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ABSTRAK

PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA BERBASIS PENDEKATAN
SAINTIFIK PADA MATERI SISTEM KOLOID

Oleh

OKTAVIA NUR REZKI

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan LKS berbasis pendekatan saintifik

pada materi koloid. Desain penelitian yang digunakan adalah metode penelitian

dan pengembangan (Research and Development ). Penyusunan LKS ini dilakukan

setelah studi pendahuluan yang terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan.

Kemudian dilakukan validasi ahli oleh dosen yang ahli dibidangnya terhadap

aspek konstruksi, kesesuaian isi, kemenarikan dan keterbacaan. Tahap selanjut-

nya, beberapa kali melakukan revisi LKS berbasis pendekatan saintifik. Setelah

itu, meminta respon guru terhadap aspek kesesuaian isi, kemenarikan dan keter-

bacaan serta respon siswa terhadap aspek kemenarikan dan keterbacaan pada

LKS. Respon guru terhadap LKS hasil pengembangan pada aspek kesesuaian isi,

kemenarikan dan keterbacaan sebesar 100 % yang dikategorikan sangat tinggi.

Respon siswa terhadap LKS pada aspek kemenarikan sebesar 96% dan aspek

keterbacaan 97,03 yang dikategorikan sangat tinggi. Dapat disimpulkan LKS



berbasis pendekatan saintifik pada materi koloid sudah sesuai dan layak diguna-

kan disekolah.

Kata Kunci : lembar kerja siswa, koloid dan pendekatan saintifik
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kualitas SDM suatu bangsa

adalah pendidikan. Pendidikan menurut UU No. 20 tahun 2003 adalah usaha

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat di sekitarnya

(Tim Penyusun, 2013).

Agar tujuan pendidikan nasional tercapai, maka seharusnya pembelajaran yang dila-

kukan tidak hanya menekankan pada pencapaian kognitif saja, namun juga harus

menanamkan aspek sikap dan juga keterampilan dalam pembelajaran. Kondisi

penyelenggaraan pendidikan selama ini lebih mementingkan aspek kognitif,

sedangkan keterampilan proses untuk mendapatkannya terabaikan. Permasalahan

dalam pembelajaran khususnya sains, yaitu pendidikan masih berorientasi hanya

pada produk pengetahuan, kurang berorientasi pada proses. Pengajaran sains juga

hanya mencurahkan pengetahuan, dalam hal ini fakta, konsep, dan prinsip melalui

ceramah dan tanya jawab (Tim Penyusun, 2003).
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Kimia adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang zat yang meliputi kom-

posisi, struktur dan sifat, perubahan, dinamika, energetika zat yang melibatkan ke-

terampilan dan penalaran. Para ahli kimia mempelajari gejala alam melalui proses

dan sikap ilmiah tertentu. Dengan menggunakan proses dan sikap ilmiah itu kimia-

wan memperoleh penemuan-penemuan yang berupa fakta, teori, hukum dan

prinsip. Oleh sebab itu, pembelajaran kimia harus memperhatikan karakteristik

ilmu kimia sebagai sikap, proses dan produk (Tim Penyusun, 2013).

Berdasarkan kurikulum 2013, pokok bahasan koloid merupakan salah satu materi

dalam pembelajaran kimia di kelas XI IPA. Kompetensi Dasar-3.15 (KD-3.15)

adalah menganalisis peran koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya.

Kompetensi Dasar-4.15 (KD-4.15) adalah mengajukan ide/ gagasan untuk memo-

difikasi pembuatan koloid berdasarkan pengalaman membuat beberapa jenis

koloid ( Tim Penyusun, 2014).

Agar kompetensi dasar tersebut tercapai maka pembelajaran ditekankan pada pe-

ngamatan langsung agar peserta didik dapat melihat dan mengamati sendiri

keadaan alam sekitar. Pengetahuan kimia yang diperoleh akan terlihat lebih ber-

makna dan siswa akan timbul keingintahuannya tentang objek yang diamati, kemu-

dian akan muncul pertanyaan. Dengan rasa keingintahuan tersebut, maka siswa

akan mencari tahu, yaitu dapat dengan mencari informasi dari berbagai sumber dan

dapat dari praktikum/percobaan. Setelah diperoleh informasi atau data, selanjutnya

dikaitkan setiap informasi tersebut dan dinalar sehingga muncul suatu jawaban dan

kesimpulan. Berdasarkan hal tesebut, maka pembelajaran materi koloid ditekankan

pada kurikulum 2013, salah satunya adalah pendekatan saintifik.
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Proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini meliputi lima kegiatan yaitu,

mengamati, menanya, mencoba ,mengasosiasikan dan mengkomunikasian (Tim

Penyusun , 2013). Proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik diarahkan

untuk “mencari tahu dan melakukan sesuatu”, sehingga peserta didik dapat mem-

bangun sendiri konsep materi koloid dan kompetensinya dengan melihat keadaan

lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pendekatan saintifik sangat penting diterap-

kan dalam proses pembelajaran materi koloid.

Materi koloid merupakan merupakan materi kimia kelas XI yang perlu dipelajari

karena materi koloid ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti cat,

tinta,buih, sabun, dan agar-agar. Materi koloid ini sifatnya banyak hafalan. Pe-

nyajian materi koloid dengan melibatkan siswa aktif dalam menyelesaikan LKS

bersama dengan kelompoknya diharapkan dapat menambah dan melatih keteram-

pilan berfikir siswa serta dapat membangun konsep materi koloid (Fajri, 2012).

Sehingga, untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran khususnya materi

koloid guru perlu menyediakan sumber dan media pembelajaran yaitu LKS.

LKS merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh guru se-

bagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran.  LKS juga merupakan media yang

dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran serta dapat meningkatkan hasil

belajar siswa jika LKS yang digunakan sesuai dengan yang dibutuhkan dan sesuai

dengan kurikulum yang berlaku saat ini (Prianto dan Harnoko, 1997).  Guru seha-

rusnya menyediakan LKS dan mampu membuat LKS berbasis pendekatan saintifik.

Namun, masih banyak guru yang belum menggunakan  LKS berbasis pendekatan

saintifik.
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Berdasarkan hasil studi lapangan pada empat sekolah di Kabupaten Lampung Utara

(Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kotabumi,  Madrasah Aliah Negeri 1 Lampung

Utara ) dan Kabupaten Lampung Selatan (Madrasah Aliah Negeri Lampung Selatan

dan Sekolah Menengah Kejuruan Hampar Baiduri) bahwa 50 % guru kimia kelas

XI menggunakan LKS untuk membelajarkan materi koloid dan 50 % guru tidak

menggunakan LKS untuk membelajarkan materi koloid. Guru yang tidak menggu-

nakan LKS membelajarkan materi koloid kepada siswa dengan metode ceramah.

Berdasarkan hasil penyebaran angket pada guru,  guru kimia kelas XI menyatakan

sudah mengetahui mengenai pendekatan saintifik.  Meskipun guru sudah mengeta-

hui mengenai pendekatan saintifik, namun lima kegiatan berbasis pendekatan sain-

tifik tidak dapat diterapkan sepenuhnya oleh guru karena kurangnya sarana prasa-

rana yang mendukung dan keterbatasan waktu yang dimiliki. Umumnya dalam

proses pembelajaran pada materi koloid, guru menggunakan LKS yang beredar di

pasaran dengan penerbit tertentu yang tidak mengarahkan pada pendekatan

saintifik.

Fakta tersebut diperkuat dengan penyebaran angket siswa pada 4 sekolah di

Kabupaten Lampung Utara dan di Kabupaten Lampung Selatan pada studi pen-

dahuluan, dari 4 sekolah tersebut diperoleh hasil bahwa guru belum menggunakan

LKS dengan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran materi koloid. Guru

menyampaikan materi koloid dengan 75% menggunakan metode ceramah dan

25% guru menggunakan metode eksperimen yang disertai diskusi dalam me-

nyampaikan materi koloid. Meskipun demikian, pembelajaran yang berlangsung

belum membuat siswa aktif membangun konsep. Dapat disimpulkan, guru di

empat sekolah Kabupaten Lampung Utara dan di Kabupaten Lampung Selatan
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yang dipilih secara acak belum ada yang menggunakan LKS berbasis pendekatan

saintifik.

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 materi koloid. LKS berbasis pendekatan saintifik adalah salah satu

media belajar siswa yang meliputi lima pengalaman pendekatan saintifik.  Selain

itu, dengan adanya LKS berbasis pendekatan saintifik diharapkan dapat membantu

siswa dalam membangun konsep materi koloid. Dengan demikian, keberadaan

LKS berbasis pendekatan saintifik sangat penting dalam proses pembelajaran serta

dapat melatih siswa dalam membangun konsep materi sistem koloid .

Berdasarkan observasi terhadap LKS yang beredar di pasaran, faktanya LKS

hanya berupa ringkasan materi dan soal-soal latihan. LKS tersebut tidak terdapat

arahan untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang diharapkan dapat membantu

siswa membangun konsep yang sedang diajarkan. LKS yang beredar dipasaran

juga tidak disusun dengan menggunakan pendekatan saintifik.  Sehingga, perlu di-

kembangkan LKS berbasis pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami (2015) yang telah melakukan pengem-

bangan LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi Sistem Periodik Unsur di-

simpulkan bahwa LKS tersebut memiliki penilaian dari hasil respon siswa yang

sangat baik.  Kemudian pengembangan LKS berbasis pendekatan saintifik sudah

mulai dikembangkan juga pada beberapa materi kimia, diantaranya yaitu faktor-

faktor yang mempengaruhi laju reaksi oleh Subainar (2015)  dan pokok bahasan

teori tumbukan oleh Santika (2015) yang disimpulkan bahwa LKS tersebut me-
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miliki hasil tanggapan siswa dan guru terhadap aspek kesesuaian isi, keterbacaan,

dan kemenarikan yang sangat tinggi.

Agar  pembelajaran materi sistem koloid tercapai, maka perlu dilakukan pengem-

bangan LKS berbasis pendekatan saintifik yang berkualitas tinggi dan dapat

membangun konsep serta pemahaman siswa dalam mempelajari materi koloid.

Siswa diharapkan dapat memahami konsep materi koloid secara menyeluruh dan

bukan hanya sekedar hafalan yang kemudian dilupakan yaitu dengan mengem-

bangkan LKS berbasis pendekatan saintifik.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan suatu penelitian yang berjudul

“Pengembangan Lembar Kerja Siswa  Berbasis Pendekatan Saintifik pada

Materi Sistem Koloid”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah desain pengembangan LKS berbasis pendekatan saintifik pada

materi sistem koloid?

2. Bagaimanakah karakteristik LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi

sistem koloid?

3. Bagaimanakah respon guru terhadap LKS berbasis pendekatan saintifik pada

materi sistem koloid?

4. Bagaiamanakah respon siswa terhadap LKS berbasis pendekatan saintifik pada

materi sistem koloid?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi sistem koloid

2. Mendeskripsikan karakteristik LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi

sistem koloid

3. Mendeskripsikan hasil respon guru terhadap LKS berbasis pendekatan saintifik

pada materi sistem koloid

4. Mendeskripsikan hasil respon siswa terhadap LKS berbasis pendekatan saintifik

pada materi sistem koloid

D. Manfaat Penelitian

Dari pengembangan LKS berbasis pendekatan saintifik yang dihasilkan diharapkan

dapat bermanfaat bagi:

1. Guru

Menambah media pembelajaran baru untuk membantu guru dalam membelajarkan

materi koloid dengan pendekatan saintifik. Selain itu, dengan adanya LKS berbasis

pendekatan saintifik diharapkan dalam kegiatan belajar mengajar menjadi lebih

efektif dan konstruktif.

2. Siswa

LKS berbasis pendekatan saintifik diharapkan dapat menambah minat belajar siswa

dan melatih keterampilan berfikir siswa. Selain itu, dengan adanya LKS berbasis

pendekatan saintifik diharapkan siswa dapat aktif, mandiri dan kreatif.
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3. Sekolah

Menjadi informasi dan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan mutu

pendidikan terutama pada mata pelajaran kimia di sekolah.

4. Peneliti lain

Sebagai bahan referensi untuk peneliti lebih lanjut mengenai pengembangan LKS

kimia SMA maupun tingkat satuan pendidikan lainnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Pengembangan adalah suatu proses (perbuatan) yang bertujuan untuk mengem-

bangkan sesuatu yang didasarkan kepada pengalaman, prinsip yang telah teruji,

pengamatan yang seksama dan percobaan yang terkendali (Arikunto, 2010).

Dalam hal ini produk yang dikembangkan adalah LKS berbasis pendekatan

saintifik .

2. LKS berbasis pendekatan saintifik adalah salah satu bentuk media pembelajaran

yang didesain berdasarkan hakekat pembelajaraan kimia dan mencakup kegiatan

mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasikan dan menarik kesimpulan.

a. Tahapan pada pengembangan LKS berbasis pendekatan saintifik hanya

sampai pada tahap revisi hasil uji coba lapangan awal.

b. Revisi LKS berbasis pendekatan saintifik dilakukan sampai diperoleh LKS

dengan kualitas tinggi.

3. Karakteristik LKS berbasis pendekatan saintifik ditentukan dari instrumen aspek

konstruksi.

4. Respon guru terhadap produk LKS yang dikembangkan ditentukan dari hasil

pengisian angket aspek kesesuaian isi, keterbacaan, dan kemenarikan LKS.
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5. Respon siswa terhadap produk LKS yang dikembangkan ditentukan dari hasil

pengisian angket aspek keterbacaan dan kemenarikan LKS.

6. Cakupan materi yang dibahas dalam pengembangan LKS berbasis pendekatan

saintifik ini meliputi materi sistem koloid.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Media Pembelajaran

Secara etimologis, media berasal dari Bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari

kata “medium” yang berarti ‘ tengah, perantara, atau pengantar”. Istilah perantara

atau pengantar ini, menurut Bovee (1977). Istilah ini digunakan karena fungsi me-

dia sebagai perantara atau pengantar suatu pesan dari si pengirim kepada si pene-

rima pesan (Heinich, dkk. dalam Arsyad , 2011).

Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung

diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis atau elektronis untuk menangkap,

memproses, dan menyusuk kembali informasi visual atau verbal (Arsyad, 2011).

Pengertian media menurut Sadiman (2002) adalah:

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan
pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran,
perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa
sehingga proses belajar terjadi .

Menurut Gagne dalam Sadiman (2011) bahwa media adalah berbagai jenis

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar.

Penggunaan istilah “ pembelajaran” sebagai pengganti istilah lama “proses belajar

mengajar” , namun tidak hanya sekedar merubah istilah “mengajar “melainkan

“membelajarkan” peserta didik agar mau belajar. Tugas guru dalam proses pem-
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belajaran, disamping menyampaikan informasi juga bertugas mendiagnosis ke-

sulitan belajar siswa, menyeleksi materi ajar mensupervisi kegiatan belajar, men-

stimulasi kegiatan belajar siswa, memberikan bimbingan belajar, mengembangkan

dan menggunakan strategi dan metode (Arsyad, 2012).

Menurut Rossi dan Breidle (1996) mengemukakan bahwa media pembelajaran

adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan

(Sanjaya, 2008).

Selain itu, konstribusi media pembelajaran menurut Kemp and Dayton dalam

Arsyad (2011) adalah:

1. Penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih setandar
2. Pembelajar akan lebih menarik
3. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar
4. Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek
5. Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan
6. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan kapanpun dan dimanapun diperlu

kan
7. Peran guru berubah kearah yang positif

Dari beberapa penjelasan mengenai media dan pembelajaran di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat, bahan ataupun berbagai

macam komponen yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar untuk me-

nyampaikan pesan dari guru kepada siswanya untuk memudahkan siswa dalam

menerima suatu konsep.

Salah satu media pembelajaran yang berupa media cetak yang dapat digunakan

saat proses pembelajaran di sekolah adalah LKS.
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B. Lembar Kerja Siswa

Menurut Sriyono (1992) pengertian LKS yaitu:

Lembar Kerja Siswa adalah salah satu bentuk program yang berlandaskan
atas tugas yang harus diselesaikan dan berfungsi sebagai alat untuk meng-
alihkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu mempercepat
tumbuhnya minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.

Menurut Trianto (2011), LKS merupakan panduan siswa yang biasa digunakan

dalam kegiatan observasi, eksperimen, maupun demonstrasi untuk mempermudah

proses penyelidikan atau memecahkan suatu permasalahan. Dan lebih lanjut

Suyanto, Paidi, dan Wilujeng (2011) mengemukakan bahwa LKS merupakan

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

Amerika Serikat mengembangkan enam perangkat pembelajaran untuk setiap

topik; di mana 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

(powerpoint), dan (6) evaluation sheet (lembar penilaian).

LKS merupakan salah satu sumber belajar yang  dapat dikembangkan oleh guru

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

rancang dan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi kegiatan pembel-

ajaran yang akan dihadapi. LKS juga merupakan media pembelajaran karena

dapat digunakan secara bersama dengan sumber belajar atau media pembelajaran

yang lain. LKS menjadi sumber belajar dan media pembelajaran bergantung pada

kegiatan pembelajaran yang dirancang (Rohaeti, dkk., 2009).
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Menurut Sudjana dalam Djamarah dan Zain (2000), LKS mempunyai beberapa

fungsi yaitu sebagai  berikut:

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
menangkap 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.

Menurut Prianto dan Harnoko (1997), adapun manfaat dan tujuan LKS antara

lain:

1. Mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar.
2. Membantu siswa dalam mengembangkan konsep.
3. Melatih siswa untuk menemukan dan mengembangkan proses belajar

mengajar.
4. Membantu guru dalam menyusun pelajaran.
5. Sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses

pembelajaran.
6. Membantu siswa memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari

melalui kegiatan belajar.
7. Membantu siswa untuk menambah informasi tentang konsep yang

dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis.

Menurut (Suyanto, dkk., 2011) langkah-langkah Penyusunan LKS 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
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4. Menyusun LKS sesuai dengan kegiatan eksplorasi dalam RPP.

Penyusunan LKS harusnya memenuhi syarat-syarat yaitu: syarat didaktik, kons-

truksi, dan teknis antara lain (Darmodjo dan Kaligis, 1992).

a. Syarat-syarat didaktik mengatur tentang penggunaan LKS yang bersifat univer-

sal dapat digunakan dengan baik untuk siswa yang lamban atau yang pandai.

LKS lebih menekankan pada proses untuk menemukan konsep, dan yang ter-

penting dalam LKS ada variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan

siswa. LKS diharapkan mengutamakan pada pengembangan kemampuan ko-

munikasi sosial, emosional, moral, dan estetika. Pengalaman belajar siswa di-

tentukan oleh tujuan pengembangan pribadi siswa (intelektual, emosional dan

sebagainya), bukan ditentukan oleh materi bahan pelajaran.

b. Syarat konstruksi berhubungan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat,

kosa kata, tingkat kesukaran, dan kejelasan dalam LKS;

c. Syarat teknis menekankan pada tulisan, gambar, penampilan dalam LKS

1. tulisan

Menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf latin atau romawi,

menggunakan 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,

mengusahakan agar perbandingan besarnya huruf dengan besarnya gambar

serasi.

2. gambar

Gambar yang baik untuk LKS adalah yang dapat menyampaikan pesan/isi
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dari gambar tersebut secara efektif kepada penguna LKS serta isi atau pesan

dari gambar itu secara keseluruhan.

3. 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 gam-

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

Jadi yang baik adalah LKS yang memiliki kombinasi antara gambar dan tuli-

san.

C. Pendekatan Saintifik

Pendekatan saintifik berkaitan erat dengan metode saintifik.  Metode saintifik

(ilmiah) pada umumnya melibatkan kegiatan pengamatan atau obervasi yang

dibutuhkan untuk perumusan hipotesis atau pengumpulan data.  Metode ilmiah

pada umumnya dilandasi dengan pemaparan data yang diperoleh melalui peng-

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

dengan kegiatan memperoleh informasi dari berbagai sumber (Sani, 2014).

Pada hakikatnya, sebuah proses pembelajaran yang dilakukan di kelas-kelas bisa

kita dipadankan  sebagai sebuah proses ilmiah. Oleh sebab itulah, dalam Kuriku-

lum 2013 diamanatkan tentang apa sebenarnya esensi dari pendekatan saintifik pa-

da kegiatan pembelajaran. Ada sebuah keyakinan bahwa pendekatan ilmiah me-

rupakan sebentuk titian emas perkembangan dan pengembangan sikap (ranah
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afektif), keterampilan (ranah psikomotorik), dan pengetahuan (ranah kognitif)

siswa.

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), sebagaimana tercantum dalam Gambar 1

dan Tabel 1.

Gambar 1. Lima tahapan dalam pendekatan saintifik

Tabel 1. Deskripsi langkah dalam pembelajaran saintifik

Langkah Pembelajaran Bentuk Hasil Belajar
Mengamati (observing) adalah

mengamati dengan indra (membaca,

mendengar, menyimak, melihat,

menonton, dan sebagainya) dengan atau

tanpa alat

perhatian pada waktu mengamati suatu

objek/membaca suatu tulisan/mendengar

suatu penjelasan, catatan yang dibuat

tentang yang diamati, kesabaran, waktu (on

task) yang digunakan untuk mengamati

Menanya (questioning) adalah membuat

dan mengajukan pertanyaan, tanya jawab,

berdiskusi tentang informasi yang belum

dipahami, informasi tambahan yang ingin

diketahui, atau sebagai klarifikasi.

jenis, kualitas, dan jumlah

pertanyaan yang diajukan peserta didik

(pertanyaan faktual, konseptual,

prosedural, dan hipotetik)

Mengamati Menanya Mencoba Menalar Menyimpulkan



17

Mengumpulkan informasi/mencoba

(experimenting) adalah mengeksplorasi,

mencoba, berdiskusi, mendemonstrasikan,

meniru bentuk/gerak, melakukan eksperi-

men, membaca sumber lain selain buku

teks mengumpulkan data dari nara sumber

melalui angket, wawancara, dan memodi-

fikasi/ menambahi/mengembangkan

jumlah dan kualitas

sumber yang dikaji/digunakan, kelengkapan

informasi, validitas informasi yang

dikumpulkan, dan instrumen/alat yang

digunakan untuk mengumpulkan data.

Menalar/Mengasosiasi (associating)

mengolah informasi yang sudah dikum-

pulkan, menganalisis data dalam bentuk

membuat kategori, mengasosiasi atau

menghubungkan fenomena/informasi

yang terkait dalam rangka menemukan

suatu pola, dan menyimpulkan.

Mengembangkan interpretasi, argumentasi

dan kesimpulan mengenai keterkaitan

informasi dari dua fakta/konsep, interpretasi

argumentasi dan kesimpulan mengenai

keterkaitan lebih dari dua fakta/konsep

/teori, menyintesis dan argumentasi serta

kesimpulan keterkaitan antarberbagai jenis

fakta/konsep/teori/ pendapat;

mengembangkan interpretasi, struktur baru,

argumentasi, dan kesimpulan yang

menunjukkan hubungan fakta/konsep/teori

dari dua sumber atau lebih yang tidak

bertentangan; mengembangkan interpretasi,

struktur baru, argumentasi dan kesimpulan

dari konsep/teori/penda-pat yang berbeda

dari berbagai jenis sumber

Mengomunikasikan

(communicating) adalah menyajikan

laporan dalam bentuk bagan, diagram,

atau grafik; menyusun laporan tertulis;

dan menyajikan laporan meliputi proses,

hasil, dan kesimpulan secara lisan

menyajikan hasil kajian

(dari mengamati sampai menalar) dalam

bentuk tulisan, grafis, media elektronik,

multi media dan lain-lain

(Tim Penyusun, 2014).
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1.Mengamati (Observing)

Mengamati ialah melakukan pengumpulan data tentang fenomena atau peristiwa

dengan menggunakan inderanya. Metode mengamati mengutamakan kebermak-

naan proses pembelajaran (meaningfull learning). Metode ini memiliki keung-

gulan tertentu, seperti menyajikan objek secara nyata sehingga siswa senang dan

tertantang.  Dengan metode observasi siswa menemukan fakta bahwa ada hubung-

an antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh

guru. Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan bervariasi ke-

sempatan siswa untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat, menyi-

mak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan pe-

ngamatan, melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, mendengar)

hal yang penting dari suatu benda atau objek. Kegiatan mengamati dalam pembe-

lajaran dilakukan dengan menempuh langkah-langkah seperti berikut:

a. Menentukan objek yang akan di observasi.

b. Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan di

observasi.

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 mengum-

pulkan data agar berjalan mudah dan lancar.

f. Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi, seperti meng-

gunakan buku catatan, kamera, tape recorder, video perekam, dan alat-alat tulis

lainnya.

Selama proses pembelajaran, siswa dapat melakukan observasi dengan dua cara
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pelibatan diri. Kedua cara pelibatan yang dimaksud yaitu observasi ber-struktur

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 mem-buat catatan, rekaman, atau

mengingat dalam memori secara spontan atas subjek, objek, atau situasi yang

diobservasi.

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.

c. Guru dan siswa perlu memahami apa yang hendak dicatat, direkam, dan
sejenisnya, serta bagaimana membuat catatan atas perolehan observasi.

2. Menanya (Questioning)

Dalam kegiatan menanya, guru membuka kesempatan secara luas kepada siswa

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

kegiatan mengamati. Guru perlu membimbing siswa untuk dapat mengajukan per-

tanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan hasil pengamatan objek yang kon-

kret sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau

pun hal lain yang lebih abstrak. Pertanyaan tersebut dapat bersifat faktual sampai
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kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik. Dari situasi di mana siswa dilatih me-

ngajukan pertanyaan oleh guru, siswa tersebut masih memerlukan bantuan guru

untuk mengajukan pertanyaan sampai ke tingkat di mana siswa mampu mengaju-

kan pertanyaan secara mandiri. Melalui kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin

tahu siswa. Siswa yang semakin terlatih dalam bertanya maka rasa ingin tahunya

semakin dapat dikembangkan. 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 memiliki 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.

3. Mencoba (Experimenting)

Tindak lanjut dari menanya adalah mencoba. Dalam hal ini, siswa menggali
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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, peserta siswa me-

mahami konsep-konsep IPA dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.Siswa

pun harus memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan

tentang alam sekitar, serta mampu menggunakan 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,

meng-analisis, dan menyajikan data; (6) menarik simpulan atas hasil percobaan;

dan (7) membuat laporan dan mengkomunikasikan hasil percobaan.

4. Menalar (Associating)

Kemampuan mengolah informasi melalui penalaran dan berpikir rasional merupa-

kan kompetensi penting yang harus dimiliki oleh siswa. Informasi yang diperoleh
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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 (Communicating)

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 mengamatisampai menalar dalam bentuk tulisan, grafis, media

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

bentuk bagan, diagram, ataugrafik;  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 siswatersebut (Sani, 2014).

Proses pembelajaran dengan berbasis pendekatan saintifik harus dipandu dengan

kaidah-kaidah pendekatan saintifik. Pendekatan ini bercirikan penonjolan di-

mensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang
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suatu kebenaran.  Dengan demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan de-

ngan dipandu 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 logi.

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

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

5. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan,
dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam
merespon materi pembelajaran.

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, pe-

ngetahuan, dan keterampilan. 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. Pada penelitian ini yang akan dijadikan tolak ukur adalah

kemampuan berpikir kreatif (Tim Penyusun, 2013).

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”.
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D. Analisis Konsep

Konsep dapat diartikan sebagai ide atau gagasan. Oleh karena itu, analisis kon-

sep merupakan suatu ide atau gagasan yang dikembangkan untuk membantu

guru dalam mengajarkan suatu materi. Analisis konsep terdiri dari urutan-

urutan pengajaran. Markle dan Tieman serta Klausemer dkk. mengatakan bahwa

urutan-urutan pengajaran dalam suatu analisis konsep adalah menentukan nama

atau label konsep, definisi konsep, jenis konsep, atribut kritis, atribut variabel, po-

sisi konsep, contoh, dan non contoh (Herron, 1977).

Dalam penelitian ini dibuat analisis konsep mengenai materi koloid yang

ditunjukkan pada lampiran 3.



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan LKS berbasis pendekatan

saintifik.  Pengembangan LKS ini menggunakan desain penelitian dan pe-

ngembangan (Research and Development) menurut Sukmadinata (2011).

Menurut Borg dkk, (Sukmadinata, 2011), terdapat sepuluh langkah dalam pelak-

sanaan  penelitian dan pengembangan, meliputi (1) penelitian dan pengumpulan

informasi (research and information collecting) yang meliputi pengukuran kebu-

tuhan, studi literatur, studi lapangan, dan pertimbangan dari segi nilai, (2) peren-

canaan (planning) dengan menyusun rencana penelitian yang meliputi kemam-

puan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan yang hendak

dicapai, desain penelitian, dan kemugkinan pengujian dalam lingkup yang ter-

batas, (3) pengembangan draf produk (develop preliminary form of product) meli-

puti pengembangan bahan pengembanagan bahan pembelajaran, proses pembe-

lajaran, dan instrumen evaluasi,  (4) uji coba lapangan awal (preliminary field

testing) melakukan uji coba di lapangan pada 1 sampai 3 sekolah dengan 6 sampai

12 subjek uji coba (guru) dan selama uji coba diadakan pengamatan, wawancara,

dan pengedaran angket, (5) merevisi hasil uji coba (main product revision) dengan

memperbaiki atau menyempurnakan hasil uji coba, (6) uji coba lapangan (main
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field testing) dengan melakukan uji coba secara lebih luas pada 5 sampai 15 seko-

lah dengan 30 sampai 100 subjek uji coba, (7) penyempurnaan produk hasil uji

lapangan (operational product revision) dengan menyempurnakan produk hasil

uji lapangan, (8) uji  pelaksanaan lapangan (operational field testing) pengujian

dilakukan melalui pengisian angket, wawancara, dan observasi terhadap 10

sampai 30 sekolah melibatkan 40 sampai 200  subjek (9) penyempurnaan produk

akhir (final product revision), penyempurnaan didasarkan dari uji pelaksanaan

lapangan, dan  (10) diseminasi dan implementasi (dissemination and implement-

tation) dengan melaporkan hasilnya dalam pertemuan profesioanal dan dalam

jurnal.

Tahapan pengembangan yang dilakukan sampai uji coba lapangan awal dan revisi

hasil uji coba lapangan awal.  Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan

keahlian peneliti untuk melakukan tahap-tahap selanjutnya. Produk yang di-

hasilkan dari pengembangan ini adalah LKS berbasis pendekatan saintifik.

B. Subjek dan Lokasi Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pengembangan LKS  untuk  bahasan materi koloid

berbasis pendekatan saintifik. Lokasi pada studi pendahuluan dilakukan pada

SMAN 3 Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara, MAN Lampung Utara, MAN

Lampung Selatan dan SMK Hampar Baiduri di Kabupaten Lampung Selatan.

Sedangkan, untuk lokasi pengembangan di Universitas Lampung. Lokasi untuk

uji coba lapangan awal di MAN Lampung Utara.
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C. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada pengembangan ini berasal dari guru dan siswa yang didapatkan

pada studi pendahuluan dan tahap uji coba lapangan awal. Pada tahap studi pen-

dahuluan, data diperoleh dari penyebaran angket dengan 4 guru kimia dan

penyebaran angket 20 siswa kelas XI SMA mengenai pembelajaran kimia khusus-

nya pada pokok materi sistem koloid. Guru dan siswa tersebut dari SMAN 3

Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara, MAN Lampung Utara, MAN Lampung

Selatan dan SMK Hampar Baiduri di Kabupaten Lampung selatan. Pada tahap uji

coba terbatas, data diperoleh dari 1 guru kimia dan 10 siswa kelas XI di MAN

Lampung Utara.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat yang berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan sesuatu.

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan oleh pengumpul

data untuk melaksanakan tugasnya mengumpulkan data (Arikunto, 2010). Instru-

men  yang digunakan oleh peneliti adalah angket pada analisis kebutuhan,

instrumen kontruksi, kesesuain isi, kemenarikan dan keterbacaan. Pada tahap uji

coba lapangan awal instrumen penelitian yang digunakan berupa angket.  Angket

yang digunakan berupa daftar tulisan pertanyaan/pernyataan yang harus dijawab

responden .

Adapun penjelasan dari instrumen yang digunakan oleh peniliti adalah:

a. Instrumen pada studi pendahuluan

Pada studi pendahuluan ini menggunakan instrumen berupa angket untuk siswa

dan guru. Angket dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi
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mengenai LKS yang digunakan oleh beberapa sekolah yang bersangkutan.

Angket ini juga digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kelebihan dan

kekurangan LKS yang sudah beredar di sekolah sehingga menjadi referensi dalam

mengembangkan LKS berbasis pendekatan saintifik.

b. Instrumen untuk validasi ahli

1. angket uji kesesuaian isi LKS

Instumen ini digunakan untuk menguji kesesuaian isi LKS yang dikembangkan

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

pencapaian kompetensi dengan KI-KD, dan kesesuaian pembelajaran dengan pen-

dekatan saintifik. Hasil pengisian angket validasi kesesuaian isi ini akan berfung-

si sebagai referensi dalam pengembangan dan revisi pengembangan LKS.

Instrumen ini dilengkapi dengan kolom tanggapan/saran .

2. angket uji kontruksi LKS

Instrumen ini digunakan untuk menguji kontruksi LKS yang dikembangkan yaitu

konstruksi LKS sesuai dengan langkah-langkah pendekatan ilmiah. Hasil pengi-

sian angket validasi konstruksi instrumen ini berfungsi sebagai referensi dalam

pengembangan dan revisi LKS yang dikembangkan.  Instrumen ini dilengkapi

dengan kolom tanggapan/saran.

3. angket uji keterbacaan LKS

Instrumen ini digunakan untuk menguji keterbacaan LKS yang dikembangkan

dengan ukuran huruf, variasi bentuk huruf, kejelasan tulisan, dan perpaduan

warna tulisan. Hasil pengisian angket validasi keterbacaan instrumen ini berfung-

si sebagai referensi dalam pengembangan dan revisi LKS yang dikembangkan.

Instrumen ini dilengkapi dengan kolom tanggapan/saran
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4. angket uji kemenarikan LKS

Instumen ini digunakan untuk menguji kemenarikan LKS berbasis pendekatan

saintifik yang meliputi desain tampilan LKS, seperti ukuran huruf, variasi 32

bentuk huruf, tata letak gambar dengan tulisan, perpaduan warna, tampilan gam-

bar, dan lain lain. Hasil pengisian angket validasi kemenarikan  instrumen ini

berfungsi sebagai referensi dalam pengembangan dan revisi LKS yang dikem-

bangkan.  Instrumen ini dilengkapi dengan kolom tanggapan/saran.

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 yang ahli dibidangnya untuk memvalidasinya.

c. Instrumen untuk uji coba lapangan awal

1. angket uji kesesuaian isi LKS

Instumen ini digunakan untuk menguji kesesuaian isi LKS yang dikembangkan

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

pencapaian kompetensi dengan KI-KD, dan kesesuaian pembelajaran dengan pen-

dekatan saintifik. Hasil pengisian angket validasi kesesuaian isi ini akan berfung-

si sebagai referensi dalam pengembangan dan revisi pengembangan LKS.

Instrumen ini dilengkapi dengan kolom tanggapan/saran .
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2. angket uji keterbacaan LKS

Instrumen ini digunakan untuk menguji keterbacaan LKS yang dikembangkan

dengan ukuran huruf, variasi bentuk huruf, kejelasan tulisan, dan perpaduan

warna tulisan. Hasil pengisian angket validasi keterbacaan instrumen ini berfung-

si sebagai referensi dalam pengembangan dan revisi LKS yang dikembangkan.

Instrumen ini dilengkapi dengan kolom tanggapan/saran

3. angket uji kemenarikan LKS

Instumen ini digunakan untuk menguji kemenarikan LKS berbasis pendekatan

saintifik yang meliputi desain tampilan LKS, seperti ukuran huruf, variasi 32

bentuk huruf, tata letak gambar dengan tulisan, perpaduan warna, tampilan gam-

bar, dan lain lain. Hasil pengisian angket validasi kemenarikan  instrumen ini

berfungsi sebagai referensi dalam pengembangan dan revisi LKS yang dikem-

bangkan.  Instrumen ini dilengkapi dengan kolom tanggapan/saran.

E. Alur Pelaksanaan Penelitian

Adapun tahapan dari pengembangan LKS ini dapat dilihat dari Gambar 1.

Berdasarkan alur penelitian, maka dapat dijelaskan langkah-langkah yang

dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut:

1.  Penelitian dan pengumpulan informasi

Tahap penelitian dan pengumpulan informasi disebut analisis kebutuhan. Tujuan

dari penelitian dan pengumpulan data/ informasi adalah menghimpun data tentang

kondisi LKS yang ada sebagai patokan / acuan  perbandingan untuk produk yang

akan dikembangkan. Tahap penelitian dan pengumpulan informasi terdiri dari

studi literatur dan studi pendahuluan, sebagai berikut:
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a) studi literatur

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 materi koloid yang

terdapat pada kurikulum 2013. Selanjutnya, menganalisis LKS yang beredar di

pasaran dan LKS dari penelitian terdahulu tentang pengembangan LKS pada ma-

teri koloid. Analisis yang dilakukan meliputi identifikasi kelebihan dan kekura-

ngan LKS tersebut. Hal ini menjadi acuan untuk mengembangkan LKS berbasis

pendekatan saintifik pada materi sistem koloid.

b) studi pendahuluan

Studi pendahuluan merupakan penelitian lapangan guna menganalisis kebutuhan

belajar siswa berupa LKS yang mendukung proses pembelajaran. Studi pendahu-

luan dilakukan pada SMAN 3 Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara, MAN

Lampung Utara, MAN Lampung Selatan dan SMK Hampar Baiduri di Kabupaten

Lampung Selatan. Instrumen yang digunakan adalah lembar angket yang

dilakukan terhadap 4 guru kimia yang mengajar di kelas XI dan 20 siswa kelas

XI.  Penyebaran angket ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui LKS

seperti apa yang digunakan dalam mendukung proses pembelajaran. Penyebaran

angket ini juga digunakan untuk mengidentifikasi LKS pada materi sistem koloid

yang telah digunakan di SMA tersebut. Sama halnya seperti studi kepustakaan,

yang diidentifikasi adalah kelebihan dan kekurangan yang ada di LKS tersebut.
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Gambar 2. Alur pengembangan LKS berbasis pendekatan saintifik

Penelitian dan Pengumpulan Informasi

Studi Literatur Studi Pendahuluan

 Analisis SK dan KD
 Pembuatan Analisis Konsep
 Analisis literatur LKS

 Penyebaran angket guru kimia dan siswa kelas XI
di 4 SMA di Kabupaten Lampung Utara dan
Kabupaten Lampung Selatan mengenai
penggunaan LKs dalam proses pembelajaran
materi koloid.

 Analisis LKS yang digunakan oleh guru dan siswa

Rancangan Pengembangan Produk

Pengembangan Draf Kasar

Penyusunan Draf Kasar LKS Koloid Berbasis Pendekatan Saintifik

Validasi Ahli

Revisi LKS Hasil Validasi

LKS Berbasis Pendekatan Saintifik Revisi (Produk Awal)

Uji Coba Lapangan Awal

Revisi LKS Hasil Uji Coba

Hasil Revisi LKS Uji Coba
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2.  Perencanaan Produk

Perecanaan meliputi rancangan produk yang akan dihasilkan serta proses pengem-

bangan. Tujuan dari pengguna produk LKS ini sebagai berikut (1) sebagai media

yang efektif dalam proses pembelajaran di kelas;  (2) untuk menambah minat

belajar siswa dan melatih keterampilan berfikir siswa;  (3) sebagai referensi bagi

guru dalam menyusun dan mengembangkan LKS berbasis pendekatan saintifik

yang baik, pengguna produk ini adalah guru dan siswa.  Komponen-komponen

produk ini dibagi menjadi tiga yaitu (1) bagian pendahuluan terdiri dari cover

depan, kata pengantar, daftar isi, lembar KI-KD, indikator, dan petunjuk umum

penggunaan LKS;  (2) bagian isi terdiri dari identitas LKS, tahap mengamati,

menanya, mencoba, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan ;  (3) bagian

penutup terdiri dari daftar pustaka dan cover belakang LKS.

3.  Pengembangan produk awal

Berdasarkan rancangan LKS yang telah dibuat, maka dirumuskan produk awal

yang berisfat tentatif. Produk awal yang bersifat draf kasar ini akan disusun se-

lengkap dan sesempurna mungkin.  Draf dan produk awal dikembangkan oleh

para pengembang bekerja sama atau dengan bantuan para ahli. Hal ini diperlukan

untuk melihat kelayakan produk.

Langkah pertama pada pengembangan produk ini adalah menyusun LKS materi

koloid berbasis pendekatan saintifik.  LKS yang dikembangkan tersebut  terdiri

dari bagian pendahuluan meliputi cover luar, cover dalam , kata pengantar, daftar

isi, lembar KI-KD, indikator, dan petunjuk umum penggunaan LKS; bagian isi

terdiri dari identitas LKS, tahap mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasikan
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dan mengkomunikasikan ; dan bagian penutup terdiri dari daftar pustaka dan

cover belakang LKS.  Pengembangan LKS tersebut harus didasarkan berdasarkan

beberapa aspek seperti kriteria LKS yang baik dan penyesuaian LKS dengan

materi pembelajaran.  Selanjutnya, dilakukan penyusunan instrument untuk

validasi ahli berupa angket validasi kesesuaian isi, konstruksi, keterbacaan, dan

kemanarikan.  Angket yang disusun kemudian divalidasi oleh dosen P.Kimia yang

ahli dibidangnya.  Tujuannya untuk mengetahui kesesuaian isi angket dengan

rumusan masalah penelitian.

Setelah menyelesaikan penyusunan LKS maka akan dilakukan validasi oleh vali-

dator dengan pemberian angket beserta produk.  Validasi produk dapat  dilakukan

dengan menghadirkan beberapa pakar atau tenaga  ahli yang sudah berpengalam-

an untuk menanggapi produk baru yang telah dirancang.

4.  Uji coba lapangan awal

Setelah dihasilkan LKS berbasis pendekatan saintifik yang telah divalidasi oleh

ahli dan telah dilakukan revisi, maka dilakukan uji coba produk lapangan awal

terbatas di MAN Lampung Utara untuk mengevaluasi kelengkapan materi,

kesesuaian materi dengan kompetensi dasar, dan sistematika materi. Hasil uji

coba produk digunakan untuk mengevaluasi desain produk, kualitas produk,

kemenarikan dan keterbacaan. LKS berbasis pendekatan saintifik diuji cobakan

pada siswa kelas XI dan 1 guru kimia di MAN Lampung Utara. Teknik uji ini

menggunakan angket respon guru dan angket respon siswa. Dengan mengguna-

kan prosedur sebagai berikut:
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1. Pengujian kesesuaian isi, keterbacaan, dan kemenarikan LKS berbasis

pendekatan saintifik pada guru

a) Memperlihatkan produk hasil pengembangan LKS berbasis pendekatan

saintifik kepada guru.

b) Guru mengisi angket uji coba terbatas terhadap aspek kesesuaian isi LKS

berbasis pendekatan saintifik, lalu memberi kritik dan saran mengenai

kesesuaian isi LKS dengan KI-KD untuk mengetahui respon guru mengenai

kesesuaian isi LKS tersebut.

c) Guru mengisi angket uji coba terbatas aspek keterbacaan untuk mengetahui

respon guru mengenai keterbacaan LKS tersebut.

d) Guru mengisi angket uji coba terbatas aspek kemenarikan untuk mengetahui

respon guru mengenai kemenarikan LKS tersebut.

2. Pengujian keterbacaan dan kemenarikan LKS berbasis pendekatan saintifik

pada siswa

a) Memperlihatkan produk hasil pengembangan LKS berbasis pendekatan

saintifik kepada siswa.

b) Siswa membaca dan mempelajari LKS berbasis pendekatan saintifik.

c) Siswa mengisi angket tentang aspek keterbacaan dan kemenarikan LKS ber-

basis pendekatan saintifik yang dikembangkan.

d) Siswa mengisi kritik maupun saran terkait LKS berbasis pendekatan  sain-

tifik hasil pengembangan.
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5.  Revisi LKS

Tahap revisi dan penyempurnaan LKS pada materi koloid berbasis pendekatan

saintifik yang dikembangkan.  Tahap revisi ini dilakukan dengan memper-

timbangan hasil validasi oleh validator ahli, respon guru dan respon siswa

terhadap LKS yang dikembangkan. Revisi ini dilakukan sampai diperoleh LKS

berbasis pendekatan saintifik  dengan kualitas tinggi dan sangat tinggi.

F.Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam peneliti-

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

tahui teknik pengumpulan data, maka pengembangan tidak akan memenuhi stan-

dar data yang ditetapkan. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan

data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi

(pengamatan), interview (wawancara), kuosiner (angket), dokumentasi dan

gabungan keempatnya (Sugiyono, 2013).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu kuosiner

(angket). Kuosiner merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi

seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono,

2013). Pada penilitian ini, angket yang digunakan berupa angket dengan jawaban

tertutup yaitu setuju (S) dan tidak setuju (TS) serta ditanggapi dengan memberi

saran pada kolom yang telah disediakan. Pada penelitian ini, pengumpulan data

dilakukan pada tahap studi pendahuluan dan pada tahap pengembangan .
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G. Teknik Analisis

Teknik dalam penelitian ini adalah teknik analisis angket. Teknik analisis angket

konstruksi, kesesuaian , keterbacaan dan kemenarikan LKS berbasis pendekatan

saintifik dilakukan dengan cara:

a. Mengkode atau klasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan jawaban

berdasarkan pertanyaan angket. Dalam pengkodean data ini dibuat buku

kode yang merupakan suatu tabel berisi tentang substansi-substansi yang

hendak diukur, pertanyaan-pertanyaan yang menjadi alat ukur substansi

tersebut serta kode jawaban setiap pertanyaan tersebut dan rumusan

jawabannya.

b. Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan un-

tuk memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban

berdasarkan pertanyaan angket dan banyaknya responden (pengisi angket).

c. Memberi skor jawaban responden.

Penskoran jawaban responden dalam uji konstrukis, uji kesesuaian, uji

keterbacaan dan uji kemenarikan berdasarkan skala Likert.

Tabel 2. Penskoran pada angket uji konstruksi, uji kesesuaian , uji keterbacaan

dan uji kemenarikan untuk setiap pernyataan

Kriteria Jawaban Skor
Ya 1
Tidak 0

(Riduwan, 2012).

d. Mengolah jumlah skor jawaban responden

Pengolahan jumlah skor (S ) jawaban tiap butir pernyataan pada angket
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adalah sebagai berikut:

1) skor untuk pernyataan Ya/Setuju (S)

Skor = 1 x jumlah responden

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

Skor = 0 x jumlah responden

e. Menghitung persentase jawaban angket pada setiap item dengan menggunakan

rumus sebagai berikut:

(Sudjana, 2005)

Keterangan : inJ% = Persentase pilihan jawaban-i pada pengembangan LKS

berbasis pendekatan saintifik pada materi sistem koloid

 iJ = Jumlah responden yang menjawab jawaban-i.

N = Jumlah seluruh responden.

f. Menghitung rata-rata persentase jawaban setiap angket untuk mengetahui

tingkat konstruksi, kesesuaian isi, keterbacaan, dan kemenarikan LKS

berbasis pendekatan saintifik dengan rumus sebagai berikut:

n

X
X in

i


%

% (Sudjana, 2005)

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

LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi sistem
koloid

 inX% = Jumlah persentase tiap butir pertanyaan pada angket

LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi sistem
koloid

n = Jumlah pernyataan

%100%  
N

J
J

i

in
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g. Menafsirkan persentase angket secara keseluruhan dengan menggunakan

tafsiran Arikunto (2010) yang tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Tafsiran skor (persen)

Persentase Kriteria

80,1%-100% Sangat tinggi

60,1%-80% Tinggi

40,1%-60% Sedang

20,1%-40% Rendah

0,0%-20% Sangat rendah



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Telah dikembangkan LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi sistem

koloid sebagai berikut:

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

indikator pencapaian kompetensi

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

dalam membangun konsep materi  koloid secara mandiri.

c. Struktur LKS ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian

isi, dan bagian penutup.Bagian pendahuluan yaitucover luar,cover dalam,

kata pengantar, daftar isi,kompetensi inti - kompetensi dasar, indikator dan

petunjuk umum penggunaan LKS.  Bagian isi terdiri dari 5 kegiatan

belajar.   Bagian penutup yaitu daftar pustaka dan cover belakang.

d. Bagian isi LKSberbasis pendekatan saintifik mengacu untuk melatih

siswa membangun konsep sendiri pada materi sistem koloid dengan

menggunakan pendekatan ilmiah, yaitu mengamati, menanya, mencoba
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atau mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan meng-

komunikasikan,

e. LKS disertai gambar-gambar serta fenomena yang mendukung siswa

dalam proses pembelajaran berdasarkan fakta.

2. Karakteristik LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi sistem koloid

ditentukan dari instrumen aspkek konstruksi dengan persentase 100 %. LKS

ini terdiri dari lima kegiatan, yaitu mengamati, menanya ,mencoba atau

mengumpulkan informasi, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan.

3. Respon guru terhadap LKS hasil pengembangan yang dilihat dari aspek kese-

suaian isi, kemenarikan dan keterbacaan LKS adalah sangat tinggi. Hal ini

ditentukan dari kriteria jawaban guru dengan persentase sebesar 100 %. Hal

ini berarti bahwa LKS hasil pengembangan layak digunakan pada proses

pembelajaran disekolah.

4. Respon siswa terhadap LKS hasil pengembangan yang dilihat dari aspek ke-

menarikan dan keterbacaan adalah sangat tinggi. Hal ini ditentukan dari

kriteria jawaban siswa dengan persentase untuk aspek kemenarikan sebesar 96

% dan aspek keterbacaan sebesar 97,03. Hal ini berarti bahwa LKS hasil

pengembangan layak digunakan pada proses pembelajaran disekolah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dijadikan sebagai bahan

masukan untuk peneliti yang selanjutnya, yaitu penelitian pengembangan LKS

berbasis pendekatan saintifik pada materi sistem koloid hanya dilakukan pada uji
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coba lapangan awal dan revisi hasil uji coba lapangan awal , sehingga diperlukan

pembelajaran untuk menguji kesesuian isi secara luas pada penelitian berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S.  2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Taktik Edisi Revisi.
Rineka Cipta. Jakarta.

Arsyad, A. 2011. Media Pembelajaran. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

________. 2012. Kreatif Menggembangkan Media Pembelajaran. Referensi.
Jakata.

Darmodjo, H. dan Kaligis, J. R. E. 1992. Pendidikan IPA II. Depdikbud. Jakarta.

Djamarah, dan A. Zain . 2000. Strategi Belajar Mengajar. Rineka Cipta. Jakarta.

Fajri, L. K.S. Martini, dan A. Nugroho. 2012. Upaya Peningkatan Proses dan
Hasil Belajar Kimia Materi Koloid Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe
TGT (Teams Games Turnament) Dilengkapi dengan Teka-Teki Silang.
Jurnal Pendidikan Kimia, Vol 1, No.1 hlm 1-8

Herron, J. D., L.L. Cantu, R. Ward, dan V. Srinivasan. 1997. Problem Associated
with Concept Analysis. Science Education. Vol 61 (2): 185 - 199.

Nurulita, A.S. 2012. Efektivitas  Model Pembelajaran Problem Solving Dalam
Meningkatkan Keterampilan Merumuskan Hipotesis Dan Menarik
Kesimpulan Pada Materi Koloid. (Skripsi). Universitas Lampung. Bandar
Lampung.

Prianto dan Harnoko. 1997. Perangkat Pembelajaran. Depdikbud. Jakarta

Riduwan, M.B.A. 2011. Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan
Peneliti Pemula. Alfabeta. Bandung

Rohaeti, E., E. Widjajanti dan R. T. Padmaningrum. 2009. Pengembangan
Lembar Kerja Siswa (LKS) mata pelajaran sains kimia untuk SMP. Jurnal
Inovasi Pendidikan, Vol 10, No.1 hlm 1-11

Sadiman, A.S., R. Rahardjo, A. Haryono dan Rahardjito. 2002. Media Pendidikan
: Pengertian dan Pemanfaatannya. Pustekom Dikbud dan PT.Rajagrafindo
Persada. Jakarta.



_____________________________________. 2011. Media Pendidikan:
Pengertian pengembangan dan pemanfaatannya. Rajawali Press. Jakarta.

Sani, A. R. 2014. Pembelajaran saintifik untuk kurikulum 2013. Bumi Aksara.
Jakarta.

Sanjaya, W. 2008. Perencenaan dan desain sistem pembelajaran. Kencana.
Jakarta.

Santika, N. 2015. Pengembangan LKS Berbasis Pendekatan Saintifik pada Materi
Teori Tumbukan. (Skripsi). Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Setiyadi. 2013. Modul Kimia Untuk SMA/MA . SETI-AJI. Sukoharjo.

Sriyono. 1992. Teknik Belajar Mengajar dalam CBSA. Melton Putra. Jakarta.

Subainar. 2015. Pengembangan LKS Berbasis Pendekatan Saintifik pada Materi
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laju Reaksi. (Skripsi). Universitas
Lampung. Bandar Lampung.

Sudjana, N . 2005. Metode Statistika Edisi Keenam. PT.Tarsit. Bandung

Sugiyono.  2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.  Alfabeta.
Bandung.

Sukmadinata.  2011. Metodologi Penelitian Pendidikan.  Remaja Rosdakarya.
Bandung

Suyanto, S., Paidi dan Wilujeng, I. 2011. Lembar Kerja Siswa (LKS). Makalah
disampaikan dalam acara Pembekalan guru daerah terluar, terluar, dan
tertinggal, Universitas Negeri Yogyakarta, 26 Nopember-6 Desember
2011. Yogyakarta.

Tim Penyusun . 2003. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003.  Depdiknas. Jakarta.

Tim penyusun. 2013. Konsep Pendekatan Ilmiah.  Kemdikbud.  Jakarta.

Tim Penyusun. 2014. Lampiran I Permen Nomor 59 th 2014 Tentang Kurikulum
2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Permendikbud. Jakarta.

Trianto.2011. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif. Prestasi
Pustaka. Jakarta.

Utami, H.N . 2015. Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis Scientific
Appoarch (Pendekatan Ilmiah) pada Materi Sistem Perodik Unsur. (Skripsi).



UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 104 pp.

Waldjinah dan A.D. Rufaida. 2009. PR Kimia Untuk SMA/MA. Intan Parawira.
Klaten


	1. COVER.pdf
	3. ABSTRAK.pdf
	4. COVER DALAM.pdf
	5. PERSETUJUAN.pdf
	7. RIWAYAT HIDUP.pdf
	8. PERSEMBAHAN.pdf
	9. MOTTO.pdf
	10. SANWACANA.pdf
	11 DAFTAR ISI.pdf
	12 DAFTAR TABEL.pdf
	13 DAFTAR GAMBAR.pdf
	BAB I.pdf
	BAB II.pdf
	BAB III .pdf
	BAB IV.pdf
	BAB V.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf

