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Abstrak: Kurikulum-2013 mengamanahkan pembelajaran kimia lebih 
menekankan pada penggunaan pendekatan ilmiah, dengan aspek-aspeknya 
terintegrasi pada pendekatan keterampilan proses dan metode ilmiah. 
Kedua pendekatan ini dapat digunakan dalam berbagai model 
pembelajaran khususnya model discovery learning, inquiry based learning, 
project-based learning, dan problem-based learning. Keempat model ini secara 
filosopi merupakan pembelajaran berbasis inkuiri (inquiry-based learning, 
IBL). Namun demikian, para guru di sekolah, (khususnya guru kimia di 
Kabupaten Pamekasan, SMA, SMK, maupun MA) masih banyak menemui 
kendala untuk implementasinya, karena masih terbatasnya pemahaman 
tentang keempat kodel tersebut. Program ini bertujuan meningkatkan 
pemahaman konsep reaksi redoks, sel elektrokimia, dan strategi/model 
pembelajaran berbasis inkuiri untuk menguatkan implementasi K-2013 di 
kelasnya pada Matapelajaran Kimia. Kegiatan dilaksanakan melalui 
presentasi konsep, tanya jawab dan diskusi, simulasi, pendampingan 
penyusunan rancangan pembelajaran. Hasil yang diperoleh adalah terjadi 
peningkatan (1) pemahaman konsep reaksi redoks, sel elektrokimia dan (2) 
pemahaman tentang strategi/model pembelajaran. Program dan kegiatan ini 
memperoleh respon positif dari para guru, sangat mengapresiasi, dan 
harapannya berkelanjutan. 
 
Kata kunci: discovery learning, inquiry-based learning, OE3R, redoks, sel 
elektrokimia. 
 
Abstract: Curriculum-2013 mandates the learning of chemistry more 
emphasis on the use of scientific approaches, with aspects integrated in the 
approach of process skills and scientific methods. Both of these approaches 
can be used in various learning models especially the discovery learning 
model, inquiry based learning, project-based learning, and problem-based 
learning. These four models are philosophically based inquiry-based 
learning (IBL). However, teachers in schools, (especially chemistry teachers 
in Pamekasan, SMA, SMK, and MA districts) still face many obstacles to 
their implementation, due to the limited understanding of the four models. 
This program aims to increase understanding of the concept of redox 
reactions, electrochemical cells, and inquiry-based learning strategies / 
models to strengthen the implementation of K-2013 in its class in Chemistry 
Subjects. Activities are carried out through concept presentations, questions 
and answers and discussions, simulations, mentoring and preparation of 
learning designs. The results obtained are an increase in (1) understanding 
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of the concept of redox reactions, electrochemical cells and (2) 
understanding of learning strategies / models. These programs and activities 
received positive responses from the teachers, were very appreciative, and 
their hopes were sustainable. 
 
Keywords: discovery learning, electrochemical cells, inquiry-based learning, 
OE3R, redox,  

 
PENDAHULUAN 

Ilmu Kimia diperoleh dan dikembangkan berdasarkan percobaan untuk 
mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana fenomena 
alam khususnya yang berkaitan dengan sifat zat, perubahan atau reaksi dan energi 
zat, dan komposisi & struktur zat sebagai landasan perkembangan ilmu dan 
teknologi. Kimiawan (Chemist) mempelajari fenomena alam dari suatu melalui 
proses dan sikap ilmiah tertentu. Proses/kerja ilmiah (melakukan percobaan: di 
laboratorium atau tidak di laboratoirum), dan sikap ilmiah (objektif dan jujur 
dalam mengumpulkan dan menganalisis data) (Heyworth & Briggs. 2007: 13). 
Dengan menggunakan proses dan sikap ilmiah itu kimiawan menemukan 
produk ILMU KIMIA dalam bentuk fakta, konsep, azas, hukum, dan teori. Oleh 
sebab itu, pembelajaran kimia, harus memperhatikan karakteristik ilmu kimia 
sebagai sikap, proses, dan produk. 

Dalam konteks pembelajaran sains-kimia secara komprehensif dan 
berdasarkan filosofi sains, belajar sain meliputi enam domain, yang dikenal 
dengan Enam Domain Sains (Six Domains of Science) (Enger, S.K. & Yager, R.E. 
2009: 2). Keenam domain sains (termasuk Ilmu Kimia), adalah (1) konsep, (2) 
proses, (3) aplikasi, (4) sikap, (5) kreaivitas, dan (6) hakekat sains (kimia). 
Konsep (concept) juga disebutnya sebagai pengetahuan (knowledge) merupakan 
induk atau tujuan dalam proses belajar sains dan menjadi dasar untuk belajar 
sains selanjutnya. Science concept are central to science instruction, and students’ 
understanding of these concepts is crucial to successsful teaching and learning. Konsep 
sains merupakan sentral dari pengajaran sains, artinya pemahaman siswa 
terhadap domain adalah yang paling krusial dan merupakan ukuran 
keberhasilan pengajaran dan pembelajaran. Fakta, hukum atau prinsip, teori, 
dan internalisasi pengetahuan yang dibangun mahasiswa merupakan 
komponen-komponen di bawah payung domain konsep (Yager & McCormack, 
1989). Jadi, penguasaan konsep yang benar oleh guru menjadi kunci penentu 
keberhasilan kemajuan & pembelajaran sains-kimia! 

Kimia sebagai proses/metode penyelidikan (inquiry methods) meliputi 
cara berpikir, bernalar, merumuskan masalah, melakukan percobaan dan 
pengamatan, menganalisis data dan menyimpulkan untuk memperoleh 
produk-produk sains. Rangkaian proses itu dilandasi oleh sikap ilmiah antara 
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lain: rasa ingin tahu, keseimbangan antara terbuka dan tidak mudah percaya, 
jujur, disiplin, bertanggung jawab, tekun, hati-hati, teliti, peduli, mudah bekerja 
sama, toleran, santun, responsif dan pro-aktif. Dengan demikian Kimia dapat 
dipandang sebagai cara berpikir dan bersikap terhadap alam, sebagai cara 
untuk melakukan penyelidikan, dan sebagai kumpulan pengetahuan (Enger & 
Yager, 2009: 4). 

Berdasarkan kebijakan pendidikan yang tertuang sebagai Kurikulum-
2013 dan karakteristik objek-subjek yang dipelajari Ilmu Kimia, maka 
Pembelajaran Kimia hendaknya lebih menekankan pada penggunaan 
pendekatan keterampilan proses/kerja ilmiah. Aspek-aspek pada pendekatan 
ilmiah (scientific approach) terintegrasi pada pendekatan keterampilan proses 
dan metode ilmiah. Keterampilan proses sains merupakan seperangkat 
keterampilan yang digunakan para ilmuwan dalam melakukan penyelidikan 
ilmiah, yang meliputi, antara lain: menemukan masalah, mengumpulkan fakta-
fakta terkait masalah, membuat asumsi, mengendalikan variabel, melakukan 
observasi/percobaan, melakukan pengukuran, melakukan inferensi 
memprediksi, mengumpulkan dan mengolah data hasil observasi/ pengukuran, 
serta menyimpulkan dan mengomunikasikan. Kedua pendekatan tersebut 
dapat digunakan dalam berbagai model pembelajaran, antara lain: model 
pembelajaran penemuan (discovery/inquiry learning), pembelajaran berbasis 
proyek (project-based learning), dan pembelajaran berbasis masalah (problem-
based learning, inquiry learning) (Model Silabus SMA/MA Mata Pelajaran Kimia. 
2017: 11). 

Menurut Kurikulum 2013, pembelajaran adalah yang memperkaya 
pengalaman belajar siswa menggunakan pendekatan keilmuan. Untuk 
merealisasikannya guru perlu memahami prinsip-prinsip pedagogik yang salah 
satunya adalah memahami model pembelajaran. Model pembelajaran 
merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis 
dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar 
(Model-model Pembelajaran, 2017: 3). Guru dapat melaksanakan pembelajaran 
berdasarkan model pembelajaran tertentu atau dengan mengikuti langkah-
langkah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa di masing-masing 
sekolah (Model-model Pembelajaran, 2017: 1). Dalam konteks K-2013, penerapan 
model pembelajaran hendaknya menggunakan pendekatan berbasis keilmuan 
untuk mengembangkan tiga ranah kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap secara utuh. Namun demikian, harus dipahami bahwa tidak ada 
satupun model pembelajaran yang paling baik di antara yang lainnya (Arends, 
2014: 324). Masing-masing model pembelajaran memiliki kelebihan dan 
kekurangan. Oleh karena itu, dalam menggunakan model pembelajaran harus 
mempertimbangkan karakteristik topik atau konsep materi yang dikaji, 
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karakteristik dan bekal belajar siswa, dan fasilitas pendukung belajar. Di sinilah 
permasalahannya, tidak sedikit guru yang masih mengalami kesulitan 
memahami dan mengimplementasikan model pembelajaran ke dalam kelasnya 
yang sesuai dengan karakteristik tersebut. 

Bagaimana implementasi amanat pembelajaran kimia menurut 
Kurikulum 2013 tersebut, khususnya para guru kimia SMA, MA, dan SMK di 
Kabupaten Pamekasan? Apa yang ditengarai di atas memang terjadi pada para 
guru kimia di wilayah ini. Secara pedagogik mereka: (1) belum memaknai 
secara komprehensif apa yang membedakan antara pendekatan, model, 
strategi, metode, dan/atau teknik pembelajaran, termasuk bagaimana 
penerapannya untuk pembelajaran kimia di kelasnya, (2) belum mengenal 
secara baik apalagi utuh memaknai model-model  pembelajaran seperti yang  
diamanatkan dalam Silabus Kimia Kurikulum 2013, yakni discovery learning 
(DL), inquiry (based) learning (IBL), problem based learning (PBL), dan project based 
learning (PjBL). Upaya meningkatkan kompetensi untuk memahami K-2013 dan 
model-model pembelajaran bagi para guru melalui workshop, pendikan dan 
pelatihan, dan sejenisnya sudah banyak dan sering dilakukan, terutama oleh 
Pemerintah, c.q. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Namun 
demikian, keterbatasan dari biaya-waktu-tenaga dari program tersebut belum 
mampu menjangkau seluruh guru. Akibatnya, tidak sedikit para guru yang 
mempunyai kendala untuk mengimplementasikan model-model pembelajaran 
dalam praktik di kelas. Kondisi yang demikian juga dialami oleh guru kimia di 
Kabupaten Pamekasan – Madura. Para guru kimia SMA, SMK, dan MA di 
wilayah masih banyak menemui kendala untuk implementasinya, karena 
masih terbatasnya pemahaman tentang keempat model tersebut. Di sinilah 
mereka, melalui MGMP Kimia mengajukan permasalahan ini dan mengharap 
bantuan solusinya. 

Universitas Negeri Malang, c.q. Jurusan Kimia FMIPA, sebagai LPTK 
tentunya sudah tidak sedikit mempunyai bekal untuk berkolaborasi dengan 
MGMP Kimia Kabupaten Pamekasan untuk mencari solusi atas permasalahan 
yang dialami para kimia tersebut. Model-model pembelajaran sudah tidak 
sedikit yang dilaksanakan dan diproduksi, baik sebagai produk penelitian 
eksperimen maupun pengembangan, oleh dosen dan/atau mahasiswa. Oleh 
karenanya, melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat dapat membantu 
mengatasi permasalahan guru kimia tersebut, dan bertujuan untuk: (1) 
meningkatkan pemahaman secara komprehensif baik dari segi pengertian atau 
batasan, penerapannya dalam praktik pembelajaran di klas, dan perbedaan 
antara pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran, 
khususnya pembelajaran kimia, (2) meningkatkan pemahaman konsep-konsep 
reaksi redoks dan sel elektrokimia, dan (3) meningkatkan pemahaman 
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konseptual dan implementasinya tentang model-model pembelajaran  discovery 
learning (DL), inquiry (based) learning (IBL), problem based learning (PBL), dan 
project based learning (PjBL). 

METODE 
Lokasi dan Partisipan 
Pelaksanaan program kegiatan ini berlokasi di MGMP (Musyawarah Guru 
Mata Pelajaran) Kimia Kabupaten Pamekasan, yang bertempat di SMA Negeri 
1, Jl. Pramuka No. 2 Kota Pamekasan. Partisipan program pendidikan dan 
latihan ini adalah Guru Bidang Studi Kimia SMA, MA, dan SMK Negeri dan 
Swasta di Kabupaten Pamekasan sebanyak 35 orang (14 laki-laki dan 21 
perempuan).  
Bahan, Alat, dan Media 
Bahan yang digunakan untuk memfasiltasi kegiatan diklat adalah Bahan Ajar 
(terdiri dari Bidang Ilmu dan Bidang Pembelajaran) yang dilengkapi dengan 
contoh Rancangan Pembelajaran, Seperangkat Percobaan yang terdiri dari 
bahan-bahan kimia dan peralatannya, Kit Pembelajaran, dan Model Molekul 
(molymod), dan bahan presentasi dalam format power-point. Untuk mengukur 
keberhasilan program diklat dan tanggapan partisipan digunakan instrumen 
asesmen dan instrumen angket. Instrumen ini terdiri dari 30 butir, yang 
dibedakan menjadi Bidang Kimia (redoks dan elektrokimia) dan Bidang 
Pembelajaran Kimia (khususnya strategi dan/atau model), masing-masing 15 
butir. Asesmen setiap bidang berbentuk selected respond item (pilihan ganda) 
dengan 4 pilihan alternatif jawaban.  Angket terdiri dari 14 butir pertanyaan 
berbentuk selected respond item dan 1 butir berbentuk constructed respond item 
(jawaban terbuka).  
Bahan Ajar (Bahan Presentasi) meliputi: 

(1) Model, Strategi, Metode, dan Teknik dalam Pembelajaran Sains-Kimia; 
(2) Model Pembelajaran: Discovery Learning, Inquiry-based Learning, Problem 

Based Learning dan Project Based Learning. 
(3) Konsep Reaksi Redoks dan Sel Elektrokimia  Rancangan 

Pembelajarannya; 
(4) RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran): pengertian, komponen, dan 

prinsip pengembangannya menurut K-2013 untuk Mata Pelajaran Kimia 
Instrumen Asesmen dan Angket (Kuesioner) meliputi: 

(1) Instrumen Asesmen Penguasaan Konsep: untuk mengidentifikasi 
kemungkinan terjadinya miskonsepsi dan tingkat penguasaan konsep, 
meliputi: 
(a) Model, strategi, metode, dan teknik dalam pembelajaran 
(b) Model-model pembelajaran: DL, IBL, PBL, dan PjBL 
(c) Reaksi Redoks dan Sel Elektrokimia (Sel Volta dan Sel Elektrolisis) 
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(d) RPP: pengertian, komponen, dan prinsip pengembangannya 
(2) Angket atau Kuesioner tentang: 

(i) Respon dan Persepsi peserta terhadap Program dan Kegiatan 
Pengabdian kepada Masyarakat ini, dan  

(ii) Refleksi terhadap Proses dan Hasil Kegiatan dalam Program 
Kemitraan ini dan Rencana ke depan dari masing-masing peserta 
dalam rangka Perbaikan/Improvisasi-Inovasi Pembelajaran Kimia di 
klasnya.  

Strategi Kegiatan 
Strategi pelaksanaan, metode, dan instrumen yang digunakan selama kegiatan 
diklat tercantum dalam Tabel 1. 
Tabel 1. Strategi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Latihan 

Kegiatan Metode Instrumen 

Uji Kemampuan Awal (Pre-
test) 

Ujian, tanya-jawab 
secara tertulis 

Instrumen asesmen 
penguasaan konsep 

Presentasi: pendekatan, 
model, strategi, metode, dan 
teknik pembelajaran 

Ekspositori, diskusi, 
dan tanya jawab 

Hand-out, bahan 
presentasi 

Presentasi Model-model 
Pembelajaran: DL, IBL, PBL, 
PjBL 

Ekspositori, diskusi, 
tanya jawab, dan 
simulasi 

Hand-out, bahan 
presentasi 

Penguatan & Rekonstruksi 
Konsep: Reaksi Redoks, Sel 
Volta, dan Elektrolisis, 
terutama konsep yang 
“LEMAH” penguasaannya 

Presentasi/ 
Mengemukan konsep 
dari para guru, tanya 
jawab, dan diskusi 

Bahan presentasi 
yang dibuat oleh 
guru (kelompok), 
bahan paparan dan 
hand-out 

Elaborasi hasil Penguatan & 
Rekonstruksi konsep  

Diskusi dan tanya-
jawab 

Hand-out, bahan 
presentasi 

Refleksi Penguatan Konsep  Tanya-jawab Self-Assessment 

Uji kemapuan akhir atau 
setelah penguatan (Post-test) 

Ujian, tanya-jawab 
secara tertulis 

Instrumen asesmen 
penguasaan konsep 

 
HASIL & PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Kegiatan 
Kegiatan dapat berlangsung secara utuh sesuai dengan rancangan sebagaimana 
yang tercantum dalam Tabel 1. Kegiatan dimulai dengan upacara pembukaan 
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(menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan: Ketua MGMP, Ketua 
Pelaksana, dan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pamekasan (lihat Gambar 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Pembukaan acara pengabdian 

Dari keseluruhan peserta kegiatan mengikuti program ini dengan tekun, 
semangat, dan penuh perhatian, yang ditandai dengan “suasana hidup” 
melalui tanya-jawab dan diskusi. Namun demikian, atmosfer sedikit meredup 
saat paparan dan diskusi penguasaan konsep bidang kimia, khususnya konsep 
bilangan oksidasi (aturan yang di dalam buku-buku pelajaran kurang 
sistematik dibanding saat pemaparan tim pelaksana). Demikian juga pada 
konsep sel Volta dan sel elektrolisis juga dengan atmosfer yang identik. 
Suasana aktif  lebih banyak terjadi pada pembahasan konsep kimia dibanding 
pembahasan konsep atau teori pembelajaran. Atmosfer selama presentasi, 
tanya-jawab, dan diskusi tampak seperti pada Gambar 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Suasana klas saat presentasi (atas), tanya-jawab dan diskusi  
 

(a) suasana peserta      (b) menyanyikan lagu      
                                                                      kebangsaan  

   (c) sambutan ketua pelaksana             (b) sambutan Kep. Dinas 
Pendidikan  
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Pengaruh Kegiatan pada Peningkatan Kompetensi 
Bagaimana dengan target peningkatan kemapuan (konsep bidang ilmu 
maupun pembelajarannya)? Untuk mengetahui bagaimana dampak kegiatan 
ini diukur melalui ujian (test), yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan 
kegiatan (pre-test) dan setelah kegiatan (post-test). Instrumen kedua alat ukur ini 
sama persis (pre-test digunakan juga sebagai post-test). Hal ini didasari 
pertimbangan, bahwa mereka “seharusnya” sudah memilikinya dengan baik. 
atmosfer ketika pre-test dan post-test tampak pada Gambar 3. Hasil tes awal 
dan tes akhir tercantum dalam Tabel 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Atmosfer ujian: pret-test (atas) dan post-test (bawah) 
 

Tabel 2. Hasil Tes Penguasaan Konseptual 

Penguasaan pada Skor 
tertinggi 

Skor 
terendah 

Rata- 
rata 

SD 

a. Keseluruhan (Bidang Pembelajaran & Keilmuan) 
Tes Awal (Pre-test) 63,33 23,33 45,62 9,59 

Tes Akhir (Post-test) 80,00 30,00 59,52 12,92 
Peningkatan (%) 16,67 (26,3) 6,67 (28,6) 13,90 (30,10)  

b. Bidang Pembelajaran 
Tes Awal (Pre-test) 80,00 20,00 45,45 14,28 

Tes Akhir (Post-test) 100,00 26,67 69,52 14,33 
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Penguasaan pada Skor 
tertinggi 

Skor 
terendah 

Rata- 
rata 

SD 

Peningkatan (%) 20 (25,0) 6,67 (33,4) 24,07 (52,7)  
c. Bidang Keilmuan-Kimia 

Tes Awal (Pre-test) 60,00 26,67 44,44 8,11 
Tes Akhir (Post-test) 73,33 40,00 57,37 9,27 

Peningkatan (%) 13,33 (22,2) 13,33 (50,0) 12,93 (29,1)  
 

Berdasarkan tes awal (pre-test), penguasaan konsep Ilmu Kimia (dalam 
hal ini konsep reaksi redoks, sel Volta, dan sel elektrolisis) rerata 44,44 dan 
setelah kegiatan, penguasaan konsep rerata 57,37, atau terjadi peningkatan 
sebesar 29,1%. Peningkatan pemahaman konsep terjadi baik pada guru yang 
semula mempunyai skor tertinggi maupun skor terendah, dengan peningkatan 
pemahaman masing-masing 22,2% dan 50,0%. Hal ini menunjukkan bahwa 
kegiatan ini berdampak pada peningkatan kemampuan atau kompetensi guru 
dari sisi penguasaan konsep bidang studi. Suatu hal yang membanggakan, 
kenaikan terbesar terjadi pada guru dengan skor terendah pada tes awalnya, 
makin menurun pada capaian skor yang tertinggi. Apa maknanya? Kegiatan ini 
mampu “lebih menghomogenkan” penguasaan (baca “kompetensi”) para guru 
kimia dalam hal penguasaan konsep reaksi redoks, sel Volta, dan sel 
elektrolisis. 

Hasil yang sama, juga tampak bahwa kenaikan penguasaan konsep pada 
konsep (teori) pembelajaran, dengan kenaikan yang lebih baik dibanding pada 
penguasaan konsep ilmu kimianya (kenaikan rerata 52,7%). Demikian juga 
kenaikan secara keseluruhan (konsep bidang studi dan pembelajaran), dengan 
kenaikan reratanya sebesar 30,10%. Kenaikan pada keseluruhan konsep atau 
teori ini lebih tinggi dibanding peningkatan penguasaan konsep bidang 
kimianya. Secara konsep, memang sejak awal penguasaan konsep pembelajaran 
lebih baik dibanding penguasaan konsep bidang ilmunya. Dari temuan ini, 
dapat dinyatakan bahwa kegiatan ini mempunyai dampak sebagaimana yang 
diharapkan. Namun demikian, penguasaan konsep bidang kimia reaksi redoks, 
sel Volta, dan sel elektrolisis masih harus atau perlu perhatian lebih lanjut. 
Karena, konsep sains merupakan pusatnya pengajaran sains (science concept is 
central to science instruction) (Enger & Yager, 2009: 3). Penguasaan konsep 
bidang kimia (baik skor tertinggi, rerata, maupun skor terendah) juga masih 
jauh dari standar kompetensi yang selama ini ditetapkan, yakni 80. Jadi, upaya 
dan usaha untuk peningkatan kompetensi guru untuk menguatkan 
implementasi K-2013 masih harus dilakukan dan perlu mendapatkan 
perhatian, baik oleh pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, sekolah, 
siswa, dan orang tua) maupun guru itu sendiri. 
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Tanggapan Para Guru terhadap Kegiatan Pengabdian  
Bagaimana tanggapan atau respon para guru (sebagai sasaran atau partisipan) 
kegiatan pengabdian ini? Berikut dirangkum tanggapan tersebut yang 
diperoleh melalui angket dengan respon terbatas (tertutup) dan terbuka. Secara 
garis besar tanggapan melalui respon tertutup tersebut sebagai berikut: 
1. Apakah kegiatan ini benar-benar bermanfaat untuk tugas dan 

(pengembangan) karir bapak/ibu sebagai guru? (100%) 
2. Apakah bapak/ibu memperoleh pengetahuan baru dari kegiatan ini, 

khususnya strategi/model Pembelajaran Elektrokimia? (100%) 
3. Apakah bapak/ibu merasa memperoleh tambahan atau pendalaman konsep-

konsep dalam Elektrokimia? (Ya = 93%, Ragu = 7%) 
4. Dari strategi atau model yang disampaikan dalam kegiatan ini, manakah 

yang relatif baru dan asing menurut bapak/ibu? (PBL = 4%, PjBL = 4%, IBL: 
OE3R = 79%, STEM = 47%, MR = 36%) 

5. Dari sejumlah strategi atau model yang disajikan melalui kegiatan ini, model 
manakah yang menurut bapak/ibu (sangat) dimungkinkan untuk 
diimplementasikan? (PBL = 50%, PjBL = 43%, IBL: OE3R = 68%, STEM = 92%, 
MR = 73%) 

6. Apakah strategi atau model yang disampaikan dalam kegiatan ini, bapak/ibu 
merasa selaras atau sesuai dengan tuntutan/harapan pembelajaran menurut 
Kurikulum-2013? (Ya = 96%, Ragu = 4%) 

7. Secara umum, saya bisa menerima secara komprehensif dari materi yang 
telah disampaikan dalam kegiatan ini. (Ya = 89%, Tidak = 5%, Ragu = 6%) 

8. Apakah kegiatan semacam ini perlu dilakukan secara periodik? (Ya = 93%, 
Tidak menjawab = 7%) 

Saran melalui angket terbuka terangkum seperti tercantum dalam Tabel 3. 
 
Tabel 3. Komentar, Saran, dan/atau Harapan sehubungan dengan Pelaksanaan 
Kegiatan Pengabdian 

Komentar, Saran, dan/atau Harapan 
Jumlah 

Responden 
(%) 

1. Sangat mengaharapkan kegiatan ini dilaksanakan secara 
periodik (berlanjut) sehingga bisa memperoleh ilmu-ilmu 
yang baru dan bisa sharing dalam hal pembelajaran, 
meningkatkan kompetensi guru, menambah wawasan 
guru untuk menemukan solusi dari permasalahan 

66 
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Komentar, Saran, dan/atau Harapan 
Jumlah 

Responden 
(%) 

pembelajaran yang dialami 
2. Semoga dari pelatihan ini kami bisa menambah 

pengetahuan dan meningkatkan hasil belajar siswa 
29 

3. Waktu pelaksanaan hendaknya lebih lama dan dilakukan 
secara periodik 

34 

4. Kegiatan pelatihan dan pendampingan ini sangat 
membantu guru kimia dalam memilih, merencanakan, 
dan mengaplikasikan model pembelajaran, untuk PTK 
dibutuhkan konsultasi dan RTL dari kegiatan ini 

46 

5. Diadakan kegiatan lanjutan khusunya untuk pembuatan 
bahan ajar SMK 

6 

6. Lebih banyak lagi konsep-konsep kimia yang lebih 
mudah diajarkan ke guru untuk kemudian diberikan atau 
ditransfer ke siswa 

86 

7. Penyelenggaraan workshop ini harusnya lebih dari 4 hari 
(waktu disesuaikan dengan materi yang disampaikan) 
agar hasil yang diperoleh maksimal, lebih banyak 
tuntutan praktik/tugas dan bimbingan 

9 

8. Semoga tetap ada komunikasi efektif dan membawa 
dampak positif bagi guru dan dosen 

14 

 
SIMPULAN 

Kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka penguatan implementasi 
Kurikulum 2013 dapat meningkatkan penguasaan pemahaman atau 
penguasaan konsep bidang studi dan pembelajaran kimia bagi para guru kimia, 
khususnya di Kabupaten Pamekasan. Peningkatan penguasaan konsep bidang 
pembelajaran lebih baik dibanding peningkatan penguasaan konsep bidang 
ilmu kimia. Hasil dan temuan kegiatan pendidikan dan latihan ini 
direkomendasikan untuk menjadi kegiatan yang bersifat periodik dan 
berkelanjutan hingga diperoleh atau dihasilkan guru yang profesional. Melalui 
kegiatan periodik diharapkan mampu menciptakan karakter pengembangan 
keprofesionalan berkelanjutan dari para guru, khususnya guru kimia di sekolah 
menengah. 
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