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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran interaktif menggunakan industri kimia lokal

sebagai sumber belajar untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa pada mata kuliah Kimia Analisis II. Subjek
penelitian ini adalah 40 mahasiswa Prodi Kimia EMIPA UNY semester genap Tahun Akademik ZOOgl2OlO.
Tindakan yang diberikan adalah interaksi mahasiswa dengan industri penyulingan minyak kayu putih di
Sdndangmole Gunungkidul, industri pengolah air limbah (IPAL) di Pendowoharjo Sewon Bantul, industri
elektroplating di Kotagede, PDAM Sleman, dan PG Madukismo di Tirtonirmolo Kasihan Bantul. Mahasiswa
mengadakan interaksi dengan industri melalui studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran
interaktif dengan menggunakan industri kimia lokal dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa.

Kata kunci : interaktif, implementasi, lesson study.

Abstract r
The aim of the study wos to improve students' understanding on analytical chemistry II using local chemical

industry as learning resources. The subject of the study was 40 students of Chemistry Department FMI1A UNy in
academic year 2009/2010. In the study, students interacted with the local chemical industry, namely ewcalyptus oil
refining industry in Sendangmole Gunungkidul, industrial waste warer processing (WWTP) in pendowoherjo Sewon
Bantul, electroplating industry in Kotagede, PDAM Sleman, and PG Madt*ismo in Kasihan Tirtonirmolo Bantul.
The results of the study showed that interactive learning using local chemical industry improved students'
understanding.

PENDAHULUAN
Jurusan Pendidikan Kimia sejak tahun 1997

telah menerima mahasiswa baru untuk program
studi kimia (non kependidikan). Tujuan dibukanya
program studi kimia adalah menghasilkan sarjana
kimia yang mempunyai kemampuan di bidang
penelitian kimia yang memadai dan dapat bekerja
pada industri kimia, serta peluang lain yang terkait
dengan keilmuan kimia. Oleh karena itu para
mahasiswa perlu untuk mengenal lapangan ker-
janya kelak. Salah satu upaya untuk kepentingan
itu adalah dengan adanya sistem pembelajaran
yang dirancang untuk berinteraksi dengan lem-
baga-lembaga terkait, misalnya industri. Dengan
pembelajaran sistem ini mahasiswa juga diha-
rapkan mendapatkan pengetahuan awal tentang
industri sebelum mereka terjun langsung ke in-

dustri untuk melaksanakan Praktek Kerja
Lapangan (PKL) yang sifatnya wajib lulus bagi
semua mahasiswa kimia (Anonim, 2008).

Untuk itu Jurusan Pendidikan Kimia FMIPA
UNY khususnya prograrn studi kimia masih perlu
banyak dukungan dari berbagai pihak, terutama
yang terkait dengan para lulusannya, sehingga nan-
tinya lulusan sudah siap kerja dan tidak canggung
dengan dunia kerjanya. Pihak terkait tersebut
antara lain balai penelitian, badan penelitian, pusat-
pusat penelitian, dan berbagai industri. Melalui
kerjasama ini diharapkan pelaksanaan sistem
pembelajaran ba-gi mahasiswa program studi kimia
menjadi lebih baik, terutama dalam rangka
meningkatkan mutu lulusan, sehingga mahasiswa
tidak hanya me-nguasai teori-teori yang ada tetapi
juga dapat me-lihat dan mempelajari secara


