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ABSTRAK

PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA BERBASIS PENDEKATAN
SAINTIFIK PADA MATERI TERMOKIMIA

Oleh

ANNISAA SITI ZULAICHA

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan LKS berbasis pendekatan saintifik

pada materi termokimia. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian dan

pengembangan (Research and Development) dengan subjek penelitian yaitu LKS

dengan pendekatan saintifik. Tahap awal dalam penyusunan LKS adalah peneli-

tian dan pengembangan data  yang terdiri dari studi pustaka dan studi lapangan.

Kemudian dilakukan validasi ahli oleh satu dosen ahli terhadap aspek kesesuaian

isi, konstruksi, keterbacaan dan kemenarikan. Tahap selanjutnya, dilakukan be-

berapa revisi terhadap LKS berbasis pendekatan saintifik. Setelah itu meminta

respon oleh guru yang meliputi aspek kesesuaian isi, kontruksi,  keterbacaan dan

kemenarikan, serta meminta respon siswa terhadap aspek keterbacaan dan keme-

narikan. Hasil respon guru terhadap LKS yang dikembangkan yaitu LKS berbasis

pendekatan saintifik pada materi termokimia, diperoleh persentase pada aspek

kesesuaian isi, konstruksi, keterbacaan, dan kemenarikan berturut-turut sebesar



Annisaa Siti Zulaicha

100%; 93,75%; 100%; dan 100% yang semuanya dengan kriteria sangat tinggi.

Hasil respon siswa terhadap keterbacaan dan kemenarikan juga dengan kriteria

sangat tinggi yaitu dengan persentase masing-masing 98,94% dan 97,85%.

Kata kunci : lembar kerja siswa, pendekatan saintifik, termokimia
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber

daya  manusia (SDM). SDM yang diharapkan adalah yang mampu bersaing de-

ngan memiliki sikap terdidik, pengetahuan dan keterampilan yang dapat mema-

jukan negaranya. Hal ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, ber-

takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

jawab (Tim Penyusun, 2003).

Dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional telah ditetapkan Standar

Kompetensi Lulusan (SKL) yang merupakan kriteria mengenai kemampuan lulus-

an yang mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dengan kriteria

tersebut, maka peserta didik tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan semata

namun juga dapat melatih keterampilan, mengembangkan sikap, serta memberi-

kan pengalaman belajar kepada peserta didik agar mampu berpikir secara logis,

kritis dan kreatif sehingga dapat mengaplikasikannya dikehidupan nyata (Tim

Penyusun, 2013 a).



2

Kimia merupakan salah satu rumpun Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang tidak

hanya mempelajari produk pengetahuan yang meliputi fakta, konsep, prinsip, hu-

kum, dan teori yang ditemukan oleh para ahli, tetapi juga mempelajari kimia seba-

gai proses dan sikap ilmiah. Dalam mempelajari kimia, pengetahuan bukanlah tu-

juan utama, melainkan hanya sebagai wahana untuk mengembangkan sikap dan

keterampilan-keterampilan tertentu, terutama keterampilan berpikir (Fadiawati,

2011).

Salah satu Kompetensi Dasar (KD) yang harus dicapai oleh siswa kelas XI SMA

pada mata pelajaran kimia khususnya materi termokimia adalah KD 3.4 yaitu

membedakan reaski eksoterm dan reaksi endoterm berdasarkan hasil percobaan

dan diagram tingkat energi.  Selanjutnya KD 4.4 yaitu merancang, melakukan dan

menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan reaksi eksoterm dan reaksi endo-

term (Tim Penyusun, 2014 a).

Untuk mencapai kompetensi tersebut, siswa diajak mengamati fenomena kimia

dalam kehidupan sehari-hari atau mengkaji suatu fakta. Kegiatan mengamati ter-

sebut dapat menimbulkan rasa ingin tahu siswa dengan bertanya lalu melatih kete-

rampilan siswa dengan merancang dan melakukan suatu percobaan. Selanjutnya

siswa mampu mengolah data hasil percobaan kemudian menghubungkannya

dengan pengetahuan yang telah dimiliki sehingga menghasilkan pengetahuan baru

yang bermakna dan utuh. Pengetahuan-pengetahuan tersebut selanjutnya dipubli-

kasikan untuk melatih keterampilan berkomunikasi siswa (Tim Penyusun, 2014 b).

Pembelajaran merupakan proses ilmiah, oleh karena itu kurikulum 2013 meng-

amanatkan esensi pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran. Ada lima
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pengalaman belajar dengan pendekatan saintifik yaitu tahap mengamati, menanya,

mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan (Tim Penyusun, 2013 b). Taha-

pan-tahapan  pembelajaran ini akan mendorong dan melatih  siswa berpikir secara

kritis, analistis dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami,memecahkan masa-

lah dan mengaplikasikan materi pembelajaran (Sani,2014). Oleh karena itu, peng-

alaman-pengalaman belajar tersebut sangat penting diterapkan dalam proses pem-

belajaran pada materi termokimia yang mengutamakan keterampilan berpikir

siswa.

Agar tahapan-tahapan tersebut dapat terlewati secara sistematis, guru harus secara

cermat menyiapkan kegiatan-kegiatan pembelajaran sehingga melatih keteram-

pilan siswa serta menunjang siswa untuk menemukan konsep-konsep pengetahuan

secara ilmiah. Salah satunya memfasilitasi siswa dengan panduan berupa lembar

kerja siswa (LKS). Lembar kerja siswa dijadikan sebagai panduan siswa yang

biasa digunakan dalam kegiatan observasi, eksperimen, maupun demonstrasi

untuk mempermudah penyelidikan atau memecahkan suatu permasalahan pada

pembelajaran (Trianto, 2011). LKS menjadi alat bantu untuk menyampaikan pe-

san kepada siswa yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Meng-

gunakan LKS akan memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran

sekaligus mengefektifkan waktu dan akan menimbulkan interaksi antara guru

dengan siswa dalam proses pembelajaran (Djamarah dan Aswan, 2000).

Hal ini menunjukkan bahwa  karakteristik KD pada materi termokimia yang me-

ngutamakan keterampilan berpikir sesuai dengan kriteria pendekatan saintifik.

Pembelajaran dalam pendekatan saintifik juga diarahkan untuk terampil dalam
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merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan, bukan hanya menyelesaikan ma-

salah (Tim Penyusun, 2013 b).

Pada kenyataannya guru kimia kelas XI SMA dari hasil studi lapangan  di SMA

Negeri 1 Bandarlampung, SMA Negeri 5 Bandarlampung, SMA Negeri 1 Kota-

bumi di kabupaten Lampung Utara dan SMA Negeri 3 Kotabumi di kabupaten

Lampung Utara sudah mengetahui pendekatan saintifik.  Namun lima pengalaman

belajar dengan pendekatan saintifik tidak sepenuhnya dapat diterapkan sebab guru

masih kesulitan untuk menerapkan dalam kegiatan pembelajaran, kemampuan sis-

wa yang beragam, materi yang banyak dan keterbatasan waktu yang dimiliki.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka perlu adanya alat bantu bagi

guru untuk menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik sesuai

dengan kurikulum 2013 dalam hal ini adalah  LKS berbasis pendekatan saintifik

untuk pembelajaran kimia khususnya materi termokimia. LKS berbasis pendeka-

tan saintifik adalah salah satu bentuk panduan belajar siswa yang meliputi lima

pengalaman pendekatan saintifik. Selain itu, dengan adanya LKS berbasis pende-

katan saintifik diharapkan dapat menuntun siswa dalam merancang percobaan se-

hingga mampu melatih keterampilan berpikir siswa (Indira, 2014).

Dengan demikian, keberadaan LKS berbasis pendekatan saintifik sangat penting

dalam proses pembelajaran serta dalam melatihkan keterampilan berpikir siswa

dengan syarat susunan LKS telah memenuhi berbagai persyaratan, misalnya

syarat didaktik, konstruksi dan teknik (Darmodjo dan Kaligis dalam Widjajanti,

2008). Namun, faktanya LKS yang telah ada tidak memperhatikan persyaratan

serta tidak mengkonstruksi pengetahuan siswa. Hal ini diperkuat dari hasil studi
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lapangan, bahwa LKS yang digunakan hasil dari penerbit tertentu dan tidak

sesuai dengan urutan indikator pencapaian kompetensi. Selain itu juga guru kimia

kelas XI SMA dari keempat SMA, belum menggunakan LKS yang berbasis pen-

dekatan saintifik saat proses pembelajaran, padahal LKS tersebut dapat memberi-

kan pengaruh yang cukup besar. LKS yang digunakan juga masih kurang mena-

rik perhatian siswa karena seluruh LKS belum memiliki perpaduan yang menarik.

Selain itu berdasarkan studi literatur faktanya LKS yang digunakan hanya berisi

latihan soal-soal dan rangkuman materi atau review dari bahan ajar setiap topik

bahasan pada materi termokimia, tidak ada gambar terkait materi dan tidak ada

panduan untuk merancang percobaan. Tidak memiliki perpaduan warna yang me-

narik, tidak memiliki susunan indikator yang sesuai, tidak terdapat fakta-fakta

yang menuntun siswa menemukan konsep, bahasa yang digunakan sulit dipahami,

dan tidak menggunakan langkah-langkah pendekatan saintifik. Hal ini diperkuat

dari hasil studi lapangan melalui wawancara siswa kelas XI SMA bahwa seluruh

siswa berpendapat bahwa lima pengalaman pendekatan saintifik tidak diterapkan

dalam LKS termokimia.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan saintifik mampu melatih ke-

terampilan berpikir siswa, mengembangkan sikap terdidik serta pengetahuan sis-

wa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Subainar (2015) yang mengembang-

kan LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi faktor-faktor yang mempenga-

ruhi laju reaski. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh informasi bahwa

LKS yang dikembangkan sudah menerapkan lima pengalaman belajar sesuai

dengan pendekatan saintifik.  Dengan LKS tersebut memungkinkan siswa
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mampu menemukan konsep-konsep terkait materi, melatih keterampilan berpikir

siswa dengan kegiatan merancang atau melakukan percobaan, menarik minat be-

lajar sehingga siswa lebih antusias untuk menemukan konsep-konsep kimia

dengan sendirinya.

Berdasarkan fakta diatas, maka perlu dikembangkan lembar kerja siswa yang ber-

basis pendekatan saintifik. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu penelitian yang

berjudul “Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Pendekatan Saintifik

pada Materi Termokimia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah desain LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi termo-

kimia dari hasil pengembangan yang dilakukan?

2. Bagaimanakah karakteristik LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi ter-

mokimia dari hasil pengembangan yang dilakukan?

3. Bagaimanakah respon guru mengenai LKS berbasis pendekatan saintifik pada

materi termokimia?

4. Bagaimanakah respon siswa mengenai LKS berbasis pendekatan saintifik pada

materi termokimia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini

adalah sebagai berikut :
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1. Mengembangkan LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi termokimia.

2. Mendeskripsikan karakteristik LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi

termokimia.

3. Mendeskripsikan respon guru mengenai LKS berbasis pendekatan saintifik

pada materi termokimia.

4. Mendeskripsikan respon siswa mengenai LKS berbasis pendekatan saintifik

pada materi termokimia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini menghasilkan Lembar Kerja Siswa berbasis pendekatan saintifik

pada materi termokimia dan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi siswa

a. diharapkan dapat menambah minat belajar siswa.

b. mempermudah siswa dalam mencapai kompetensi dasar pada pembelajaran

kimia, khususnya pada materi termokimia.

c. melatih keterampilan berpikir siswa melalui kegiatan merancang suatu perco-

baan terkait materi termokimia.

2. Manfaat bagi guru

a. sebagai salah satu alat bantu dalam proses pembelajaran yang dapat digunakan

dan diharapkan dapat menunjang kegiatan belajar mengajar.

b. sebagai sumber referensi dalam membelajarkan termokimia dengan pendeka-

tan saintifik.
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3. Manfaat bagi sekolah

Menjadi sumber informasi, literatur dalam upaya meningkatkan mutu atau kua-

litas pendidikan terutama pada pembelajaran kimia di sekolah.

4. Manfaat bagi peneliti lain

Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan

Lembar Kerja Siswa Kimia SMA maupun tingkat satuan pendidikan lainnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan

untuk mengembangkan produk-produk yang digunakan dalam pembelajaran

yang  didasarkan kepada pengalaman, prinsip yang telah teruji, pengamatan

yang seksama dan percobaan yang terkendali (Arikunto, 2008). Menurut Borg

dan Gall  pengertian penelitian dan pengembangan adalah suatu proses yang

dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan

(Setyosari, 2012). Dalam hal ini yang dikembangkan adalah salah satu media

pembelajaran berupa LKS berbasis pendekatan saintifik.

2. Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis pendekatan saintifik adalah salah satu

bentuk panduan belajar siswa yang didesain berdasarkan hakekat pembelaja-

raan kimia dan mencakup kegiatan mengamati, menanya, mencoba, mengaso-

siasi dan mengkomunikasikan.

a. tahapan pada pengembangan LKS berbasis pendekatan saintifik hanya

sampai pada tahap revisi hasil uji coba terbatas.
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b. revisi LKS berbasis pendekatan saintifik dilakukan sampai diperoleh LKS

dengan kualitas tinggi.

c. respon guru terhadap produk LKS yang dikembangkan dilihat dari hasil pe-

ngisian angket aspek kesesuaian isi, kontruksi, keterbacaan, dan kemenarikan

LKS.

d. respon siswa terhadap produk LKS yang dikembangkan dilihat dari hasil pe-

ngisian angket aspek keterbacaan dan kemenarikan LKS.

3. Cakupan materi yang dibahas dalam pengembangan LKS berbasis pendekatan

saintifik ini meliputi materi termokimia KD 3.4 dan KD 4.4 kelas XI SMA.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembar Kerja Siswa

Lembar kerja siswa merupakan panduan siswa yang biasa digunakan dalam kegia-

tan observasi, eksperimen, maupun demonstrasi untuk mempermudah proses pe-

nyelidikan atau memecahkan suatu permasalahan (Trianto, 2011). Lebih lanjut

menurut Sriyono (1992), Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah salah satu bentuk

program yang berlandaskan atas tugas yang harus diselesaikan dan berfungsi se-

bagai alat untuk mengalihkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu

mempercepat tumbuhnya minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.

LKS merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh guru

sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. LKS yang disusun dapat diran-

cang dan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi kegiatan pembelajaran

yang akan dihadapi. LKS juga merupakan media pembelajaran karena dapat di-

gunakan secara bersamaan dengan sumber belajar atau media pembelajaran yang

lain. LKS menjadi sumber belajar dan media pembelajaran tergantung pada ke-

giatan pembelajaran yang dirancang (Rohaeti, dkk., 2009). Lembar Kerja Siswa

(LKS) merupakan panduan bagi siswa dalam memahami keterampilan proses dan

konsep-konsep materi yang sedang dan akan dipelajari (Astuti dan Setiawan,

2013).
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Suyanto, Paidi, dan Wilujeng (2011) mengemukakan bahwa LKS merupakan ba-

gian dari enam perangkat pembelajaran. Para guru di negara maju, seperti

Amerika Serikat mengembangkan enam perangkat pembelajaran untuk setiap

topic, dimana untuk IPA disebut science pack. Keenam perangkat pembelajaran

tersebut adalah (1) syllabi (silabus), (2) lesson plan (RPP), (3) hand out ( bahan

ajar), (4) student worksheet atau Lembar Kerja Siswa (LKS), (5) media (power-

point) dan (6) evaluation sheet (lembar penilaian).

Dari beberapa penjelasan lembar kerja siswa diatas, maka dapat disimpulkan

bahwa lembar kerja siswa adalah suatu panduan belajar siswa yang digunakan se-

bagai alat bantu untuk menyampaikan pesan dari guru kepada siswa dalam proses

pembelajaran. Adanya LKS ini, dapat memudahkan guru untuk menyampaikan

materi kepada siswa serta dengan adanya LKS ini, diharapkan proses pembelaja-

ran berjalan secara efektif dan dapat menumbuhkan minat belajar siswa.

Menurut Suyanto,Paidi dan Wilujeng (2011) ada bebarapa komponen LKS yang

meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Nomor LKS, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah guru mengenal dan
menggunakannya. Misalnya untuk kelas 1, 1 dan kegiatan 1, nomor LKS nya
adalah LKS 1.1.1. Dengan nomor tersebut guru langsung tahu kelas, KD, dan
kegiatannya.

2. Judul kegiatan, berisi topic kegiatan sesuai dengan KD.
3. Tujuan, adalah tujuan belajar sesuai dengan KD.
4. Alat dan bahan, jika kegiatan belajar memerlukan alat dan bahan, maka ditulis-

kan alat dan bahan yang diperlukan.
6. Tabel data, di mana siswa dapat mencatat hasil pengamatan atau pengukuran.

Untuk kegiatan yang tidak memerlukan data, maka bisa diganti dengan kotak
kosong di mana siswa dapat menulis, menggambar, atau berhitung.

7. Bahan diskusi, berisi pertanyaan-pertanyaan yang menuntun siswa melakukan
analisis data dan melakukan konseptualisai.
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Penggunaan LKS dalam kegiatan pembelajaran dapat mendorong siswa untuk

mengolah bahan yang dipelajari, baik secara individu maupun bersama dengan

temannya dalam bentuk diskusi kelompok.  LKS juga dapat memberikan kesem-

patan penuh kepada siswa untuk mengungkapkan kemampuannya dalam keteram-

pilan pengembangan proses berpikir melalui mencari, menebak bahkan menalar

(Suhadi dalam Hakim, 2014).

Menurut Sudjana (Djamarah dan Aswan, 2000), fungsi LKS adalah:

1. Sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif.
2. Sebagai alat bantu untuk melengkapi proses belajar mengajar supaya lebih menarik

perhatian siswa.
3. Untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menang-

kap pengertian-pengertian yang diberikan guru.
4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan

uraian guru, tetapi lebih aktif dalam pembelajaran.
5. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkesinambungan pada siswa.
6. Untuk mempertinggi mutu belajar mengajar, karena hasil belajar yang dicapai

siswa akan tahan lama, sehingga pelajaran mempunyai nilai tinggi.

Langkah-langkah Penyusunan LKS (Suyanto, Paidi dan Wilunjeng, 2011) antara

lain sebagai berikut:

1. Melakukan analisis kurikulum; standar kompetensi, kompetensi dasar,
indikator, dan materi pebelajaran, serta alokasi waktu.

2. Menganalisis silabus dan memilih alternatif kegiatan belajar yang paling
sesuai dengan hasil analisis SK, KD, dan indikator.

3. Menganalisis RPP dan menentukan langkah-langkah kegiatan belajar.
4. Menyusun LKS sesuai dengan kegiatan-kegiatan pada RPP.

Penyusunan LKS harus memenuhi berbagai persyaratan yaitu syarat didaktik, syarat

konstruksi, dan syarat teknik (Darmodjo dan Kaligis, 1992).

1. Syarat didaktik, Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai salah satu bentuk sarana

berlangsungnya proses belajar mengajar haruslah memenuhi persyaratan didaktik,



13

artinya suatu LKS harus mengikuti asas belajar mengajar yang efektif, yaitu:

memperhatikan adanya perbedaan individual, sehingga LKS yang baik itu adalah

yang dapat digunakan baik oleh siswa yang lamban, sedang maupun pandai, me-

nekankan pada proses untuk menemukan konsep-konsep sehingga LKS dapat ber-

fungsi sebagai petunjuk jalan bagi siswa untuk mencari tahu, memiliki variasi sti-

mulus melalui berbagai media dan kegiatan siswa, dapat mengembangkan ke-

mampuan komunikasi sosial, emosional, moral, dan estetika pada diri siswa, pe-

ngaaman belajarnya ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi siswa

(intelektual, emosional dan sebagainya), bukan ditentukan oleh materi bahan pela-

jaran.

2. Syarat konstruksi, yang dimaksud dengan syarat konstruksi adalah syarat-syarat

yang berkenaan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosakata, tingkat

kesukaran dan kejelasan yang pada hakikatnya haruslah tepat guna dalam arti da-

pat dimengerti oleh peserta didik. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan ting-

kat kedewasaan peserta didik, menggunakan struktur kalimat yang jelas, meng-

hindari pertanyaan yang terlalu terbuka, tidak mengacu pada buku sumber yang

diluar kemampuan keterbacaan, menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi

keleluasaaan pada peserta didik untuk menulis maupun menggambarkan pada

LKS, menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek, lebih banyak menggu-

nakan ilustrasi daripada kata-kata sehingga akan mempermudah peserta didik

dalam menangkap apa yang diisyaratkan LKS, memiliki tujuan belajar yang jelas

serta manfaat dari pelajaran itu sebagai sumber motivasi, mempunyai identitas

untuk memudahkan administrasinya.
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3. Syarat teknis, dari segi teknis memiliki beberapa pembahasan yaitu:

a. tulisan

Menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf latin atau romawi, meng-

gunakan huruf tebal yang agak besar, bukan huruf biasa yang diberi garis bawah,

menggunakan tidak lebih dari 10 kata dalam satu baris, menggunakan bingkai

untuk membedakan kalimat perintah dengan jawaban peserta didik, mengusaha-

kan agar perbandingan besarnya huruf dengan besarnya gambar serasi.

b. gambar

Gambar yang baik untuk LKS adalah yang dapat menyampaikan pesan/isi

dari gambar tersebut secara efektif kepada penguna LKS serta isi atau pesan dari

gambar itu secara keseluruhan.

c. penampilan

Penampilan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah LKS. Apabila suatu

LKS ditampilkan dengan penuh kata-kata, kemudian ada sederetan pertanyaan

yang harus dijawab oleh peserta didik, hal ini akan menimbulkan kesan jenuh

sehingga membosankan atau tidak menarik. Apabila ditampilkan dengan gambar-

nya saja, itu tidak mungkin karena pesannya atau isinya tidak akan sampai. Jadi

yang baik adalah LKS yang memiliki kombinasi antara gambar dan tulisan

(Trianto, 2011).

Uraian di atas merupakan syarat khusus penyusunan LKS, jika sudah terpenuhi

maka melangkah pada syarat umum yang harus dipenuhi untuk membuat LKS.

Adapun syarat umum yang harus dipenuhi untuk membuat LKS yaitu:

1. Melakukan analisis kurikulum baik SK,KD, indikator, maupun materi
pokok.
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2. Menyusun peta kebutuhan lembar kerja siswa yaitu pembuatan LKS harus
membuat suatu konsep/rancangan terlebih dahulu guna mengetahui
materi/komponen perihal yang akan dibahas di dalam LKS tersebut,
sehingga akan lebih mudah dalam pelaksanaannya.

3. Menentukan judul LKS dan menulis LKS dengan buku paduan yang jelas.
4. Mencetak lembar kerja siswa dan menentukan lembar penilaian (Siddiq,

2009).

B. Pendekatan Saintifik

Pendekatan saintifik berkaitan erat dengan metode saintifik. Metode saintifik

(ilmiah) pada umumnya melibatkan kegiatan pengamatan atau obervasi yang di-

butuhkan untuk perumusan hipotesis atau pengumpulan data. Metode ilmiah pada

umumnya dilandasi dengan pemaparan data yang diperoleh melalui pengamatan

atau percobaan. Oleh sebab itu, kegiatan percobaan dapat diganti dengan kegiatan

memperoleh informasi dari berbagai sumber (Sani, 2014).

Menurut Permendikbud Nomor 103 tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendi-

dikan Dasar dan Pendidikan Menengah, ada lima pengalaman belajar dengan pen-

dekatan saintifk yaitu mengamati, menanya, mencoba,mengasosiasi dan meng-

komunikasikan (Tim Penyusun, 2014 a).

Adapun penjelasannya ada lima pengalaman belajar dengan pendekatan saintifk

adalah sebagai berikut:

1. Mengamati

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran (meaning-

full learning). Mengamati ialah melakukan pengumpulan data tentang fenomena

atau peristiwa dengan menggunakan inderanya. Metode ini memiliki keunggulan

tertentu, seperti menyajikan objek secara nyata sehingga siswa senang dan
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tertantang. Dengan metode observasi siswa menemukan fakta bahwa ada hubu-

ngan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan

oleh guru. Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan bervariasi

kesempatan siswa untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat, me-

nyimak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan

pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, men-

dengar) hal yang penting dari suatu benda atau objek. Kegiatan mengamati dalam

pembelajaran dilakukan dengan menempuh langkah-langkah seperti berikut:

a. menentukan objek yang akan diobservasi.
b. membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan

diobservasi.
c. menentukan data-data yang perlu diobservasi, baik primer maupun

sekunder.
d. menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi.
e. menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk

mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar.
f. menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi, seperti

menggunakan buku catatan, kamera, tape recorder, video perekam, dan
alat-alat tulis lainnya.

Selama proses pembelajaran, siswa dapat melakukan observasi dengan dua cara

pelibatan diri. Kedua cara pelibatan yang dimaksud yaitu observasi berstruktur

dan observasi tidak berstruktur. Pada observasi berstruktur dalam rangka proses

pembelajaran, fenomena subjek, objek, atau situasi apa yang ingin diobservasi

oleh siswa telah direncanakan secara sistematis di bawah bimbingan guru. Pada

observasi yang tidak berstruktur dalam rangka proses pembelajaran, subjek, objek,

atau situasi apa yang ingin diobservasi oleh siswa ditentukan secara baku atau

rijid oleh guru. Dalam kerangka ini, siswa membuat catatan, rekaman, atau me-

ngingat dalam memori secara spontan atas subjek, objek, atau situasi yang di-

observasi. Selanjutnya siswa perlu dilatih untuk mampu mendeskripsikan hasil



17

pengamatan pada teman lain sehingga teman dapat memperoleh gambaran yang

sama seperti yang dideskripsikan atau diceritakan.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh guru dan siswa selama observasi

pembelajaran disajikan berikut:

a. Cermat, objektif, dan jujur serta terfokus pada objek yang diobservasi
untuk kepentingan pembelajaran.

b. Banyak atau sedikit serta homogenitas atau heterogenitas subjek, objek,
atau situasi yang diobservasi.  Makin banyak dan heterogen subjek,
objek, atau situasi yang diobservasi, makin sulit kegiatan obervasi itu
dilakukan. Sebelum obsevasi dilaksanakan, guru dan siswa sebaiknya
menentukan dan menyepakati cara dan prosedur pengamatan.

Guru dan siswa perlu memahami apa yang hendak dicatat, direkam, dan sejenis-

nya, serta bagaimana membuat catatan atas perolehan observasi.

2. Menanya

Dalam kegiatan menanya, guru membuka kesempatan secara luas siswa untuk

bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau dilihat pada

kegiatan mengamati. Guru perlu membimbing siswa untuk dapat mengajukan

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan hasil pengamatan objek yang

konkret sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur,

atau pun hal lain yang lebih abstrak. Pertanyaan tersebut dapat bersifat faktual

sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik. Siswa perlu dilatih untuk me-

rumuskan pertanyaan terkait dengan topik yang akan dipelajari. Aktivitas belajar

ini sangat penting untuk meningkatkan keingintahuan (curiosity) dalam diri siswa

dan mengembangkan kemampuan mereka untuk belajar sepanjang hayat. Guru

perlu membimbing siswa untuk dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang

berhubungan dengan hasil pengamatan objek yang konkret sampai kepada yang

abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain yang lebih
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abstrak. Pertanyaan tersebut dapat bersifat faktual sampai kepada pertanyaan

yang bersifat hipotetik. Dari situasi di mana siswa dilatih mengajukan pertanyaan

oleh guru, siswa tersebut masih memerlukan bantuan guru untuk mengajukan per-

tanyaan sampai ke tingkat di mana siswa mampu mengajukan pertanyaan secara

mandiri.

Melalui kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu siswa. Siswa yang se-

makin terlatih dalam bertanya maka rasa ingin tahunya semakin dapat dikem-

bangkan. Pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk mencari informasi yang lebih

lanjut dan beragam dari sumber yang ditentukan guru sampai yang ditentukan

siswa, dari sumber yang tunggal sampai sumber yang beragam. Menanya memi-

liki banyak fungsi dalam kegiatan pembelajaran.

Adapun fungsi bertanya adalah sebagai berikut:

a. membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian siswa tentang
suatu tema atau topik pembelajaran.

b. mendorong dan menginspirasi siswa untuk aktif belajar, serta mengem-
bangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya sendiri.

c. mendiagnosis kesulitan belajar siswa sekaligus menyampaikan ancangan
untuk mencari solusinya.

d. menstrukturkan tugas-tugas dan memberikan kesempatan kepada siswa
untuk menunjukkan sikap, keterampilan dan pemahamannya atas subs-
tansi pembelajaran yang diberikan.

e. membangkitkan keterampilan siswa dalam berbicara, mengajukan per-
tanyaan, dan memberi jawaban secara logis, sistematis, dan mengguna-
kan bahasa yang baik dan benar.

f. mendorong partisipasi siswa dalam berdiskusi, berargumen, mengem-
bangkan kemampuan berpikir, dan menarik simpulan.

g. membangun sikap keterbukaan untuk saling memberi dan menerima
pendapat atau gagasan, memperkaya kosa kata, serta mengembangkan
toleransi sosial dalam hidup berkelompok.

h. membiasakan siswa berpikir spontan dan cepat, serta sigap dalam meres-
pon persoalan yang tiba-tiba muncul.

i. melatih kesantunan dalam berbicara dan membangkitkan kemampuan
berempati satu sama lain.
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3. Mencoba

Tindak lanjut dari menanya adalah mencoba. Dalam hal ini, siswa menggali dan

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu

siswa dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau

objek yang lebih teliti atau bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut

terkumpul sejumlah informasi yang menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya yaitu

menalar.

Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, siswa harus mencoba

atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai.

Pada mata pelajaran IPA, siswa memahami konsep-konsep IPA dan kaitannya

dengan kehidupan sehari-hari. Siswa pun harus memiliki keterampilan proses

untuk mengembangkan pengetahuan tentang alam sekitar, serta mampu menggu-

nakan metode ilmiah dan bersikap ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah

yang dihadapinya sehari-hari.

Aplikasi metode eksperimen atau mencoba dimaksudkan untuk mengembangkan

berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Akti-

vitas pembelajaran yang nyata untuk ini adalah: (1) menentukan tema atau topik

sesuai dengan kompetensi dasar menurut tuntutan kurikulum; (2) mempelajari

cara-cara penggunaan alat dan bahan yang tersedia dan harus disediakan; (3)

mempelajari dasar teoritis yang relevan dan hasil-hasil eksperimen sebelumnya;

(4) melakukan dan mengamati percobaan; (5) mencatat fenomena yang terjadi,

menganalisis, dan menyajikan data; (6) menarik simpulan atas hasil percobaan;

dan (7) membuat laporan dan mengkomunikasikan hasil percobaan.
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4. Mengasosiasi

Kemampuan mengolah informasi melalui penalaran dan berpikir rasional merupa-

kan kompetensi penting yang harus dimiliki oleh siswa. Informasi yang diperoleh

dari pengamatan atau percobaan yang dilakukan harus diproses untuk menemukan

pola dari keterkaitan informasi, dan mengambil berbagai kesimpulan dari pola

yang ditemukan. Menalar adalah aktivitas mental khusus dalam melakukan infe-

rensi. Inferensi adalah menarik kesimpulan berdasarkan pendapat (premis), data,

fata, atau informasi. Pengalaman-pengalaman yang sudah tersimpan di memori

otak berelasi dan berinteraksi dengan pengalaman sebelumnya yang sudah

tersedia. Proses itu dikenal sebagai asosiasi atau menalar. Dalam kegiatan ini,

siswa melakukan pemrosesan informasi untuk menemukan keterkaitan satu infor-

masi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi dan

bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan.

5. Mengkomunikasikan

Kemampuan untuk membangun jaringan dan berkomunikasi perlu dimiliki oleh

siswa karena kompetensi tersebut sama pentingnya dengan pengetahuan, kete-

rampilan, dan pengalaman. Pada kegiatan mengkomunikasikan, siswa melapor-

kan hasil kegiatan mengamati sampai menalar dalam bentuk tulisan, grafis, media

elektronik, multi media dan lain-lain. Siswa dapat menyajikan laporan dalam

bentuk bagan, diagram, atau grafik; menyusun laporan tertulis; dan menyajikan

laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan. Hasil tersebut di-

sampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar siswa atau kelom-

pok siswa tersebut. Kegiatan mengkomunikasikan dapat meningkatkan keteram-

pilan intrapersonal, keterampilan interpersonal, dan keterampilan organisasional
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(sosial) siswa terhadap lingkungannya. Keterampilan intrapersonal terkait dengan

kemampuan seseorang mengenal keunikan dirinya dalam memahami dunia. Kete-

rampilan interpersonal adalah kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain.

Sementara itu, keterampilan organisasional (sosial) adalah kemampuan yang ber-

fungsi dalam struktur sosial sebuah organisasi atau sistem sosial. Keterampilan

intrapersonal, keterampilan interpersonal, dan keterampilan organisasional meru-

pakan softskill yang sangat dibutuhkan untuk membangun jaringan agar dapat

sukses dalam kehidupan. Seorang siswa yang memiliki softskill yang baik akan

dapat menjalin kerja sama, mampu mengambil inisiatif, berani mengambil kepu-

tusan, dan gigih dalam belajar (Sani, 2014).

Proses pembelajaran dengan berbasis pendekatan saintifik harus dipandu dengan

kaidah-kaidah pendekatan ilmiah. Pendekatan ini bercirikan penonjolan dimensi

pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu ke-

benaran. Dengan demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan di-

pandu nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah. Berikut beberapa kriteria

dalam pendekatan saintifik:

1. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat
dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira,
khayalan, legenda, atau dongeng semata.

2. Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru siswa terbebas
dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran
yang menyimpang dari alur berpikir logis.

3. Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analistis, dan
tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan
mengaplikasikan materi pembelajaran.

4. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam
melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pem-
belajaran.

5. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan,
dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam me-
respon materi pembelajaran.
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6. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggung-
jawabkan.

7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun
menarik sistem penyajiannya.

Proses pembelajaran pendekatan saintifik menyentuh tiga ranah, yaitu sikap,

pengetahuan, dan keterampilan. Hasil belajar melahirkan siswa yang produktif,

kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan penge-

tahuan yang terintegrasi.

1. Ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar
siswa “tahu mengapa”.

2. Ranah keterampilan menggamit transformasi substansi atau materi ajar
agar siswa “tahu bagaimana”.

3. Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar
agar siswa “tahu apa”.

Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk

menjadi manusia yang baik (soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan

dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills) dari siswa yang meliputi

aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Tim penyusun a, 2013).

C. Analisis Konsep

Herron dkk, (1997), berpendapat bahwa belum ada definisi tentang konsep yang

diterima atau disepakati oleh para ahli, biasanya konsep disamakan dengan ide.

Lebih lanjut lagi, Herron dkk, (1997) mengemukakan bahwa analisis konsep me-

rupakan suatu prosedur yang dikembangkan untuk menolong guru dalam meren-

canakan urutan-urutan pengajaran bagi pencapaian konsep. Markle dan Tieman

dalam Fadiawati (2011) mendefinisikan konsep sebagai sesuatu yang sungguh-

sungguh ada. Mungkin tidak ada satupun definisi yang dapat mengungkapkan arti

dari konsep. Untuk itu diperlukan suatu analisis konsep yang memungkinkan kita
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dapat mendefinisikan konsep, sekaligus menghubungkan dengan konsep-konsep

lain yang berhubungan. Prosedur ini telah digunakan secara luas oleh Markle dan

Tieman serta Klausemer dkk. Analisis konsep dilakukan melalui tujuh langkah,

yaitu menentukan nama atau label konsep, definisi konsep, jenis konsep, atribut

kritis, atribut variabel, posisi konsep, contoh, dan non contoh. Dalam penelitian

ini dibuat analisis konsep mengenai termokimia yang ditunjukkan pada Tabel 1.



Tabel 1. Analisis konsep KD 3.4 materi termokimia

Label konsep Definisi konsep
Jenis

konsep
Atribut Konsep Posisi Konsep

Contoh Non contoh
Kritis Variabel

Superordinat Koordinat Subordinat

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Termokimia Cabang ilmu
kimia yang
mempelajari
kalor yang
menyertai reaksi
kimia

Konsep
berdasark
an prinsip

Kalor

Reaksi kimia

Reaksi kimia Termodina-
mika

Kinetika Kalor
Kerja

- -

Kalor Perpindahan
energi termal
dari sistem ke
lingkungan
maupun
sebaliknya
sebagai hasil dari
perbedaan
temperatur.

Konsep
Konkret

 Sistem
 Lingkungan

Reaksi kimia Termokimia Kerja - Mendidih
kan air

-

Kerja Perpindahan
energi selain
kalor dari sistem
ke lingkungan
maupun
sebaliknya.

Konsep
Konkret

 Sistem
 Lingkungan

Reaksi kimia Termokimia Kalor - Memomp
a ban

Mendorong
tembok

Sistem Sistem adalah
reaksi atau
proses yang
sedang menjadi
pusat perhatian
kita, berdasarkan

Konsep
Konkret

 Sistem terbuka
 Sistem tertutup
 Sistem

terisolasi

Jenis-jenis
sistem

Kalor
Kerja

Lingkunga
n

 Sistem
tertutup

 Sistem
terbuka

 Sistem
terisolasi

Pita Mg
dan laru-
tan HCl
dalam
gelas
kimia

Udara di luar,
gelas kimia
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Tabel 1. (Lanjutan)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)7 (10)

perpindahan
materi dan
energinya
dibedakan
menjadi sistem
terbuka, sistem
tertutup dan
sistem terisolasi.

Lingkungan Segala sesuatu
yang berada di
luar sistem, yaitu
dengan apa
sistem tersebut
berinteraksi

Konsep
Konkret

 Segala sesuatu
yang berada di
luar sistem

Jenis-jenis
sistem

Kalor
Kerja

Sistem - Tabung
reaksi,
Udara
sekitar

CaCO3 dan
HCl dalam
tabung
reaksi

Sistem
terbuka

Sistem yang
mengalami
pertukaran
materi dan energi
dengan
lingkungan

Konsep
Konkret

Perpindahan
materi dan  energi
antara sistem dan
lingkungan

Reaksi kimia
pada sistem

Sistem Sistem
tertutup dan
sistem
terisolasi

- Reaksi
kimia
antara
CaCO3 dan
HCl dalam
tabung
reaksi

Reaksi
kimia antara
PbNO3 +
HCl dalam
tabung
teaksi yang
ditutup
dengan
sumbat
gabus

15

16
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Tabel 1. (Lanjutan)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Sistem
tertutup

Sistem yang
mengalami
pertukaran energi
tetapi tidak
mengalami
pertukaran
materi dengan
lingkungan

Konsep
Konkret

perpindahan
energi antara
sistem dan
lingkungan

Reaksi kimia
pada sistem

Sistem Sistem
terbuka dan
sistem
terisolasi

- Reaksi
kimia
antara
PbNO3 +
HCl
dalam
tabung
teaksi
yang
ditutup
dengan
sumbat
gabus

Reaksi kimia
antara NaOH
dan HCl
dalam
calorimeter
BOM

Sistem
terisolasi

Sistem yang
tidak dapat
mengalami
pertukaran
materi dan energi
dengan
lingkungan

Konsep
Konkret

Tidak terjadinya
perpindahan
energi antara
sistem dan
lingkungan

Reaksi kimia
pada sistem

Sistem Sistem
terbuka dan
sistem
tertutup

- Reaksi
kimia
antara
NaOH
dan HCl
dalam
kalorimet
er BOM

Reaksi kimia
antara CaCO3

dan HCl
dalam tabung
reaksi
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Tabel 1. (Lanjutan)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Energi
dalam

Energi yang
dimiliki oleh
suatu zat atau
sistem yang
nilainya tidak
dapat
ditentukan
dengan pasti,
namun
perubahan
energi dalam
lah yang dapat
ditentukan

Konsep
konkret

- - Termokimia Energi kinetik,
energi
potensial

- - Energi
dalam
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Tabel 1. (lanjutan)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kalor reaksi Jumlah kalor
yang
menyertai
suatu
reaksi

 Kalor
 Kerja

Kalor reaksi -  Perubahan
energi
dalam (E)
 Perubahan
entalpi
(H)

- Kalor reaksi

Perubahan
energi
dalam
(E)

Kalor reaksi
yang
berlangsung
pada
volume tetap

 Volum tetap
 tidak
melakukan
kerja
 kalor

- Kalor reaksi Perubahan
enntalpi

- - Perubahan
energi
dalam (E)

Perubahan
entalpi
(H)

Jumlah kalor
yang diserap
atau dilepaskan
oleh sistem
pada reaksi
kimia yang
berlangsung
pada tekanan
konstan yang
merupakan
besaran entalpi
molar dapat
berupa entalpi

Konsep
Abstrak

Perubahan
Entalpi
Jumlah kalor
yang
diserap/dilepas-
kan oleh
sistem pada
reaksi kimia
Tekanan
konstan
 Merupakan
besaran
entalpi molar

Reaksi yang
dipengaruhi
oleh jumlah
zat,
suhu,
tekanan,
dan keadaan
fisis dari zat
tersebut.

Kalor reaksi Perubahan
energi dalam

Entalpi
molar
Entalpi
reaksi

ΔH=-285KJ

ΔHo f=-
285,85

KJ/mol

Perubahan
entalpi (H)
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Tabel 1. (lanjutan)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

 Entalpi
pembentukan
 Entalpi
penguraian
 Entalpi
pembakaran

Reaksi
eksoterm

Reaksi yang
terjadi akibat
kalor mengalir
dari lingku-
ngan ke sistem

Konsep
yang
menyata-
kan
sifat

 Reaksi
eksoterm
Reaksi yang
membebaskan
kalor
Aliran
kalornya dari
sistem ke
lingkungan
Entalpi
Entalpi sistem
berkurang
Entalpi
produk lebih
kecil daripada
entalpi
pereaksi.

Keadaannya
bergantung
pada suhu
dan peruba-
han entalpi

- Reaksi
endoterm

- reaksi antara
serbuk
kapur
dengan
segelas ai

Reaksi
eksoterm
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Tabel 1. (lanjutan)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Reaksi
endoterm

Reaksi yang
terjadi akibat
kalor mengalir
dari lingku-
ngan ke sistem

Konsep
yang
menyata-
kan
sifat

 Reaksi
endoterm
 Reaksi yang
menyerap
kalor
 Aliran
kalornya dari
lingkungan ke
sistem.
 Entalpi
 Entalpi sistem
bertambah
 Entalpi
produk lebih
besar daripada
entalpi
pereaksi.

Keadaannya
bergantung
pada
suhu dan
perubahan
entalpi

- Reaksi
eksoterm

- reaksi antara
urea dengan
segelas air

Reaksi
endoterm
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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengembangan LKS berbasis pendeka-

tan saintifik pada materi termokimia ini adalah metode penelitian dan pengem-

bangan (Research and Development) menurut Sukmadinata (2011). Metode pene-

litian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk meng-

hasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Menurut Borg

dan Gall, 1989 (dalam  Sukmadinata, 2011) ada sepuluh langkah dalam pelaksa-

naan strategi penelitian dan pengembangan, yaitu 1) penelitian dan pengumpulan

data, 2) perancangan, 3) pengembangan draf awal, 4) uji coba lapangan awal, 5)

revisi hasil uji coba, 6) uji coba lapangan, 7) penyempurnaan produk hasil uji, 8)

uji pelaksanaan lapangan, 9) penyempurnaan produk akhir, 10) deseminasi dan

implementasi.

Dalam penelitian ini, langkah-langkah penelitian dan pengembangan hanya dilak-

sanakan sampai tahap revisi produk hasil uji coba terbatas. Hal ini disebabkan

oleh keterbatasan waktu dan keahlian peneliti untuk melakukan tahap-tahap selan-

jutnya. Produk yang dihasilkan dari pengembangan ini adalah LKS berbasis pen-

dekatan saintifik.
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Adapun  tahap-tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan pengumpulan data

Penelitian dan pengumpulan data berguna dalam memperoleh informasi awal

untuk melakukan pengembangan. Tahapan ini meliputi studi pustaka dan studi

lapangan.

a. studi pustaka

Pada studi pustaka dilakukan analisis Kompetensi Dasar (KD) 3.4 dan 4.4 tentang

materi termokimia yang terdapat pada kurikulum 2013 dan analisis LKS dari

beberapa penerbit tertentu.

b. studi lapangan

Pada studi lapangan dilakukan di empat sekolah di Lampung. Studi lapangan

dilakukan dengan observasi langsung dan wawancara terhadap guru dan siswa.

2. Perancangan

Pada tahap perancangan, dibuat desain LKS yang akan dikembangkan.

3. Pengembangan draf awal

Dalam tahap pengembangan produk dilakukan beberapa tahap yang dijabarkan

sebagai berikut:

a. desain LKS

Dalam tahap ini, disusun rancangan LKS yang akan dikembangkan.

b. pengembangan LKS

Pada tahap pengembangan LKS ini, dikembangkan sesuai dengan desain LKS
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yang telah dibuat.

e. validasi ahli

Produk yang telah dibuat selanjutnya divalidasi oleh validator yaitu satu orang do-

sen pendidikan kimia Universitas Lampung.  Dalam hal ini, validator menilai ke-

sesuaian produk dengan aspek-aspek yang ingin dicapai.

f. revisi LKS

Setelah dilakukan validasi oleh ahli, produk tersebut direvisi sesuai dengan masu-

kan dari ahli untuk menghasilkan produk yang lebih baik sesuai dengan aspek-

aspek yang akan dicapai.

4. Uji coba lapangan awal

Setelah LKS melalui tahap pengembangan, tahap selanjutnya adalah tahap peng-

ujian yang dilakukan terhadap siswa dan guru SMA Negeri 1 Kotabumi.

5. Revisi hasil uji coba lapangan awal

Setela uji coba lapangan awal, peneliti melakukan revisi berdasarkan tanggapan

guru dan siswa melalui pengisian kuesioner terhadap LKS yang dikembangkan.

Hasil akhir pada penelitian ini yaitu LKS berbasis pendekatan saintifik pada

materi termokimia.

B. Subjek dan Lokasi Penelitian

Adapun subjek penelitian dalam pengembangan ini adalah LKS berbasis pendeka-

tan saintifik pada materi termokimia pada siswa kelas XI SMA/MA. Lokasi pene-

litian pada penelitian ini adalah di SMA Negeri 1 Kotabumi di Kabupaten



34

Lampung Utara, SMA Negeri 3 Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara, SMA

Negeri 1 Bandarlampung dan SMA Negeri 5 Bandarlampung pada tahap studi la-

pangan serta di SMA Negeri 1 Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara  pada ta-

hap uji coba terbatas.

C. Sumber Data

Sumber data pada pengembangan ini diperoleh melalui tahap studi pendahuluan

dan tahap uji coba produk secara terbatas. Pada tahap studi pendahuluan, data di-

peroleh dari wawancara dengan 4 guru kimia dan penjaringan respon 20 siswa ke-

las XI SMA mengenai pembelajaran kimia khususnya pada pokok materi termo-

kimia. Guru dan siswa tersebut dari SMA Negeri 1 Kotabumi di Kabupaten Lam-

pung Utara, SMA Negeri 3 Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara, SMA Negeri

1 Bandarlampung dan SMA Negeri 5 Bandarlampung. Pada tahap uji coba ter-

batas, data diperoleh dari 1 guru kimia dan 10 siswa kelas XI di SMA Negeri 1

Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat yang berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan sesuatu.

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan oleh pengumpul da-

ta untuk melaksanakan tugasnya mengumpulkan data (Arikunto, 2008). Instru-

men yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, instrumen

kesesuain isi, kontruksi, keterbacaan dan kemenarikan. Pada tahap uji coba ter-

batas instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner.
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Kuesioner yang digunakan berupa daftar tulisan pernyataan atau pertanyaan yang

harus dijawab responden (Widi, 2010).

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara analisis kebutuhan penelitian ini digunakan dalam studi pen-

dahuluan untuk memperoleh informasi mengenai LKS yang digunakan oleh bebe-

rapa sekolah yang bersangkutan. Pedoman wawancara analisis kebutuhan ini juga

digunakan untuk memperoleh informasi lebih mendalam mengenai kelebihan dan

kekurangan LKS yang sudah beredar di sekolah sehingga dapat menjadi referensi

dalam mengembangkan LKS berbasis pendekatan saintifik. Dengan wawancara

peneliti akan lebih mudah mendapatkan informasi karena pertanyaan-pertanyaan

yang disediakan dapat dijelaskan (Widi,2010).

2. Kuesioner uji kesesuaian isi LKS

Instumen ini digunakan dalam uji coba terbatas untuk menguji kesesuaian isi LKS

yang dikembangkan, terdiri dari kesesuaian isi materi dengan KI-KD, kesesuaian

isi terhadap indikator pencapaian kompetensi, dan kesesuaian pembelajaran

dengan pendekatan saintifik.

3. Kuesioner uji konstruksi LKS

Instrumen ini digunakan dalam uji coba terbatas untuk menguji kontruksi LKS

yang dikembangkan yaitu konstruksi LKS sesuai dengan langkah-langkah pende-

katan saintifik.

4. Kuesioner uji keterbacaan LKS

Instrumen ini digunakan dalam uji coba terbatas untuk menguji keterbacaan LKS

yang dikembangkan dengan ukuran huruf, variasi bentuk huruf, kejelasan tulisan,
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dan perpaduan warna tulisan.

5. Kuesioner uji kemenarikan LKS

Instumen ini digunakan dalam uji coba terbatas untuk menguji kemenarikan LKS

berbasis pendekatan saintifik yang meliputi desain tampilan LKS, seperti tata le-

tak gambar dengan tulisan , tampilan gambar, ukuran huruf, variasi bentuk huruf,

perpaduan warna, tata letak gambar dengan tulisan, dan lain-lain.

Instrumen yang digunakan harus valid agar diperoleh data yang sah dan dapat di-

percaya. Suatu instumen dikatakan valid jika instrumen tersebut mampu mengu-

kur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti

secara tepat. Maka, perlu dilakukan pengujian terhadap instrumen yang diguna-

kan. Pengujian instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah validitas isi.

Ketelitian dan keahlian penilai diperlukan dalam melakukan validitas isi, oleh

karena itu peneliti meminta ahli untuk melakukannya. Dalam hal ini dilakukan

oleh dosen pembimbing untuk memvalidasinya.

E. Alur Penelitian

Rancangan alur penelitian dan pengembangan LKS pendekatan saintifik yang

digunakan menurut Sukmadinata (2011) dapat dilihat pada Gambar 1.

Berdasarkan alur penelitian maka dapat dijelaskan langkah-langkah yang

dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Studi pendahuluan

Tahap pertama dari penelitian ini adalah studi pendahuluan. Studi pendahuluan

merupakan tahap awal atau persiapan terhadap suatu penelitian dan
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pengembangan. Adapun tujuan dari studi pendahuluan adalah mengumpulkan

data tentang kesesuaian LKS yang ada sebagai bahan referensi untuk produk yang

dikembangkan. Studi pendahuluan terdiri atas:

a. studi kepustakaan

Studi ini dilakukan untuk menemukan konsep-konsep atau landasan-landasan teo-

retis yang memperkuat suatu produk yang akan dikembangkan. Dalam tahap ini,

yang dilakukan adalah menganalisis kompetensi dasar tentang termokimia yang

terdapat pada kurikulum 2013.  Selanjutnya, menganalisis LKS dari penerbit ter-

tentu dan LKS dari penelitian terdahulu tentang pengembangan LKS berbasis pen-

dekatan saintifik dengan cara mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan LKS

tersebut. Hal ini menjadi bahan pertimbangan untuk mengembangkan LKS ber-

basis pendekatan saintifik pada materi termokimia.

b. studi lapangan

Studi lapangan merupakan penelitian lapangan guna menganalisis kebutuhan bela-

jar siswa terkait LKS yang mendukung proses pembelajaran. Studi lapangan dila-

kukan di dua SMA Negeri di Kabupaten Lampung Utara dan dua SMA Negeri di

Bandarlampung. Instrumen yang digunakan adalah lembar wawancara yang di-

lakukan terhadap empat orang guru kimia yang mengajar di kelas XI dan dua pu-

luh orang siswa kelas XI SMA/MA. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan

untuk mengetahui LKS seperti apa yang digunakan dalam mendukung proses

pembelajaran. Wawancara juga digunakan untuk mengidentifikasi LKS pada

materi termokimia yang telah digunakan di SMA tersebut. Sama halnya seperti
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studi kepustakaan, yang diidentifikasi adalah kelebihan dan kekurangan yang ada

di LKS.

Berikut alur pengembangan LKS berbasis pendekatan saintifik dapat dilihat pada

gambar 1.

Gambar 1. Alur pengembangan LKS berbasis pendekatan saintifik

Analisis Kebutuhan

Studi Pustaka Studi Lapangan

 Analisis SK dan KD
 Pembuatan Analisis Konsep
 Analisis literatur LKS

 Wawancara guru kimia dan siswa kelas XI di dua
SMA Negeri di Kabupaten Lampung Utara dan
dua SMA Negeri di Bandar Lampung  mengenai
penggunaan LKS dalam  proses pembelajaran
kimia khususnya materi termokimia

 Analisis LKS yang digunakan oleh guru dan siswa.

Penyusunan rancangan LKS berbasis pendekatan  saintifik

Pengembangan LKS berbasis pendekatan  saintifik

Validasi Ahli

Revis LKS hasil Validasi Ahli

LKS Hasil Revisi  Berbasis Pendekatan Saintifik

Uji Coba Produk Terbatas

Revisi LKS Hasil Uji Coba terbatas

LKS Berbasis Pendekatan Saintific
harevisi

Penelitian dan
Pengumpulan data

Pengembangan
Produk

Evaluasi
produk
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2. Perancangan produk

a. penyusunan rancangan LKS berbasis pendekatan saintifik

Hasil dari analisis kebutuhan pada studi pendahuluan yang telah dilakukan dapat

dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rancangan LKS berbasis pendekatan

saintifik pada materi termokimia. Hal yang dilakukan dalam penyusunan ran-

cangan LKS berbasis pendekatan saintifik ini adalah:

1) mengumpulkan bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai referensi pengem-

bangan LKS berbasis pendekatan saintifik.

2) mengembangkan LKS berbasis pendekatan saintifik dimulai dengan mendesain

cover luar LKS yang dapat menarik minat pembaca untuk melihat dan memba-

canya. Desain cover disertai gambar-gambar dengan modifikasi tetentu yang

mengacu pada materi termokimia.

3) menyusun LKS yang berisikan konsep-konsep yang akan dipelajari.

4) LKS disusun menjadi beberapa proses sesuai dengan pendekatan saintifik yaitu

proses mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasi-

kan.

b. validasi dan revisi produk

Kemudian setelah selesai dilakukan penyusunan LKS berbasis pendekatan sain-

tifik, lalu LKS tersebut divalidasi oleh validator ahli. Validasi ini merupakan pro-

ses penilaian kesesuaian LKS terhadap kompetensi dasar dan indikator pencapaian

kompetensi. Maka, LKS yang telah disusun dapat dinilai kesesuainnya dengan

kebutuhan sekolah berdasarkan hasil studi pendahuluan. Setelah divalidasi,
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selanjutnya rancangan atau desain produk tersebut direvisi sesuai dengan saran

yang diberikan oleh validator ahli. Setelah itu produk hasil revisi tersebut dapat

diuji cobakan secara terbatas. Lalu langkah-langkah yang dilakukan setelah

pelaksanaan uji ahli adalah melakukan analisis terhadap hasil uji ahli, melakukan

perbaikan/revisi berdasarkan analisis hasil uji ahli dan mengkonsultasikan hasil

perbaikan kembali.

3. Evaluasi produk

Evaluasi produk meliputi uji coba produk secara terbatas dan revisi setelah uji

coba produk secara terbatas.

a. uji coba produk

Setelah dihasilkan LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi termokimia

yang telah divalidasi oleh ahli dan telah direvisi oleh peneliti, maka dilakukan uji

coba produk secara terbatas di SMA Negeri 1 Kotabumi untuk mengevaluasi ke-

lengkapan materi, kesesuaian materi dengan kompetensi dasar, sistematika materi,

mengevaluasi desain, kualitas, kemenarikan dan keterbacaan produk. LKS ber-

basis pendekatan saintifik diuji cobakan pada siswa kelas XI dan guru kimia di

SMA Negeri 1 Kotabumi. Teknik uji ini menggunakan lembar kuesioner respon

guru dan kuesioner respon siswa. Adapun prosedur yang digunakan adalah

sebagai berikut:

1) pengujian kesesuaian isi, keterbacaan, dan kemenarikan LKS berbasis

pendekatan saintifik pada guru (respon guru) meliputi:
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(a) memperlihatkan produk hasil pengembangan LKS berbasis pendekatan

saintifik kepada guru.

(b) guru mengisi kuesioner uji coba terbatas terhadap aspek kesesuaian isi,

kontruksi, keterbacaan, dan kemenarikan LKS berbasis pendekatan saintifik,

lalu memberi kritik serta saran mengenai LKS tersebut.

2) pengujian keterbacaan dan kemenarikan LKS berbasis pendekatan saintifik

pada siswa (respon siswa):

(a) memperlihatkan produk hasil pengembangan LKS berbasis pendekatan

saintifik kepada siswa.

(b) siswa membaca dan mempelajari LKS berbasis pendekatan saintifik yang

dikembangkan.

(c) siswa mengisi kuesioner tentang aspek keterbacaan dan kemenarikan LKS

berbasis pendekatan saintifik yang dikembangkan.

(d) siswa mengisi kritik maupun saran terkait LKS berbasis pendekatan

saintifik hasil pengembangan.

b. revisi produk setelah uji coba

Tahap akhir yang dilakukan pada penelitian ini adalah revisi LKS berbasis pen-

dekatan saintifik. Revisi dilakukan berdasarkan pertimbangan hasil uji coba ter-

batas, yaitu uji kesesuaian isi, kontruksi, keterbacaan, dan kemenarikan oleh guru,

serta uji aspek keterbacaan dan kemenarikan oleh siswa terhadap LKS berbasis

pendekatan saintifik hasil pengembangan. Revisi ini dilakukan sampai diperoleh

LKS berbasis pendekatan saintifik dengan kualitas tinggi.
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F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi langkah yang paling utama dalam penelitian,

karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa menge-

tahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang

memenuhi standar data yang ditetapkan. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pe-

ngumpulan data, maka dapat dilakukan dengan pengamatan, wawancara,

kuesioner, dokumentasi, dan gabungan keempatnya (Sugiyono, 2013).

Pada penelitian ini dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semiter-

struktur yang pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara ter-

struktur (Sugiyono,2013). Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk mene-

mukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang diajak wawancara di-

minta pendapat serta ide-idenya. Dalam hal ini wawancara ditujukan kepada guru

mata pelajaran kimia kelas XI dan siswa kelas XI SMA/MA. Wawancara dengan

guru untuk mendapatkan informasi mengenai LKS apa yang digunakan untuk me-

nyampaikan materi termokimia, apakah guru telah menggunakan LKS berbasis

pendekatan saintifik, serta mengetahui bagaimanakah respon siswa terhadap LKS

yang digunakan. Informasi yang diperoleh digunakan sebagai masukan untuk

mengembangkan LKS berbasis pendekatan saintifik.

2. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberi seperangkat pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responden



43

untuk dijawab. Pada penelitian ini, kuesioner yang digunakan berupa kuesioner

dengan jawaban tertutup yaitu jawaban  setuju (S), dan  tidak setuju (TS) serta

ditanggapi dengan cara memberi saran pada kolom yang telah disediakan.

Kuesioner digunakan pada saat validasi dan pada uji coba terbatas LKS berbasis

pendekatan saintifik pada materi termokimia. Validasi LKS berbasis pendekatan

saintifik dilakukan oleh validator ahli untuk mengetahui kesesuaian isi,

konstruksi, dan keterbacaan LKS yang dikembangkan. Pada uji coba terbatas,

pengumpulan data dilakukan dengan memberikan LKS kepada guru dan siswa.

Kemudian meminta guru mengisi kuesioner kesesuaian isi, kontruksi,

keterbacaan, dan kemenarikan yang telah disediakan, sedangkan siswa mengisi

kuesioner keterbacaan dan kemenarikan LKS yang dikembangkan.

G. Teknik Analisis Data

1. Teknik analisis data hasil wawancara

Adapun kegiatan dalam teknik analisis data wawancara dilakukan dengan cara :

a. mengklasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan jawaban berdasarkan

pertanyaan wawancara.

b. menghitung frekuensi jawaban, berfungsi untuk memberikan informasi tentang

kecenderungan jawaban yang banyak dipilih.

c. menghitung persentase jawaban, bertujuan untuk melihat besarnya persentase

setiap jawaban dari pertanyaan sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

%100%  
maks

in S

S
X (Sudjana, 2005)
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Keterangan : inX% = Persentase jawaban hasil wawancara pada LKS berbasis

pendekatan saintifik pada materi termokimia

S = Jumlah skor jawaban

maksS = Skor maksimum yang diharapkan

2. Teknik analisis data kuesioner

Adapun teknik analisis data pada kuesioner kesesuaian isi, kontruksi, keterbacaan

dan kemenarikan LKS berbasis pendektan saintifik pada materi termokimia dila-

kukan dengan cara:

a. mengkode atau klasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan jawaban ber-

dasarkan pertanyaan kuesioner.

b. melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan untuk

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban ber-

dasarkan pertanyaan kuesioner dan banyaknya responden (pengisi kuesioner).

c. memberi skor jawaban responden. Penskoran jawaban responden dalam uji

kesesuaian isi, keterbacaan, kontruksi dan uji kemenarikan berdasarkan pada

Tabel 2.

Tabel 2.  Pedoman Penskoran Pengisian pada Kuesioner .

Kriteria Jawaban Skor
Ya 1
Tidak 0

(Riduwan, 2012).

d. mengolah jumlah skor jawaban responden

Pengolahan jumlah skor (S ) jawaban tiap butir pertanyaan pada kuesioner

adalah sebagai berikut:

1) skor untuk pernyataan Ya/Setuju (S)
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Skor = 1 x jumlah responden

2) skor untuk pernyataan Tidak/Tidak Setuju (TS)

Skor = 0 x jumlah responden

e. menghitung persentase skor jawaban tiap butir pertanyaan pada kuesioner LKS

berbasis pendekatan saintifik pada materi termokimia

dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

%100%  
maks

in S

S
X (Sudjana, 2005)

Keterangan : inX% = Persentase jawaban tiap butir pertanyaan pada

kuesioner

S = Jumlah skor jawaban

maksS = Skor maksimum yang diharapkan

f. menghitung rata-rata persentase skor tiap butir pertanyaan pada kuesioner untuk

mengetahui tingkat kesesuaian isi, keterbacaan dan kemenarikan LKS berbasis

pendekatan saintifik pada materi termokimia dengan rumus sebagai berikut:

n

X
X

in

i


%

% (Sudjana, 2005)

Keterangan : iX% = Rata-rata persentase tiap butir pertanyaan pada kuesioner

LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi
termokimia

 inX% = Jumlah persentase tiap butir pertanyaan pada kuesioner

LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi
termokimia

n = Jumlah pernyataan

g. menafsirkan persentase skor tiap butir pertanyaan pada kuesioner secara keselu-

ruhan dengan menggunakan tafsiran (Arikunto, 2008) seperti pada Tabel 3.
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Tabel 3. Tafsiran skor (%) kuesioner

Skor (%) Kriteria

80,1 – 100 Sangat tinggi

60,1 – 80 Tinggi

40,1 – 60 Sedang

20,1 – 40 Rendah

0 – 20 Sangat rendah



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan se-

bagai berikut :

1. Telah dikembangkan LKS berbasis pendekatan saintifik pada pokok bahasan

teori termokimia KD 3.4 dan 4.4 kurikulum 2013 dengan sebagai berikut:

a. LKS disusun secara sistematis dan menarik, sehingga memudahkan siswa

dalam menemukan konsep terkait materi termokimia secara mandiri.

b. Isi LKS mengacu pada kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD).

c. LKS pembelajaran dikemas dalam submateri-submateri kegiatan belajar,

sehingga memudahkan dipelajari secara tuntas.

d. Struktur LKS ini terdiri dari bagian awal, isi, dan penutup. Bagian awal terdiri

dari cover luar, cover dalam, undang-undang hak cipta, kata pengantar, daftar

isi, dan petunjuk umum. Bagian isi terdapat pendahuluan yang terdiri dari KD,

indikator pencapaian kompetensi, serta petunjuk penggunaan LKS. Isi LKS

terdiri dari lima kegiatan belajar yang mempunyai unsur sesuai dengan langkah

pembelajaran dengan pendekatan saintifik yaitu mengamati, menanya,

mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Bagian penutup terdiri dari

daftar pustaka dan cover belakang.
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e. LKS disertai gambar-gambar yang mendukung siswa dalam pembelajaran ber-

dasarkan fakta.

f. Bahasa yang digunakan sederhana dan komunikatif.

g. LKS disertai petunjuk penggunaan LKS, untuk membantu siswa mempelajari

LKS.

2. Karakteristik LKS berbasis pendekatan saintifik pada pokok bahasan teori

termokimia adalah LKS terdiri dari lima kegiatan belajar yang mempunyai

unsur sesuai dengan langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik yaitu

mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan.

3. Respon guru terhadap produk LKS yang dikembangkan dilihat dari aspek kese-

suaian isi dengan materi, kontruksi, keterbacaan, serta kemenarikan LKS

adalah baik. Hal ini terlihat dari kriteria jawaban guru pada keempat aspek

tersebut adalah sangat tinggi dengan persentase pada aspek kesesuaian isi

sebesar 100%, aspek kontruksi sebesar 93,75%, aspek keterbacaan sebesar 100

%, serta pada aspek kemenarikan sebesar 100 %. Hal ini berarti bahwa LKS

hasil pengembangan layak digunakan untuk pembelajaran di sekolah.

4. Respon siswa terhadap produk LKS yang dikembangkan dilihat dari aspek ke-

terbacaan dan kemenarikan LKS adalah baik. Hal ini terlihat dari kriteria jawa-

ban siswa pada kedua aspek tersebut adalah sangat tinggi dengan persentase

rata-rata pada aspek keterbacaan sebesar 98,94% dan pada aspek kemenarikan

sebesar 97,85%.
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B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat dijadikan sebagai

bahan masukan untuk penelitian yang selanjutnya, yaitu ; penelitian pengem-

bangan LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi termokimia hanya dilaku-

kan sampai tahap uji coba terbatas dan revisi setelah uji coba secara terbatas,

sehingga diperlukan pembelajaran untuk menguji kesesuaian isi LKS secara luas

pada tahapan penelitian berikutnya.
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