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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian dan pe-

ngembangan atau Research and Development (R&D).  Penelitian ini digunakan

untuk menghasilkan produk tertentu yang didasarkan dari analisis kebutuhan dan

pengujian keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat

(Sugiyono, 2013).

Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian dan pengembangan adalah metode

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji ke-

efektifan produk tersebut.  Langkah-langkah penelitian pengembangan terdiri dari

sepuluh langkah, yaitu:  1) potensi dan masalah, 2) mengumpulkan informasi,

3) desain produk, 4) validasi desain, 5) perbaikan desain, 6) uji coba produk dila-

kukan pada kelompok terbatas, 7) revisi produk, 8) uji coba pemakaian dilakukan

untuk melihat efektifitas produk jika digunakan dalam ruang lingkup yang lebih

luas lagi, 9) revisi produk dilakukan apabila pemakaian pada skala lebih luas ter-

dapat kekurangan, dan 10) pembuatan produk massal.
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Gambar 4. Langkah-langkah Metode Research and Development (R&D)
menurut Sugiyono (2013)

B. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Secara garis besar prosedur penelitian dan pengembangan ini terdiri dari lima

langkah yaitu:  1) studi pendahuluan meliputi studi pustaka dan survei lapangan

untuk mengamati LKS yang digunakan di sekolah, 2) melakukan pengembangan

produk meliputi penyusunan draf LKS I yang kemudian divalidasi oleh dosen ahli,

3) meminta tanggapan guru dan siswa untuk mengetahui kesesuaian isi, kons-

truksi, keterbacaan dan kemenarikan pada draf LKS II, 4) melakukan revisi draf

LKS II, 5) melakukan pengujian produk LKS terhadap aspek kepraktisan dan

keefektivan. Berikut adalah langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam

penelitian ini:

1. Studi pendahuluan

Tahap pertama dari penelitian ini adalah studi pendahuluan. Menurut

Sukmadinata (2011),  Studi pendahuluan adalah tahap awal atau persiapan
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untuk pengembangan tujuan dari studi pendahuluan adalah menghimpun data

tentang kondisi yang ada sebagai bahan perbandingan atau bahan dasar untuk

produk yang dikembangkan. Studi pendahuluan terdiri dari:

a. Studi kepustakaan

Studi ini digunakan untuk menemukan konsep-konsep atau landasan-

landasan teoritis yang memperkuat suatu produk yang akan dikembangkan.

Tahap ini peneliti mengkaji kurikulum dan hasil penelitian sebelumnya yang

telah terlebih dahulu dipublikasikan. Hal ini menjadi acuan untuk mengem-

bangkan LKS berbasis multipel representasi dengan model SiMaYang tipe

II.

b. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan di tiga Sekolah Menengah Atas di Pringsewu,

yaitu SMA Negeri 1 Pringsewu, SMA Negeri 1 Pagelaran, dan SMA PGRI

2 Pringsewu. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang LKS

yang digunakan, apakah ada perbedaan penggunaan LKS antar sekolah atau

tidak. Instrumen yang digunakan adalah angket.  Sebaran angket dilakukan

kepada guru dan siswa di tiga Sekolah Menengah Atas tersebut. Angket

guru diberikan kepada guru kelas X dan angket siswa diberikan kepada

siswa kelas XI. Pemilihan pemberian angket untuk kelas XI karena dengan

pertimbangan bahwa kelas XI telah pernah mempelajari materi larutan

elektrolit dan non-elektrolit di kelas X.  Hal-hal yang ditanyakan berkaitan

dengan LKS yang digunakan untuk materi larutan elektrolit dan non-

elektrolit dan pengetahuan guru terhadap LKS dalam proses pembelajaran.
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2. Perencanaan dan Pengembangan Desain Produk

a. Penyusunan Desain Produk

Tahap-tahap penyusunan LKS adalah pembuatan desain produk yang

dilaksana- kan setelah studi pendahuluan. Pengembangan LKS didasarkan

pada beberapa aspek, seperti kriteria LKS yang baik, penyesuaian LKS

dengan materi pem- belajaran, dan sintak pembelajaran dengan model

SiMaYang tipe II.

Setelah selesai dilakukan penyusunan desain produk, dilakukan validasi

desain produk oleh dosen ahli yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian

isi dan konstruksi dari desain produk yang dikembangkan.

Menurut Sugiyono (2013), validasi desain merupakan proses kegiatan untuk

menilai rancangan produk secara rasional akan efektif atau tidak. Dikatakan

demikian karena validasi masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran

rasional, belum fakta lapangan. Validasi desain dapat dilakukan dengan

menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman

untuk menilai desain produk.

b. Penyusunan instrumen penelitian

Selain menyusun desain produk, disusun juga instrumen penelitian yang

diguna-kan untuk menilai desain produk yang dikembangkan. Instrumen

penelitian meli-puti angket pada studi pendahuluan, angket validasi oleh

dosen ahli, angket penilaian guru dan angket tanggapan siswa, lembar

observasi keterlaksanaan LKS, lembar observasi aktivitas siswa, angket

respon siswa, dan rubik penilaian LKS individu siswa.  Instrumen penelitian
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yang telah disusun kemudian divalidasi oleh pembimbing. Tujuannya untuk

mengetahui kesesuaian instrumen penelitian dengan rumusan masalah

penelitian.

3. Pelaksanaan penelitian

Setelah dihasilkan desain produk yang sudah divalidasi oleh tiga orang dosen ahli

maka selanjutnya adalah tahap uji coba produk dengan meminta tanggapan guru

kimia kelas X untuk mengetahui kesesuaian isi, konstruksi, dan keterbacaan pada

desain produk yang dikembangkan, serta tanggapan siswa SMA kelas X IPA 3

SMA Gajah Mada Bandar Lampung untuk mengetahui keterbacaan dan

kemenarikan pada desain produk tersebut.

4. Revisi produk

Tahap selanjutnya yang dilakukan pada penelitian ini adalah revisi dan penyem-

purnaan desain produk.  Revisi dilakukan berdasarkan pertimbangan dari tang-

gapan guru dan siswa saat pelaksanaan penelitian.

5. Pengujian produk LKS

Pengujian produk LKS dilakukan terhadap aspek kepraktisan dan aspek keefek-

tivan.  Aspek kepraktisan untuk mengetahui keterlaksanaan produk LKS, respon

siswa, dan aktivitas siswa. Aspek keefektivan digunakan untuk mengetahui

peningkatan model mental siswa dan penguasaan konsep siswa setelah pem-

belajaran menggunakan produk LKS. Berikut alur penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini:
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1. Studi Pendahuluan

2. Pengembangan Produk

3. Pelaksanaan penelitian

Keterangan:

= Aktivitas

= Hasil (berupa produk LKS)

= Pilihan terhadap hasil analisis

= Arah proses / aktivitas berikutnya

= Arah siklus kegiatan / aktivitas

Gambar 5. Alur dalam pengembangan LKS (Diadopsi dari Sunyono, 2014).
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C. Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2005), instrumen adalah alat yang berfungsi untuk mem-

permudah pelaksanaan sesuatu. Instrumen pengumpulan data merupakan alat

yang digunakan oleh pengumpul data untuk melaksanakan tugasnya

mengumpulkan data.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket untuk studi penda-

huluan, angket valididasi ahli (validitas isi dan konstruk), angket kesesuaian isi,

konstruksi dan keterbacaan bagi guru, angket keterbacaan dan kemenarikan bagi

siswa, angket respon siswa, lembar observasi keterlaksanaan LKS, lembar

observasi aktivitas siswa dan soal tes model mental dan penguasaan konsep siswa.

Adapun penjelasan instrumen-instrumen tersebut adalah:

1. Instrumen pada studi pendahuluan

a. Instrumen analisis kebutuhan untuk guru

Instrumen ini berupa angket untuk guru yang disusun untuk mengetahui

LKS seperti apa yang sudah diterapkan pada siswa dan berfungsi untuk

mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKS SMA di

Kabupaten Pringsewu, sehingga dapat menjadi referensi dalam pengem-

bangan LKS berbasis multipel representasi dengan model SiMaYang tipe II.

b. Instrumen analisis kebutuhan untuk siswa

Instrumen ini berupa angket untuk siswa yang disusun untuk mengetahui

LKS seperti apa yang yang sudah diterapkan pada siswa dan berfungsi

untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKS

SMA di Kabupaten Pringsewu, sehingga dapat menjadi referensi dalam
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pengembangan LKS berbasis multipel representasi dengan model

SiMaYang tipe II.

2. Instrumen pada validasi ahli

a. Instrumen validasi aspek kesesuaian isi

Instrumen ini berupa angket yang disusun untuk mengetahui kesesuaian isi

LKS dengan kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD), kesesuaian

indikator, dan materi.  Hasil pengisian angket validasi kesesuaian isi ini

akan berfungsi sebagai referensi dalam pengembangan dan revisi LKS yang

dikembangkan.  Instrumen ini dilengkapi dengan kolom tanggapan/saran.

b. Instrumen validasi aspek konstruksi

Instrumen ini berupa angket dan disusun untuk mengetahui apakah

konstruksi LKS yang dikembangkan telah memuat penilaian yang

berdasarkan KI-1 (sikap spiritual), KI-2 (sikap sosial) dan kekonsistenan

dalam penyusunannya (tata letak gambar, tabel, dan diagram). Hasil

pengisian angket validasi konstruksi LKS ini berfungsi sebagai referensi

dalam pengembangan dan revisi LKS yang dikembangkan.  Instrumen ini

dilengkapi dengan kolom tanggapan/saran.

3. Instrumen penilaian dan tanggapan terhadap desain produk

a. Instrumen penilaian guru

Instrumen ini berupa angket yang terdapat pertanyaan-pertanyaan untuk

mengetahui tanggapan guru terhadap aspek kesesuaian isi, konstruksi, dan

keterbacaan pada LKS yang dikembangkan. Instrumen ini dilengkapi

dengan kolom tanggapan/saran.
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b. Instrumen tanggapan siswa

Instrumen ini berupa angket yang terdapat pernyataan-pernyataan untuk

mengetahui keterbacaan dan kemenarikan pada LKS yang dikembangkan.

Instrumen ini dilengkapi dengan kolom saran.

4. Instrumen respon siswa

Instrumen ini berupa angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk

mengetahui respon/tanggapan siswa terhadap pembelajaran serta perangkat

yang digunakan dalam proses pembelajaran.

5. Instrumen keterlaksanaan LKS

Instrumen ini berupa lembar observasi yang terdapat pertanyaan-pertanyaan

untuk mengetahui tanggapan pengamat terhadap keterlaksanaan LKS yang

dikembangkan. Instrumen ini dilengkapi dengan kolom tanggapan/saran.

6. Instrumen aktivitas siswa

Instrumen ini berupa lembar observasi untuk melihat aktivitas siswa selama

proses pembelajaran dengan model SiMaYang Tipe II.

7. Instrumen tes

Instrument ini berupa soal-soal tes model mental dan penguasaan konsep siswa

untuk melihat perbandingan model mental dan penguasaan konsep siswa

sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan LKS yang dikembangkan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan

angket dan lembar observasi. Menurut Arikunto (2005), angket adalah sebuah
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daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden.

Saat studi lapangan, penyebaran angket dilakukan terhadap guru mata pelajaran

kimia kelas X dan siswa kelas XI di tiga Sekolah Menengah Atas di Pringsewu.

Pemilihan pemberian angket untuk kelas XI karena dengan pertimbangan bahwa

kelas XI telah pernah mempelajari materi larutan elektrolit dan non-elektrolit di

kelas X. Penyebaran angket dilakukan untuk mendapatkan referensi dalam

pengembangan LKS.  Kemudian dilakukan pula penyebaran angket untuk menge-

tahui tanggapan guru dan siswa terhadap draf LKS II yang telah dikembangkan.

Penyebaran angket ini dilakukan pada guru kimia kelas X dan siswa kelas X IPA

3 di SMA Gajah Mada Bandar Lampung. Pemilihan kelas X IPA 3 tersebut

dilakukan secara purposive sampling dengan memperhatikan waktu belajar dan

masukan dari guru mitra. Draf LKS II yang diberikan pada guru dan siswa di

validasi terlebih dahulu oleh validator sebelum di nilai. Kemudian dilakukan

revisi terhadap draf LKS II berdasarkan saran dari guru dan siswa sehingga

dihasilkan produk LKS hasil pengembangan yang kemudian di uji coba terbatas.

Untuk data hasil observasi keterlaksanaan produk LKS dan aktivitas siswa

diperoleh dari pengamat (observer), sedangkan untuk data respon siswa diperoleh

dari angket yang diisi oleh siswa. Untuk data model mental dan penguasaan

konsep siswa diperoleh melalui soal tes model mental dan penguasaan konsep

siswa.
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E. Analisis Data

1. Teknik analisis data hasil angket keterbutuhan untuk guru dan siswa

Adapun kegiatan dalam teknik analisis data angket dilakukan dengan cara:

a. Mengklasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan jawaban

berdasarkan pertanyaan angket.

b. Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan

untuk memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap

jawaban berdasarkan pertanyaan pada angket dan banyaknya sampel.

c. Menghitung frekuensi jawaban, berfungsi untuk memberikan informasi

tentang kecenderungan jawaban yang banyak dipilih siswa dalam setiap

pertanyaan angket.

d. Menghitung persentase jawaban, bertujuan untuk melihat besarnya

persentase setiap jawaban dari pertanyaan sehingga data yang diperoleh

dapat dianalisis sebagai temuan.

2. Teknik analisis data angket kesesuaian isi, konstruksi, dan keterbacaan
untuk validator dan guru

Adapun kegiatan dalam teknik analisis data angket kesesuaian isi, konstruksi,

dan keterbacaan pada LKS dilakukan dengan cara:

a. Mengkode atau klasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan

jawaban berdasarkan pertanyaan angket.

b. Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan

untuk memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap

jawaban berdasarkan pertanyaan angket dan banyaknya responden (pengisi

angket).
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c. Memberi skor jawaban responden. Skor jawaban responden berdasarkan

skala Likert.

Tabel 3.  Penyekoran pada angket untuk pertanyaan positif.

No. Pilihan Jawaban Skor

1. Sangat Setuju (SS) 5

2. Setuju (ST) 4

3. Kurang Setuju (KS) 3

4. Tidak Setuju (TS) 2

5. Sangat Tidak Setuju (STS) 1

d. Mengolah jumlah skor jawaban responden.  Pengolahan jumlah skor (S )

jawaban angket adalah sebagai berikut:

1) Skor untuk pernyataan Sangat Setuju (SS)

Skor = 5 × jumlah responden

2) Skor untuk pernyataan Setuju (S)

Skor = 4 × jumlah responden

3) Skor untuk pernyataan Kurang Setuju (KS)

Skor = 3 × jumlah responden

4) Skor untuk pernyataan Tidak Setuju (TS)

Skor = 2 × jumlah responden

5) Skor untuk pernyataan Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor = 1 × jumlah responden

e. Menghitung persentase jawaban angket pada setiap item dengan

menggunakan rumus berikut.
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%100%  
maks

in S

S
X (Sudjana, 2005)

Keterangan:

inX% = Persentase jawaban angket-i LKS dengan model SiMaYang Tipe II

 S = Jumlah skor jawaban

maksS = Skor maksimum

f. Menghitung rata-rata persentase angket untuk mengetahui tingkat

kesesuaian isi, konstruksi, dan keterbacaan pada LKS dengan model

SiMaYang tipe II pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan

cara sebagai berikut:

n

X
X

in

i


%

% (Sudjana, 2005)

Keterangan:

iX% = Rata-rata persentase angket-i pada LKS

 inX% = Jumlah persentase angket-i LKS dengan model SiMaYang tipe II

n = Jumlah pernyataan angket

g. Menurut Marzuki dalam Saradima (2014), memvisualisasikan data untuk

memberikan informasi berupa data temuan dengan menggunakan analisis

data non statistik yaitu analisis yang dilakukan dengan cara membaca

tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia.

h. Menafsirkan persentase jawaban angket secara keseluruhan dengan meng-

gunakan tafsiran berdasarkan Arikunto (2005):
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Tabel 4. Tafsiran skor (persentase) angket

Persentase Kriteria

80,1% - 100% Sangat tinggi

60,1% - 80% Tinggi
40,1% - 60% Sedang
20,1% - 40% Rendah
0,0% - 20% Sangat rendah

3. Teknik analisis data angket keterbacaan dan kemenarikan untuk siswa

Adapun kegiatan dalam teknik analisis data angket kesesuaian isi, konstruksi,

dan keterbacaan pada LKS dilakukan dengan cara:

a. Mengkode atau klasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan

jawaban berdasarkan pertanyaan angket.

b. Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan

untuk memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap

jawaban berdasarkan pertanyaan angket dan banyaknya responden (pengisi

angket).

c. Memberi skor jawaban responden. Skor jawaban responden berdasarkan

skala Likert pada Tabel 3.

d. Mengolah jumlah skor jawaban responden.  Pengolahan jumlah skor ( S )

jawaban angket adalah sebagai berikut:

1) Skor untuk pernyataan Sangat Setuju (SS)

Skor = 5 × jumlah responden

2) Skor untuk pernyataan Setuju (S)

Skor = 4 × jumlah responden

3) Skor untuk pernyataan Kurang Setuju (KS)

Skor = 3 × jumlah responden
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4) Skor untuk pernyataan Tidak Setuju (TS)

Skor = 2 × jumlah responden

5) Skor untuk pernyataan Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor = 1 × jumlah responden

e. Menghitung persentase jawaban angket pada setiap item dengan

mengguna-kan rumus sebagai berikut:

%100%  
maks

in S

S
X (Sudjana, 2005)

Keterangan:

inX% = Persentase jawaban angket-i LKS dengan model SiMaYang tipe II

 S = Jumlah skor jawaban

maksS = Skor maksimum

f. Menghitung rata-rata persentase angket untuk mengetahui tingkat

keterbacaan dan kemenarikan pada LKS dengan model SiMaYang tipe II

pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan cara sebagai

berikut:

n

X
X

in

i


%

% (Sudjana, 2005)

Keterangan :

iX% = Rata-rata persentase angket-i pada LKS tipe II

 inX% = Jumlah persentase angket-i LKS dengan model SiMaYang tipe II

n = Jumlah pernyataan angket
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g. Menurut Marzuki dalam Saradima (2014), memvisualisasikan data untuk

memberikan informasi berupa data temuan dengan menggunakan analisis

data non statistik yaitu analisis yang dilakukan dengan cara membaca

tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia.

h. Menafsirkan persentase jawaban angket secara keseluruhan dengan meng-

gunakan tafsiran pada Tabel 4.

4. Analisis data angket respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran

Untuk analisis data respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan

model SiMaYang Tipe II, dilakukan langkah-langkah berikut:

a. Menghitung jumlah siswa yang memberikan respon positif dan negatif

terhadap pelaksanaan pembelajaran.

b. Menghitung persentase jumlah siswa yang memberikan respon positif dan

negatif.

c. Menafsirkan data dengan menggunakan tafsiran harga persentase

sebagaimana Tabel 5.

5. Teknik analisis data lembar observasi keterlaksanaan LKS

Keterlaksanaan LKS dengan model SiMaYang Tipe II diukur melalui

penilaian terhadap keterlaksanaan LKS.  Untuk analisis keterlaksanaan LKS

model pembelajaran SiMaYang Tipe II, dilakukan langkah-langkah sebagai

berikut:

a. Menghitung jumlah skor yang diberikan oleh pengamat untuk setiap aspek

pengamatan, kemudian dihitung persentase ketercapaian dengan rumus:

% Ji = (∑Ji / N) x 100%
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Keterangan :

%Ji =  Persentase ketercapaian dari skor ideal untuk setiap aspek

pengamatan pada pertemuan ke-i

∑Ji =  Jumlah skor setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh pengamat

pada pertemuan ke-i

N    =  Skor maksimal (skor ideal)

b. Menghitung rata-rata persentase ketercapaian untuk setiap aspek

pengamatan dari dua orang pengamat.

c. Menafsirkan data dengan tafsiran harga persentase ketercapaian

pelaksanaan pembelajaran (RPP) sebagaimana tabel 5 (Ratumanan dalam

Sunyono, 2012a).

Tabel 5. Kriteria Tingkat Keterlaksanaan

Persentase Kriteria

80,1% - 100,0%

60,1% - 80,0%

40,1% - 60,0%

20,1% - 40,0%

0,0% - 20,0%

Sangat tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sangat rendah

6. Analisis data lembar observasi aktivitas siswa selama pembelajaran
berlangsung

Aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung diukur dengan menggunakan

lembar observasi oleh dua orang observer. Analisis deskriptif terhadap

aktivitas siswa dalam pembelajaran dilakukan dengan langkah-langkah sebagai

berikut.
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a. Menghitung persentase aktivitas siswa untuk setiap pertemuan dengan

rumus:

% Pa = x100%

Keterangan :

Pa = Persentase aktivitas siswa dalam belajar di kelas.

Fa = Frekuensi rata-rata aktivitas siswa yang muncul.

Fb = Frekuensi rata-rata aktivitas siswa yang diamati.

b. Menghitung jumlah persentase aktivitas siswa yang relevan dan yang tidak

relevan dengan pembelajaran untuk setiap pertemuan dan menghitung rata-

ratanya, kemudian menafsirkan data dengan menggunakan tafsiran harga

persentase sebagaimana tabel 5 di atas.

c. Mengurutkan aktivitas siswa yang dominan dalam pembelajaran

berdasarkan persentase setiap aspek aktivitas yang diamati.

7. Analisis hasil tes model mental dan penguasaan konsep siswa

a. Analisis peningkatan model mental

1) Menentukan skor model mental siswa berdasarkan indikator dari

jawaban per butir soal.

2) Menjumlah skor model mental yang diperoleh siswa per butir soal.

3) Membagi jumlah skor model mental yang diperoleh dengan jumlah

keseluruhan soal.

4) Menafsirkan kriteria model mental siswa berdasarkan indikator dari

skor yang diperoleh.

5) Mengelompokkan siswa berdasarkan pencapaian model mental.
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6) Mempresentasekan masing-masing ketercapaian model mental yang

diperoleh siswa berdasarkan pengelompokkan dengan rumus:

n

X
X in

i
% (Sudjana, 2005)

Keterangan :

iX% = Persentase ketercapaian model mental siswa pada LKS individu

dengan model SiMaYang tipe II

 inX = Jumlah siswa dengan kategori model mental tertentu

n = Jumlah siswa

7) Melakukan hal yang sama per masing-masing pertemuan untuk melihat

perkembangan model mental siswa menggunakan LKS yang

dikembangkan.

b. Analisis penguasaan konsep dan model mental siswa

Penguasaan konsep kimia merupakan kemampuan siswa dalam

menggunakan konsep, prinsip, teori, dan hukum-hukum kimia ke dalam

situasi yang konkrit pada pemecahan masalah dan ditunjukkan oleh skor

yang diperoleh siswa dalam tes penguasaan konsep dan model mental

siswa (pretes dan postes). Peningkatan penguasaan konsep dan model

mental siswa ditunjukkan melalui skor n-Gain, yaitu selisih antara skor

postes dan skor pretes, dan dihitung berdasarkan rumus berikut:

− = % postes − % pretes100 −% pretes
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Kriterianya adalah (1) pembelajaran dengan skor n-Gain “tinggi”, jika n-

Gain > 0,7 ; (2) pembelajaran dengan skor n-Gain “sedang”, jika n-Gain

terletak antara 0,3 < n-Gain ≤ 0,7 ; dan (3) pembelajaran dengan skor n-

Gain “rendah”, jika n-Gain ≤ 0,3 (Hake dalam Sunyono, 2014a).


