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Abstrak: Belajar kimia tidak bisa dilepaskan dengan three thinking levels of 

chemistry learning atau yang lebih dikenal Jargon Triple Representation in 

Chemistry, yakni makroskopik, (sub) mikroskopik, dan simbolik yang dalam proses 

pembelajaran dan asesmennya harus mencakup Enam Domain Sains-Kimia (Six 
Domains of Science), yakni konsep, proses, aplikasi, sikap, kreativitas, dan hakekat 

sains-kimia. Telah dirancang Strategi Pembelajaran hasil hibridisasi dari 3D-Kimia 

dan 6 Domain Sains yang disebut dengan Strategi OE3R (Orientasi-Eksplorasi-

Eksplanasi-Elaborasi-Refleksi/Orientation-Exploration-Explanation-Elaboration-

Reflexion). Strategi OE3R sebagai salah satu inovasi pembelajaran kimia berbasis 

inkuiri.Secara prinsip, implementasi rancangan Strategi OE3R dilakukan untuk satu 

kesatuan utuh topik utama atau bahan kajian utama yang diawali dari orientasi dan 

diakhiri dengan refleksi. Pengembangan strategi OE3R pada Perkuliahan Dasar-

dasar Kimia Analitik untuk topik Titrasi Agentometri di Jurusan Kimia FMIPA 

Universitas Negeri Malang pada tahun akademik 2018/2019. Jumlah sampel yang 

digunakan adalah 22 mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

(84,85%) mahasiswa setuju jika pembelajaran dengan strategi OE3R dapat 

digunakan dalam pembelajaran kimia, khususnya di Matakuliah Dasar-dasar Kimia 

Analitik. Dengan kata lain pembelajaran strategi OE3R dapat membuat mahasiswa 

belajar secara bermakna khususnya tentang Titrasi Argentometri. 

 

Kata kunci: Strategi OE3R, Dasar-Dasar Kimia Analitik, Titrasi Argentometri 

 

Abstract: Chemistry learning cannot be separated from three thinking levels of 

itself, or better known as Triple Representation in Chemistry, namely macroscopic, 

(sub) microscopic, and symbolic which in the learning and assessment process must 

include Six Chemical Domains (Six Domains of Science). ), namely concepts, 
processes, applications, attitudes, creativity, and the nature of chemistry. A 

hybridized Learning Strategy from 3D-Chemistry and 6 Science Domains has been 

designed called the OE3R Strategy (Orientation-Exploration-Exploration-

Elaboration-Reflexion). The OE3R strategy is one of inquiry-based chemistry 

learning innovations. In principle, the implementation of the OE3R Strategy design 

is carried out for a whole unit of the main topic or main study material that starts 

from the orientation and ends with reflection. Development of the OE3R strategy in 

the Course of Analytical Chemistry Basics for the topic of Agentometry in the 

Department of Chemistry, FMIPA, State University of Malang in the 2018/2019 

academic year. The number of samples used was 22 students. The research method 

used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that most (84.85%) 
students agree that learning with the OE3R strategy can be used in chemistry 

learning, especially in Analytical Chemistry Basics. In other words the learning of 

the OE3R strategy can make students learn meaningfully especially about 

Argentometry Titration. 
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 Pembelajaran secara inkuiri sudah berkembang dengan berbagai versi atau ragamnya. 

Terdapat berbagai model langkah-langkah dalam pembelajaan secara inkuiri. Namun 

demikian, dari berbagai model ini semuanya mencirikan karakteristik pembelajaran inkuiri 

yang identik. Beberapa model pembelajaran sains berbasis inkuiri sebagai sebuah strategi 

telah banyak berkembang, antara lain (1) Process-Oriented Guided Inquiry Learning 

disingkat POGILmenurut Hanson (2006) dan De Gale (2015), (2) The Model-Observe-

Reflect-Explain (MORE) Thinking Frame (Tien et al, 1999), (3)  lima tahap Observasi-

Manipulasi-Generalisasi-Verifikasi-Aplikasi (Wenning, 2005), dan (4) lima tahap yang 

dikembangkan oleh Pedaste et al, (2015),yakniOrientasi-Konseptualisasi-Investigasi-

Konklusi-Diskusi. Dari empat model yang dirujuk tersebut, dua yang pertama paling banyak 

dilakukan dalam pembelajaran kimia secara inkuiri (Trout et al, 2008). Semua strategi yang 

dilakukan dalam proses pembelajaran bertujuan agar mahasiswa mampu mengonstruksi 

konsep dengan baik. 

 Mengingat konteks yang dicapai adalah konstruksi konsep, maka dikembangkan 

strategi dalam rangka mengonstruksi konsep yaitu Strategi OE3R, akronim dari (1) 

Orientasi, (2) Eksplorasi, (3) Elaborasi, (4) Eksplanasi, dan (5) Refleksi atau Orientation-

Exploration-Elaboration-Explanation-Reflexion (OE3R). Tahap orientasi merupakan tahap 

mengarahkan dari mana dan ke mana mahasiswa belajar bersama (dengan sesama mahasiswa 

dan dosen), apa, mengapa, dan untuk apa belajar (topik yang akan dikaji/dipelajari) menjadi 

fokus pada tahap ini. Pada tahap eksplorasi, mahasiswa menggali bukti-fakta-data-informasi 

(empirik, teoretik, eksplanatif, atau yang sejenis) untuk diolah dan dianalisis, dimaknai dan 

diinterpretasi sesuai dengan pengetahuan dan konsep yang telah dimiliki. Bukti-fakta-data-

informasi ini digunakan untuk mendukung jawaban terhadap masalah atau pertanyaan yang 

diajukan. Bukti-bukti otentik adalah kunci utama kepercayaan sains-kimia. Tahap elaborasi, 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengorganisasikan kembali bukti-bukti 

yang diperoleh dari tahap eksplorasi dan mengonstruksi konsep dan kaitannya dengan konsep 

tersebut yang pernah dimiliki, memperkuat, dan mengembangkan konsep “baru” yang 

dimiliki. Selanjutnya adalah tahap eksplanasi yang bertujuan untuk mengembangkan lebih 

lanjut terhadap “konsep baru”, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

melengkapi, menyempurnakan, dan menjelaskan terhadap konsep yang telah dibangun 

kembali (direkonstruksi). Tahap selanjutnya adalah refleksi, yakni validasi terhadap hasil-

hasil yang dicapai oleh mahasiswa, refleksi apa yang telah dipelajari, dan menilai kinerja 

mereka. Pada tahap eksplorasi, eksplanasi, dan refleksi diperlukan suatu kondisi atau 

atmosfer pembelajaran yang lain agar mahasiswa dapat secara lebih leluasa menyampaikan 

pemahamannya, pendapat dan penilaiannya secara lebih leluasa.  

 Bagaimana pembelajaran di (kelas) perguruan tinggi (termasuk di UM) mampu 

meningkatkan/mengembangkan capaian akademik mahasiswa, agar menjadi manusia yang 

bijak (soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara 

layak (hard skills)?. Tentunya berbagai upaya harus terus dilakukan. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan adalah dengan inovasi pembelajaran dengan Strategi OE3R (Orientasi-

Eksplorasi-Elaborasi-Eksplanasi-Refleksi, OE3R-Strategy). Strategi OE3R di ujicobakan pada 

matakuliah Dasar-dasar Kimia Analitik dengan beberapa pertimbangan, yakni: 
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(1) Selama ini (setidaknya hingga Semester I tahun akademik 2017/2018) Perkuliahan 

Dasar-dasarKimia Analitik belum berorientasi pada bagaimana mahasiswa 

“menemukan kembali konsep” kimia yang (pernah) diperolehnya selama di sekolah 

dan/atau perkuliahan sebelumnya. Tentunya, hal ini kurang bisa menumbuhkan daya 

kreasi dan daya nalar mahasiswa sehingga diyakini susah untuk melakukan inovasi-

inovasi di perkuliahan selanjutnya; 

(2) Mata kuliah ini penting dan tepat bila dilakukan dengan strategi OE3R karena 

merupakan dasar untuk mempelajari konsep kimia analitik dan analisis kimiawi lebih 

lanjut, dan mahasiswa sudah mempunyai konsep-konsep dasar yang “dibawa” dari 

SMA. Melalui strategi OE3R mahasiswa diharapkan dapat memperbaiki dan 

menguatkan penguasaan konsep dasar tersebut,dan mengkonstruksi konsep yang 

dipelajarinya. 

(3) Matakuliah ini secara konten/isi (content) menjadi dasar atau pokok untuk konsep-

konsep analisis kimia lanjut yang akan dikaji pada tatap atau tahun-tahun  berikutnya. 

Pemahaman konsep-konsep yang dikaji pada Matakuliah Dasar-dasar Kimia Analitik 

secara komprehensif atau utuh, mendasar, dan “diperolehnya kembali’ secara benar 

dan tepat melalui proses sebagaimana yang dilakukan oleh para Kimiawan (Chemist) 

akan menjadi motivasi dan penentu keberhasilan dalam studinya di Jurusan Kimia, 

khususnya Program Studi S1 Pendidikan Kimia FMIPA UM. 

(4) Dengan Strategi OE3R dapat “menuntun/membimbing” mahasiswa belajar bagimana 

seharusnya belajar, belajar meneliti untuk menemukan “ilmu pengetahuan, khususnya 

Ilmu Kimia”, atau belajar untuk memperoleh konsep/ilmu kimia sebagaimana yang 

dilakukan oleh kimiawan. 

 Berdasarkan uraian di atas,masalah yang muncul adalah bagaimanakah keterlaksanaan 

ujicoba strategi OE3R pada matakuliah Dasar-Dasar Kimia Analitik?. Sesuai dengan masalah 

tersebut maka tujuan yang ingin dicapai adalah memperoleh informasi terkait ujicoba 

pembelajaran dengan Strategi OE3R. Melalui strategi OE3R diharapkan dapat memperbaiki 

pembelajaran pada matakuliah Dasar-dasar Kimia Analitik untuk topik Titrasi Argentometri. 

Sebagai suatu inovasi pembelajaran, maka keberterimaan strategi OE3R oleh mahasiswa 

sebagai objek belajar dilakukan dengan jalan menjaring tanggapan mahasiswa. 

 

METODE 

 Metode penelitian yang dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode ini 

digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan inovasi pembelajaran OE3R pada perkuliahan 

Dasar-dasar Kimia Analitik untuk topik Titrasi Argentometri.Penelitian dilaksanakan pada 

mahasiswa semester ganjil 2018-2019, yaitu mahasiswa semester tigayang sedang menempuh 

matakuliah Dasar-dasar Kimia Analitik, dimana subjek penelitiannya sebanyak 22 orang. 

Penelitian dilaksanakan di Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Malang.Data yang 

diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data angket mengenai keterlaksanaan inovasi 

pembelajaran dengan strategi OE3R yang diberikan kepada mahasiswa setelah proses 

pembelajaran dengan strategi OE3R selesai. 

Langkah penelitian yang dilakukan adalah merancang perangkat pembelajaran (LKM 

dan modul), melakasanakan pembelajaran dengan strategi OE3R, dan menyebarkan angket 
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keterlaksanaan pembelajaran dengan strategi OE3R. Adapun, lakngkah-langkah pembelajaran 

dengan strategi OE3R adalah sebagai berikut: 

Tahap 1: Orientasi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini: 

1. Menyiapkan secara fisik dan mental mahasiswa untuk belajar; 

2. Memotivasi mahasiswa untuk melakukan aktivitas dan menciptkan minat, 

membangkitkan/membangun/menstimuli rasa ingin tahu terhadap konsep atau  

pengetahuan yang akan dipelajari 

3. Menyampaikan kompetensi atau capaian pembelajaran matakuliah ini dan kriteria 

keberhasilannya; dan 

4. Mengajukan pertanyaan, masalah, dan/atau hipotesis. 

Tahap 2: eksplorasi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini: 

1. Menggali (mengumpulkan) data dan informasi untuk setiap topik utama, dan 

menganalisis data dan informasi berdasarkan apa yang diperoleh. Data dan/informasi 

disajikan oleh dosen dan/atau hasil lacak di suatu situs (tidak dibatasi/diberi alamat situs, 

tetapi diberikan kata-kuncinya); 

2. Menginterpretasi atau memaknai data yang telah dianalisis dan mensintesis menjadi 

pengetahuan baru baginya. Data-data yang dikumpulkan sesuai atau selaras dengan topik 

utama yang dikaji. 

Tahap 3: eksplanasi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini: 

1. Menyatakan/menyampaikan temuan-temuan dari yang diperoleh pada tahap eksplorasi 

dan/atau investigasi. Elaborasi ini ditempuh melalui presentasi luaran atau hasil yang 

diperoleh dari investigasi-eksplorasi dan mengumpulkan umpan-balik dari komunitas 

lain dalam klas (teman sebaya, dosen) dan mendiskusikan atau membahasnya secara 

klasikal; 

2. Mengkomunikasikan hasil-hasil kepada komunitas ilmiah dan masyarakat merupakan 

kewajiban dari ilmuwan dan merupakan bagian penting dari proses inquiri. Nilai-nilai 

pemikiran independen dan kebenaran dalam melaporkan hasil pengamatan dan 

pengukuran merupakan aspek penting dalam inkuiri. 

Tahap 4: elaborasi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap konseptualisasi adalah: 

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengorganisasikan kembali bukti-

bukti yang diperoleh dari tahap eksplorasi dan mengkonstruksi konsep dan kaitannya 

dengan konsep tersebut yang pernah dimiliki, memperkuat, dan mengembangkan konsep 

“baru” yang dimiliki; 

2. Mengembangkan lebih lanjut terhadap “konsep baru”, memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk melengkapi, menyempurnakan, dan menjelaskan terhadap konsep yang 

telah dibangun kembali (direkonstruksi); 

3. Membuat koneksi dan konklusi (sementara) yang tepat, dan mengkonstruk (pemahaman) 

konsep yang dipelajarinya. 

Tahap 5: refleksi. Terdapat dua aktivitas pokok pada tahap ini, yakni: 

1. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan validasi terhadap hasil-hasil yang dicapai oleh 

mahasiswa, refleksi apa yang telah dipelajari, dan menilai kinerja mereka. Validasi dapat 

diperoleh dengan melaporkan hasilnya kepada rekan rekan dan/atau dosen baik secara 

off-line maupun on-line untuk mendapatkan umpan balik tentang konten dan kualitas 
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hasil belajarnya.Pada saat mahasiswa diminta untuk merefleksikan apa yang telah 

mereka pelajari, pengetahuan yang telah mereka konsolidasi, dan selanjutnya 

memberikan penghargaan atas kerja kerasnya. 

2. Penilaian diri (self-assessment). Ini merupakan kunci untuk meningkatkan kinerja. 

Mahasiswa menyampaikan apa yang telah mereka kerjakan dengan sebaik-baiknya, apa 

yang mereka butuhkan untuk memperbaiki, dan strategi apa yang mereka butuhkan untuk 

mengembangkan dalam rangka mencapai perbaikannya. Harapannya, mereka terdorong 

dan termotivasi untuk bekerja dalam rangka mencapai kompetensinya. Penilaian diri 

adalah kunci keberhasilan dalam perkuliahan dan karir karena dengan penilaian diri ini 

akan menghasilkan perbaikan secara berkelanjutan. 

  Refleksi, yakni mendeskripsikan, mengkritisi, mengevaluasi, dan mendiskusikan 

pembelajarannya secara keseluruhan atau tahapan spesifiknya. Dilakukan dengan diskusi 

internal (kelompok), atau di kelasnya, dan secara on-line. Refleksi secara on-line penting 

dilakukan untuk memberi ruang kepada mahasiswa yang belum atau tidak mempunyai 

kesempatan untuk memberi masukan atau mengemukakan pendapatnya secara offline karena 

keterbatasan waktu. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan, yaitu ujicoba pembelajaran dengan 

Strategi OE3R pada Perkuliahan Dasar-dasar Kimia Analitik untuk topik Titrasi 

Argentometri. Hasil ujicoba implementasi pembelajaran dengan strategi OE3R untuk topik 

titrasi argentometri telah dilaksanakan dengan tahapan sesuai rancangan. Namun terdapat 

beberapa kelemahan yang ditemukan pada saat implementasi.Misalnya pada tahap orientasi 

telah dilakukan sesuai dengan rancangan strategi OE3R, namun pada saat mengaitkan dengan 

materi sebelumnya mahasiswa masih belum optimal dengan kata lain mahasiswa masih ada 

mahasiswa yang lupa. Demikian juga pada tahap eksplorasi, mahasiswa belum menemukan 

konsep dengan baik. Kelemahan ini salah satunya dapat diatasi dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan konflik kognitif. Disamping itu keterlaksanaan 

pembelajaran pada matakuliah Dasar-dasar Kimia Analitik dengan strategi OE3R belum 

terlaksana sepenuhnya untuk semua topik. Hal ini dikarenakan waktu implementasi 

pembelajaran dilakukan pada tengah semester. Pembelajaran dimulai minggu ketiga bulan 

Oktober 2018. Untuk melihat sejauhmana inovasi pembelajaran dengan strategi OE3R dapat 

dirasakan oleh mahasiswa, dilakukan dengan memberikan angket atau kuesioner untuk 

menjaring respon mahasiswa. Respon mahasiswa terhadap pelaksanaan strategi OE3R pada 

materi titrasi argentometri tercantum dalam Tabel 1.   

Tabel 1. Respon Mahasiswa terhadap Strategi Pembelajaran OE3R pada Materi Titrasi Argentometri 

No Pernyataan 

Respon mahasiwa (%) 

Ya Tidak 

Tidak 

tahu/ 

Ragu 

1 Apakah Anda telah belajar tentang Titrasi Argentometri secara BERMAKNA 

(meaningfull learning) pada kegiatan pembelajaran kali ini? 

100   
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2 Apakah kegiatan pembelajaran yang baru Anda lakukan berdampak pada 

PEMAHAMAN KONSEP Titrasi Argentometri dengan BENAR dan UTUH 

(komprehensif)? 

100   

3 Apakah pembelajaran Titrasi Argentometri tadi, Anda merasa lebih YAKIN  

bahwa akan mempunyai HASIL BELAJAR yang LEBIH BAIK dibanding 

selama ini berlangsung? 

95,5  4,5 

4 Apakah langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan kali ini lebih 

memudahkan Anda MENERIMA dan MENGUASAI konsep Tirasi 

Argentometri? 

100   

5 Apakah pembelajaran kali ini (Titrasi Argentometri) TERASA BERBEDA 

dengan pembelajaran (topik atau konsep sebelumnya untuk Matakuliah 

Dasar-dasar Kimia Analitik, DKA) yang berlangsung sebelum ini? 

68,2 18,2 13,6 

6 Apakah pembelajaran kali ini (Titrasi Argentometri) TERASA LEBIH 

SISTEMATIK alur dan langkah-langkahnya dibandingkan yang berlangsung 

sebelum ini? 

90,9  9,1 

7 Apakah “MODEL PEMBELAJARAN” kali ini (Titrasi Argentometri) pernah 

Anda lakukan untuk Matakuliah lainnya dengan Dosen Pengampu yang 

berbeda? 

45,45 45,45 9,1 

8 Apakah Anda SETUJU, jika Model Pembelajaran untuk Topik Titrasi 

Argentometri ini dilakukan untuk topik-topik yang lain yang belum dipelajari 

(untuk Matakuliah Dasar-dasar Kimia Analitik)? 

90,9  9,1 

9 Apakah Anda SETUJU, jika Model Pembelajaran untuk Topik Titrasi 

Argentometri ini dilakukan untuk Matakuliah lainnya (selain Dasar-dasar 

Kimia Analitik) di Program Studi Anda? 

72,7  27,3 

Catatan: Jumlah responden = 22 orang (mahasiswa peserta Matakuliah Dasar-dasar Kimia Analitik)  

 

 Berdasarkan respon mahasiswa terhadap kuesioner pada Tabel 1 di atas menunjukkan 

bahwa pembelajaran dengan strategi OE3R dapat membuat semua mahasiswa belajar secara 

bermakna tentang Titrasi Argentometri. Hal ini ditunjukkan dari respon mahasiswa sebanyak 

100% mengenai pertanyaan “Apakah Anda telah belajar tentang Titrasi Argentometri secara 

BERMAKNA (meaningfull learning) pada kegiatan pembelajaran kali ini?”. Kemudian, hal 

yang sama juga terjadi pada pertanyaan “Apakah kegiatan pembelajaran yang baru Anda 

lakukan berdampak pada PEMAHAMAN KONSEP Titrasi Argentometri dengan BENAR 

dan UTUH (komprehensif)?”. Dengan adanya pembelajaran menggunakan strategi OE3R 

dapatmembuat pemahaman semua mahasiswa mengenai konsep Titrasi Argentometri menjadi 

benar dan utuh. Selain itu, langkah-langkah pembelajaran dengan strategi OE3R dapat lebih 

memudahkan semua mahasiswa untuk menerima dan menguasai konsep Titrasi 

Argentometri. Hal ini sesuai respon mahasiswa sebanyak 100% mengenai pertanyaan 

“Apakah langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan kali ini lebih memudahkan Anda 

MENERIMA dan MENGUASAI konsep Tirasi Argentometri?” 

Setelah pembelajaran dengan strategi OE3R, sebanyak 95,5% mahasiswa yakin dan 

4,5 % mahasiswa ragu-ragu akan mempunyai hasil belajar Titrasi Argentometri yang lebih 

baik dibanding selama ini berlangsung. Kemudian, 90,9% mahasiswa berpendapat bahwa 

pembelajaran dengan strategi OE3R langkah-langkah pembelajarannya terasa lebih sistematik 
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dibandingkan pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya, namun 9,1% mahasiswa 

masih ragu-ragu. Selanjutnya, 68,2% mahasiswa berpendapat bahwa pembelajaran dengan 

strategi OE3R terasa berbeda dengan pembelajaran atau konsep sebelumnya untuk matakuliah 

Dasar-dasar Kimia Analitik, namun 18,2% mahasiswa menjawab tidak berbeda dengan 

pembelajaran sebelumnya dan 13,6% mahasiswa menjawab ragu-ragu. 

 Pembelajaran dengan strategi OE3R yang dilakukan menurut 45,45% mahasiswa 

pernah dilakukan di matakuliah lain dengan dosen pengampu yang berbeda, 45,45% 

mahasiswa tidak pernah melakukan, dan 9,1% mahasiswa ragu-ragu. Selanjutnya, 90,9% 

mahasiswa setuju jika pembelajaran dengan strategi OE3R dilakukan untuk topik-topik lain 

yang belum dipelajari di Matakuliah Dasar-dasar Kimia Analitik, namun 9,1% siswa masih 

ragu-ragu. Kemudian, 72,7% siswa setuju jika pembelajaran dengan strategi OE3R dilakukan 

untuk matakuliah lain, namun 27,3% mahasiswa menjawab ragu-ragu.Berdasar data yang 

tercantum dalam Tabel 1, secara garis besar padangan mahasiswa terhadap pelaksanaan 

strategi pembelajaran dengan OE3R pada perkuliahan Dasar-dasar Kimia Analitik untuk topik 

Tritasi Argentometri ini dapat dinyatakan bahwa: 1) 84,85% menyatakan Sependapat/Setuju; 

2)7,07% menyatakan Tidak setuju; 3) 8,08% menyatakan Tidak tahu/Ragu. 

 Dari pembelajaran dengan strategi OE3R yang telah dilakukan, diperoleh saran-saran 

dari mahasiswa yang perlu diperbaiki pada strategi OE3R. Saran-saran yang terangkum 

adalah sebagai berikut. 

1. Metode sebaiknya sering digunakan,adanya video di awal pembelajaran dapat 

mempermudah pemahaman 

2. Video ditayangkan untuk setiap materi atau diberikan ilustrasi yang mendukung 

3. Model pembelajaran bagus tetapi durasi waktu untuk mengerjakan soal kurang 

sehingga diskusi kurang maksimal 

4. Durasi waktu untuk diskusi dan mengerjakan soal kurang 

5. Tingkat kesulitan soal perlu ditambah atau dibagi menjadi tiga tipe mudah, sedang, 

dan sulit 

6. Pembelajaran memerlukan waktu lama, diperlukan suatu cara untuk memastikan 

mahasiswa benar-benar membaca sebelum perkuliahan 

7. Urutan penjelasan materi lebih terstruktur, ditambahkan peta konsep sebelum memulai 

pembelajaran 

8. Perlu ditambahkan penjelasan hasil diskusi di depan kelas 

9. Dalam inovasi pembelajaran selanjutnya diharapkan lebih mengatur tahapannya agar 

waktu lebih efektif 

10. Contoh soal diperbanyak agar pemahaman siswa lebih mendalam 

11. Metode pembelajaran harus lebih sering diterapkan 

12. Pembelajaran berlangsung lebih lama dibandingkan pembelajaran sebelumnya 

13. Waktu dikondisikan lebih baik 

14. Digunakan media pembelajaran selain ppt.  

 

SIMPULAN 

 Ujicoba implementasi pembelajaran dengan strategi OE3Runtuk topik titrasi 

argentometri telah dilaksanakan dengan tahapan sesuai rancangan, walaupun masih 
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ditemukan. beberapa kelemahan pada saat implementasi.Berdasarkan respon mahasiswa 

terhadap pelaksanaan strategi ini diperoleh hasilbahwa sebagian besar (84,85%) mahasiswa 

setuju jika pembelajaran dengan strategi OE3R dapat digunakan dalam pembelajaran kimia, 

khususnya pada Matakuliah Dasar-dasar Kimia Analitik untuk topik Titrasi Argentometri. 

Sebagian kecil (7,07%) mahasiswa tidak setuju dan sebagain kecil (8,08%) mahasiswa juga 

ragu-ragu jika pembelajaran dengan strategi OE3R dapat digunakan dalam pembelajaran 

kimia, khususnya di Matakuliah Dasar-dasar Kimia Analitik untuk topik Titrasi 

Argentometri. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan strategi 

OE3R dapat membuat mahasiswa belajar secara bermakna tentang Titrasi Argentometri, 

walaupun masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Jadi strategi OE3R dapat diterapkan 

sebagai sebuah inovasi pembelajaran. 
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