ada 2 jenis, yaitu lembar observasi aktivitas mahasiswa (Lampiran 

5) dan lembaran observasi pembelajaran dalam kegiatan lesson study 



(Lampiran 6). Keduan jenis lembaran observasi ini di isi oleh observer pada 

setiap perkuliahan tatap muka. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu analisis aktivitas. Untuk 

melihat aktivitas belajar mahasiswa dalam proses perkuliahan, maka hasil 

observasi dianalisis dengan cara menentukan persentase setiap aktivitas yang 

diamati observer dengan teknik peresentase seperti yang dikemukakan Warnelis 

(2001 : 15) 

/umlaL s i n 4 r a  akti  f 
Persentase aktivitas = 

Jlimlah smva seluru hnya 
X 100% 

Untuk melihat peningkatan aktivitas satu pertemuan ke pertemuan 

berikutnya diperlukan suatu standar penelitian. Arikunto (1997: 271) menetapkan 

selang persentase untuk menentukan sebutan penilaian tersebut seperti pada Tabel 

1 berikut ini. 

Tabel 1. Kriteria aktivitas mahasiswa (Arikunto, 1997) 

Persentase aktivitas 
81%- 100% 
61% - 80% 
41% - 60% 
21% - 40% 
0% - 20% 

Kriteria 
sangat baik 
baik 
cukup 
kurang 
Kurang sekali 



BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian upaya peningkatan kualitas pembelajaran Kimia Fisika 1 

melalui penelitian tindakan kelas berbasis Lesson Study ini dilakukan dalam tiga 

siklus. Tiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan (2x3 sks) dan pada setiap 

pertemuan dilakukan proses pembelajaran rnelalui lesson study, yaitu plan, do dan 

see. Siklus dilakukan dengan rencana tindakan yang akan diberikan dengan 

pembelajaran kooperatif tipe TPS. Berikut ini dikemukakan hasil dan pembahasan 

dari penelitian yang telah dilakukan. 

A. Hasil Penelitian 

1. Siklus I 

Persentase aktivitas mahasiswa pada siklus I dapat dilihat pada Tabel 2. 

Dari Tabel 2 terlihat rata-rata persentase aktivitas mahasiswa pada siklus I masih 

memiliki kriteria kurang, dari enam aktivitas positif yang diamati cuma dua 

aktivitas yang memiliki kriteria baik, yaitu aktivitas mengerjakan latihan dan 

menulis kesimpulan. Oleh karena itu dilakukan siklus 11, tindakan yang berbeda 

yang dilakukan pada siklus I1 ini adalah LDM diberikan kepada mahasiswa 

seminggu sebelum perkuliahan dan pada tahap awal perkuliahan mahasiswa 

diberikan kuis, soal kuis berhubungan dengan materi yang akan dipelajari. 

Tindakan ini dilakukan supaya mahasiswa mempunyai waktu yang banyak untuk 



menyelesaikan soal-soal yang ada pada LDM dan mahasiswa juga mempunyai 

pengetahuan awal sebelum perkuliahan. 

Tabel 2. Persentase aktivitas mahasiswa pada siklus I 

2. Siklus II 

Persentase aktivitas mahasiswa pada siklus I1 dapat dilihat pada Tabel 3. 

Dari Tabel 3 sudah terlihat peningkatan aktivitas mahasiswa dalam perkuliahan, 

kriteria kurang untuk aktivitas positif yang diamati sudah tidak ada lagi, namun 

peningkatan aktivitas mahasiswa ke kriteria sangat baik baru untuk item aktivitas 

mengerjakan latihan dan menyimpulkan. 

No 

1 

2 

3 

4 

8 

Aktivitas yang 
diamati 

Mengemukakan 
pendapat 
hertanya 

Menanggapi 
pendapathenja 
wab pertanyaan 

Membantu 
teman yang 
sedang kesulitan 
memahami 
materi 
Aktif dalam 
diskusi 
kelompok 
Mengerjakan 
IatihanIPR 
Menulis 
kesirnpulan 
Mengganggu 
teman 

Berrnain-main 

Pertemuan ke-1 Pertemuan ke-2 Rata-rata 
persentase 
aktivitas 

26 

18 

3 0 

32 

76 

67 

9 

9 

Jml 
mhs 

I0 

7 

14 

14 

25 

24 

3 

3 

Jml 
mhs 

7 

5 

6 

7 

25 

20 

3 

3 

Kriteria 

kurang 

kurang 

kurang 

kurang 

baik 

baik 

kurang 
sekali 
kurang 
sekali 

Persentase 
Aktivitas 

30 

2 1 

42 

42 

76 

73 

9 

9 

Persentase 
Aktintas 

2 1 

15 

18 

21 

76 

61 

9 

9 



Tabel 3. Persentase aktivitas mahasiswa pada siklus I1 

3. SiMus III 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada siklus I1 ini maka penelitian 

dilanjutkan ke siklus berikutnya, yaitu siklus 111. Tindakan baru yang dilakukan 

No 

1 

2 

3 

4 

8 

pada siklus 111 ini berhubungan dengan soal kuis, soal kuis yang dibuat 

berhubungan dengan materi yang sudah dan akan dipelajari. Tindakan ini 

Aktivitas yang 
diamati 

Mengemukakan 
pendapat 
Ibertanya 

Menanggapi 
pendapatlmenja 
wab pertanyaan 

Mem bantu 
teman yang 
sedang kesulitan 
mernahami 
materi 
Aktif dalam 
diskusi 
kelompok 
Mengerj akan 
IatihanIPR 
Menulis 
kesimpulan 
Mengganggu 
teman 

Bermain-main 

bertujuan supaya mahasiswa menguasai semua materi pembelajaran, mahasiswa 

mengulang materi perkuliahan yang sudah dipelajari dan juga mempelajari materi 

yang akan dipelajari sebagai modal awal penguasaannya sebelum perkuliahan. 

Disamping itu untuk meningkatkan motivasi mahasiswa dalam perkuliahan, 

Jml 
mhs 

16 

14 

20 

20 

3 0 

27 

2 

2 

Pertemuan ke-3 

Persentase 
Aktivitas 

4 8 

42 

6 1 

61 

9 1 

82 

6 

6 

Jml 
mhs 

20 

17 

20 

27 

33 

33 

0 

0 

Rats-rata 
Persentase 
aktivitas 

5 5 

47 

6 1 

7 1 

95 

9 1 

3 

3 

Pertemuan ke-4 

Persentase 
Aktivitas 

6 1 

52 

6 1 

82 

100 

100 

0 

0 

Kriteria 

cukup 

cukup 

baik 

baik 

sangat 
baik 

sangat 
bai k 

kurang 
sekali 
kurang 
sekali 



mahasiswa yang aktif diberi nilai plus 5. Dosen meinformasikan kepada 

mahasiswa bahwa nilai plus yang diperoleh mahasiswa waktu diskusi kelas bisa 

menambah nilai akhir. Tindakan ini bertujuan supaya aktivitas belajar mahasiswa 

meningkat dan lebih bergairah dalam belajar. Hal ini sesuai dengan yang 

dikemukakan Prayitno ( 1  989) bahwa: "Peserta didik akan meningkat kegairahan 

belajarnya karena ingin mendapatkan nilai yang baik, untuk tes yang akan 

d i hadapi nya". 

Tabel 4. Persentase aktivitas mahasiswa pada siklus 111 

Persentase aktivitas mahasiswa pada siklus 111 dapat dilihat pada Tabel 4. 

1 

2 

3 

4 

8 

Aktivitas yang 
diamati 

Mengemukakan 
pendapat 
Ibertanya 

Menanggapi 
pendapatlmenja 
wab pertanyaan 

Mem bantu 
teman yang 
sedang kesulitan 
memahami 
materi 
Aktif dalam 
diskusi 
kelompok 
Mengerjakan 
IatihanlPR 
Menulis 
kesirnpulan 
Mengganggu 
teman 

Bermain-main 

Jml 
mhs 

27 

29 

27 

32 

33 

33 

0 

0 

Pertemuan ke-5 

Persentase 
Aktivitas 

82 

88 

82 

97 

100 

100 

0 

0 

Jml 
mhs 

32 

31 

31 

33 

33 

33 

0 

0 

Rata-rata 
Persentase 
Aktivitas 

89 

9 1 

88 

98 

100 

100 

0 

0 

Pertemuan ke-6 

Persentase 
Aktivitas 

97 

94 

94 

100 

100 

100 

0 

0 

Kriteria 

sangat 
bai k 

sangat 
bai k 

sangat 
bai k 

sangat 
bai k 

sangat 
baik 

sangat 
baik 

kurang 
sekali 
kurang 
sekal i 



Berdasarkan kriteria aktivitas yang diperoleh pada Tabel 4, maka tindakan 

berikutnya tidak perlu dilakukan lagi, karena semua item aktivitas positif yang 

diamati sudah memiliki kriteria sangat baik dan semua aktivitas negatif yang 

diamati sudah memiliki kriteria kurang sekali. 

Supaya terlihat perbandingan aktivitas mahasiswa pada masing-masing 

siklus yang sudah dilakukan maka data pada Tabel 2, 3 dan 4 dibuatkan seperti 

pada Tabel 5. Dari Tabel 5 terlihat perobahan aktivitas mahasiswa dari siklus I ke 

siklus I1 dan ke siklus 111. 

Tabel 5. Perobahan Aktivitas Mahasiswa dari Siklus I s.d 111 

Persentase peningkatan aktivitas mahasiswa dari suatu siklus ke siklus berikutnya 

dapat dilihat pada Tabel 6. 

35 

No 

2 

7 

8 

Aktivitas yang 
diamati 

Mengemukakan 
pendapat ibertanya 

Menanggapi 
pendapadmenjawab 
pertanyaan 

Membantu teman 
yang sedang 
kesulitan 
memahami materi 
Aktif dalam dishsi  
kelompok 

Mengerj akan 
IatihanPR 
Menulis 
kesimpulan 

Mengganggu teman 

Bermain-main 

Kriteria 

sangat 
baik 

sangat 
baik 

sangat 
baik 

sangat 
baik 

sangat 
baik 

sangat 
baik 

kurang 
sekal i 
kurang 
sekal i 

Sik'us 
I 

26 

18 

30 

32 

76 

67 

9 

Persentase 
Siklus 

I1 

55 

47 

61 

71 

95 

9 1 

Rata-rata 

Kriteria 

kurang 

kurang 

kurang 

kurang 

baik 

bai k 

kurang 
sekali 
kurang 
sekali 

Aktivitas 

Kriteria 

cukup 

cukup 

baik 

baik 

sangat 
baik 

sang at 
baik 

kurang 
sekali 
kurang 
sekali 

Mahasiswa 
Siklus 

111 

89 

91 

88 

98 

loo 

O0 



Tabel 6. Persentase Peningkatan Aktivitas Mahasiswa dari Suatu Siklus Ke 
Siklus Berikutnya. 

Dari Tabel 7 terlihat setiap aktivitas positif mahasiswa yang diamati 

semuanya mengalami peningkatan, yaitu akltivitas pada item 1 sampai 6, dan 

aktifitas negatif mahasiswa mengalami penurunan (aktivitas item 7 dan 8). 

No 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

B. Pembahasan 

1. Sikus I 

Tindakan berupa tugas baca di rumah dan pemberian LDM kepada 

mahasiswa pada awal perkuliahan belum bisa meningkatkan aktivitas mahasiswa 

sesuai dengan yang diharapkan. Persentase aktivitas mahasiswa masih rendah 

seperti yang terlihat pada Tabel 2. Soal-soal yang ada pada LDM terlalu banyak, 

3 6 

Aktivitas yang diamati 

Mengernukakan 
pendapat ibertanya 

Menanggapi 
pendapat/menjawab 
pertanyaan 

Mernbantu ternan yang 
sedang kesulitan 
mernahami rnateri 

Aktif dalam diskusi 
kelornpok 

Mengerjakan IatihanPR 

Menulis kesirnpulan 

Mengganggu ternan 

Bermain-main 

Rata-rata Aktivitas 

Siklus 
I 

26 

18 

30 

32 

76 

67 

9 

9 

Peningkatan Aktivitas 

Siklus 
I ke 11 

29 

29 

3 1 

40 

19 

24 

-6 

-6 

Mahasiswa 

Siklus 
11 

55 

47 

61 

71 

95 

9 1 

3 

3 

(%) 
Siklus 

111 

89 

9 1 

88 

98 

100 

100 

0 

0 

Mahasiswa 

Siklus 
I1  ke I11 

3 5 

44 

27 

27 

5 

9 

-3 

-3 

( O h )  

Siklus 
I ke 111 

64 

73 

58 

67 

24 

3 3 

-9 

-9 



sehingga tidak cukup waktu untuk membahasnya pada perkuliahan tatap muka. 

namun pemberian tugas LDM seminggu sebelum perkuliahan sudah dapat 

meningkatkan aktivitas mahasiswa, mahasiswa mempunyai waktu yang lebih 

banyak untuk membahas soal-soal yang diberikan di luar perkuliahan tatap muka. 

Mahasiswa juga bisa mencari literature lain sebagai bahan bacaan untuk 

membahas soal-soal pada LDM. 

2. SiMus I1 

Pemberian LDM kepada mahasiswa seminggu sebelum perkuliahan dan 

adanya kuis pada awal perkuliahan sudah dapat meningkatkan aktivitas 

mahasiswa. Pada siklus I1 ini terlihat peningkatan aktivitas mahasiswa pada item 

mengemukakan pendapathertanya (29%), menanggapi pendapatlmenjawab 

pertanyaan (29%), membantu teman yang sedang kesulitan memahami materi 

(31%), aktif dalam diskusi kelompok (40%), mengerjakan latihan/PR (5%), dan 

menulis kesimpulan (9%). Untuk aktivitas negatif yang diamati terjadi penurunan, 

yaitu aktivitas mengganggu teman dan bermain-main (berkurang dari 9% menjadi 

3%). 

Peningkatan motivasi dan aktivitas mahasiswa dalam perkuliahan 

disebabkan ini disebabkan karena mahasiwa sudah menyadari tanggungjawabnya 

untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Nasution (1995: 149) bahwa "motivasi belajar anak akan lebih besar karena 

adanya rasa tanggung jawab". Tugas-tugas yang diberikan juga bertujuan untuk 

melatih mahasiswa untuk mengolah materi perkuliahan, belajar membagi waktu 



dengan baik dan belajar teknik-teknik study yang efisien dan efektif (Winkel, 

1996). 

3. Siklus 111 

Tindakan baru yang diberikan pada siklus 111 melalui kegiatan lesson 

Study ini sudah dapat dengan maksimal meningkatkan motivasi dan aktivitas 

mahasiswa dalam perkuliahan. Dari Tabel 6 terlihat peningkatan aktivitas 

mahasiswa dari siklus I ke siklus 111 pada item mengemukakan pendapatfbertanya 

(64%), menanggapi pendapavmenjawab pertanyaan (74%), membantu teman 

yang sedang kesulitan memahami materi (58%), aktif dalam diskusi kelompok 

(67%), mengerjakan latihan/PR (24%), dan menulis kesimpulan (33%). Untuk 

aktivitas negatif yang diamati terjadi penurunan, yaitu aktivitas mengganggu 

teman dan bermain-main (berkurang dari 9% menjadi 0%). 

Mahasiswa sudah dapat menerapkan belajar tiga kali, yaitu sebelum, 

waktu dan setelah perkuliahan, sehingga penguasaan mahasiswa terhadap materi 

perkuliahan semakin meningkat dan mahasiswa selalu siap untuk ujian serta tidak 

cemas lagi jika diadakan ujian mendadak. 

LDM yang diberikan kepada mahasiswa membantu mereka untuk lebih 

memahami materi perkuliahan, sehingga mereka tidak perlu bergadang sewaktu 

mau menghadapi ujian. Tugas rumah yang dikumpulkan setiap awal perkuliahan, 

dapat meningkatkan nilai karakter disiplin pada mahasiswa, sehingga tugas 

mereka tidak menumpuk di akhir semester. Kuis yang diberikan di awal 

perkuliahan memotivasi mahasiswa untuk banyak belajar, tidak hanya dari buku 

ajar, tetapi juga dari buku-buku sumber yang lainnya. Adanya diskusi kelas 
38 



meningkatkan kemampuan berbicara mahasiswa, seperti dalam menanggapi, 

menjawab, mengemukakan pendapat dan menyimpulkan materi perkuliahan. 

Peningkatan aktivitas mahasiswa dari suatu siklus ke siklus berikutnya 

juga dipengaruhi oleh penerapan pembelajaran kooperatif tipe TPS melalui 

kegiatan lesson study. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe TPS, 

mahasiswa terlebih dahulu melakukan proses thinking. Pada tahap ini mahasiswa 

berpikir secara mandiri dalam menjawab soal-soal yang terdapat di dalam LDM. 

Berdasarkan teori belajar kognitif menurut Ausubel bahwa dalam suatu proses 

pembelajaran dituntut keterlibatan mahasiswa dalam proses berpikir dan 

mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru 

(Budiningsih, 2005: 51). Selanjutnya mahasiswa melaksanakan tahap pairing, di 

mana mahasiswa akan berinteraksi dan bekerja sama dalam memecahkan masalah 

pembelajaran sehingga tenvujud sifat saling ketergantungan dengan mahasiswa 

yang menjadi pasangannya (Ibrahim, 2002). Sifat saling ketergantungan tersebut 

bertujuan untuk mencapai keberhasilan kelompok agar tenvujud kesuksesan 

pribadi, sehingga mahasiswa berusaha membantu anggota kelompoknya agar 

kelompoknya berhasil dalam suatu pembelajaran (Slavin, 2005: 34). Dalam tahap 

pairing, mahasiswa juga akan berusaha menemukan konsep-konsep dari materi 

pembelajaran. Hal ini didukung oleh teori belajar konstruktivisme yang 

menyatakan bahwa mahasiswa menemukan sendiri konsep-konsep materi 

pembelajaran, aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir dan dapat memberi makna 

terhadap apa yang telah dipelajarinya (Budiningsih, 2005: 58). Kemudian pada 

tahap sharing mahasiswa akan mempresentasikan hasil diskusinya kepada teman- 

39 



teman lainnya di dalam kelas tersebut. Di tahap ini mahasiswa menerapkan teori 

belajar revolusi sosiokultural dari Piaget yang lebih mementingkan interaksi antar 

mahasiswa. Sebab, perkembangan kognitif mahasiswa akan terjadi bila 

mahasiswa berinteraksi dengan teman sebayanya dari pada dengan orang-orang 

yang lebih sebaya (Budiningsih, 2005: 98). 

Pada pembelajaran kooperatif tipe TPS ini mahasiswa diberikan 

kesempatan untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan yang diberikan dosen 

melalui LDM, kemudian mahasiswa mendiskusikan jawabannya dengan 

pasangannya, setelah itu dosen meminta penvakilan dari kelompok untuk berbagi 

dengan seluruh kelas tentang apa yang telah mereka bicarakan. Dengan demikian 

mahasiswa menjadi terlatih untuk mengungkapkan berbagai pendapat atau 

berbagai ide. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Frank Lyman (Muslimin 

Ibrahim.2000) yang menyatakan bahwa: "Pembelajaran kooperatif tipe TPS 

berguna agar mahasiswa memikirkan lebih mendalam tentang apa yang telah 

dijelaskan atau dialami". 

Pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat mempengaruhi pola interaksi 

mahasiswa. Mahasiswa dibagi kedalam kelompok secara berpasangan. Mahasiswa 

yang mempunyai kemampuan lebih dapat menjadi tutor bagi mahasiswa yang 

kemampuannya lebih rendah, sehingga para mahasiswa akan lebih aktif dalam 

proses belajar. Cara seperti ini dapat meningkatkan potensi mahasiswa secara aktif 

dan menimbulkan motivasi yang besar bagi mahasiswa. Senada dengan pendapat 

dari Anita Lie (2002:12) bahwa: "alur proses belajar tidak harus berasal dari 

pendidik menuju peserta didik". Mahasiswa juga bisa saling mengajar dengan 
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sesama mahasiswa lainnya. Bahkan banyak penelitian menunjukkan bahwa 

pengajaran oleh rekan sebaya (peer teaching) ternyata lebih efektif dari pada 

pengajaran oleh pendidik. Sistem pengajaran yang memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk bekerjasama dengan sesama temannya dalam tugas- 

tugas yang terstruktur disebut dengan system "Pembelajaran gotong royong" atau 

cooperative learning. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Silberman (2006) 

bahwa: 

"Ketika mereka belajar bersama teman, bukannya sendirian, 
mereka mendapatkan dukungan emosional dan intelektual 
yang memungkinkan mereka melampaui ambang pengetahuan 
dan keterampilan mereka yang sekarang", 

Dalam sistem ini, dosen hanya bertindak sebagai fasilitatoy. 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesirnpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pernbahasan dapat disirnpulkan bahwa 

kualitas pembelajaran kimia fisika I di jurusan kirnia FMPA Universitas Negeri 

Padang dapat ditingkatkan secara signifikan melalui penelitian tindakan kelas 

berbasis lesson study. Peningkatan kualitas pembelajaran tersebut dapat dilihat 

dari peningkatan aktivitas rnahasiswa dalam perkuliahan dari suatu siklus ke 

siklus berikutnya. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pernbahasan, maka disarankan sebagai 

berikut ini. 

1. Penelitian tindakan kelas VTK) perlu dilakukan oleh dosen-dosen untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

2. Kegiatan lesson stu& dapat dilakukan melalui PTK. 

3. Pernbelajaran kooperatif tipe TPS dapat meningkatkan aktivitas belajar 

mahasiswa. 

4. bfelalui kegiatan lesson stu& dan PTK dapat didiskusikan penyusunan 

perangkat pernbelqjaran seperti SAP, LDM, media pembelpjarap dao soal- 

soal ujian. 
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Lampiran 2. 
Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 
Sebelum Diskusi Plan I (Siklus 1) 

Tanggal : 12 Oktober 2012 
Mata Kuliah : Kimia Fisika 1 
Semester : Gasa12012 
Waktu : 3 x 50 menit 
Topi k : Hukum Kedua Termodinamika 

A. Materi Pokok 

Mesin, rumusan Masik hukurn kedua, entropi dan rumusan modem hukum kedua dan 
perubahan entropi sistem tertutup. 

B. Standar kompetensi : 

Mahasiswa dapat menjelaskan penggolongan kimia fisika; persamaan gas ideal dan nyata, 
konsep dasar termodinamika; hukum pertama dan aplikasinya dalam sistem; termokimia dan 
perhitungannya; hukum kedua dan perhitungan perubahan entropi sistem; hukum ketiga dan 
aplikasinya; kesetimbangan material dan aplikasinya dalam kesetimbangan; veriabel zat 
murni dan perhitungannya; perubahan nilai variabel zat dalam pencampuran; sistem zat 
murni dan perubahannya; kesetimbangan fasa zat murni; kesetimbangan fasa multi 
komponen dan aplikasinya; dan kesetimbangan kimia dalam gas dan larutan non elektrolit. 

C. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan hukum kedua dan menentukan perubahan entropi. 

D. Tujuanl Sasaran 

1. Menjelaskan mesin sebagai alat merubah kalor jadi kerja 
2. Menjelaskan rumusan klasik hukurn kedua terrnodinamika 
3. Menjelaskan pengertian entropi dan persamaan modern hukum kedua termodinamika 
4. Menjelaskan perhitungan perubahan entropi sistem tertutup 

F. Uraian konsep/teori/data/fakta: 

1. Mesin adalah suatu alat yang dapat merubah kalor jadi kerja melalui proses melingkar 
yang disebut mesin kalor. Mesin Carnot adalah mesin yang mengalirkan kalor dari 
reservoir bersuhu tinggi ke reservoir bersuhu rendah melalui empat langkah. Mesin 
gasolin Otto mengubah energi panas bahan bakar melalui empat langkah yang juga 
menghasilkan kerja sehingga disebut mesin bahan bakar. Dari besarnya suhu dan kalor 
yang masuk dan keluar mesin dapat ditentukan efisiensi mesin. 



2. Berdasarkan efisiensi proses melingkar mesin, Kelvin-Planck mengemukakan hukum 
kedua termodinamika. Kemudian berdasarkan kebalikan proses melingkar mesin, 
Clausius juja menyatakan hukum kedua termodinamika. Kedua rumusan hukum ini 
disebut rumusan kalsik hukum kedua. Dengan mesin kalor dapat ditentukan skala suhu 
secara termodinamika. 

3. Proses melingkar dalam mesin kalor selalu melalui dua pasang proses yang merupakan 
garis sejajar, yaitu ekspansi dan kompresi yang isotermis serta ekspansi dan kompresi 
adiabatis. Berdasarkan itu dirumuskan hukum kedua Carretheodary. 

4. Dalam mesin kalor selalu berlaku dqEv/T yang merupakan suatu fungsi keadaan yang 
disebut entropi ( S = derajat ketidak-teraturan). Kemudian juga ternyata dalarn satu siklus 
mesin berlaku AS 2 0. Ini merupakan rumusan modem hukurn kedua termodinamika. 

5.  Proses yang menyerap atau melapaskan kalor akan mengakibatkan perubahan entropi 
sistem, yaitu ekspansi, kompresi, pemanasan zat, transisi fasa dan pencampuran zat. 

G. Kegiatan pembelajaran 

Tahap 
1. Pendahuluan 

(kegiatan 
Awal) 

2. Kegiatan Inti 

Kegiatan Pembelajaran 
1 .  Menyiapkan mahasiswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 
2. Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 
3. Apersepsi : tentang hukum pertama termodinarnika dan 

termokimia. 
4. Dosen menyampaikan kompetensi dasar, indikator dan 

tujuan pembelajaran yang hams dicapai pada materi hukum 
kedua termodinamika 
Eksplorasi 

1. Mahasiswa menggali informasi mengenai konsep-konsep 
penting tentang hukum kedua termodinamika dari bahan ajar 
dan beberapa buku sumber yang lain (sebelumnya sudah 
diberi tugas baca di rumah). 

3. Masing-masing mahasiswa menjawab soal-soal yang 
terdapat di dalam LDM secara mandiri untuk menemukan 
konsep materi yang dipelajsri, karena mahasiswa dirninta 
berpikir sendiri agar bisa menjawab soal-soal tentang materi 
yang terdapat di dalam LDM (thinkina). 
Elaborasi 

4. Setelah mahasiswa selesai mengerjakan LDM, mahasiswa 
disuruh berpasangan dengan pasangan yang telah ditentukan 
untuk mendiskusikan jawaban dari LDM tersebut @airing). 
Jika mereka memiliki jawaban yang berbeda, mahasiswa 
dalam pasangannya akan berdiskusi untuk menemukan 
jawaban yang tepat dari LDM tersebut sehingga ada 
kemungkinan mahasiswa bisa menemukan konsep-konsep 

Waktu 
15 menit 

20 menit 

25 menit 

30 menit 



Metode/ Strategi Pembelajaran: 
Diskusi dan tanya jawab dalam jam tatap muka 

a Strategi pembelajaran aktif (aktive learning) 
Pembelajaran kooperatif tipe TPS 

3. Kegiatan 
Penutup 

K. Sumberlmedia pembelajaran: 
Syukri, Hardeli, Yerimadesi, 2008, Kimia Fisika I, Jurusan Kimia FMIPA UNP. 

yang baru selain yang ditemukannya pada tahap sebelumnya 
(thinkina) 

5. Masing-masing kelompok membuat laporan diskusi dan 
melaporkan hasil diskusinya kepada dosen. 

6.Dosen meminta salah satu kelompok untuk 
mempresentasikan laporan hasil diskusi kelompoknya di 
depan kelas (sharing). Dengan adanya interaksi dengan 
anggota kelompok yang lain, mahasiswa akan lebih 
memiliki kemampuan untuk mengembangkan konsep- 
konsep penting dalam hukum kedua termodinamika yang 
telah didapatkanya pada tahap sebelumnya. 

7. Kelompok lain boleh memberikan pendapatnya mengenai 
jawaban LDM yang dipresentasikan oleh kelompok yang 
tarnpil. 

8. Mahasiswa atau kelompok lain diberi kesempatan untuk 
bertanya mengenai konsep yang belum dimengerti. 

9. Dosen membimbing jalannya diskusi dan memberikan 
8 

Konfirmasi 
10.Dosen memberikan penegasan terhadap konsep-konsep 

penting dalam hukum kedua termodinamika yang telah 
dipelajari oleh mahasiswa dari bahan ajar dan melalui 
berdiskusi. 

1. Mahasiswa menyimpulkan materi pembelajaran di bawah 
bimbingan dosen. 

2. Dosen memberikan evaluasi tentang konsep-konsep penting 
hukum kedua termodinamika, yaitu tentang mesin, rumusan 
klasik hukum kedua, entropi dan rurnusan modem hukum 
kedua dan perubahan entropi sistem tertutup. 

3. Mahasiswa atau kelompok yang paling aktif dalam 
melakukan diskusi akan mendapatkan reward di akhir 
pembelajaran. 

4. Dosen memberikan tugas tentang materi yang sudah 
dipelajari dan yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya. 

5. Dosen menginformasikan materi ajar yang akan dipelajari 
pada pertemuan selanjutnya. 

30 menit 

- 
15 menit 

15 menit 



Levin, Ira N, 2003, Physical Chemistry, New York, Mc Graw Hill, Book Company. 
Alberty, A. R. 1987. Physical Chemistry. U.S.A: Goodwill Discount Books. 
Atkin, P.W. 2006. Physical Chemistry. 51h. Oxford: Oxford University. 

Latihanltugas 
Mengerjakan latihan dalam buku ajar sebagai pekerjaan rumah 
Mengadakan rensponsi untuk membahas soalllatihan 

M. Teknik Evaluasi 
Ujian tertulis: UTS dan UAS. 
Menilai tugas 



Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 
Setelah Diskusi Phn I (Siklus 1) 

Tanggal : 12 Oktober 20 12 
Mata Kuliah : Kimia Fisika 1 
Semester : Gasal20 12 
Waktu : 3 x 50 menit 
Topik : Hukum Kedua Termodinamika 

E. Materi Pokok 

Mesin, rumusan klasik hukum kedua, entropi dan rumusan modem hukum kedua dan 
perubahan entropi sistem tertutup. 

F. Standar kompetensi : 

Mahasiswa dapat menjelaskan penggolongan kimia fisika; persamaan gas ideal dan nyata, 
konsep dasar termodinamika; hukum pertama dan aplikasinya dalam sistem; termokimia dan 
perhitungannya; hukum kedua dan perhitungan pen~bahan entropi sistem; hukum ketiga dan 
aplikasinya; kesetimbangan material dan aplikasinya dalam kesetimbangan; veriabel zat 
murni dan perhitungannya; perubahan nilai variabel zat dalam pencampuran; sistem zat 
mumi dan perubahannya; kesetimbangan fasa zat rnurni; kesetimbangan fasa multi 
komponen dan aplikasinya; dan kesetimbangan kimia dalarn gas dan larutan non elektrolit. 

G. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan hukum kedua dan menentukan perubahan entropi. 

H. Tujuanl Sasaran 

1. Menjelaskan mesin sebagai alat merubah kalor jadi kerja 
2. Menjelaskan rumusan Masik hukum kedua terrnodinamika 
3. Menjelaskan pengertian entropi dan persamaan modem hukum kedua termodinamika 
4. Menjelaskan perhitungan perubahan entropi sistem tertutup 

F. Uraian konsep/teori/data/fakta: 

1. Mesin adalah suatu alat yang dapat merubah kalor jadi kerja melalui proses melingkar 
yang disebut mesin kalor. Mesin Camot adalah mesin yang mengalirkan kalor dari 
reservoir bersuhu tinggi ke reservoir bersuhu rendah melalui empat langkah. Mesin 
gasolin Otto mengubah energi panas bahan bakar melalui empat langkah yang juga 
menghasilkan kerja sehingga disebut mesin bahan bakar. Dari besarnya suhu dan kalor 
yang masuk dan keluar mesin dapat ditentukan efisiensi mesin. 

2. Berdasarkan efisiensi proses melingkar mesin, Kelvin-Planck mengemukakan hukum 
kedua termodinamika. Kemudian berdasarkan kebalikan proses melingkar mesin, 
Clausius juja menyatakan hukum kedua termodinamika. Kedua rumusan hukum ini 



disebut rumusan kalsik hukum kedua. Dengan mesin kalor dapat ditentukan skala suhu 
secara termodinamika. 

3. Proses melingkar dalam mesin kalor selalu melalui dua pasang proses yang merupakan 
garis sejajar, yaitu ekspansi dan kompresi yang isotermis serta ekspansi dan kompresi 
adiabatis. Berdasarkan itu dirumuskan hukum kedua Carretheodary. 

4. Dalam mesin kalor selalu berlaku dq,,,/T yang merupakan suatu fungsi keadaan yang 
disebut entropi ( S = derajat ketidak-teraturan). Kemudian juga ternyata dalam satu siklus 
mesin berlaku AS 2 0. Ini merupakan rumusan modem hukum kedua termodinamika. 

5 .  Proses yang menyerap atau melapaskan kalor akan mengakibatkan perubahan entropi 
sistem, yaitu ekspansi, kompresi, pemanasan zat, transisi fasa dan pencampuran zat. 

G. Kegiatan pembelajaran 

Tahap 
Pendahuluan 
(kegiatan Awal) 

Kegiatan Inti 

Kegiatan Pembelajaran 
l Menyiapkan mahasiswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 
Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 

l Apersepsi : tentang hukum pertarna termodinamika dan 
termokimia. 
Dosen menyampaikan kompetensi dasar, indikator dan 
tujuan pembelajaran yang hams dicapai pada materi hukum 
kedua termodinamika 
Eksplorasi 
Mahasiswa menggali informasi mengenai konsep-konsep 
penting tentang hukurn kedua termodinarnika dari bahan ajar 
dan beberapa buku sumber yang lain (sebelumnya sudah 
diberi tugas baca di rumah). 
Masing-masing mahasiswa menjawab soal-soal yang 
terdapat di dalam LDM 1 secara mandiri untuk menemukan 
konsep materi yang dipelajari, karena mahasiswa diminta 
berpikir sendiri agar bisa menjawab soal-soal tentang materi 
yang terdapat di dalam LDM 1 (thinking). 
Elaborasi 
Setelah mahasiswa selesai mengerjakan LDM 1, mahasiswa 
disuruh berpasangan dengan pasangan yang telah ditentukan 
untuk mendiskusikan jawaban dari LDM 1 tersebut 
(pairing). Jika mereka memiliki jawaban yang berbeda, 
mahasiswa dalam pasangannya akan berdiskusi untuk 
menemukan jawaban yang tepat dari LDM 1 tersebut 
sehingga ada kemunglunan mahasiswa bisa menemukan 
konsep-konsep yang baru selain yang ditemukannya pada 
tahap sebelurnnya (thinking) 

l Masing-masing kelompok membuat laporan diskusi dan 
melaporkan hasil diskusinya kepada dosen. 

D o s e n  meminta salah satu kelompok untuk 

Waktu 
15 menit 

10 menit 

10 menit 

15 menit 

15 menit 



Metodel Strategi Pembelajaran: 
Diskusi dan tanya jawab dalam jam tatap muka 
Strategi pembelajaran aktif (aktive learning) 
Pembelajaran kooperatif tipe TPS 

Kegiatan 
Penutup 

mempresentasikan laporan hasil diskusi kelompoknya di 
depan kelas (sharing). Dengan adanya interaksi dengan 
anggota kelompok yang lain, mahasiswa akan lebih 
memiliki kemampuan untuk mengembangkan konsep- 
konsep penting dalam hukum kedua termodinamika yang 
telah didapatkanya pada tahap sebelumnya. 
Kelompok lain boleh memberikan pendapatnya mengenai 
jawaban LDM 1 yang dipresentasikan oleh kelompok yang 
tampil. 
Mahasiswa atau kelompok lain diberi kesempatan untuk 
bertanya mengenai konsep yang belum dimengerti. 
Dosen membimbing jalannya diskusi dan memberikan 
penguatan dalam bentuk lisan kepada kelompok penyaji. 
Konfirmasi 
Dosen memberikan penegasan terhadap konsep-konsep 
penting dalam hukum kedua termodinamika untuk tujuan 
pembelajaran 1 dan 2 yang telah dipelajari dan didiskusikan 
oleh mahasiswa melalui diskusi kelompok (pairing) dan 
diskusi kelas. 
Kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi diulang lagi 
untuk membahas soal-soal pada LDM 2 

Mahasiswa menyimpulkan materi pembelajaran di bawah 
birnbingan dosen. 
Dosen memberikan evaluasi tentang konsep-konsep penting 
hukum kedua termodinamika, yaitu tentang mesin, rumusan 
klasik hukum kedua, entropi dan rurnusan modem hukum 
kedua dan perubahan entropi sistem tertutup. 
Mahasiswa atau kelompok yang paling aktif dalarn 
melakukan diskusi akan mendapatkan reward di akhir 
pembelajaran. 
Dosen memberikan tugas tentang materi yang sudah 
dipelajari dan yang akan dipelajari pada pertemuan 
beri kutnya. 
Dosen menginformasikan materi ajar yang akan dipelajari 
pada pertemuan selanjutnya. 

10 menit 

60 menit 

15 menit 



K. Sumberlmedia pembelajaran: 
Syukri, Hardeli, Yerimadesi, 2008, Kimia Fisika I, Jurusan Kimia FMIPA UNP. 
Levin, Ira N, 2003, Physical Chemistry, New York, Mc Graw Hill, Book Company. 
Alberty, A. R. 1987. Physical Chemisfry. U.S.A: Goodwill Discount Books. 
Atkin, P.W. 2006. Physical Chemistry. 5"'. Oxford: Oxford University. 

L. Latihanltugas 
Mengerjakan latihan dalam buku ajar sebagai pekerjaan rumah 
Mengadakan rensponsi untuk membahas soal/latihan 

M. Teknik Evaluasi 
Ujian tertulis: UTS dan UAS. 
Menilai tugas 



Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 
Sebelum Diskusi Plan 2 (Siklus 1) 

Tanggal : 9 November 201 2 
Mata Kuliah : Kimia Fisika 1 
Semester : Gasal20 12 
Waktu : 3 x 50 menit 
Topik : Hukum Ketiga Termodinamika 

A. Materi Pokok 

1. Pentingnya hukum ketiga termodinamika 
2. Rumusan hukum ketiga 
3. Ketidak-tercapaian suhu no1 mutlak 
4. Penentuan entropi secara kalorimetrik 
5. Perubahan entropi reaksi kimia dan entropi zat berdasarkan teori peluang. 

B. Standar kompetensi : 

Mahasiswa dapat menjelaskan penggolongan kimia fisika; persarnaan gas ideal dan nyata, 
konsep dasar termodinamika; hukum pertama dan aplikasinya dalam sistem; termokimia dan 
perhitungannya; hukum kedua dan perhitungan perubahan entropi sistem; hukum ketiga dan 
aplikasinya; kesetimbangan material dan aplikasinya dalam kesetimbangan; veriabel zat 
murni dan perhitungannya; perubahan nilai variabel zat dalam pencampuran; sistem zat 
murni dan perubahannya; kesetimbangan fasa zat murni; kesetimbangan fasa multi 
komponen dan aplikasinya; dan kesetimbangan kimia dalam gas dan larutan non elektrolit. 

C. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan pentingnya hukum ketiga dan aplikasinya dalam menentukan perubahan entropi 
sistem 

D. Tujuanl Sasaran 

1. Menjelaskan pentingnya hukum ketiga termodinamika dan mengemukakan rumusannya. 
2. Menjelaskan ketidak-tercapaian suhu no1 mutlak 
3. Menjelaskan penentuan entropi zat secara kalorimetrik 
4. Menjelaskan perubahan entropi reaksi kimia 
5. Menjelaskan penentuan entropi zat berdasarkan teori peluang. 

E. Uraian konsep/teori/datalfakta: 
1. Perubahan entropi reaksi kimia memerlukan nilai entropi zat-zat hasil reaksi dan 

pereaksi. Diketahui bahwa entropi naik jika zat menerima kalor dan sebaliknya, entropi 
turun jika zat melepaskan kalor. Oleh sebab itu harus ditentukan suatu keadaan yang 
mempunyai entropi no1 dan menjadi dasar untuk menetapkan suatu hukum yang 
menyatakan ha1 itu. 



2. Dari percobaan ternyata reaksi kimia pada suhu mendekati no1 mutlak mempunyai 
perubahan entropi mendekati nol. Berdasarkan itu hukum ketiga dikemukakan pertama 
oleh Nernst, kemudian diperbaiki oleh Simon sehingga disebut pernyataan Nernst-Simon 
dan akhirnya oleh Planck yang menyatakan bahwa semua zat murni pada no1 mutlak 
mempunyai entropi nol. Ini disebut hukum ketiga termodinamika. 

3. Walaupun suhu terendah dalam ilmu adalah 0 K, namun suhu itu tidak dapat diacapai 
melalui percobaan dan ini disebut ketidak-tercapaian suhu no1 mutlak. Suhu dapat 
mencapai suhu 0,001 K dengan teknik kriogenik. 

4. Berdasarkan hukum ketiga dan hasil percobaan dapat ditentukan nilai entropi suatu zat 
pada keadaan standar (suhu 25OC dan 1 atm). Nilai entropi dari 0 K sampai beberapa 
derjat Kelvin digunakan cara ekstrapolasi dan yang berikunya dengan kalorimetri, 
sehingga cara ini disebut cara kalorimetik. 

5. Karena entropi adalah derajat ketidakteratuan partikel zat, maka entropi juga dapat 
dihitung dengan teori peluang., yaitu S = k In W dengan W adalah jumlah keadaan 
partikel. 

G. Kegiatan pembelajaran 

Waktu 
15 menit 

20 menit 

25 menit 

30 menit 

Tahap 
1. Pendahuluan 

(kegiatan 
Awal) 

2. Kegiatan Inti 

Kegiatan Pembelajaran 
1 .  Menyiapkan mahasiswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 
2. Merninta mahasiswa untuk duduk berpasangan sesuai yang 

sudah dibagi pada pertemuan pertama. 
3. Apersepsi : tentang hukum pertama dan kedua 

termodinamika. 
4. Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran yang hams 

dicapai pada materi hukum ketiga termodinamika. 
Eksplorasi 
1. Mahasiswa menggali informasi mengenai konsep-konsep 

penting tentang hukum ketiga termodinamika dari bahan 
ajar dan beberapa buku sumber yang lain (sebelurnnya 
sudah diberi tugas baca di rumah). 

3. Masing-masing mahasiswa menjawab soal-soal yang 
terdapat di dalam LDM secara mandiri untuk menemukan 
konsep materi yang dipelajari, karena mahasiswa diminta 
berpikir sendiri agar bisa menjawab soal-soal tentang materi 
yang terdapat di dalam LDM (thinking). 

Elaborasi 
4. Setelah mahasiswa selesai mengerjakan LDM, mahasiswa 

disuruh berpasangan dengan pasangan yang telah ditentukan 
untuk mendiskusikan jawaban dari LDM tersebut @airing;). 
Jika mereka memiliki jawaban yang berbeda, mahasiswa 
dalarn pasangannya akan berdiskusi untuk menemukan 
jawaban yang tepat dari LDM tersebut sehingga ada 
kemungkinan mahasiswa bisa menemukan konsep-konsep 
yang baru selain yang ditemukannya pada tahap sebelumnya 



Metodel Strategi Pembelajaran: 
Diskusi dan tanya jawab dalam jam tatap muka 
Strategi pembelajaran aktif (aktive learning) 
Pembelajaran kooperatif tipe TPS 

3. Kegiatan 
Penutup 

(thinking) 

5. Masing-masing kelompok membuat laporan diskusi dan 
melaporkan hasil diskusinya kepada dosen. 

6.Dosen meminta salah satu kelompok untuk 
mempresentasikan laporan hasil diskusi kelompoknya di 
depan kelas (sharing). Dengan adanya interaksi dengan 
anggota kelompok yang lain, mahasiswa akan lebih 
memiliki kemampuan untuk mengembangkan konsep- 
konsep penting dalarn hukum ketiga termodinamika yang 
telah didapatkanya pada tahap sebelumnya. 

7. Kelompok lain boleh memberikan pendapatnya mengenai 
jawaban LDM yang dipresentasikan oleh kelompok yang 
tampil. 

8. Mahasiswa atau kelompok lain diberi kesempatan untuk 
bertanya mengenai konsep yang belum dimengerti. 

9. Dosen membimbing jalannya diskusi dan memberikan 
penguatan dalam bentuk lisan kepada kelompok penyaji. 

Konfirmasi 
10.Dosen memberikan penegasan terhadap konsep-konsep 

penting dalam hukurn kedua termodinamika yang telah 
dipelajari oleh mahasiswa dari bahan ajar dan melalui 
berdiskusi. 

1. Mahasiswa menyimpulkan materi pembelajaran di bawah 
bimbingan dosen. 

2. Dosen memberikan evaluasi tentang konsep-konsep penting 
hukurn ketiga termodinamika, yaitu tentang Pentingnya 
hukum ketiga termodinamika, rurnusan hukurn ketiga, 
ketidak-tercapaian suhu no1 mutlak, penentuan entropi 
secara kalorimetrik, perubahan entropi reaksi kimia dan 
entropi zat berdasarkan teori peluang. 

3. Mahasiswa atau kelompok yang paling aktif dalam 
melakukan diskusi akan mendapatkan reward di akhir 
pembelajaran. 

4. Dosen memberikan tugas tentang materi yang sudah 
dipelajari dan yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya. 

5. Dosen menginformasikan materi ajar yang akan dipelajari 
pada pertemuan selanjutnya. 

30 menit 

1 5 menit 

15 menit 



K. Sumberlmedia pembelajaran: 
Syukri, Hardeli, Yerirnadesi, 2008, Kimia Fisika I, Jurusan Kimia FMIPA UNP. 
Levin, Ira N, 2003, Physical Chemistry, New York, Mc Graw Hill, Book Company. 
Alberty, A. R. 1987. Physical Chemistry. U.S.A: Goodwill Discount Books. 
Atkin, P.W. 2006. Physical Chemistry. 5th. Oxford: Oxford University. 

L. Latihanltugas 
Mengerjakan latihan dalam buku ajar sebagai pekerjaan rumah 
Mengadakan rensponsi untuk membahas soalllatihan 

M. Teknik Evaluasi 
Ujian tertulis: UTS dan UAS. 
Menilai tugas 



Satuan Acara Perkr~liahan (SAP) 
Sebelum Diskusi Plan 3 (Siklus 2) 

Tanggal : 23 November 2012 
Mata Kuliah : Kimia Fisika 1 
Semester : Gasal2012 
Waktu : 3 x 50 menit 
Topik : Kesetimbangan Material 

A. Materi Pokok 

1. Pengertian kesetimbangan 
2. Pengertian energi bebas dan perubahannya 
3. Rumusan arah proses irreversibel 
4. Persarnaan-persamaan dasar termodinamika untuk sistem tertutup 
5. Kriteria kesetimbangan fasa dan kimia 

B. Standar kompetensi : 

Mahasiswa dapat menjelaskan penggolongan kimia fisika; persamaan gas ideal dan nyata, 
konsep dasar termodinamika; hukum pertama dan aplikasinya dalam sistem; termokimia dan 
perhitungannya; hukum kedua dan perhitungan perubahan entropi sistem; hukum ketiga dan 
aplikasinya; kesetimbangan material dan aplikasinya dalam kesetimbangan; veriabel zat 
murni dan perhitungannya; perubahan nilai variabel zat dalam pencampuran; sistem zat 
murni dan perubahannya; kesetimbangan fasa zat murni; kesetimbangan fasa multi 
komponen dan aplikasinya; dan kesetimbangan kimia dalam gas dan larutan non elektrolit. 

C. Kornpetensi Dasar 

Menjelaskan kesetimbangan material dan aplikasinya dalarn kesetimbangan. 

D. Tujuanl Sasaran 

1. Menjelaskan pengertian kesetimbangan meterial. 
2. Menjelaskan energi babas dan perubahannya. 
3. Menjelaskan rumusan arah proses irreversibel. 
4. Menjelaskan persamaan dasar termodinamika sistem terbuka. 
5. Menjelaskan kriteria kesetimbangan fasa dan kirnia. 

E. Uraian konseplteori~datalfakta: 
1. Kesetimbangan mekanik dan termal menyangkut interaksi materi dengan lingkungan, 

sedangkan kesetimbangan material menyangkut interaksi materi dalam sistem. Yang 
termasuk kesetimbangan material adalah kesetimbangan fasa dan kesetimbangn kimia. 
Dalam sistem ini selalu terjadi perubahan secara rnikroskopi sehingga disebut 
kesetimbangan dinamis. Dalam kesetimbangan fasa terdapat bidang batas zat antara satu 



fasa dengan fasa lain, sedangkan dalam kesetimbangan kimia terjadi semua zat (pereaksi 
dan hasil reaksi) yang bercampur dalam satu wadah. 

2. Kerja proses reversibel (w,) lebih besar dari irreversibel (wir) sehingga q, lebih besar 
dari qir. Nilai q - q, = AH - TAS = (H2 - TS2) - (HI - TSI) = G2 - GI = AG dengan G 
disebut energi bebas. Jika AG < 0, maka proses irreversibel, jika AG = 0 proses 
setimbang, dan jka AG > 0 proses tidak terjadi. Di samping itu -w, = AU - TAS = (U2 - 
TS2) - (UI - TSI) = A2 -AI = AA dengan A disebut energi bebas Hemholtz. 

3. Dalam proses irreversibel berlaku hukum pertama dq = dU + PdV dan dari hukum kedua 
dS = dq,/T, Karena dg, > dq maka dalam proses irreversibel TdS > dU + PdV. Dari 
pertidaksamaan ini dapat diketahui arah proses irreversibel, yaitu arah perubahan nilai U, 
H dan G menuju nilai minimum, sedangakan S menuju nilai maksimum. 

4. Gabungan hukum pertama dan kedua adalah dU = TdS - PdV disebut persamaan dasar 
termidinamika. Dari ini dapat diturunkan nilai dH, dA dan dG. Keempatnya persamaan 
diferensian itu disebut persamaan Gibbs. Dari persamaan Giibs dapat dihasilkan empat 
pasang hubungan resiprositas Euler untuk menentukan perubahan nila U, H, A dan G 
proses. Berdasarkan persamaan Gibbs dapat pula dihasilkan empat pasang hubungan 
Maxwell yang berguna dalam menentukan perubahan variabel-variabel termodinamika. 

5. Dalam proses yang menimbukan perubahan jumlah mol zat disebut sistem terbuka, 
contohnya dalam kesetimbangan fasa dan kimia. Perubahan nilai U, H, A dan G akibat 
perubahan mol disebut potensial kimia (p) zat. Kriteria kesetimbangan fasa adalah bila 
nilai potensial kimia zat pada kedua fasa sama. Dalam kesetimbangan kimia terjadi bila 
jumlah koefisien reaksi dikalikan potensialnya masing-masing adalah nol. 

G. Kegiatan pembelajaran 

Waktu 
15 menit 

20 menit 

Tahap 
Pendahuluan 
(kegiatan 
Awal) 

Kegiatan Inti 

Kegiatan Pem belajaran 
Menyiapkan mahasiswa untuk mengikuti proses 
pembelajaran. 
Meminta mahasiswa untuk mengumpulkan tugas rumah. 
Meminta mahasiswa untuk duduk berpasangan sesuai dengan 
yang sudah dibagi pada pertemuan pertama. 
Apersepsi : tentang hukum pertama, kedua dan ketiga 
termodinamika serta kelemahan masing-masing hukurn 
tersebut, sehingga para ahli terus mencarikan solusi untuk 
menentukan kespontanan suatu reaksi. 
Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran yang hams 
dicapai pada materi kesetimbangan material. 

Eksplorasi 
Mahasiswa menggali informasi mengenai konsep-konsep 
penting tentang kesetimbangan material dari bahan ajar dan 
beberapa buku sumber yang lain (sebelurnnya sudah diberi 
tugas baca di rumah). 



Kegiatan 
Penutup 

3. Masing-masing kelompok berdiskusi secara berpasangan 
Cpairing) menjawab soal-soal pada LDM yang belurn tuntas 
dikerjakan secara perorangan di rumah (thinking). 

Elaborasi 
Mahasiswa dalam pasangannya berdiskusi untuk 
menemukan jawaban yang tepat dari soal-soal dalam LDM, 
sehingga ada kemungkinan mahasiswa bisa menemukan 
konsep-konsep yang baru selain yang ditemukannya pada 
tahap sebelumnya (thinkina) 
Masing-masing kelompok membuat laporan diskusi dan 
melaporkan hasil diskusinya kepada dosen. 
Dosen rneminta salah satu kelompok untuk 
mempresentasikan laporan hasil diskusi kelompoknya di 
depan kelas (sharing). Dengan adanya interaksi dengan 
anggota kelompok yang lain, mahasiswa akan lebih 
memiliki kemampuan untuk mengembangkan konsep- 
konsep penting dalam kesetimbangan material yang telah 
didapatkanya pada tahap sebelumnya. 
Kelompok lain memberikan pendapatnya mengenai jawaban 
LDM yang dipresentasikan oleh kelompok yang tampil. 
Mahasiswa atau kelompok lain diberi kesempatan untuk 
bertanya mengenai konsep yang belum dimengerti. 
Dosen membimbing jalannya diskusi dan memberikan 
penguatan dalam bentuk lisan kepada kelompok penyaji. 

Konfirmasi 
Dosen memberikan penegasan terhadap konsep-konsep 
penting dalarn kesetimbangan material yang telah dipelajari 
oleh mahasiswa dari bahan ajar dan melalui berdiskusi. 
Mahasiswa menyimpulkan materi pembelajaran di bawah 
bimbingan dosen. 
Dosen memberikan evaluasi tentang konsep-konsep penting 
kesetimbangan material 
Mahasiswa atau kelompok yang paling aktif dalarn 
melakukan diskusi akan mendapatkan reward di akhir 
pembelajaran. 
Dosen memberikan tugas tentang materi yang sudah 
dipelajari dan LDM untuk materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya. 
Dosen menginformasikan materi ajar yang akan dipelajari 
pada pertemuan selanjutnya. 

25 menit 

30 menit 

30 menit 

15 menit 

15 menit 



Metode/ Strategi Pembelajaran: 
Diskusi dan tanya jawab dalam jam tatap muka 
Strategi pembelajaran aktif (aktive learning) 
Pembelajaran kooperatif tipe TPS 

K. Sumberlmedia pembelajaran: 
Syukri, Hardeli, Yerimadesi, 2008, Kimia Fisika I ,  Jurusan Kimia FMIPA UNP. 
Levin, Ira N, 2003, Physical Chemistry, New York, Mc Graw Hill, Book Company. 
Alberty, A. R. 1987. Physical Chemistry. U.S.A: Goodwill Discount Books. 
Atkin, P.W. 2006. Physical Chemistry. 5Ih. Oxford: Oxford University. 

L. Latihanltugas 
Mengerjakan latihan dalam buku ajar sebagai pekerjaan rurnah 
Mengadakan rensponsi untuk membahas soalllatihan 

M. Teknik Evaluasi 
Ujian tertulis: UTS dan UAS. 
Menilai tugas 

Catatan: Semua RPP setelah diskusi plan sama dengan sebelum disukusi plan, perbedaannya 
hanya, diawal pembelajaran diadakan kuis, soal yang diberikan berhubungan dengan 
materi yang akan dipelajari, karena mahasiswa sudah diberi tugas baca dan 
mengerjakan soal-soal pada LDM di rumah. 



Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 
Sebelum Diskusi Plan 4 (Siklus 2) 

Tanggal : 5 Desember 2012 
Mata Kuliah : Kimia Fisika 1 
Semester : Gasal20 12 
Waktu : 3 x 50 menit 
Topik : Sistem Homogen Satu Komponen (Zat Murni) 
Materi Pokok 

1. Diferensial parsial persamaan gas 
2. Rumusan perubahan U, H, S dan G 
3. Konstanta zat dan rumusannya 
4. Fugasitas, kegunaan dan rumusannya 

A. Standar kompetensi : 

Mahasiswa dapat menjelaskan penggolongan kimia fisika; persamaan gas ideal dan nyata, 
konsep dasar terrnodinamika; hukum pertama dan aplikasinya dalam sistem; termokimia dan 
perhitungannya; hukum kedua dan perhitungan perubahan entropi sistem; hukum ketiga dan 
aplikasinya; kesetimbangan material dan aplikasinya dalam kesetimbangan; veriabel zat 
murni dan perhitungannya; perubahan nilai variabel zat dalam pencampuran; sistem zat 
murni dan perubahannya; kesetimbangan fasa zat mumi; kesetimbangan fasa multi 
komponen dan aplikasinya; dan kesetimbangan kimia dalam gas dan larutan non elektrolit. 

B. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan sistem homogen satu komponen (zat murni) dan perubahan yang dialaminya. 

C. Tujuanl Sasaran 

1. Menjelaskan diferensial parsial persamaan gas. 
2. Menjelaskan konstanta zat dan rumusannya. 
3. Menjelaskan rumusan untuk menentukan perubahan U, H, S dan G. 
4. Menjelaskan fugasitas dan kegunaannya. 

D. Uraian konseplteori/data/fakta: 
1. Persamaan gas menunjukan hubungan variabel V, P dan T. Diferensial parsial gas 

tersebut baik gas ideal maupun gas nyata dapat dipakai untuk menghitung perubahan 
variabel satu gas terhadap yang lain bila yang ketiga konstan. 

2. Suatu zat mempunyai konstanta yang penting dalam terrnodinamika, yaitu kapasitas 
molar (c, dan c,), koefisien muai (a), koefisien kompresibilitas (P), koefisien Joule (pj) 
dan koefisien Joule-Thomson (pJT). Nilai konstanta tesebut berhubungan dengan nilai 
variabel zat. 

3. Nilai konstanta zat dapat dipakai untuk mencari perubahan nilai U, H, S dan G suatu 
proses. Salah satu hubungan yang sangat penting untuk gas ideal adalah G2 - GI = RT In 
(P2/P1), dengan P adalah tekanan gas murni atau campuran. 



4. Menurut Lewis untuk gas nyata digunakan f (fugasitas) pengganti P dalam gas ideal 
sehingga G2 - GI = RT In (f2/fi). Nilai f ada hubungannya dengan P yaitu f = Q,P 
dengan Q, suatu konstanta yang disebut kofisien fugasitas. Nilai AG = G2 - GI dapat 
dihitung dari nilai koefisien fugasitas dan tekanan pada keadaan awal dan akhir. 

G .  Kegiatan pembelajaran 

Tahap 
Pendahuluan 
(kegiatan Awal) 

Kegiatan Inti 

Kegiatan Pembelajaran 
Menyiapkan mahasiswa untuk mengikuti proses 
pembelajaran. 
Meminta mahasiswa untuk mengumpulkan tugas rumah. 
Meminta mahasiswa untuk mempersiapkan diri untuk 
mengerjakan testkuis. 
Meminta mahasiswa untuk duduk berpasangan sesuai 
dengan yang sudah dibagi pada pertemuan pertarna. 
Apersepsi : tentang jenis-jenis carnpuran, perbedaan 
variabel dan konstanta, gas ideal dan gas nyata. 
Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran yang hams 
dicapai pada sistem homogen satu komponen (zat murni) 

Eksplorasi 
Mahasiswa menggali informasi mengenai konsep-konsep 
penting tentang sistem homogen satu komponen (zat 
murni) dari bahan ajar dan beberapa buku sumber yang 
lain (sebelurnnya sudah diberi tugas baca di rumah). 
Meminta mahasiswa untuk mendiskusikan jawaban soal 
kuis yang sudah dilaksanakan 
Masing-masing kelompok berdiskusi secara berpasangan 
@airing) menjawab soal-soal pada LDM yang belurn 
tuntas dike rjakan secara perorangan di rumah (thinking;). 

Waktu 
20 menit 

50 menit 



Kegiatan 
Penutup 

Elaborasi 
Masing-masing kelompok membuat laporan diskusi dan 
melaporkan hasil diskusinya kepada dosen. 
Dosen meminta salah satu kelompok untuk 
mempresentasikan laporan hasil diskusi kelompoknya di 
depan kelas (sharing). Dengan adanya interaksi dengan 
anggota kelompok yang lain, mahasiswa akan lebih 
memiliki kemampuan untuk mengembangkan konsep- 
konsep penting dalam kesetimbangan material yang telah 
didapatkanya pada tahap sebelumnya. 
Kelompok lain memberikan pendapatnya mengenai 
jawaban LDM yang dipresentasikan oleh kelompok yang 
tampil. 
Mahasiswa atau kelompok lain diberi kesempatan untuk 
bertanya mengenai konsep yang belum dimengerti. 
Dosen membimbing jalannya diskusi dan memberikan 
penguatan dalam bentuk lisan kepada kelompok penyaji. 

Konfirmasi 
Dosen memberikan penegasan terhadap konsep-konsep 
penting dalam Sistem Homogen Satu Komponen (Zat 
Mumi) 
yang telah dipelajari oleh mahasiswa dari bahan ajar dan 
melalui berdiskusi. 
Mahasiswa menyimpulkan materi pembelajaran di bawah 
bimbingan dosen. 
Dosen memberikan evaluasi tentang konsep-konsep 
penting Sistem Homogen Satu Komponen (Zat Mumi) 
Mahasiswa atau kelompok yang paling aktif dalam 
melakukan diskusi akan mendapatkan reward di akhir 
pembelaj aran. 
Dosen memberikan tugas tentang materi yang sudah 
dipelajari dan LDM untuk materi yang akan dipelajari 
pada pertemuan berikutnya. 
Dosen menginformasikan materi ajar yang akan 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 

50 menit 

15 menit 

15 menit 



Metodel Strategi Pembelajaran: 
Diskusi dan tanya jawab dalam jam tatap muka 
Strategi pembelajaran aktif (aktive learning) 
Pembelajaran kooperatif tipe TPS 

K. Sumberlmedia pembelajaran: 
Syukri, Hardeli, Yerimadesi, 2008, Kimia Fisika I, Jurusan Kimia FMIPA UNP. 
Levin, Ira N, 2003, Physical Chemistry, New York, Mc Graw Hill, Book Company. 
Alberty, A. R. 1987. Physical Chemistry. U.S.A: Goodwill Discount Books. 
Atkin, P.W. 2006. Physical Chemistry. 5th. Oxford: Oxford University. 

L. Latihaultugas 
Mengerjakan latihan dalam buku ajar sebagai peke rjaan rumah 
Mengadakan rensponsi untuk membahas soalllatihan 

M. Teknik Evaluasi 
Ujian tertulis: UTS dan UAS. 
Menilai tugas 

Catatan: Tidak ada perubahan RPP setelah diskusi plan 4 (siklus 2) 



Satuan Acara Perklrliahan (SAP) 
Sebelum Diskusi Plan 5 (Siklus 3) 

Tanggal : 7 Desember 20 12 
Mata Kuliah : Kimia Fisika 1 
Semester : Gasal20 12 
Waktu : 3 x 50 menit 
Topik : Sistem Heterogen Satu Komponen 
Materi Pokok: 

1. Kesetimbangan fasa zat murni 
2. Diagram Fasa 
3. Tekanan Uap Cairan 
4. Transisi Fasa Orde Dua. 

A. Standar kompetensi : 

Mahasiswa dapat menjelaskan penggolongan kimia fisika; persamaan gas ideal dan nyata, 
konsep dasar termodinamika; hr~kum pertama dan aplikasinya dalam sistem; termokimia dan 
perhitungannya; hukum kedua dan perhitungan perubahan entropi sistem; hukum ketiga dan 
aplikasinya; kesetimbangan material dan aplikasinya dalam kesetimbangan; veriabel zat 
murni dan perhitungannya; perubahan nilai variabel zat dalam pencampuran; sistem zat 
murni dan perubahannya; kesetimbangan fasa zat mumi; kesetimbangan fasa multi 
komponen dan aplikasinya; dan kesetimbangan kimia dalarn gas dan larutan non elektrolit. 

B. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan sifat-sifat sistem heterogen satu komponen 

C. Tujuanl Sasaran 

1. Menjelaskan kesetimbangan fasa dan jenisnya. 
2. Menjelaskan kesetimbangan fasa zat murni d a .  jenisnya. 
3. Menjelaskan tekanan uap zat cair dan hubungannya dengan titik didih. 
4. Menjelaskan pengertian transisi fasa orde dua. 

D. Uraian konseplteori/data/fakta: 
1. Suatu zat murni dapat dibuat dalam keadaan satu fasa, kesetimbangan dua fasa, atau tiga 

fasa. Keadaan itu bergantung pada suhu dan tekanan terhadap terhadap zat. Wujud zat 
ada tiga, yaitu gas, cair dan padat, sedangkan fasa dapat gas, cair dan padat. Fasa zat 
dalam keadaan padat mungkin satu atau lebih. Oleh sebab itu fasa zat mungkin tiga atau 
lebih. Kemungkinan kesetimbangan dua fasa adalah padat-cair, padat-gas, dan cair gas; 
sedangkan kesetimbangan tiga fasa gas-cair-gas. Dalam kesetimbangan, potensial kimia 
zat dalam masing-masing fasa adalah sama. 

2. Hubungan antara fasa dengan suhu dan tekanan dapat ditunjukan dalarn satu diagram 
yang disebut diagram fasa. Diagram iu diturunkan dari perpotongan energi bebas zat 
dalam keadaan padat, cair dan gas. Satu fasa terletak dalam bidang, kesetimbangan dua 



fasa dalam garis dan kesetimbangan tiga fasa pada satu titik yang disebut titik tripel. Zat 
yang mempunyai satu fasa dalam keadaan padat mempunyai tiga kesetimbangan dua 
fasa, dan satu kesetimbangan tiga fasa, contohnya air. Zat yang mempunyai empat fasa 
akan mempunyai enam kesetimbangan dua fasa dan tiga kesetimbangan tiga fasa. 

3. Zat cair yang ditutup pada suhu sembarang menyebabkan uap cairan di atas permukaan 
cairan tersebut akan jenuh , yaitu saat tercapai kesetimbangan cair-uap. Tekanan parsial 
uap cairan itu disebut tekanan uap jenuh cairan (Po). Jika suhu dinaikan maka tekanan 
uap cairan juga bertambah. Hubungan pengaruh perubahan suhu terhadap tekanan parsil 
uap cairan itu dinyatakan dalam persamaan Clapeyron dan kemudian disempurnakan 
menjadi persamaan Clausius-Clapeyron. Hubungan itu juga dirumuskan dalam 
persamaan Antoin. Suatu zat cair mendidih bila tekanan uap cairannya sama dengan 
tekanan udara di atas permukaan cairan. Akibatnya titik didih cairan bergantung pada 
tekanan udara tersebut. Hubungan antara titik didih cairan dengan tekanan udara tersebut 
dirumuskan aturan Trouton dan kemudian dalam aturan Kistiakowsky. Keduanya 
dikaitkan kepada nila entalpi penguapan dan entropi penguapan. 

4. Kita ketahui bahwa bila suhu suatu zat padat atau cair dinaikan akan terjadi 
kesetimbangan fasa. Jika dalam transisi fasa itu nilai besaran tennodinamikanya bersifat 
kontinu disebut transisi fasa orde pertama, contohnya perubahan potensial kimia, volume, 
entalpi dan entropi. Tetapi jika dalam transisi fasa itu perubahan nilai besaran 
termodinamika tidak kontinu disebut transisi orde kedua, contohnya cp, a, dan p. 

G. Kegiatan pembelajaran 

Waktu 
20 menit 

Tahap 
Pendahuluan 
(kegiatan Awal) 

Kegiatan Pembelajaran 
Menyiapkan mahasiswa untuk mengikuti proses 
pembelajaran. 
Meminta mahasiswa untuk mengumpulkan tugas rurnah. 
Meminta mahasiswa untuk mempersiapkan diri untuk 
mengerj akan test/kuis. 
Meminta mahasiswa untuk duduk berpasangan sesuai 
dengan yang sudah dibagi pada pertemuan pertama. 
Apersepsi : tentang perbedaan system homogeny dan 
sistem heterogen, diagram fasa yang sudah dibahas pada 
perkuliahan Kimia Dasar 
Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran yang hams 
dicapai pada Sistem Heterogen Satu Komponen 



Kegiatan Inti 

Kegiatan 
Penutup 

Eksplorasi 
Mahasiswa menggali informasi mengenai konsep-konsep 
penting tentang Sistem Heterogen Satu Komponen dari 
bahan ajar dan beberapa buku sumber yang lain 
(sebelumnya sudah diberi tugas baca di rumah). 
Meminta mahasiswa untuk mendiskusikan jawaban soal 
kuis yang sudah dilaksanakan 
Masing-masing kelompok berdiskusi secara berpasangan 
(pairing) menjawab soal-soal pada LDM yang belum 
tuntas dikerjakan secara perorangan di rumah (thinking). 

Elaborasi 
Masing-masing kelompok membuat laporan diskusi dan 
melaporkan hasil diskusinya kepada dosen. 
Dosen meminta salah satu kelompok untuk 
mempresentasikan laporan hasil diskusi kelompoknya di 
depan kelas (sharing;). Dengan adanya interaksi dengan 
anggota kelompok yang lain, mahasiswa akan lebih 
memiliki kemampuan untuk mengembangkan konsep- 
konsep penting dalam kesetimbangan material yang telah 
didapatkanya pada tahap sebelumnya. 
Kelompok lain memberikan pendapatnya mengenai 
jawaban LDM yang dipresentasikan oleh kelompok yang 
tampil. 
Mahasiswa atau kelompok lain diberi kesempatan untuk 
bertanya mengenai konsep yang belum dimengerti. 
Dosen membimbing jalannya diskusi dan memberikan 
penguatan dalam bentuk lisan kepada kelompok penyaji. 

Konfirmasi 
Dosen memberikan penegasan terhadap konsep-konsep 
penting dalam Sistem Heterogen Satu Komponen yang 
telah dipelajari oleh mahasiswa dari bahan ajar dan 
melalui berdiskusi. 

Mahasiswa menyimpulkan materi pembelajaran di bawah 
bimbingan dosen. 
Dosen memberikan evaluasi tentang konsep-konsep 
penting Sistem Heterogen Satu Komponen 
Mahasiswa atau kelompok yang paling aktif dalam 
melakukan diskusi akan mendapatkan reward di akhir 
pembelajaran. 
Dosen memberikan tugas tentang materi yang sudah 
dipelajari dan LDM untuk materi yang akan dipelajari 
pada pertemuan berikutnya. 
Dosen menginformasikan materi ajar yang akan 

50 menit 

50 menit 

15 menit 

15 menit 



dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 

Metode/ Strategi Pembelajaran: 
Diskusi dan tanya jawab dalam jam tatap muka 
Strategi pembelajaran aktif (aktive learning) 
Pembelajaran kooperatif tipe TPS 

K. Sumberlmedia pembelajaran: 
Syukri, Hardeli, Yerimadesi, 2008, Kimia Fisika I, Jurusan Kimia FMIPA UNP. 
Levin, Ira N, 2003, Physical Chemistry, New York, Mc Graw Hill, Rook Company. 
Alberty, A. R 1987. Physical Chemistry. U.S.A: Goodwill Discount Books. 
Atkin, P.W. 2006. Physical Chemistry. 5th. Oxford: Oxford University. 

L. Latihan/tugas 
Mengerjakan latihan dalam buku ajar sebagai pekerjaan rumah 
Mengadakan rensponsi untuk membahas soalllatihan 

M. Teknik Evaluasi 
Ujian tertulis: UTS dan UAS. 
Menilai tugas 

Catatan: Tidak ada perubahan RPP setelah diskusi plan 5 (siklus 3 )  



Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 
Sebelum Diskusi Plan 6 (Siklus 3) 

Tanggal : 14 Desember 20 12 
Mata Kuliah : Kimia Fisika 1 
Semester : Gasal2012 
Waktu : 3 x 50 menit 
Topik : Sistem Homogen Multi Komponen (Larutan) 

A. Materi Pokok: 
1. Konsentrasi larutan 
2. Nilai parsial molar 
3. Macam-macam larutan berdasarkan fasa zat terlarut dan pelarut 
4. Larutan ideal 
5. Penentuan nilai parsial molar dan larutan tak ideal. 

B. Standar kompetensi : 

Mahasiswa dapat menjelaskan penggolongan kimia fisika; persamaan gas ideal dan nyata, 
konsep dasar termodinamika; hukum pertama dan aplikasinya dalam sistem; termokimia dan 
perhitungannya; hukum kedua dan perhitungan perubahan entropi sistem; hukum ketiga dan 
aplikasinya; kesetimbangan material dan aplikasinya dalam kesetimbangan; veriabel zat 
murni dan perhitungannya; perubahan nilai variabel zat dalam pencampuran; sistem zat 
murni dan perubahannya; kesetimbangan fasa zat murni; kesetimbangan fasa multi 
komponen dan aplikasinya; dan kesetimbangan kimia dalam gas d m  larutan non elektrolit. 

C. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan sistem homogen multi komponen (larutan) dan aplikasinya dalam pemisahan 
campuran. 

D. Tujuanl Sasaran 

1. Menjelaskan satuan-satuan konsntrasi dan perhitungannya. 
2. Menjelaskan pengertian nilai parsial molar. 
3. Menjelaskan larutan ideal dan perhitungannya. 
4. Menentukan nilai parsial molar komponen dalam larutan. 
5. Menjelaskan larutan talc ideal dan perhitungannya. 

E. Uraian konsep/teori/data/fakta: 
1. Perbandingan komponen-komponen suatu larutan dinyatakan dengan beberapa satuan 

konsentrasi, antara lain persenaassa, molalitas, fraksi mol, molaritas, fiaksi volume. 

2. Volume suatu larutan tidak selalu merupakan jumlah volume zat-zat sebelum 
dicampur, karena ada yang menyusut dan mengembang. Nilai volume suatu tiap 



molar zat dalam larutan disebut volume parsial molar. Di samping itu, juga ada nilai 
parsial molar untuk energi dalam, entalpi, entropi dan energi bebas. Karena nilai 
volume molar zat dalam murni tidak sama dengan nilai volume dalam larutan, maka 
dalam pencampuran terjadi perubahan volume yang disebut volume pencampuran 
(AVmix). Demikian juga ada nilai eltalpi pencampuran (AHmix), entropi pencampuran 
(ASmix) dan energi bebas pencampuran (AGmix) yang masing-masing dapat dihitung. 

3. Larutan ada yang besifat ideal dan ada yang tidak (larutan nyata). Larutan ideal 
adalah larutan yang tidak terdapat perbedaan interaksi antara zat yang sama dengan 
yang berbeda. Akibatnya AVmix = 0 dan AHmix = 0, tetapi nilai AGmix # 0. Camparan 
ideal terbagi atas campuran gas, campuran cairan dalam cairan, gas dalam cairan dan 
padatan dalam cairan. Nilai energi bebas pencampuran dapat dihitung dari fraksi mol 
masing-masing komponen. Dalam campuran gas ideal berlaku hukum penyatuan 
tekanan Dalton dan hukum penyatuan volume Amagat. Dalam campuran ideal cairan 
dalam cairan berlaku hukum Raoult. Untuk campuran gas dalam cairan berlaku 
hukum Henry, sedangkan campuran zat padat dalam cairan berlaku pada saat 
konsentrasi zat padat encer tak hingga, yaitu saat hukurn Raoult dan Henry 
berdempetan. 

4. Nilai parsial molar komponen dalam suatu larutan mempunyai hubungan dengan mol 
komponen yang dikemukakan dalam persamaan Gibbs-Duhem. Untuk menentukan 
nilai tersebut hams dibuat grafik dari data percobaan dalam berbagai komposisi. 
Dari kemiringan grafik (tg a) pada suatu komposisi didapat nilai parsial molar pada 
komposisi tersebut. 

5. Campuran yang tidak ideal dapat berupa campuran gas, cair dalam cairan, gas dalam 
cairan dan padatan dalam cairan. Energi bebas pencampuran gas nyata didapat dari 
nilai koefisien fugasitas masing-masing komponen yang sesuai dengan tekanan 
parsial komponen. Energi bebas pencampuran dua cairan yang tak ideal dapat 
ditentukan dari nilai koefisien aktivitas masing-masing komponen yang sesuai dengan 
fraksi molnya. Energi bebas pencarnpuran gas dala cairan dapat ditentukan dari nilai 
koefisien aktivitas cairan dan gas pada fiaksi molnya yang sesuai. Juga sama bahwa 
energi bebas pencampuran padatan dalam cairan dapat ditentukan dari koefisien 
cairan dan padatan pada fraski molnya yang sesuai. Disamping itu koefisien aktivitas 
komponen laturan zat padat dalam cairan juga dinyatakan dalam satuan molaritas dan 
milalitas. 

G. Kegiatan pembelajaran 

Waktu 
20 menit 

Tahap 
Pendahuluan 
(kegiatan Awal) 

Kegiatan Pembelajaran 
Menyiapkan mahasiswa untuk mengikuti proses 
pembelajaran. 
Meminta mahasiswa untuk mengumpulkan tugas rumah. 
Meminta mahasiswa untuk mempersiapkan diri untuk 
mengerj akan testkuis. 



Kegiatan Inti 

Kegiatan 
Penutup 

Meminta mahasiswa untuk duduk berpasangan sesuai 
dengan yang sudah dibagi pada pertemuan pertama. 
Apersepsi : tentang perbedaan system homogeny dan 
sistem heterogen, fasa, wujud zat, dan larutan 
Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran yang hams 
dicapai pada Sistem Homogen Multi Komponen (Larutan) 

Eksplorasi 
Mahasiswa menggali informasi mengenai konsep-konsep 
penting tentang Sistem Homogen Multi Komponen 
(Larutan) 
dari bahan ajar dan beberapa buku sumber yang lain 
(sebelumnya sudah diberi tugas baca di rumah). 
Meminta mahasiswa untuk mendiskusikan jawaban soal 
kuis yang sudah dilaksanakan 
Masing-masing kelompok berdiskusi secara berpasangan 
@airing) menjawab soal-soal pada LDM yang belum 
tuntas dike rjakan secara perorangan di rumah (thinkina). 

Elaborasi 
Masing-masing kelompok membuat laporan diskusi dan 
melaporkan hasil diskusinya kepada dosen. 
Dosen meminta salah satu kelompok untuk 
mempresentasikan laporan hasil diskusi kelompoknya di 
depan kelas (sharing). Dengan adanya interaksi dengan 
anggota kelompok yang lain, mahasiswa akan lebih 
memiliki kemampuan untuk mengembangkan konsep- 
konsep penting dalam Sistem Homogen Multi Komponen 
(Larutan) 
yang telah didapatkanya pada tahap sebelumnya. 
Kelompok lain memberikan pendapatnya mengenai 
jawaban LDM yang dipresentasikan oleh kelompok yang 
tampil. 
Mahasiswa atau kelompok lain diberi kesempatan untuk 
bertanya mengenai konsep yang belum dimengerti. 
Dosen membimbing jalannya diskusi dan memberikan 
penguatan dalam bentuk lisan kepada kelompok penyaji. 

Konfirmasi 
Dosen memberikan penegasan terhadap konsep-konsep 
penting dalam Sistem Homogen Multi Komponen 
( Larutan) 
yang telah dipelajari oleh mahasiswa dari bahan ajar dan 
melalui berdiskusi. 
Mahasiswa menyimpulkan materi pembelajaran di bawah 
bimbingan dosen. 
Dosen memberikan evaluasi tentang konsep-konsep 

50 menit 

50 menit 

15 menit 

15 menit 



penting Sistem Homogen Multi Komponen (Larutan) 
Mahasiswa atau kelompok yang paling aktif dalam 
melakukan diskusi akan mendapatkan reward di akhir 
pembelajaran. 
Dosen memberikan tugas tentang materi yang sudah 
dipelajari dan LDM untuk materi yang akan dipelajari 
pada pertemuan berikutnya. 
Dosen menginforrnasikan materi ajar yang akan 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 

Metodel Strategi Pembelajaran: 
Diskusi dan tanya jawab dalam jam tatap muka 
Strategi pembelajaran aktif (aktive learning) 
Pembelajaran kooperatif tipe TPS 

K. Sumberlmedia pembelajaran: 
Syukri, Hardeli, Yerimadesi, 2008, Kimia Fisika I, Jurusan Kimia FMIPA UNP. 
Levin, Ira N, 2003, Physical Chemistry, New York, Mc Graw Hill, Book Company. 
Alberty, A. R. 1987. Physical Chemistry. U.S.A: Goodwill Discount Books. 
Atkin, P.W. 2006. Physical Chemistry. 5". Oxford: Oxford University. 

L. Latihanltugas 
Mengerjakan latihan dalam buku ajar sebagai pekerjaan rumah 
Mengadakan rensponsi untuk membahas soal/latihan 

M. Teknik Evaluasi 
Ujian tertulis: UTS dan UAS. 
Menilai tugas 

Catatan: Tidak ada perubahan RPP setelah diskusi plan 6 (siklus 3) 



Lampiran 3. 

LEMBARAN DISKUSI MAHASISWA (LDM)-1 

HUKUM KEDUA TERMODINAMIKA 

Kelompok 
Anggota kelompok (NamaNIM) : 1. 

2. 
Program Studi 
Semester : Ganjil2012 (Juli-Desember 2012) 

A. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan hukum kedua dan menentukan perubahan entropi. 

B. Tujuanl Sasaran 

Menjelaskan mesin sebagai alat merubah kalor jadi kerja 
Menjelaskan rumusan klasik hukum kedua termodinamika 

Diskusikanlah jawaban pertanyaan berikut! 

1. Kenapa muncul hukum kedua termodinamika dan untuk apa kita mempelajarinya? 

2. Jelaskan perbedaan kerja pada hukum pertama dengan hukum kedua termodinamika! 

jika perlu jelaskan dengan gambar! 

3. Jelaskan beberapa perbedaan dan persamaan mesin Carnot dengan mesin gas Otto! 

Jelaskan juga dengan gambar! 

4. Buktikan bahwa dalam satu proses melingkar siklus Carnot AU = 0 



LEMBARAN DTSKUSI MAHASISWA &DM)-2 

HUKUM KEDUA TERMODINAMIKA 

Kelompok 

Anggota kelompok (Nama/NIM) : 1 

Program Studi 

Semester : Ganjil20 1 2 (Juli-Desember 20 12) 

A. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan hukum kedua dan menentukan perubahan entropi. 

B. Tujuanl Sasaran 

Menjelaskan pengertian entropi dan persamaan modem hukum kedua 
termodinamika 
Menjelaskan perhitungan perubahan entropi sistem tertutup 

Diskusikanlah jawaban pertanyaan berikut! 

5. Jelaskan perbedaan rurnusan klasik dan modem dari hukum kedua termodinamika, 

tuliskan persamaannya dan jelaskan arti fisik dari persamaan tersebut! 

6. Jelaskan yang dimaksud dengan proses 

a. Adiabatik reversibel 

b. Isotennik reversibel 

c. Ekspansi tak Isotermik 

Beri contoh masing-masing. 

7. 40 g gas SO3 bertekanan 960 mmHg bersuhu 3 0 ' ~  dipanaskan sampai suhu 7 5 ' ~  

sambil berekspansi ke udara luar bertekanan 760 rnmHg. Jika gas bersifat ideal, 

tentukan perubahan entropi sistem. 

8. Buktikan bahwa pencampuran reversibel atau isotermik gas ideal AS =O 



LEMBAR DISKUSI MAHASISWA (LDM) 
HUKUM KETIGA TERMODINAMIKA 

C. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan pentingnya hukum ketiga dan aplikasinya dalam menentukan perubahan 
entropi sistem 

D. Tujuanl Sasaran 

1. Menjelaskan pentingnya hukum ketiga termodinamika dan mengemukakan 
rumusannya. 

2. Menjelaskan ketidak-tercapaian suhu no1 mutlak 
3. Menjelaskan penentuan entropi zat secara kalorimetrik 
4. Menjelaskan perubahan entropi reaksi kirnia 
5. Menjelaskan penentuan entropi zat berdasarkan teori peluang. 

Diskusikanlah jawaban pertanyaan berikut ! 

1. Apakah kegunaan nilai entropi suatu zat dalam reaksi kimia? 
2. Apa yang dimaksud entropi zat dalam keadaan standar? 
3. Kenapa entropi turun bila suhu diperkecil? Jelaskan! 
4. Bagaimanakah cara membuat suatu reaksi berlangsung secara reversibel? Jelaskan! 
5. Jelaskan hukum ketiga termodinarnika menurut Planck! 
6. Bagaimana cara menurunkan suhu dengan cara ekspansi? 
7. Tunjukkan secara matematik bahwa tidak mungkin mencapai suhu no1 mutlak, tetapi 

hanya mendekati. 
8. Jelaskan langkah menentukan entropi standar zat dalam keadaan padat, cair dan gas 

serta beri contoh masing-masing! 
9. Apa perbedaan satuan antalpi dan antropi dalarnkeadaan standar? 
10. Perubahan entropi reaksi karbomonoksida dengan oksigen menjadi karbondiaoksida 

adalah 26,4 kallmol. Diketahui kapasitas kalor (c,) CO = 6,79 kallmol), 0 2  = 7,16 
kallmol dan C02  = 10,57 kallmol, maka tentukanlah perubahan entropi reaksi pada 
suhu 50' C. 

11. Buktikan secara matematik bahwa S = k In W 
12. Hitunglah entropi 100 g HF pada suhu no1 mutlak! 



LEMBARAN DISKUSI MAHASISWA (LDM) 

KESETIMBANGAN MATERIAL 

Nama Mahasiswa : 
NIM 
Program Studi 

E. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan kesetimbangan material dan aplikasinya dalam kesetimbangan. 

F. Tujuanl Sasaran 

1. Menjelaskan pengertian kesetimbangan meterial. 
2. Menjelaskan energi babas dan perubahannya. 
3. Menjelaskan rumusan arah proses irreversibel. 
4. Menjelaskan persamaan dasar termodinamika sistem terbuka. 
5. Menjelaskan kriteria kesetimbangan fasa dan kimia. 

Diskusikanlah jawaban pertanyaan berikut! 

1. Jelaskan persamaan dan perbedaan kesetimbangan fasa dan kesetimbangan kimia. 

2. Apakah kriteria-kriteria untuk proses yang irreversibel. Jelaskan maksud masing- 

masing kriteria. 

3. Apa yang dimaksud dengan energi bebas Gibbs, tuliskan persamaannya dan apa 

kegunaannya menghitung energi bebas tersebut! 

4. Turunkan hubungan resiprositas Euler dan dua hubungan Maxwell dari persamaan 
dasar: a) dH = TdS + VdP 
b) dA = - SdT - PdV 

5. Kemukakan arti pi dni = 0. Jelaskan! 
1 

6. Kemukakan arti vi Ai = 0. Jelaskan! 

7. kemukakan kriteria kesetimbangan fasa dan kimia. Jelaskan dengan contoh. 



LEMBARAN DISKUSI MAHASISWA (LDM) 
SISTEM HOMOGEN SATU KOMPONEN (ZAT MURNI) 

Narna Mahasiswa : 
NIM 
Program Studi 

Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat ! 

p2 1. Buktikan bahwa Perubahan energi bebas Gibbs untuk gas ideal adalah AG = RT In - 
4 

2. Kemukakan perbedaan dari variabel dan konstanta, jelaskan dengan contoh! 

3. Tentukanlah perubahan volume dengan tekanan tetap, jika dua mol gas ideal 
dipanaskan dari suhu 25" C sampai 75" C. 

4. Jelaskan arti dari persamaan P = , kenapa konstanta ini bertanda negatif ? 

5. Jelaskan arti dan kegunaan dari persamaan - (:;I, = cv 
6. Apa yang dimaksud dengan fugasitas dan jelaskan kegunaannya! 

7. Tentukan perubahan ener i bebas, AG system, jika empat mol H2 (g) diekspansi secara F isotermis pada suhu 100 C sehingga tekanan berubah dari 50 atm (f=51,5 atm dan 
@=1,03) menjadi 200 atm (e222,O atm dan @=l,l 1). 



LEMBARAN DISKUSI MAHASISWA (LDM) 

Sistem Heterogen Satu Komponen 

Nama Mahasiswa : 
NIM 
Program Studi 

G. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan sifat-sifat sistem heterogen satu komponen 

H. Tujuanl Sasaran 

1. Menjelaskan kesetimbangan fasa dan jenisnya. 
2. Menjelaskan kesetimbangan fasa zat murni dan jenisnya. 
3. Menjelaskan tekanan uap zat cair dan hubungannya dengan titik didih. 
4. Menjelaskan pengertian transisi fasa orde dua. 

Diskusikanlah jawaban pertanyaan berikut ini dengan teman sekelompok anda! 

1. Apa yang dimaksud dengan fasa. Jelaskan dengan contoh! 
2. Apa yang dimaksud diagram fasa. Gambarkan diagram fasa air dan terangkan 

bagian-bagiannya. 
3. Jelaskan beberapa kegunaan diagram fasa menurut anda. 
4. Apa yang dimaksud titik tripel dan gambarkan keadaan zat pada titik itu. 

Tuliskan titik tripe1 air. 
5. Apa yang dirnaksud titik kritis dan garnbarkan keadaan zat pada titik itu. Berapa 

titik kritis air. 
6. Diagram fasa air berbeda dari senyawa lain. Jelaskan perbedaan itu. Kenapa 

terjadi demikian. 
7. Kenapa cairan dipanaskan dapat mendidih dan apa yang disebut mendidih. 
8. Apa yang dimaksud aturan Trouton dan aturan Kistikowsky. Beri penjelasan. 
9. Entalphi penguapan benzen 30.8 kJ/mol. Pada suhu 85°C uap benzen tekanan 

parsialnya 780 mmHg. Tentukan tekanan uap zat ini pada suhu 360°C dan suhu 
520°C. 

10. Jelaskan pengertian transisi fasa orde pertama dan beri contoh! 
1 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan transisi lambda. 



LEMBARAN DISKUSI MAHASISWA (LDM) 

SISTEM HETEROGEN SATU KOMPONEN 

Nama Mahasiswa : 
NIM 
Program Studi 

A. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan sistem homogen multi komponen (larutan) dan aplikasinya dalam 
pemisahan campuran. 

B. Tujuanl Sasaran 

1. Menjelaskan satuan-satuan konsentrasi dan perhitungannya. 
2. Menjelaskan pengertian nilai parsial molar. 
3. Menjelaskan larutan ideal dan perhitungannya. 
4. Menentukan nilai parsial molar komponen dalam larutan. 
5. Menjelaskan larutan tak ideal dan perhitungannya. 

Diskusikanlah jawaban pertanyaan berikut ini dengan teman sekelompok anda! 

1. Apa yang dimaksud kosentrasi larutan. Beri contoh! 
2. Kenapa jumlah volume zat sebelum dicampur tidak sarna dengan volume 

campuran? Jelaskan alasannya dengan contoh! 
3. Apa yang dimaksud volume parsial molar? besaran apa saja yang mempunyai 

nilai parsial molar? Jelaskan! 
4. Buktikan bahwa pi 
5. Apa yang dimaksud aktivitas dan koefisien aktivitas? 
6. Jelaskan tentang energy bebas pencampuran! 
7. Jelaskan perbedaan antara gas ideal dan larutan ideal secara mikroskopik! 
8. Kemukakan ciri larutan ideal secara termodinamika! 
9. Apakah yang dapat disamakan antara pencampuran gas ideal dengan 

pencampuran larutan ideal? Jelaskan kenapa dapat disarnakan! 
10. Jelaskan pengertian larutan ideal secara makroskopik! 
1 1. Turunkan hukum Raoult dan terangkan maksud dan kegunaanya! 
12. Kemukakan syarat-syarat pencampuran yang memenuhi hukurn Raoult! 
1 3. Turunkan hukum Henry dan terangkan maksud dan kegunaanya! 
14. Carnpuran 15g benzene (C6H6) dan 23 g tolulen (C6H6CH3) adalah campuran 

ideal. Tentukan energi bebas pencampuran! 
15. Jelaskan dengan persamaan Gibbs-Duhem bahwa nilai parsial molar bergantung 

konsentrasi 



Lampiran 4. 

A. NOTULEN DISKUSI PERENCANAAN (PLAN 1)  SIKLUS 1 

Topi k : Hukum Kedua Termodinamika 
Hari I Tanggal : Selasa I 9 Oktober 2012 
Jam : 10.00 - 11.00 WIB 
Tempat : Ruang Sidang Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Padang 
Peserta : Dr. Hardeli, M.Si 

Yerimadesi, S.Pd., M.Si 
Dra. Andromeda, M.Si 
Drs. Bahrizal, M.Si 

Hasil Diskusi : 
Dihasilkan lesson plan untuk materi Hukum Kedua Termodinamika, tahap-tahap 
pelaksanaan pembelajaran dibuat dalam bentuk tabel yang terdiri dari tahap 
pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. 
Dihasilkan suatu media pembelajaran dan LDM untuk materi perkuliahan Hukum 
Kedua Termodinamika. 
Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 
tipe Think Pair Share (TPS). 
Sebelum pelaksanaan perkuliahan mahasiswa diberi tugas baca di rumah. 
Karena ada 4 tujuan pembelajaran pada materi ini, maka LDM dibuat dalam 2 
bentuk, yaitu LDM 1 dan LDM 2. LDM 1 berisi soal-soal diskusi berhubungan 
dengan tujuan pembelajaran 1 dan 2, LDM 2 berisi soal-soal diskusi berhubungan 
dengan tujuan pembelajaran 3 dan 4. 
SAP diperbaiki sesuai saran-saran waktu diskusi plan, tahap-tahap pembelajaran 
dilaksanakan seperti pada lesson plan setelah diskusi plan. 

Dokumentasi : ada. 

B. NOTULEN DISKUSI PERENCANAAN (PLAN 2) SIKLUS 1 

Topik : Hukum Ketiga Termodinamika 
Hari / Tanggal : Selasa / 6 November 20 1 2 
Tempat : Ruang Sidang Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Padang 
Peserta : Dr. Hardeli, M.Si 

Yerimadesi, S.Pd., M.Si 
Dra. Andromeda, M.Si 
Drs. Bahrizal, M.Si 

Hasil Diskusi : 
LDM dibuat 1 jenis kembali, soal-soal yang ada pada LDM mewakili setiap 
indikator pembelajaran, tetapi LDM diberikan seminggu sebelum perkuliahan dan 
dikerjakan secara perorangan di rumah (tahap thinking;). 
Pada proses perkuliahan mahasiswa sudah duduk secara berpasangan sesuai 
dengan kelompok yang sudah dibagi pada awal perkuliahan. 



Sebelum perkuliahan dimulai setting tempat duduk diatur terlebih dahulu oleh 
dosen model bersama mahasiswa, sehingga dosen model dapat dengan mudah 
membimbing jalannya diskusi kelompok dan observer juga dapat dengan mudah 
mengamati aktivitas mahasiswa dalam perkuliahan. 
SAP diperbaiki sesuai saran-saran waktu diskusi plan, tahap-tahap pembelajaran 
dilaksanakan seperti pada lesson plan setelah diskusi plan. 
Pembelajaran dilaksanakan tetap dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share (TPS). 

Dokumentasi: ada. 

C. NOTULEN DISKUSI PERENCANAAN (PLAN 3) SIKLUS 2 

Topik : Kesetimbangan Material 
Hari / Tanggal : Selasa/20 November 201 2 
Tempat : Ruang Sidang Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Padang 
Peserta : Dr. Hardeli, M.Si 

Yerimadesi, S.Pd., M.Si 
Dra. Andromeda, M.Si 
Drs. Bahrizal, M.Si 

Hasil Diskusi : 
Tindakan baru yang dilakukan pada siklus 2 ini adalah LDM tetap dibuat 1 jenis, 
diberikan kepada mahasiswa seminggu sebelum perkuliahan dan dikerjakan 
secara perorangan di rumah (tahap thinking) dan pada tahap awal perkuliahan 
mahasiswa diberikan kuis, soal kuis berhubungan dengan materi yang akan 
dipelajari. 
Pembelajaran dilaksanakan tetap dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share (TPS). 
Pada proses perkuliahan mahasiswa sudah duduk secara berpasangan sesuai 
dengan kelompok yang sudah dibagi. 
SAP sudah sesuai, tidak perlu diperbaiki, tahap-tahap pembelajaran dilaksanakan 
seperti pada lesson plan sebelum diskusi plan. 

Dokumentasi: ada 

D. NOTULEN DISKUSI PERENCANAAN (PLAN 4) SIKLUS 2 

Topik : Sistem Homogen Satu Komponen (Zat Murni) 
Hari / Tanggal : Selasa14 Desember 201 2 
Tempat : Ruang Sidang Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Padang 
Peserta : Dr. Hardeli, M.Si 

Yerimadesi, S.Pd., M.Si 
Dra. Andromeda, M.Si 
Drs. Bahrizal, M.Si 

Hasil Diskusi : 
Tindakan yang dilakukan sama dengan hasil diskusi plan 3 



Pembelajaran dilaksanakan tetap dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share (TPS). 
SAP sudah sesuai, tidak perlu diperbaiki, tahap-tahap pembelajaran dilaksanakan 
seperti pada lesson plan sebelum diskusi plan. 

Dokumentasi: tidak ada 

E. NOTULEN DISKUSI PERENCANAAN (PLAN 5) SIKLUS 3 

Topi k : Sistem Heterogen Satu Komponen 
Hari 1 Tanggal : Selasa/4 Desember 201 2 
Tempat : Ruang Sidang Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Padang 
Peserta : Dr. Hardeli, M.Si 

Yerimadesi, S.Pd., M.Si 
Dra. Andromeda, M.Si 
Drs. Bahrizal, M.Si 

Hasil Diskusi : 
Tindakan baru yang akan dilakukan pada siklus 3 ini berhubungan dengan soal 
kuis, soal kuis yang dibuat berhubungan dengan materi yang sudah dan akan 
dipelajari, disamping itu untuk meningkatkan motivasi mahasiswa dalam 
perkuliahan, mahasiswa yang aktif diberi nilai plus 5. Dosen meinformasikan 
kepada mahasiswa bahwa nilai plus yang diperoleh mahasiswa waktu diskusi 
kelas bisa menambah nilai akhir. 
Pembelajaran dilaksanakan tetap dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share (TPS). 
SAP sudah sesuai, tidak perlu diperbaiki, tahap-tahap pembelajaran dilaksanakan 
seperti pada lesson plan sebelum diskusi plan. 

Dokumentasi: tidak ada 

F. NOTULEN DISKUSI PERENCANAAN (PLAN 6) SIKLUS 3 

Topik : Sistem Homogen Multi Komponen (Larutan) 
Hari 1 Tanggal : Selasd4 Desember 20 12 
Tempat : Ruang Sidang Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Padang 
Peserta : Dr. Hardeli, M.Si 

Yerimadesi, S.Pd., M.Si 
Dra. Andromeda, M.Si 
Drs. Bahrizal, M.Si 

Hasil Diskusi : 
Kuis di awal perkuliahan tetap dilakukan 
Pembelajaran dilaksanakan tetap dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share (TPS). 
SAP sudah sesuai, tidak perlu diperbaiki, tahap-tahap pembelajaran dilaksanakan 
seperti pada lesson plan sebelum diskusi plan. 

Dokumentasi: tidak ada 



Lampiran 5 

Fakultas 
JurusadProdi 
Mata Kuliah 
Topik Kuliah 
HariITanggal 
Waktu 
Tempat 
Pertemuan ke 

Siklus ke 

LEMBAR OBSERVASI 

AKTIVITAS MAHASIS WA 

: MIPA 
: KimiafPendidikan Kimia 
: Kimia Fisika 1 

Padang, 

Observer 

No. 

1. 
2. 
3. 

4. 

5 .  
6. 
7. 
8. 

Aktivitas positif dan negatif yang diamati 
'dalam perkuliahan tatap muka 

Mengemukakan pendapat hertanya 
Menanggapi pendapatlmenjawab pertanyaan 
Membantu teman yang sedang kesulitan 
memaharni materi 
Aktif dalam diskusi kelompok 

Mengerjakan latihan/PR 
Menulis kesimpulan 
Mengganggu teman 
Bermain-main 

Jumlah 
mahasiswa 

YO Kriteria 



Lampiran 6. 

Fakul tas 
JurusadProdi 
Mata Kuliah 
Topik Kuliah 
HariITanggal 
Waktu 
Dosen Model 

LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 
DALAM KEGIATAN LESSON STUDY 

: MIPA 
: KimidPendidikan Kirnia 
: Kimia Fisika 1 

Padang, 
Observer, 

No. 
1 .  

2. 

3. 

4. 

5 .  

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

Saran: 

Aspek yang dinilai 
Apakah semua mahasiswa sudah siap untuk 
mengikuti perkuliahan? 
Apakah mahasiswa memperhatikan penjelasan 
dosen tentang tujuan perkuliahan? 
Apakah mahasiswa bersemangat mengikuti 
diskusi kelompok? 
Apakah diskusi kelompok didominasi satu atau 
dua orang saja? 
Apakah mahasiswa mampu secara tepat 
memahami Lembar Diskusi Mahasiswa 
(LDM)? 
Apakah presentasi kelompok berjalan efektif? 
Apakah interaksi mahasiswa dengan 
mahasiswa berjalan dengan baik? 
Apakah proses pembelajaran dapat melibatkan 
mahasiswa secara aktif? 
Apakah dosen selalu berusaha mendorong 
mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam 
proses perkul iahan? 
Apakah dosen menggiring mahasiswa untuk 
dapat mengambil kesimpulan tentang materi 
perkuliahan? 

Ya Tidak Keterangan 
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Lampiran 8 

NOTULEN DISKUSI REFLEKSI 1 DAN KESIMPULAN 
SIKLUS 1 

Refleksi 1 

Topi k : Hukum Kedua Tennodinamika 

Hari / Tanggal : Jurnat / 12 Oktober 20 12 

Waktu : 16.00-16.30 WIB 

Tempat : Ruang Sidang Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Padang 

Peserta : Dr. Hardeli, M.Si 

Yerimadesi, S.Pd., M.Si 

Dra. Andromeda, M.Si 

Drs. Bahrizal, M.Si 

Hasil Diskusi/kesimpulan: 

Dosen model merasa keaktifan mahasiswa belum memuaskan dan mahasiswa 

yang aktif belum banyak, baik dalam bertanya, menanggapi atau menjawab 

pertanyaan dosen. 

Mahasiswa yang aktif masih didominasi oleh beberapa orang 

Perlu media yang lebih menarik, seperti dalarn bentuk gambar-gambar atau skema 

yang mudah untuk dipahami oleh mahasiswa. 

Jumlah soal dalam LDM terlalu banyak untuk diskusi, sehingga tidak semua soal 

dapat dibahas dengan tuntas 

Observer kwalahan dalam mencatat/menandai mahasiswa yang aktif dalam 

perkuliahan karena nomor urut mahasiswa yang ditempel pada kokardenya tidak 

cocok dengan nomor urut pada dafiar hadir dari portal 

Manajemen waktu diperbaiki 

Setting kelas diatur sebaik mungkin sehingga memudahkan observer dan dosen 

model untuk memantau dan mengarnati proses pembelajaran, terutama pada tahap 

diskusi. 

Dokumentasi: ada. 



NOTULEN DISKUSI REFLEKSI 2 DAN KESIMPULAN 
SIKLUS 1 

Refleksi 2 

Topik : Hukum Ketiga Terrnodinamika 
Hari 1 Tanggal : 9 November 2012 
Waktu : 16.00-16.30 WIB 
Tempat : Ruang sidang Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Padang 
Peserta : Dr. Hardeli, M.Si 

Yerimadesi, S.Pd., M.Si 
Dra. Andromeda, M.Si 
Drs. Bahrizal, M.Si 

Hasil Diskusi / Kesimpulan : 

Aktivitas mahasiswa sudah mulai meningkat, terlihat dari sudah bertambah 

banyaknya mahasiswa yang aktif dalam berdishusi baik diskusi kelompok 

maupun diskusi kelas, berbeda dengan pertemuan sebelurnnya, diskusi hanya 

didominasi oleh beberapa orang. 

Diskusi kelas sudah tambah bersemangat, hampir setiap kelompok berebut mau 

mengemukakan pendapat dalam diskusi kelas dan mengerjakan soal-soal ke 

depan kelas, narnun pembahasan yang dikemukakan mahasiswa masih bahasa 

buku, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan dengan bahasa sendiri. 

Pembelajaran dengan lesson study sudah dapat meningkatkan motivasi dan 

aktivitas mahasiswa dalam perkuliahan. 

Dokumentasi : ada. 



NOTULEN DISKUSI REFLEKSI 3 DAN KESIMPULAN 
SIKLUS 2 

Refleksi 3 

Topik : Kesetimbangan Material 
Hari / Tanggal : 23 November 2012 
Waktu : 16.00-16.30 WIB 
Tempat : Ruang sidang Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Padang 
Peserta : Dr. Hardeli, M.Si 

Yerimadesi, S.Pd., M.Si 
Dra. Andromeda, M.Si 
Drs. Bahrizal, M.Si 

Hasil Diskusi : 

Keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan semakin meningkat, mulai dari awal 

sampai akhir perkuliahan, hampir semua mahasiswa aktif membahas soal-soal 

yang ada pada LDM, begitu juga dalam diskusi kelas banyak mahasiswa yang 

sudah mau bertanya, menjawab dan menanggapi permasalahan yang muncul 

dalam diskusi kelas. 

Media pembelajaran yang digunakan menarik 

Tugas rumah sangat bermanfaat, baik bagi dosen maupun bagi mahasiswa sendiri, 

sehingga perkuliahan berjalan lebih optimal dan tujuan pembelajaran dapat 

dicapai, karena mahasiswa sudah mempunyai pengetahuan awal sebelum 

perkuliahan. 

Dokumentasi: ada. 



NOTULEN DISKUSI REFLEKSI 4 DAN KESIMPULAN 
SIKLUS 2 

Refleksi 4 

Topik : Sistem Homogen Satu Komponen (Zat Murni) 
Hari / Tanggal : 5 Desember 2012 
Waktu : 09.40 s.d 10.00 WIB 
Tempat : Ruang sidang Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Padang 
Peserta : Dr. Hardeli, M.Si 

Yerimadesi, S.Pd., M.Si 
Dra. Andromeda, M.Si 
Drs. Bahrizal, M.Si 

Hasil Diskusi : 

Kegiatan Lesson Study dapat meningkatkan motivasi dan aktivitas mahasiswa 

dalam perkuliahan. 

Setting kelas berpengaruh terhadap kegiatan perkuliahan, setting kelas yang bagus 

akan memudahkan dosen mengelola kelas, walaupun jumlah mahasiswa banyak 

dalam 1 kelas tersebut. 

Adanya reward berupa tambahan nilai plus yang diberikan kepada mahasiswa 

yang aktif menarnbah motivasi mahasiswa dalam perkuliahan. 

Perkuliahan tampak menyenangkan, mahasiswa aktif, kreatif dan interaksi antara 

sesama mahasiswa semakin meningkat dalam berdiskusi. 

Dokumentasi: tidak ada. 



NOTULEN DISKUSI REFLEKSI 5 DAN KESIMPULAN 
SIKLUS 3 

Refleksi 5 

Topik : Sistem Heterogen Satu Komponen 
Hari / Tanggal : 7 Desember 201 2 
Waktu : 16.00-16.30 WIB 
Tempat : Ruang sidang Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Padang 
Peserta : Dr. Hardeli, M.Si 

Yerimadesi, S.Pd., M.Si 
Dra. Andromeda, M.Si 
Drs. Bahrizal, M.Si 

Hasil Diskusi : 

Aktivitas mahasiswa dalam berdiskusi bertambah meningkat 

Adanya kuis di awal pembelajaran menambah persiapan mahasiswa dalarn 

perkuliahan. 

Perkuliahan tampak menyenangkan, mahasiswa aktif, kreatif dan interaksi antara 

sesama mahasiswa semakin meningkat dalam berdiskusi. 

Dokumentasi: tidak ada. 



NOTULEN DISKUSI REFLEKSI 6 DAN KESIMPULAN 
SIKLUS 3 

Refleksi 6 

Topik : Sistem Homogen Multi Komponen (Larutan) 
Hari 1 Tanggal : 7 Desember 2012 
Waktu : 16.00-16.30 WIB 
Tempat : Ruang sidang Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Padang 
Peserta : Dr. Hardeli, M.Si 

Yerimadesi, S.Pd., M.Si 
Dra. Andromeda, M.Si 
Drs. Bahrizal, M.Si 

Hasil Diskusi 

Kegiatan Lesson Study dapat meningkatkan motivasi dan aktivitas mahasiswa 

dalam perkuliahan. 

Mahasiswa senang mengikuti perkuliahan melalui kegiatan Lesson Study, dengan 

alasan melalui kegiatan Lesson Study, mahasiswa memang dituntut untuk belajar 

tiga kali, yaitu sebelum, waktu dan setelah perkuliahan, sehingga penguasaan 

mahasiswa terhadap materi perkuliahan semakin meningkat dan mahasiswa selalu 

siap untuk ujian serta tidak cemas lagi jika diadakan ujian mendadak. 

LDM yang diberikan kepada mahasiswa membantu mereka untuk lebih 

memahami materi perkuliahan, sehingga mereka tidak perlu bergadang sewaktu 

mau menghadapi uj ian. 

Tugas rumah yang dikumpulkan setiap awal perkuliahan, dapat meningkatkan 

nilai karakter disiplin pada mahasiswa, sehingga tugas mereka tidak menumpuk di 

akhir semester. 

Kuis yang diberikan di awal perkuliahan memotivasi mahasiswa untuk banyak 

belajar, tidak hanya dari buku ajar, tetapi juga dari buku-buku sumber yang 

lainnya. 

Adanya diskusi kelas meningkatkan kemarnpuan berbicara mahasiswa, seperti 

dalam menanggapi, menjawab, mengemukakan pendapat dan menyimpulkan 

materi perkuliahan. 

Dokumentasi: tidak ada. 
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\N \W I\\ 
nu \N \IN 

NI nj 

- 

YO 

97 
99 

9 q  

... .. 

( 0 0 .  

. j b - o  
0 
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LEMBAR OBSERVASI 

AKTIVITAS MAHASISWA 

Fakultas 
JurusanProdi 
Mata Kuliah 
Topik Kuliah 
HariITanggal 
Waktu 
Tempat 
Pertemuan ke 

Siklus ke 

: MIPA 
: KimiafPendidikan Kimia 
: Kimia Fisika 1 

~ C a l v l  hw+Jl4 mI' &M@W 

Observer f , 

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 .  

6 .  

7. 

8. 

Aktivita,~ positif dan negatif yang diamati 
dalam perkuliahan tatap muka 

Mengemukakan pendapat hertanya 

Menanggapi pendapat/menjawab pertanyaan 

Membantu teman yang sedang kesulitan 
memahami materi 

Aktif dalam diskusi kelompok 

Mengerjakan IatihanPR 

Menulis kesimpulan 

Mengganggu teman 

Bermain-main 

Jumlah 
mahasiswa 

lnrm lhrLhlh\rl 

hhbhaurrul 

hh~h.hkl1 

b~bhubulhIII 
Mb%&ku 
k 

0 

c, 

% 

(LO 

q;L 

77 

0 
L f l  
C) 

Kriteria 



LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 
DALAM KEGIATAN LESSON STUDY 

Fakultas 
JurusadProdi 
Mata Kuliah 
Topik Kuliah 
HariITanggal 
Waktu 
Dosen Model 

: MIPA 
: KimiaIPendidikan Kimia 
: Kimia Fisika 1 
: t-lohcu, ~ermod;arnw;ka 
: ~ u h f &  I2 o k t v b  Wlzr 
: 14. u - 
: Yerimadesi, S.Pd., M.Si 

Padang, 
Observer, 

No. 
1. 

2. 

3. 

4. 

5 .  

6 .  
7. 

8. 

9. 

10. 

Saran: 

Aspek yang dinilai 
Apakah semua mahasiswa sudah siap untuk 
mengikuti perkuliahan? 
Apakah mahasiswa memperhatikan penjelasan 
dosen tentang tujuan perkuliahan? 
Apakah mahasiswa bersemangat mengikuti 
diskusi kelompok? 
Apakah diskusi kelompok didominasi satu atau 
dua orang saja? 
Apakah mahasiswa mampu secara tepat 
memahami Lembar Diskusi Mahasiswa 
(LDM)? 
Apakah presentasi kelompok berjalan efektif! 
Apakah interaksi mahasiswa dengan 
mahasiswa berjalan dengan baik? 
Apakah proses pembelajaran dapat melibatkan 
mahasiswa secara aktif? 
Apakah dosen selalu berusaha mendorong 
mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam 
proses perkuliahan? 
Apakah dosen menggiring mahasiswa untuk 
dapat mengarnbil kesimpulan tentang materi 
perkuliahan? 

Ya 

l/ 

V 

d 

v 

Tidak 

v 

d 

4 

Keterangan 

kh S e h v ~  &u- 
%L~w\; s e -  
C f q ~ d  ck wd 
M~C;I / I  bebur\ . *WA.  

Rebv Wc.\ 



LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 
DALAM KEGIATAN LESSON STUDY 

Fakultas 
J u r u s d P r o d i  
Mata Kuliah 
Topik Kuliah 
HariITanggal 
Waktu 
Dosen Model 

: MIPA 
: KimiafPendidikan Kimia 
: Kimia Fisika 1 
: l4L 3 T-DM 

4m\ 4- - tu - a1t 
w 

i3 .k - 16.4 
: Yerimadesi, S.Pd., M.Si 

Saran: 

No. 
1. 

2. 

3 .  

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

Aspek yang dinilai 
Apakah sernua mahasiswa sudah siap untuk 
mengikuti perkuliahan? 
Apakah mahasiswa memperhatikan penjelasan 
dosen tentang tujuan perkuliahan? 
Apakah mahasiswa bersernangat rnengikuti 
diskusi kelornpok? 
Apakah diskusi kelompok didominasi satu atau 
dua orang saja? 
Apakah mahasiswa mampu secara tepat 
memaharni Lembar Diskusi Mahasiswa 
(LDM)? 
Apakah presentasi kelompok berjalan efektif? 
Apakah interaksi mahasiswa dengan 
mahasiswa berjalan dengan baik? 
Apakah proses pernbelajaran dapat melibatkan 
mahasiswa secara aktif? 
Apakah dosen selalu berusaha mendorong 
mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam 
proses perkuliahan? 
Apakah dosen menggiring mahasiswa untuk 
dapat mengambil kesimpulan tentang materi 
perkuliahan? 

Ya 

V 

V 

I/ 

v 

/ 

fd 

Tidak 

v 
V 

r /  

/' 

Keterangan 



LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 
DALAM KEGIATAN LESSON STUDY 

Fakultas 
JurusanIProdi 
Mata Kuliah 
Topik Kuliah 
HariITanggal 
Waktu 
Dosen Model 

: MIPA 
: KimiaPendidikan Kimia 
: Kimia Fisika L fl / 

: Yerimadesi, S.Pd., M.Si 

Padang, (2- 
Observer, 

Saran: 

Ya 

L/ 

1/ 

Tidak 

P" 

No. 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Keterangan Aspek yang dinilai 
Apakah semua mahasiswa sudah siap untuk 
mengikuti perkuliahan? 
Apakah mahasiswa memperhatikan penjelasan 
dosen tentang tujuan perkuliahan? 
Apakah mahasiswa bersemangat mengikuti 
diskusi kelompok? 
Apakah diskusi kelompok didominasi satu atau 
dua orang saja? 
Apakah mahasiswa mampu secara tepat 
memahami Lembar Diskusi Mahasiswa 

L/ 

L/ 

.P- 

CI 

6 .  
7. 

8. 

9 .  

10. 

(LDM)? 
Apakah presentasi kelompok berjalan efektif? 
Apakah interaksi mahasiswa dengan 
mahasiswa berjalan dengan baik? 
Apakah proses pembelajaran dapat melibatkan 
mahasiswa secara aktif? 
Apakah dosen selalu berusaha mendorong 
mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam 
proses perkuliahan? 
Apakah dosen menggiring mahasiswa untuk 
dapat mengambil kesimpulan tentang materi 
perkuliahan? 



Fakultas 
Jurusan/Prodi 
Mata Kuliah 
Topik Kuliah 
HariITanggal 
Waktu 
Dosen Model 

No. - 
1. 

LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 
DALAM KEGIATAN LESSON STUDY 

: MIPA 
: KimiaIPendidikan Kimia 
: Kimia Fisika 1 
: ~ u b , ,  \s T e ~ ~ ~ $ - h f i m 1 b  

: J-\,w-,'# 9 r \ l o v h b  a-alz- 
: \ 3 . a  - 
: Yerimadesi, S.Pd., M.Si 

Aspek yang dinilai 
Apakah semua mahasiswa sudah siap untuk 
mengikuti perkuliahan? 
Apakah mahasiswa memperhatikan penjelasan . . 

dosen tentang tujuan perkuliahan? 
Apakah mahasiswa bersemangat mengikuti 

Keteran an 

____6/ 
Ya 

d 
. , 
V 

v 
diskusi kelompok? 
Apakah diskusi kelompok didominasi satu atau 
dua orang saja? 
Apakah mahasiswa mampu secara tepat 
memahami Lembar Diskusi Mahasiswa 
(LDM)? 

Tidak 

/ 

6 .  
7. 

8. 

Padang, 
Observer, 

d 

Apakah dosen selalu berusaha mendorong 
mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam 
proses perkuliahan? 
Apakah dosen menggiring mahasiswa untuk 
dapat mengambil kesimpulan tentang materi 
perkuliahan? 

Saran: 

V 

V 

J 

~ o \ A ;  cn~ylCa~ 

Apakah presentasi kelompok berjalan efektif? 
Apakah interaksi mahasiswa dengan 
mahasiswa berjalan dengan baik? 
Apakah proses pembelajaran dapat melibatkan 
mahasiswa secara aktif? 

v 
v 

I/ 



LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 
DALAM KEGIATAN LESSON STUDY 

Fakultas 
Jurusan/Prodi 
Mata Kuliah 
Topik Kuliah 
HariITanggal 
Waktu 
Dosen Model 

: MIPA 
: KimiaIPendidikan Kimia 
: Kimia Fiska 1 

\.fi - I,(., - LO-c/U 
: Yerirnadesi, S.Pd., M.Si 

Padang, 9 - ( / -  2012 

No. 
1. 

2. 

3.  

4. 

5. 

6 .  
7. 

8. 

9. 

10. 

Saran: 

Aspek yang dinilai 
Apakah semua mahasiswa sudah siap untuk 
mengikuti perkuliahan? 
Apakah mahasiswa memperhatikan penjelasan 
dosen tentang tujuan perkuliahan? 
Apakah mahasiswa bersemangat mengikuti 
diskusi kelompok? 
Apakah diskusi kelompok didominasi satu atau 
dua orang saja? 
Apakah mahasiswa mampu secara tepat 
memahami Lembar Diskusi Mahasiswa 
(LDM)? 
Apakah presentasi kelompok berjalan efektif? 
Apakah interaksi mahasiswa dengan 
mahasiswa berjalan dengan baik? 
Apakah proses pembelajaran dapat melibatkan 
mahasiswa secara aktif? 
Apakah dosen selalu berusaha mendorong 
mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam 
proses perkuliahan? 
Apakah dosen menggiring mahasiswa untuk 
dapat mengambil kesimpulan tentang materi 
perkuliahan? 

Ya 

I/ 

I/ 

v 

c/ 

d 

I/ 

V' 

Tidak Keterangan 

~h - 



Fakultas 
Jurusan/Prodi 
Mata Kuliah 
Topik Kuliah 
HariITanggal 
Waktu 
Dosen Model 

LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 
DALAM KEGIATAN LESSON STUDY 

: MIPA 
: KirnialPendidikan Kimia 

p t A - K % !  ~ - n r y / - 2 0 7 2 .  
: /3.%--cy-D- 
: Yerimadesi, S.Pd., M.Si 

Padang, 5 /\Ty\/ -- 201 2 
Observer, 

Saran: 

No. 
I .  

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  
7 .  

8. 

9. 

10. 

Ya 
v 

I/ 

L, 

L 

C, 

C 

Aspek yang dinilai 
Apakah semua mahasiswa sudah siap untuk 
mengikuti perkuliahan? 
Apakah mahasiswa memperhatikan penjelasan 
dosen tentang tujuan perkuliahan? 
Apakah mahasiswa bersemangat mengikuti 
diskusi kelompok? 
Apakah diskusi kelompok didominasi satu atau 
dua orang saja? 
Apakah mahasiswa mampu secara tepat 
memahami Lembar Diskusi Mahasiswa 
(LDM)? 
Apakah presentasi kelompok berjalan efektif? 
Apakah interaksi mahasiswa dengan 
mahasiswa berjalan dengan baik? 
Apakah proses pembelajaran dapat melibatkan 
mahasiswa secara aktif? 
Apakah dosen selalu berusaha mendorong 
mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam 
proses perkuliahan? 
Apakah dosen menggiring mahasiswa untuk 
dapat mengambil kesimpulan tentang materi 
perkuliahan? 

Tidak 

L, 

L, 

Keterangan 



LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 
DALAM KEGIATAN LESSON STUDY 

Fakultas 
JurusanIProdi 
Mata Kuliah 
Topik Kuliah 
HariITanggal 
Waktu 
Dosen Model 

: MIPA 
: KimiaIPendidikan Kimia 
: Kimia Fisika 1 
: Q s e t ; ~ b - k  HAL.  
: ~ u w  & $3" N C J d e w \ W  

: \3 zc> 
: Yerimadesi, S.Pd., M.Si 

Padang, 3 3 - r 1 20 12 
Observer, 

No. 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

Saran: 

Aspek yang dinilai 
Apakah semua mahasiswa sudah siap untuk 
mengikuti perkuliahan? 
Apakah mahasiswa memperhatikan penjelasan 
dosen tentang tujuan perkuliahan? 
Apakah mahasiswa bersemangat mengikuti 
diskusi kelompok? 
Apakah diskusi kelompok didominasi satu atau 
dua orang saja? 
Apakah mahasiswa mampu secara tepat 
memahami Lembar Diskusi Mahasiswa 
(LDM)? 
Apakah presentasi kelompok berjalan efektif? 
Apakah interaksi mahasiswa dengan 
mahasiswa berjalan dengan baik? 
Apakah proses pembelajaran dapat melibatkan 
mahasiswa secara aktif? 
Apakah dosen selalu berusaha mendorong 
mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam 
proses perkuliahan? 
Apakah dosen menggiring mahasiswa untuk 
dapat mengambil kesimpulan tentang materi 
perkuliahan? 

Ya 

/ 

d 

V 

V 

v 

d 

v 

,, 

I/ 

d 

Tidak 

4 

Keterangan 

Svdmk bl;W h m q ~  
~ U A  &,kt . 



LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 
DALAM KEGIATAN LESSON STUDY 

Fakultas 
Jurusan/Prodi 
Mata Kuliah 
Topik Kuliah 
HariITanggal 
Waktu 
Dosen Model 

: MIPA 
: KimiaIPendidikan Kimia 

: 3 . 7 -  1 G . p ' ~  

: Yerimadesi, S.Pd., M.Si 

Saran: 

r 
No. 

1 .  

2. 

3. 

4. 

5. 

6 .  
7. 

8. 

9. 

10. 

Aspek yang dinilai 
Apakah semua mahasiswa sudah siap untuk 
mengikuti perkuliahan? 
Apakah mahasiswa memperhatikan penjelasan 
dosen tentang tujuan perkuliahan? 
Apakah mahasiswa bersemangat mengikuti 
diskusi kelompok? 
Apakah diskusi kelompok didominasi satu atau 
dua orang saja? 
Apakah mahasiswa mampu secara tepat 
memahami Lembar Diskusi Mahasiswa 
(LDM)? 
Apakah presentasi kelompok be jalan efektif? 
Apakah interaksi mahasiswa dengan 
mahasiswa berjalan dengan baik? 
Apakah proses pembelajaran dapat melibatkan 
rnahasiswa secara aktif? 
Apakah dosen selalu berusaha mendorong 
mahasiswa untuk terlibat secgra aktif dalam 
proses perkuliahan? 
Apakah dosen menggiring mahasiswa untuk 
dapat mengambil kesimpulan tentang materi 
perkuliahan? 

Ya 

L' 

d 

r /  

V 

I /  

d 

'v 

Tidak 

I/ 

Keterangan 

otiL libJkk.L 



LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 
DALAM KEGIATAN LESSON STUDY 

Fakultas 
JurusanJProdi 
Mata Kuliah 
Topik Kuliah 
HariITanggal 
Waktu 
Dosen Model 

: MIPA 
: KimiaIPendidikan Kimia 
: Kimia Fisika 1 

&$&!#$&+ Mesenr< e. 23 - ~ ~ - 2 0 7 7 -  
: Y 3 . 2 d - ' 1 ~ - -  $3 
: Yerimadesi, S.Pd., M.Si 

Padang, $3-01 2 

No. 
1 .  

2. 

3. 

4. 

5 .  

6 .  
7. 

8. 

9. 

10. 

Observer, 

Saran: 

Aspek yang dinilai 
Apakah semua mahasiswa sudah siap untuk 
mengikuti perkuliahan? 
Apakah mahasiswa memperhatikan penjelasan 
dosen tentang tujuan perkuliahan? 
Apakah mahasiswa bersemangat mengikuti 
diskusi kelompok? 
Apakah diskusi kelompok didominasi satu atau 
dua orang saja? 
Apakah mahasiswa mampu secara tepat 
memahami Lembar Diskusi Mahasiswa 
(LDM)? 
Apakah presentasi kelompok berjalan efektif? 
Apakah interaksi mahasiswa dengan 
mahasiswa berjalan dengan baik? 
Apakah proses pembelajaran dapat melibatkan 
mahasiswa secara aktif? 
Apakah dosen selalu berusaha mendorong 
mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam 
proses perkuliahan? 
Apakah dosen menggiring mahasiswa untuk 
dapat mengambil kesimpulan tentang materi 
perkuliahan? 

Ya 
L, 

C/ 

L0' 

G 

b' 

t 

L 

Tidak 

&" 

Keterangan 



LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 
DALAM KEGIATAN LESSON STUDY 

Fakultas 
JurusdProdi 
Mata Kuliah 
Topik Kuliah 
HariITanggal 
Waktu 
Dosen Model 

: KimialPendidikan Kimia 
: Kimia Fisika 1 
: S\$t;vv\ U O W C J , ~ ~  Sdh) \ C C ) ~ ~ V ~ c ~  

: a n b ~  1 5  9e~c"nb-ev 
: \3 'W 
: Yerimadesi, S.Pd., M.Si 

Padang, F- - ( z  2012 
Observer, 

No. 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 .  
7. 

8. 

9. 

10. 

Saran: 

Aspek yaup, dinilai 
Apakah semua mahasiswa sudah siap untuk 
mengikuti perkuliahan? 
Apakah mahasiswa memperhatikan penjelasan 
dosen tentang tujuan perkuliahan? 
Apakah mahasiswa bersemangat mengikuti 
diskusi kelompok? 
Apakah diskusi kelompok didominasi satu atau 
dua orang saja? 
Apakah mahasiswa mampu secara tepat 
memahami Lembar Diskusi Mahasiswa 
(LDM)? 
Apakah presentasi kelompok berjalan efektif? 
Apakah interaksi mahasiswa dengan 
mahasiswa berjalan dengan baik? 
Apakah proses pernbelajaran dapat melibatkan 
mahasiswa secara aktif? 
Apakah dosen selalu berusaha mendorong 
mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam 
proses perkuliahan? 
Apakah dosen menggiring mahasiswa untuk 
dapat mengambil kesimpulan tentang materi 
perkuliahan? 

Ya 

d 

r/ 

V 

V 

v 

u 

V' 

d 

Tidak 

v 

Keterangan 



Fakultas 
JurusanIProdi 
Mata Kuliah 
Topik Kuliah 
HariITanggal 
Waktu 
Dosen Model 

LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 
DALAM KEGIATAN LESSON STUDY 

: MIPA 
: KimiaIPendidikan Kimia 
: Kimia Fisika 1 
: Slhklrv\ d6w\cy\&4 &hl ~ ~ P Y u L ~  c- 112- tub3 

13.b - 16-N 
: Yerimadesi, S.Pd., M.Si 

Padang, r-11- 2012 

No. 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

Saran: 

Aspek yang dinilai 
Apakah semua mahasiswa sudah siap untuk 
mengikuti perkuliahan? 
Apakah mahasiswa memperhatikan penjelasan 
dosen tentang tujuan perkuliahan? 
Apakah mahasiswa bersemangat mengikuti 
diskusi kelompok? 
Apakah diskusi kelompok didominasi satu atau 
dua orang saja? 
Apakah mahasiswa mampu secara tepat 
memahami Lembar Diskusi Mahasiswa 
(LDM)? 
Apakah presentasi kelompok berjalan efektif? 
Apakah interaksi rnahasiswa dengan 
mahasiswa berjalan dengan baik? 
Apakah proses pembelajaran dapat melibatkan 
mahasiswa secara aktif? 
Apakah dosen selalu berusaha mendorong 
mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam 
proses perkuliahan? 
Apakah dosen menggiring mahasiswa untuk 
dapat mengambil kesimpulan tentang materi 
perkuliahan? 

Ya 

V 

I/ 

t/ 

v 
V 

I/ 

I/ 
v 

Tidak 

r/ 

/ 

Keterangan 



LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 
DALAM KEGIATAN LESSON STUDY 

Fakultas 
JurusanIProdi 
Mata Kuliah 
Topik Kuliah 
HariITanggal 
Waktu 
Dosen Model 

: MIPA 
: KimiaPendidikan Kimia 
: Kimia Fisika 1 

- 4-30 
: ~erimades?, S.Pd., M.Si 

Padang, - 2012 
Observer, A 

No. 
1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

6 .  
7. 

8. 

9. 

10. 

Saran: 

Aspek yang dinilai 
Apakah semua mahasiswa sudah siap untuk 
mengikuti perkuliahan? 
Apakah mahasiswa memperhatikan penjelasan 
dosen tentang tujuan perkuliahan? 
Apakah mahasiswa bersemangat mengikuti 
diskusi kelompok? 
Apakah diskusi kelompok didominasi satu atau 
dua orang saja? 
Apakah mahasiswa mampu secara tepat 
memahami Lembar Diskusi Mahasiswa 
(LDM)? 
Apakah presentasi kelompok berjalan efektif? 
Apakah interaksi mahasiswa dengan 
mahasiswa berjalan dengan baik? 
Apakah proses pembelajaran dapat melibatkan 
mahasiswa secara aktif? 
Apakah dosen selalu berusaha mendorong 
mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam 
proses perkuliahan? 
Apakah dosen menggiring mahasiswa untuk 
dapat mengambil kesimpulan tentang materi 
perkuliahan? 

Ya 

t /  

I/ 

I, 

L- 

c. 
6 

Tidak 

C/ 

w 

Keterangan 



Lampiran 6. 

Fakultas 
JurusadProdi 
Mata Kuliah 
Topik Kuliah 
HariITanggal 
Waktu 
Dosen Model 

LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 
DALAM KEGIATAN LESSON STUDY 

: MIPA 
: Kimiflendidikan Kimia 
: Kimia Fisika 1 
: I ~ J G *  H C t t r ~ q e k  S A ~  kO*PU% 
: a m &  7 b & k w \ b a  
: \3. zo 
: Yerimadesi, S.Pd., M.Si 

Padang, 7 - \ l  2012 
Observer, 

No. 
1. 

2. 

3 .  

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

Saran: 

Aspek yang dinilai 
Apakah semua mahasiswa sudah siap untuk 
mengikuti perkuliahan? 
Apakah mahasiswa memperhatikan penjelasan 
dosen tentang tujuan perkuliahan? 
Apakah mahasiswa bersemangat mengikuti 
diskusi kelompok? 
Apakah diskusi kelompok didominasi satu atau 
dua orang saja? 
Apakah mahasiswa mampu secara tepat 
memahami Lembar Diskusi Mahasiswa 
(LDM)? 
Apakah presentasi kelompok berjalan efektif? 
Apakah interaksi mahasiswa dengan 
mahasiswa berjalan dengan baik? 
Apakah proses pembelajaran dapat melibatkan 
mahasiswa secara aktif? 
Apakah dosen selalu berusaha mendorong 
mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam 
proses perkuliahan? 
Apakah dosen menggiring mahasiswa untuk 
dapat mengambil kesimpulan tentang materi 
perkuliahan? 

Ya 

v 

v 

L' 

d 

v 

d 

u 

J 

Tidak 

V 

Keterangan 



LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 
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Fakultas 
JurusadProdi 
Mata Kuliah 
Topik Kuliah 
HariITanggal 
Waktu 
Dosen Model 

: MIPA 
: KimiaJPendidikan Kimia 
: Kimia Fisika 1 

:'1 v1.c w t  # - 70 I t  
V 

1 6 .  I h  

: Yerirnadesi, S.Pd., M.Si 

Pa$ Observe , , - 2" 

0.\rll.l 

No. 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 .  
7. 

8. 

9. 

10. 

Saran: 

Aspek yang dinilai 
Apakah semua mahasiswa sudah siap untuk 
mengikuti perkuliahan? 
Apakah mahasiswa memperhatikan penjelasan 
dosen tentang tujuan perkuliahan? 
Apakah mahasiswa bersemangat mengikuti 
diskusi kelompok? 
Apakah diskusi kelompok didominasi satu atau 
dua orang saja? 
Apakah mahasiswa mampu secara tepat 
memahami Lembar Diskusi Mahasiswa 
(LDM)? 
Apakah presentasi kelompok berjalan efektif? 
Apakah interaksi mahasiswa dengan 
mahasiswa berjalan dengan baik? 
Apakah proses pembelajaran dapat melibatkan 
mahasiswa secara aktif! 
Apakah dosen selalu berusaha mendorong 
mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam 
proses perkuliahan? 
Apakah dosen menggiring mahasiswa untuk 
dapat mengambil kesimpulan tentang materi 
perkuliahan? 

Ya 

b 

u 

V 

V 

1/ 

,,, 
J 

C/ 

Tidak 

d 

Keterangan 



LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 
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Fakultas 
JurusanIProdi 
Mata Kuliah 
Topik Kuliah 
HariITanggal 
Waktu 
Dosen Model 

: MIPA 
: KimiaPendidikan Kimia 
: Kimia Fisika 1 

- - 7 .  
: pj.zi3 - 1.k.n 
: Yerimadesi, S.Pd., M.Si 

Padang, 7-l)ea - 20 12 
Observer, 

Saran: 

No. 
1. 

2. 

3. 

4, 

5 .  

6 .  
7. 

8. 

9. 

10. 

Ya 

G 

C, 

Aspek yang dinilai 
Apakah semua mahasiswa sudah siap untuk 
mengikuti perkuliahan? 
Apakah mahasiswa memperhatikan penjelasan 
dosen tentang tujuan perkuliahan? 
Apakah mahasiswa bersemangat mengikuti 
diskusi kelompok? 
Apakah diskusi kelompok didominasi satu atau 
dua orang saja? 
Apakah mahasiswa mampu secara tepat 
memahami Lembar Diskusi Mahasiswa 
(LDM)? 
Apakah presentasi kelompok berjalan efektif? 
Apakah interaksi mahasiswa dengan 
mahasiswa berjalan dengan baik? 
Apakah proses pembelajaran dapat melibatkan 
mahasiswa secara aktif? 
Apakah dosen selalu berusaha mendorong 
mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam 
proses perkuliahan? 
Apakah dosen menggiring mahasiswa untuk 
dapat mengambil kesirnpulan tentang materi 
perkuliahan? 

Tidak Keterangan 

- 

I/ 

L-- 

/ 

I/ 



Lampiran 6. 

Fakultas 
JurusanIProdi 
Mata Kuliah 
Topik Kuliah 
HariITanggal 
Waktu 
Dosen Model 

LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 
DALAM KEGIATAN LESSON STUDY 

: MIPA 
: KimiaIPendidikan Kimia 
: Kimia Fisika 1 

: 3-20 
: Yerimadesi, S.Pd., M.Si 

Padang, 'Q ' IL 2012 
Observer, 

No. 
1. 

2. 

3. 

4. 

5 .  

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

Saran: 

Aspek yang dinilai 
Apakah sernua mahasiswa sudah siap untuk 
rnengikuti perkuliahan? 
Apakah mahasiswa rnemperhatikan penjelasan 
dosen tentang tujuan perkuliahan? 
Apakah mahasiswa bersernangat mengikuti 
diskusi kelompok? 
Apakah diskusi kelornpok didorninasi satu atau 
dua orang saja? 
Apakah rnahasiswa mampu secara tepat 
memahami Lembar Diskusi Mahasiswa 
(LDM)? 
Apakah presentasi kelompok berjalan efektif? 
Apakah interaksi rnahasiswa dengan 
mahasiswa berjalan dengan baik? 
Apakah proses pembelajaran dapat melibatkan 
mahasiswa secara aktif! 
Apakah dosen selalu berusaha rnendorong 
mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam 
proses perkuliahan? 
Apakah dosen menggiring mahasiswa untuk 
dapat rnengarnbil kesimpulan tentang materi 
perkuliahan? 

Ya 

v 
v 

I/ 

t/ 

v 

f 

v 

d 

J 

Tidak 

I/ 

Keterangan 
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Mata Kuliah : Kimia Fisika 1 , - . ) 
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- 

HariJTanggal - - 7 - 
Waktu ~3 -w- ' ( s - '~ .  
Dosen Model : Yerimadesi, S.Pd., M.Si 

Padang, /q-  h- 201 2 
Observer, 

No. 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 .  
7. 

8. 

9. 

10. 

I 

Saran: 

Aspek yang dinilai 
Apakah semua mahasiswa sudah siap untuk 
mengikuti perkuliahan? 
Apakah mahasiswa memperhatikan penjelasan 
dosen tentang tujuan perkuliahan? 
Apakah mahasiswa bersemangat mengikuti 
diskusi kelompok? 
Apakah diskusi kelompok didominasi satu atau 
dua orang saja? 
Apakah mahasiswa mampu secara tepat 
memahami Lembar Diskusi Mahasiswa 
(LDM)? 
Apakah presentasi kelompok berjalan efektif? 
Apakah interaksi mahasiswa dengan 
mahasiswa berjalan dengan baik? 
Apakah proses pembelajaran dapat melibatkan 
mahasiswa secara aktif? 
Apakah dosen selalu berusaha mendorong 
mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam 
proses perkuliahan? 
Apakah dosen menggiring mahasiswa untuk 
dapat mengambil kesimpulan tentang materi 
perkuliahan? 

Ya 

L- 

C, 
v 

L/ 

I/ 

I, 

L- 

Tidak 

V 

. 

w 

Keterangan 



LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 
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Fakul tas 
Jurusan/Prodi 
Mata Kuliah 
Topik Kuliah 
HariITanggal 
Waktu 
Dosen Model 

: MIPA 
: KimiafPendidikan Kimia 
: Kimia Fisika 1 
: %&M Howoq~v\ ~ b '  b l u p o  wh 
: 111- LZ- T !  1L 
: 13-UJ - ( 6 . f ~  
: Yerirnadesi, S.Pd., M.Si 

Padang, I v - [ [ - 2 0 1 2  

No. 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

Saran: 

Aspek yang dinilai 
Apakah semua mahasiswa sudah siap untuk 
mengikuti perkuliahan? 
Apakah mahasiswa memperhatikan penjelasan 
dosen tentang tujuan perkuliahan? 
Apakah mahasiswa bersemangat mengikuti 
diskusi kelompok? 
Apakah diskusi kelompok didominasi satu atau 
dua orang saja? 
Apakah mahasiswa mampu secara tepat 
memahami Lembar Diskusi Mahasiswa 
(LDM)? 
Apakah presentasi kelompok berjalan efektif? 
Apakah interaksi mahasiswa dengan 
mahasiswa berjalan dengan baik? 
Apakah proses pembelajaran dapat melibatkan 
mahasiswa secara aktif? 
Apakah dosen selalu berusaha mendorong 
mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam 
proses perkuliahan? 
Apakah dosen menggiring mahasiswa untuk 
dapat mengambil kesimpulan tentang materi 
perkuliahan? 

Ya 

I/ 

L 

t/ 

L/ 

t 

IY 

v 

C/ 

Tidak 

C/ 

Keterangan 


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf

