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Rekonstntksi Struregi Pembelajarun Kirnia Dqs'ar Di Jurusan Kimia ITMI\A l.lNM

REKONSTRUKSI STRATEGI T'EMBELAJARAN KIMIA DASAR
DI JI.IITUSAN KIMIA FMIPA T]NM MAKASSAR

STRATEGY IUCONSTRUCTION OF FOUNDAMENTALCHDMISTRY STUDY OF
DEPARTMENT FACULTY SAINS.TECJFINOLOGY T'NM MAKASSAR

Oleh;
Pince Salempa

,Iurusan Kimia FMIPA LINM

ABST'RAK

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktis yang berkaitan dengan pembelajaran
.cmia, memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran kimia serta memunbuhkan budaya meneliti
:r.a dosen di FMIPA UNM lMakassar.

Objek penelitian ini adalah mahasiswa jurusan peudidikan kimia augkatan 2003. hasil penelitian
r:.,e;r;,r1, sebagai berikut: strategi pembelajaran kimia yang ditempuh oleh dosen kimia dapat diikuti
:€ngan baik oleh maltasiswa. Pengetahuan awal mahasiswa untuk mengikuti kimia dasar sangat minim.
S:ategi br:lajar matrasiswa'.dalam mengikuti kimia dasar masih perlu pengarahan dan bimbirrgan.
Uahasisu,a merasa sulit pada pokok bahasan enr:rgetika, elehrokimia, racliokimia, dan biokirnia. Sedang
;:iuk pclkok bahasan larutan, struktur atom, strrktur molekul, kimia karbon dan kesetinrbangan. Mu6ah
rrrk pokok bahasan koloid, sistem periodik dan stoikiometri.

Ksta l(unci.' Rekonstruks i, Str ategi, Kualit as, P em bel aj aran

ABS RACT

The researth is aim solutions in practice problems which are related with chemistry srudying,
:airing, increzsing the quality of shrdyirrg and also gowing the capabilit-v of research for lecturers in
nflPA UNM Makassar, The object of this research is the student of chemistry department 2003. the result
r. *is research are: the strategy of chemistry shrdying which is used by the lecturer of chemistry can be
i: .rrr'/ed wel, by the student. The kn:owledge of the student to study l:asic chemistry is too little. The
r-:f ing strategy of the student to study this subject is still need knowledge. The student get difficulties in
aler.eethic, electochemistry, radiochemistry, and biochemistry. In rnaterial of solution, the structure of
6;-nic, the structure of molecule, chenristry of carbon and equelubrium the stuctent are in tfie midctle level.
h: in colloid, periodic systern and stoikiometry. 'l'he student can understand them easly.

Lr1' \Yords.' Reconstruction, Sff at eg,t, Qu ality, Sndy i ng

FE}_DAHI,LUAN
Untuk menghasilkar: sumber daya

unnrusia yang bcrtinggi, banyak faktor yang
mengaruh. Salah satu f,aktor yang sangat
rr::egis adalah proses pembelajaran,

E:!-\embangan ilmu . dan teknologi
nnr:rghamskan peningkatan proses

rc,belajaran yang terus-menerus disamping
putakhiran pilihan atas konsep-konsep
,e keterampilan )/ang relevan dengan
Mutuhan. Dalan psikologi belajar missal
u",ru para ahli menekankan pentingnya
m13-upaya untuk mengaktifkan stnrktur

I

Yolume I No. 1,

kognitif peserta didik agar dapat
membangun makna dan apa yang dipelajari,
upaya-upaya tersebut diharapkan dapat
meningkatan kualitas proses dan hasil
belajar.

Lembaga pendidikzur tenaga
kependidikan merupakan lembaga yang
menyiapkan para calon gum dan tenaga
kependidikan. Sclayaknya lernbaga tersebut
memiliki iklim yang memacu para staf
akademiknya untuk selalu rnelakukan
pembaharuan terhadap proses pem
belajarannya. Sementara itu kegiatan

Juni:sl Chemica 2007:9-15
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I

meneliti merupakan kewajiban bagi. setiap

dosen clalarn rangka rnelaksanakan tridarma

pendidikan tinggi.
LPTK sangat berkePentingan untuk

memperkuat kemampttan p-*1 dosennya

iuf* rnelakukan Penelitian untuk

pengembangan yang memungkinkan terja

dinia proses perbaikan pembelajaran secara

trert<etanjutan. Sehubunga'r dengan hal

tersebut upaya-upaya untuk mendorong para

Jor"n unt k lebitL banyak lagi melakukan

penelitian semacam itu harus ditingkatkan'.

i;;y, penelitian serta penyebaran hasil-

tra.it peo.titian tersebut, pala-dosen LPTI(

diharapkan akan menvadari l:ahwa proses

nembelaiaran yang menjadi tanggung

ia*abnya harus selalu cli sesuaikall dengan
'kemajuan-kenlajuan atau perubahan

perutrahan yang ada dibidang ilmu penge

iahuan dan teknologi' Selanjutnya diharap

t * t ut *u para dosen dapat mempebaiki

atau menirlgkatkan mtttu pembelajaran

mereka sehingga guru-gurLr yang dihasilkan

LPTK pun rnempunyai kualitas yang

tangguh dalam menyongsong era

glotlalisasi.
Di jurusan kimia FMIPA I-INM

Makassar secara rutin setiap akhir semester

diadakan perlemuan untuk membahas

tentang pelalisanaan proses pembelajaran

tiap t:ioto kuliah. Pada pertemuan tiga

serrrester te,rakhir ini para dosen pengajar

l.lirnia tlasar mengeluhliatr hasil bela-iar

n'lahasiisu'a )'ang trelum memuaskan' Juga

diternuican beberapa potriok bahasan dalam

kimia dasar oleh mahasisu'a dianggap sulit

clipaharni' Di sarnping itu ada pula. konsep-

konsep clasar yang belurtr dikua"sai dengan

baik . .lacli strategi pembelajaran kirnia dasar

di FMIPA IJNIM h4akassar Yang

dilaksanakan selama ini u'ajar kalau

tlilakukan perbailiru-r atau penyempurnaall

sesuai perkembangan.
Dalam slrategi pentbelajaran ada

tiga konlponen utatrla yang trarus fokus

pirhatian,- yaitu dosen. mahasiswa. dan

.uteri subvek. Oleh karena itu dalarn

perumuskan masalnhnva se[:agai berikut:

i. Apakah strategi perubelajaran dosen

kiinia dasar dapat diikuti dengan baik

oleh mahasiswa?

Jt,rnal Chemica Volunte B Nr''' l' Juni 2007 :

2. Bagaintana pengorganisasian pokok

bahasan dalarn kirnia dasar'?

3. Sejauh malla pengetahuart . 
awal

,nahasiswa terhadap materi kimia dasar?

4. Bagairnana strategi belajar 
-mahasiswa

dal"am rnengikuti perkuliahan kinria

dasar?
.5. Pokok t,ahasan mana saja yang sulit dan

rnudah bag,i mahasiswa?

TIN.IAUAN PUSTAKA
Tujuan perbaikan pendidikan adalah

peningkatan daya gunanya'. Detinisi daya

guna 
-dapat dilihat pada lima parante ter

berikut:
l. Keadaan awal mahasiswa,

2. Waktu Pengajar,
3. Waktu mahasiswa,

4. Biaya Pendidikan, dan

5. I{asil akhir mahasiswa'
Daya guna sistem pendidikan telah

dapat diperUait<i bila lebih' banyak

mahasisrta dapat diclidili dan diluluskah atau

bila tingkat kimappuar' sarjana lebih.linggi

dari sebelunmya atau bila biaya prendidikan

dapat dikurangi.
Selain kelirna parameter terse;but di

atas, proses be l ajar-mengajar sangat

rnernpengaruhi hasil guna suatu . slstern

penaiAiUn tertentu. tIntuk mengoptimalkan

i.or., belajar ;nengajar G'BM) ada dua

parameter l ang perlu ditir4au yaitu:

1. Orgahisasi matrr kuliah dan

2. Metocler Pengajaran'
Dalam P.ndidtkun sekarang tidak

nrungkin diijarkan semua materi dan

,*ruutu ilrnu tertentu' Hanya bagian l:ecil

<tapat .liajarkan. karena itu dipcrlukan

pengaturan pemilihan materl )/ang

iepisentative. Selain rep:esentativitas tnata

kuliah, juga aktualitasnya dan struktumya

tla*,s'dipi-t irkan. Selanjutnvii mata kuliah

harus diajarkan supaya mahasiswa 
-akart

belajar clengan sukses' Ti'rdakan harus diatur

unttik meningkatkan motivasi mahasiswa'

untuk menjelasllar tujuan pendidikan dan

benmacam pengajaran harus dipakai supal'a

tlapat disesuaikan de:lgart kepribadian para

,nahasisrva klususnl a Itarus diperhatikan

apakah maltasisri a dapat merencaltakilt

niata kuliah delgan baik findakan-tin'lakan

I - 15
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)'ang' berhubungan dengan ini dapat
diturunkan dari ilmu psikologi pendidikan
tinggi. Dalam rnempelajari tindakan perlu
nclibatkrur perspektif yang mengendalikan
:indallan tersebut, solanjrrtnya berkembang
nenjadi interaksi sosial. Metodologi social
\ ang sesuai unhrk mempelajari tindakan
:ersebut adalah etnografi. Seperti telah
jiketahui bahwa etnograli digunakan untuk
:empelajari irnteraksi sosial dalam bentuk
ubungan antar ketergantuhgan secara alarni

--,enggunakan observasi, paflisipasi formal
-ar. percakapan metode. Untuk jelasnya
- rlihat bcntuk htrtrungan ketergantungan
.:itar komponen-kcmponen PBM sebagai
--:: kut :

Di.Jurrrcan Kimiq F'MIPA UNM

B. Komponen Mahasiswa (Pemtrelajar)
Pandangan efirografi terhadap

proses mengkonstmksi ilmu sr,lama
pembelajaran menginginkan agar pBM
berlangsung letrih wajar. "lerutanra

sehubungan dengan materi sutrjek. yang
menyangkut:
1. apa yang telah diketahui,
2. bagaimana yang sulit dan muda.h,dan
3. yang erat trubungannya dengan

pengalaman.
Terhadap kepentingan nlahasisw.a yang
rnenyangkut:
I . kondisi kecertlasannya,
2. bagian mana l/ang menarik alau

mendorong, dan
3. menantang masa depmnya.
Sebagai kelompok rnahasislva, dosen perlu
mernperhatikan antara lain :

f . individu dalam konteks
perkembangann),a,

2. rujukan yang cocok unflil.. melnacu
pembela.iaran menurut kelornpok
prestasi,

3. waktu yan;1 tepat mahasisrva diberikan
arahat melalui pen gendalian. clan

4. saat ya.ng tepat unluk rnengura.ngi a,tau

menyadarkan pen genclaliarr tersebut.
C. Komponen Materi Subjek

Komponen materi subjek berfi.rngsi
sebagai konten \r/acana tlalam PBM. Istilah
konten disini rnengambil pengertian urnum,
),aitu media untuk berlarlgslrngJtya hegiatan
belajar. Peranan sentral materi sutrjel<
diwujudkan sebagai komporren yang
menjadi rujukan dalam proses
m engkonstru ksi pengetahuan :

1. dosen menrj uknya untul<
mengorganisasi dan mepresentasikrn
perkuliahan,

2. nrahasiswa merujuknya untuk mema
hami dan urengembangkan strategi
belajar tertentu.

D. Budaya Kelas
Konteks berfrrngsi lebih

komprehensif rnewadahi aspek $osial
budaya dan kehidupan kelas. Fungsi inijuga
mencakup kualitas dan lingkungan kelas
yang tidak banyak berubah dan suatu
generasi mahasiswa. Builaya kelas
mencakup: Iatar belakang sekolah, rJosen,

il

Komponen Dosen (Pengajar)
Pandangan terhr r,Cap peranan

:,.-_:ajar .dalarn PBM sangat bergantung
*::: Iatar belakang pakar. Peranan pengajar
i -.nti oleh paket-paket instrulisional
{c.- 'rsga kurang menghargai per:man aktif
rn*- la j?r. Dasar t,lorinya adalah belajar aktif
,r'. unggul dari pada belajar secara kelas
,r-- umurn didominasi. pengajar. Tetapi

w- ilas dari anggapan ini, pengajar
$E€narnya punya perauan penting dalarn
me- jcfenisikan dan mengendalil<an bentuk
,ui,;irA yang wajar selama pembel:riaran.
my:-:ndalian tersebut diarahkan pada

ilm-:eriarr kemudahan pada pemahaman
,,m: lebih mendalam oleh mahasiswa. PBM

r: diarahkan pada pemahaman teori-teori
i mengernbangkarn kemampuan
:uat eksplanasi oleh mahasiswa dan

'=rji eksplanasi tersebut terhadap
:::ahuan nrereka yang sudah ada.

'Chemicct Volunte B No. l. .Iuni 2007 : 9 - 15
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dan mahasiswa yang dipadukan dengan
kendala yang keseluruhannya rnembentuk
lingl,rungan kampus. Kendala tidak hanya
berfungsi menahan, tetapi memacu laju
pekerjaan closen dan mahasiswa dalam
hubngan mereka terhadap materi subjek.

Seperti telah diketahui bahwa
ideologi yang mendasari penelitian tindakan
dalam inkuari reflektif diri yang dilakukan
oieh peserta didik dalarn situasi sosial dalam
rangka memperbaiki rasionalitas dan
keadilan peliiksanaan mengajar, sebagai
mana juga pemahaman terhadap
pelaksanaan pengajaran dalam situasi ter
tentu. Penelitian tindalmn berlangsung
mengikuti serangkaian langkah yang
sifatnya balik mengulang (siklus) sesuai
dengan perkembangan pelal.sanaannya.
l.angkah-langkah tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Identifikasi isu, minat, atau masalah,
2. Meucari rasional yang mendasari

pemecahan,
3. Merencanakan tindakan pemecahan

masalalr,
4. Implementasi rencanar,
5. Mengamati tindakan,
6. "Merefleksikan tindakan terhadap

kebiasaan,
7. Merevisi rerlcana sesuai dengan hasil

refleksi (Siregar, 1998 :98).
Strategi pembelajaran kimia dasar di

jurusan kirnia FMIPA UNM Makassar di
lalisanakan dalam bentuk kegiatan seperti
berikut:
1 Dosen menjelaskan konsep dengan

metode ceramah atau ceramah bervariasi
dengan menggunakan OHP/papan tulis,

2. Dosen mer:rberikan contoh soal dan cara
penyelesaian menurut sistem heuristic.

3. Dosen memberikan latihan soal-soal dan
mahasiswa mengerjakan dalam
kelompok kecil dan dibimbing oleh
dosen,

4. Pada akhir pertemuan dosen
memberikan tugas rumah dan pada
pertemuan berikutnya tugas rumah
tersebut dibahas bersama,

5. Untuk mendapatkan umpan balik, setiap
selesai satu pokok bahasan dosen
memberikan kuis,

Jurnal Chemica Yolume I No. 1, Juni 2007 : 9 - 15

(]. Mahasiswa diwajibkan membuat' tu'gas

kelompok dalam bentuk rnakalah dan
dimasukkan sebelurn ujian akhi
semester.

7 . Kriteria penilaian prestasi belajar
mahasiswa yang mencenninkan
rentangan tingkat pengrnsaan nrateri
pokok sebagai berikut:

. Nilai 4 (A) tingkat penguasaan 9l -
100 %,

. l{ilai 3 (B) tingkat penguasaan 76 -
90 Yc,

' Nilai 2 (C) tingkat penguasaan 6l -
75 Yo,

. Nilai 1 (D tingkat penguasaan 51-
6A Yo,

' Nilai 0 (E) tingkat penguasaan 0 -
stJ %.

8. Penentuan nilai akhir dilal<ukan
berdasarkan hash evaluash un masing-
masing tugas yaitu:
- Kuis tiap pokok bahasan 15 %,
- Makalah l0 %,
- Ujian Tengah Semester 25 o ,'
- Ujian Akhir Semester 35 o/0,

- Kegiatan dnn Ujian Praktek 15 9i,.

'r[UIiAN DI\IY MANFAAT
PEl\{ELITIAN
A. Tujuan Penelitian:

l. Tindakan ini bertujuan untuk
memecahkan masalah praktis yang
berkaitan dengan pembelp{aran
kirnia dasar dijurusan kimia FIVIIPA
I]'NM Makassar,

2. Memperbaiki dan meningkatkan
kualitas pembelajaran di FMIPA
UNll Makassar,

3. Menumbuhkembanglcan budaya
meneliti para dosen FMIIPA UNM
Makassar sehingga mereka .lebih
proaktrf dalam nrpncari solusi bagi
permasalahan proses bela.iar-
mengajar.

B. Manfaat Penelitian:
1. Peningkatan kemampuan meneliti

para dosen kimia di FI\{IPA LINM
Makassar ldrususnya kegiatan
penelitian tindakan,
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2. Menurnbuhlcembangkan . budaya

. rneneliti dosen kimia di FMIPA
UNM Makassar sehingga mereka
Iebih kritis terhadap permasalahan
yang dihadapi di lapangan.

3. Peningkatan ku.alitas strategi
pembelajaran kimia dasar di .jurusan
kirnia FMIPA LDiM Makassar, '

4. Dapat mengkonstruksi langkah-
langkah baru unfuk mengatasi
permasalahan yang muncul pada
perkuliahan kiniia rlasar di jurusan
kirnia FMIPA LINM Makassar.

5. Peningkatan kualitas hasil belajar
mahasiswi dalarn niata kuliah kirnia
dasar.

MNTODE PET\ELITIAN
.\. .Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian
tindakan adalah mengikuti rangkaian
langkah sifatnya:mengulang (siklus) sesuai

dengau perkembangan pelaksanaannya.
B. Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek penelitian ini
adalah mahasiswa yang. mengikuti kuliah
kimia dasar sebanyak.40 orang.
C. Prosedur Penelitian

Penelitian tindakan ini pelalisanaannya
dilakukan sebanyak tiga siklus seperti :

SIKI-US I:
Pada siklus peftama ditempuh

ian gkalr-langkah sebagai br:rikut:
l. Idcntifikasi masalah yang berkaitan

dengan shategi penibelajaran kimia
dasar. Cara yang dilakukan adalah pada
kuliah pertama mahasisrva diberikan
angket tes metode mengajar dosen,
strategi belajar mahasisra materi pokok
'bahasan pertarna)

I llasil analisis angket dan tes dipakai
sebagai dasar pemecahan masalah yang

telah di rumuskan.
i. N4erencanakalr tindakan pemecahan

masalah, misalnya memperbaiki strategi
mengajar dosen, memperbaiki strategi
bela.iar mahasi swa men gorganisir materi
subyek,

-1. Irnplernentasi rencana )arlrg telah
dipersiapkan,

:urnolChentica L'olume B No. 1, Juni 2007

5. Mengamati tindakan-tindakan setelah
implementasi rencana dengan
mengobservasi langsung l<egiatan-
kegiatan nrahasisrva olel-r tim peneliti,

6. Merefleksikan tindakan terhadap
kebiasaan, baik dosen rnaupun
mahasiswa rnelalui infomasi dan
diskusi antara tim peneliti,, dosen, dan
mahasiswa

7. Merevisi renoana sesuai dengan hasil
refleksi, maka hasil dan revisi inilah
yang digunakan untuk rekoflstruk.ci
strategi pemlrelajaran kimin dasar
(pokok bahasa)

Siklus II:
Pada sikius II ini kegiatan yang

dilakukan sama dengarr siklus I tetapi pada
pokok bahasan kedua dengan mengacu pada
rekonstmksi pokok bahasan I den;larr
penyempurnaan.
SIKLUS IiI:

Pada sikius III ini ke-eiatan ;,ang
dilakukan sama dengan siklus II tetapi pada
pokok bahasan ketiga dengan mengacu pacla

rekonstruksi pokok bahasan tI derlga
berbagai penyempurnaan.

Hasil rekonstruksi ketiga pokok
bahasan ini, maka dapat clibuat rekonstruksi
strategi pembelajaran kirnia dasar secara
rutuh (semua pokok bahasan) namun tentu
kelemahan antara lain tiap pokok bahasan
mempunyai tingkat kesulitan yang
bervariasi.

Untuk mengatasi kelemahan ini ,
dapat ditempuh dua cara yaitu:
1. Membuat rekonstmksi sernua pokok

bahasan dalam satu mata kuliah. Tetapi
memerlukan waktu yang lama, dan

2. Melakukan pemilihan pokok bahasan
yang representatif.

Dalam penelitian tindakan ini, peneliti
menempuh cara kedua dengan pertimbangan
rvaktu yang terbatas.

HASIL DAN PDMBAHASAN
A. Hasil Penelitian

Pada tabsl I diperoleh 80,76oh
mahasiswa menyatakan dapat mengikuti dan
menanggapi positif pelaksanaan kuliah

I - t5
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kimia dasar di ITMIPA UNM Makassar.

Pada tabel 2 dan 38 itent, hanya ada 5 item

(13,6%) yang tidak tnemuaskan dan

sepenuhnya memuaskan, ada 26 item

(68,42%) memuaskan dan tidak sepenuhnya

memuaskan. Pada 6 item (15,19%)

memuaskan settl ada 1 item (2,63%o) yang
tidak memuaskan Pada tabel 3 tentang

strttegi helnjar mahasiswa dalam mengikuti
kuliah kimia dasar diperoleh 49,13% selalu

siap baik target, jadwal, dan fasilitas belajar,

dan kadang-liadiurg siap serta 12,J5% yang

sama sel<ali tidak siap haili dan segi, jadwal.,

fasilililas, maupun persiapan lainnya.
Pacla siklus I pokok bahasan larutan

diperoleh hash kuis rata-rata 60% t:ngkat
perlgrlasaaflIl-\/4. Pada siklus ll pokok

bahasan elektrckimia diperoleh hasil kuis
rata-r'ata 6496 tingkat penglrasaanny&.

Sedang patia siklus III pokol; bahasan

ralliokimia diperr:leh hasil kuis rata-rata

7 0 %, tin $.at p en guasaannya.

I]. Pembahnsan
Pada tabel I telah disetl.rtkan hasil

penelitian di atas ada 80,76a,6 mahasisr'va

menyatal<an dapat n'rengikuti perkuliahan

liirnia dasar dengatr baiit. Hal ini dapat

disebabkan X,rirena materi kimia dasar yang

diberikan secara garis besar sudah pemah

diperoleh ditingkat SMA. Narnun bila dilihat
clan hasil kuis pada siklus I pokok bahasan

larutan nilai rata-;:atanya han1,a 60% tingkat
penglrasaanlr;Ta.LIntuk itu perlu di cari faktor
penyebab rendahnya tingkat penguasaan

),ang dapat dicapai tnahasiswa tersetlut'
Peneliti rucncoba ntettelaalt hasil pekerjaan

mahasiswa dalarn kuisnya dan ditemukan
mahasisrva nten geriatrian soa l-soal sepertinya

kurang hati-hati dan l<urang sistematik.
Dalarn hal ini peneliti menghirnbau dosen

penga.iar kimia dasar memberikan soal-soal

latihan y{urg memadai setiap pokok bahasan

sebelum diberikan kuis atau ulangan. Juga

dihinrbau dosen pengajar kimia dasar untuk
selalu niengarahnya dan nrembirnbing
mahasiswa dalam belajar yang baik dan

sangat ada siklus II pokoll bahasan

elektrokimia diperoleh hasil kuis rata-rata
64Yo kat. penguasaannya. Bila dilihat dan

pernyataan mahasiswa pokok bahasan I
lebih sulit dan pada pokok bahasan larutan.

JurnalChetnica Volume I No. l, Juni 2007 :

FIal ini rnu:rgkin disebabkau ia pada siklus ll
ini dosen sudah melakukan rekoristruksi

berdasarkan pada Pengamatan, dan

observasi pada sikius 1 Antara lain dt'sen

melakukan er strategi nleng4jai,

mernperbaiki strategi belajar mahasiswa.

mengorganisir subjek dan banYak

mernberikan latihan-latihan l':cpada

rnahasiswa,
Pada sikhrs Ill Pokok bairesan

radiokimia diperoleh hasil kuis rata-rata

set,esar 709'o tingkat penguasaannyzr. Jika

dilihat dan pernyataan dan hasil angket

nrahasiswa pokok bahasan radiokimia sama

elektrokimia dan lebih sulit dan pada

larutan. I{al ini dapat dirluga dan hasil

lekonst'ul.si siklus lI, dengan berbagai

penyernpunraan yang telah dilakukan.

Seperti memberikarr hand out. menjelaskan

seoara mendalam untuk mateni subjek

;sensial, memperbanyak soal-soal latihan-

nrembentuk kelornpok-kelompok belajar di

kelas, serta menyiapkan bukul:uku
Dalam buku "The Accelerated Leatning"
disebutkan siklus pembelajaran empat tahap

yaitu : (1) persiapan, (2) penyarnpaian, (3)

pelatihan, (4) penampilan hasil. Dengan

dernikian untuk mengoptimalkan cara

belaiar mahasiswa perlu mengikuti siklus
pembelajaran tersebut di atas.

KXSIMPULAN DAN SARAN
A. Kesrimpulan
1. Strategi pembelajaran dosen kinria clasar

dap;at diilcuti dengan baik,
2. Perngorganisasian pokok lrahasarr <lalam

kimia dasar perlu dilakukarr dengari

cennat,
3. Pengctaltuan awal nrahasiswa terhedap

materi kimia dasar sangat minirn
sehingga. perlrLr penie lasan secara

mcndaliun dan memerlukan b,lnYak

Iatihan rneltgcriakan soal-soal,
4. St'ategi belajar maltasis,rva dalanr

mengikuti pcrkuliahan kirnia dasar

masih perlu pengarahan dan bimbingan
setiap pefiemuan,

5. Mahasiswa menyatakan pokok batrasan

yang sulit dalam kimia dasar ad;rih

energitika, elektrokimia, radiokimia" dan

biokimia. Yang sedang adalah larutan,
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struktur atom, struktur molekul, kinria
Iiarbon, dan kesetimba.ngan kinria. Yang
rnudah adalah. koloid, sistenr periodik.
dan stokionretri.

B. $aran
I . Bagi staf pengajar kinria dasar di

IIMlPA sebaiknya . sctiap selesai
pertemuan menyisihkan waktunya

. kurang lebih 7 nrenit untuk
nrengarahkan dan memberikan
bimbingan kepada mahasisrva untuk
belajar dengan baik,

l. Bagi staf pengajar kimia dasar di
FMIPA setraiknya memberi free tes

,sebelum pokok bahasan tersebut
ciiajarkan sehingga diketahui materi
mana yang perlu pendalaman,

i. Bagi mahasiswa sebaiknya . sebelum
mengikuti l;uliah membaca dan
menelaah dulu materi-materi yang alcan

dikuliahkan
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