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Abstrak: Tujuan dari penelitian adalah menghasilkan bahan ajar materi Larutan 

Penyangga menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 5E berbasis multipel 

representasi yang layak digunakan. Pengembangan bahan ajar menggunakan model 

pengembangan 4D dari Thiagarajan. Data dikumpulkan dari 3 validator dan uji 

keterbacaan 15 peserta didik. Data dianalisis dengan teknik kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian dan pengembangan berupa bahan ajar yang terdiri dari buku siswa 

dan buku guru yang dilengkapi silabus dan RPP. Hasil penelitian diperoleh 

persentase rata-rata keseluruhan sebesar 91,81% dengan kriteria sangat layak. 

Kesimpulan dari hasil validasi dan uji keterbacaan, bahan ajar dan RPP yang 

dikembangkan sangat layak untuk dilakukan uji lapangan awal. 

Kata kunci: bahan ajar, Learning Cycle 5E, representasi, larutan penyangga 

 

Abstract: The purpose of the research and development is to produce learning 

materials buffers using Learning Cycle 5E model based on multiple representation. 

The development of teaching materials adopted a development model 4D by 

Thiagarajan. Data were collected from 3 validators and readability test of 15 student, 

and analyzed with quantitative and qualitative techniques. The results of research 

and development in the form of teaching materials consisting of student books and 
teacher book which are completed with the syllabus and lesson plan. The results of 

the validation of the teaching materials obtained average percentage of 91.81% with 

criteria very appropriate. The conclusion of the results of the validation and 

readability test, learning materials and lesson plan developed are already to do the 

next step.  
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 Karakteristik ilmu kimia adalah sebagian besar konsep-konsepnya bersifat abstrak, 

kompleksnya perhitungan yang terlibat, dan terdapat perbedaan level-level representasi yang 

digunakan dalam menjelaskan fenomena kimia (Kean & Middlecamp, 1985). Salah satu 

materi ilmu kimia yang mencakup ketiga karakteristik tersebut adalah materi larutan 

penyangga. Materi larutan penyangga merupakan salah satu materi yang memiliki tingkat 

kesulitan yang tinggi, karena mencakup konsep yang bersifat abstrak, hirarki, kontekstual, 

dan membutuhkan keterampilan algoritmik (Sastrawijaya dalam Fauziah, 2014). Untuk dapat 

memahami materi larutan penyangga dengan baik, peserta didik harus mampu mengkonstruk 

pemahaman konsep dasar atau materi prasyarat larutan penyangga dengan tepat. Peserta didik 

yang tidak dapat memahami materi prasyarat larutan penyangga dengan baik dan benar akan 

mengalami kesulitan dalam mempelajari materi larutan penyangga.Menurut penelitian 

Setyaningrum (2017), tingkat pemahaman konsep peserta didik pada materi larutan 

penyangga tergolong sangat rendah (18%) dan tingkat pemahaman algoritmik peserta didik 

juga tergolong rendah (25%).  Kesulitan dalam mempelajari larutan penyangga menyebabkan 
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rendahnya tingkat pemahaman konsep, pemahaman algoritmik, dan pemahaman peserta didik 

yang mencakup ketiga level representasi terutama level submikroskopik (Ulva, 2014). Selain 

karakteristik ilmu kimia yang mempunyai konsep dengan tingkat generalisasi dan 

keabstrakan yang tinggi, metode pembelajaran dan bahan ajar yang digunakan dalam 

pembelajaran juga berpengaruh pada tingkat pemahaman peserta didik.  

Ketersediaan bahan ajar yang berfungsi untuk mendukung tercapainya kompetensi 

dasar dalam pembelajaran juga perlu diperhatikan. Bahan ajar yang digunakan sebaiknya 

berbasis multipel representasi agar dapat membantu peserta didik dalam memahami materi 

larutan penyangga yang bersifat abstrak. Bahan ajar yang selama ini digunakan sebagian 

besar sudah mencantukan representasi kimia, hanya saja masih terbatas pada representasi 

makroskopik dan simbolik. Oleh karena itu, dibutuhkan bahan ajar dengan model Learning 

Cycle 5E berbasis multipel representasi pada materi larutan penyangga. Hal tersebut sesuai 

dengan fungsi dari suatu bahan ajar yaitu untuk membantu peserta didik dalam memahami 

topik dengan lebih mudah (Situmorang, 2015). 

Metode pembelajaran yang selama ini sering digunakan guru adalah pembelajaran 

konvensional yang masih berpusat pada guru (teacher centered), sedangkan pembelajaran 

yang baik adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student centered). Metode 

pembelajaran yang digunakan harus bersifat kontruktivis, yaitu peserta didik diajak untuk 

membangun sendiri pengetahuannya dan guru lebih banyak menyediakan saran dan situasi 

agar proses pembelajaran berjalan lancar. Salah satu model pembelajaran yang bersifat 

kontruktivis adalah Learning Cycle 5E, kelebihan model ini adalah selain dapat digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran juga dapat diimplementasikan dalam pengembangan bahan ajar. 

Bahan ajar yang dikembangkan dengan mengikuti langkah-langkah Learning Cycle 5E dapat 

membantu peserta didik dalam mengkonstruk pemahaman konsep dari suatu materi yang 

sedang dipelajari. Selain itu dalam Learning Cycle 5E terdapat tahap engagement dimana 

pada tahap tersebut peserta didik akan diajak untuk mengenal materi pembelajaran melalui 

contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang mudah ditemui.  

Menurut penelitian Aprilia (2012), peserta didik yang diajar menggunakan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E memiliki rata-rata hasil belajar (�̅� = 87,35) lebih tinggi 

daripada rata-rata hasil belajar peserta didik yang diajar menggunakan strategi pembelajaran 

ekspositori (�̅� = 82,43). Menurut penelitian Rusdiana (2013), hasil belajar afektif peserta 

didik yang dibelajarkan dengan model Learning Cycle 5E berbantuan bahan ajar berbasis 

Learning Cycle 5E (�̅� = 73,63) lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar peserta didik 

yang dibelajarkan dengan model pembelajaran Learning Cycle 5E berbantuan bahan ajar 

bukan berbasis Learning Cycle 5E (�̅� = 65,86).  

  

METODE  

Model penelitian dan pengembangan bahan ajar ini menggunakan model 4D yang 

dikembangkan oleh Thiagarajan, dkk (1974). Tahapan penelitian dan pengembanganterdiri 

dari mendefinisikan (define), merancang (design),mengembangkan (develop), dan 

menyebarluaskan (disseminate). Penelitian dan pengembangan ini hanya dilakukan sampai 

pada tahap ketiga karena keterbatasan waktu dan biaya. 



Prosiding 
Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya (SNKP) 2018 
Malang, 03 November 2018 
 

 
122 |Sinergi Sains, Teknologi, dan Pembelajaran dalam Bidang Kimia di Era Globalisasi 

 

Tahap define bertujuan untuk menentukan dan menegaskan syarat-syarat yang 

dibutuhkan dalam proses pengembangan bahan ajar, terdapat lima langkah dalam tahap 

define, yaitu: 1) analisis pendahuluan, 2) analisis peserta didik, 3) analisis tugas, dan 4) 

perumusan tujuan pembelajaran. Tahap design bertujuan untuk merancang prototype atau 

bentuk awal dari bahan ajar yang dikembangkan, langkah-langkah pada tahap design, yaitu: 

1) pemilihan media, dan 2) pemilihan format.Tahap develop bertujuan untuk 

mengembangkan produk bahan ajar yang didapatkan dari bentuk awal sampai menjadi 

produk akhir, langkah-langkah pada tahap develop, yaitu: 1) konsultasi dengan pembimbing, 

2) revisi, 3) validasi bahan ajar, 4) uji keterbacaan kelompok kecil, 5) analisis hasil validasi 

dan uji keterbacaan, serta 6) perolehan produk bahan ajar. 

 Validasi produk penelitian dan pengembangan ini dilakukan oleh satu dosen Kimia 

dan dua guru Kimia SMA, sedangkan untuk uji keterbacaan dilakukan oleh 15 peserta didik. 

Instrumen yang digunakan berupa angket penilaian dan lembar saran validator terhadap 

kelayakan tampilan, isi dan bahasa. Skala penilaian angket validasi menggunakan skala 

Likert 1-4. Analisis data menggunakan teknik analisis persentase. Adapun rumus yang 

digunakan adalah: 

𝑃 =
∑ 𝑥

n
 × 100% 

 

Keterangan : 

P    = persentase kelayakan 

∑x = jumlah skor penilaian 

n    = skor ideal (skor tertinggi tiap aspek × jumlah validator) 

 

Tingkat kelayakan dari setiap komponen ditetapkan berdasarkan kriteria persentase 

kelayakan bahan ajar yang tercantum pada Tabel 1. 

Tabel 1 Tingkat Kriteria Kelayakan 

Kriteria Validitas Kriteria Validasi 

85,01% - 100% Sangat valid/sangat layak, atau dapat digunakan tanpa revisi 

70,01% - 85,00% Cukup valid/cukuplayak, atau dapat digunakan namun perlu revisi kecil 

50,01% - 70,00% Kurang valid/kurang layak, disarankan tidak dipergunakan karena perlu revisi besar 

01,00% - 50,00% Tidak valid/tidak layak, atau tidak boleh dipergunakan 

(Sumber: Akbar, 2013: 41) 

 

HASIL 

Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan produk akhir berupa bahan ajar 

larutan penyangga dengan model Learning Cycle 5E berbasis multipel representasi yang 

terdiri dari buku guru dan buku siswa. Bahan ajar tersebut terdiri dari tiga bagian yaitu bagian 

pendahuluan, isi, dan penutup. Bagian pendahuluan terdiri dari halaman sampul, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, petunjuk penggunaan bahan ajar, tahapan 

model Learning Cycle 5E, dan multipel representasi. 

 Bagian isi berisi tiga kegiatan belajar larutan penyangga yang meliputi:  
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1) pengertian, komponen, sifat, dan cara pembuatan larutan penyangga; 2) prinsip dan 

perhitungan pH larutan penyangga; dan 3) peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk 

hidup. Setiap kegiatan belajar disajikan melalui tahapan yang sesuai dengan model Learning 

Cycle 5E yaitu engagement, exploration, explanation, elaboration, dan evaluation. Silabus 

dan RPP juga dilampirkan pada buku guru.  

 Bagian penutup terdiri dari rangkuman, kunci jawaban, dan daftar pustaka. Validasi 

bahan ajar dilakukan oleh satu dosen Kimia, dua guru Kimia SMA, dan lima belas peserta 

didik melakukan uji keterbacaan. Hasil validasi dan uji keterbacaan bahan ajar secara ringkas 

dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Diagram Kelayakan Bahan Ajar berdasarkan Angket Penilaian 

 

Sedangkan hasil validasi RPP dilakukan oleh satu dosen Kimia dan dua guru Kimia SMA. 

Hasil validasi RPP secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Diagram Kelayakan RPP berdasarkan Angket Penilaian 

 

PEMBAHASAN 

 Penilaian bahan ajar dari validator terhadap aspek tampilan dan penyajian buku guru 

dan penyajian buku siswa diperoleh persentase rata-rata sebesar 95,17% dengan kriteria 
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sangat layak. Penilaian validator terhadap aspek penilaian isi buku guru dan penilaian isi 

buku siswa diperoleh persentase rata-rata sebesar 93,88% dengan kriteria sangat layak. 

Penilaian keterbacaan melalui uji kelompok kecil diperoleh persentase rata-rata sebesar 

86,39% dengan kriteria sangat layak. Dari data tersebut, diperoleh persentase rata-rata 

keseluruhan bahan ajar sebesar 91,81% dengan kriteria sangat layak. 

Penilaian RPP dari validator terhadap aspek penilaian identitas dan kompetensi 

diperoleh persentase rata-rata sebesar 97,92%, aspek penilaian pengembangan materi dan 

sumber belajar diperoleh persentase rata-rata sebesar 95,24%, aspek penilaian skenario 

kegiatan pembelajaran diperoleh persentase rata-rata sebesar 90,15%, dan aspek penilaian 

pembelajaran diperoleh persentase rata-rata sebesar 91,67%. Dari data tersebut, diperoleh 

persentase rata-rata aspek penilaian RPP sebesar  93,74%. RPP yang dikembangkan dari 

bahan ajar dengan model Learning Cycle 5E berbasis multipel representasi sangat layak 

digunakan dalam pembelajaran. 

Beberapa bagian bahan ajar dan RPP dalam penelitian dan pengembangan ini mengalami 

revisi dan penjelasan terkait revisi yang diperoleh dari saran dan komentar validator adalah 

sebagai berikut. Pertama, menambah contoh soal pada buku guru. Kedua, menutupi merk 

dagang agar tidak terlihat. Ketiga, pada buku siswa kegiatan belajar 1 tidak menuliskan  alat 

dan bahan, hal ini bertujuan agar peserta didik mau berpikir alat dan bahan apa saja yang 

dibutuhkan setelah membaca prosedur percobaan yang telah tersedia. Keempat, meletakkan 

keterangan gambar konsisten di sebelah kiri bawah. Kelima, memberi huruf tebal pada 

kalimat yang penting. Keenam, membuat sub bab berbeda dengan memberi kotak dengan 

angka untuk memudahkan peserta didik mencari. Ketujuh, diberikan kalimat tambahan 

“alokasi waktu dapat disesuaikan dengan kondisi saat mengajar” pada poin langkah-langkah 

pembelajaran agar manajemen waktu pada fase-fase Learning Cycle 5E dalam RPP dapat 

disesuaikan dengan kondisi guru saat mengajar di kelas. Kedelapan, mengganti urutan 

kalimat pada RPP agar peserta didik lebih aktif dan pembahasan yang dilakukan oleh guru 

hanya ditekankan pada hal-hal yang penting saja. Kesembilan, mengganti urutannya menjadi 

3-2-1 (sering—kadang-kadang—tidak). Kesepuluh, mengganti urutannya menjadi baik—

cukup—kurang.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Persentase hasil validasi bahan ajar sebesar 91,81% yang menyatakan bahwa bahan 

ajar larutan penyangga dengan model Learning Cycle 5E berbasis multipel representasi ini 

“sangat layak” untuk digunakan dalam pembelajaran. Keseluruhan bahan ajar terdiri dari tiga 

kegiatan belajar. Setiap kegiatan belajar disajikan sesuai dengan tahapan model Learning 

Cycle 5E berbasis multipel representasi. Hasil pengembangan bahan ajar ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat dan mengatasi kesulitan peserta didik dalam memahami konsep larutan 

penyangga yang abstrak menggunakan ketiga level representasi. Pengembangan produk yang 

telah dilakukan hanya terbatas pada materi larutan penyangga, sehingga disarankan untuk 

dilakukan penelitian pengembangan lebih lanjut untuk materi kimia lainnya menggunakan 

model Learning Cycle 5E berbasis multipel representasi. Sebaiknya peneliti melakukan 
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penelitian lanjutan untuk menguji efektivitas dari bahan ajar menggunakan model Learning 

Cycle 5E berbasis multipel representasi sehingga dapat diketahui keefektivannya. 
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