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ABSTRAK

EFEKTIVITAS MODEL DISCOVERY LEARNING PADA MATERI
KOLOID DALAM MENINGKATAKAN PENGUASAAN

KONSEP DAN KETERAMPILAN
MENYIMPULKAN

Oleh

YESI ELMASARI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas model discovery

learning pada materi koloid dalam meningkatakan penguasaan Konsep dan kete-

rampilan menyimpulkan.  Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas

XI SMA Negeri 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015-2016. Pengambilan

sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling.  Sampel dalam penelitian ini

adalah kelas XI MIPA2 dan MIPA3. Metode pada penelitian ini adalah kuasi

eksperimen deangan Non Equivalent Pretest-Postest Control Grup Design.  Efek-

tivitas model discovery learning ditunjukan oleh perbedaan n-Gain yang signifikan

antara kelas Kontrol dan kelas eksperimen.  Hasil penelitian menunjukan bahwa

rata-rata n-Gain penguasaan konsep pada kelas kontrol dan kelas eksperimen

sebesar 0,41 dan 0,58, sedangkan rata-rata n-Gain keterampilan menyimpulkan

pada kelas kontrol dan kelas eksperimen sebesar 0,56 dan 0,68.  Berdasarkan

pengujian hipotesis, disimpulkan bahwa rata-rata n-Gain penguasaan konsep dan

keterampilan menyimpulkan pada materi koloid dengan menggunakan model

discovery learning lebih tinggi dari pada rata-rata n-Gain penguasaan konsep dan



keterampilan menyimpulkan pada materi koloid dengan pembelajaran konven-

sional.  Hal ini menunjukkan bahwa model discovery learning pada materi koloid

efektif dalam meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan menyimpulkan

siswa.

Kata kunci : discovery learning, koloid, penguasaan konsep dan keterampilan

menyimpulkan
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kimia adalah ilmu yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan

bagaimana gejala-gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, struktur dan

sifat, perubahan, dinamika, dan energetika zat.  Ada tiga hal yang berkaitan deng-

an kimia yang tak terpisahkan, yaitu kimia sebagai produk, kimia sebagai proses

kerja ilmiah dan kimia sebagai sikap.  Kimia sebagai produk menjelaskan penge-

tahuan kimia yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori.  Kimia sebagai

proses menjelaskan bagaimana ditemukannya konsep tersebut, misalnya melalui

eksperimen yang dapat menumbuhkan sikap ilmiah pada siswa. Oleh sebab itu,

pembelajaran kimia harus memperhatikan karakteristik kimia sebagai proses,

produk dan sikap (Tim Penyusun, 2013).

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memi-

liki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang  beriman, produk-

tif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan ber-

masyrakat dunia. Untuk  mencapai tujuan tersebut kurikulum 2013 mengamanat-

kan penggunaan pendekatan ilmiah pada proses pembelajaran. (Tim Penyusun,

2014)
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Pendekatan saintifik (pendekatan ilmiah) meliputi lima pengalaman belajar

sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No. 59/2014, yaitu; mengamati

(observing), menanya (questioning), mngumpukan informasi (experimenting),

menalar/mengasosiasi (associating), dan mengomunikasikan (communication).

(Tim Penyusun, 2014)

Salah satu model pembelajaran yang sesuai pendekatan ilmiah adalah discovery

learning. Model discovery learning berakar dari faham konstruktivis

(konstruktivisme).  Teori konstruktivis ini menyatakan bahwa siswa harus mene-

mukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi

baru, dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak

lagi sesuai (Trianto, 2007). Tahapan pada model discovery Learning yaitu

stimulation (pemberian rangsangan), problem statement (identifikasi masalah),

data collection (pengumpulan data), data processing (pengolahan data),

verification (pembuktian), dan generalization (pengambilan kesimpulan) (Syah,

2004).

Dengan tahapan pada model model discovery learning akan mendorong dan

menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analistis, dan tepat serta mendorong

dan menginspirasi siswa sehingga mampu berpikir hipotetik, mampu memahami,

me-nerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam

merespon materi pembelajaran sehingga hasil belajar melahirkan siswa yang

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif (Tim Penyusun, 2013). Dengan

menggunakan model pembelajaran discovery learning diharapkan siswa

diarahkan pada proses pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa untuk
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memperoleh berbagai keterampilan  yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan

sehari-hari. Salah satu keterampilan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan

sehari-hari dan harus dimiliki oleh siswa setelah mengalami pembelajaran kimia

adalah Keterampilan Proses Sains (KPS).

Keterampilan Proses Sains (KPS) adalah kemampuan siswa untuk menerapkan

metode ilmiah dalam memahami, mengembangkan, dan menemukan ilmu penge-

tahuan. KPS sangat penting bagi siswa sebagai bekal untuk mengembangkan me-

tode ilmiah dalam mengembangkan sains serta diharapkan memperoleh pengeta-

huan baru atau mengembangkan pengetahuan yang dimiliki (Dahar, 1996).

KPS memberikan kesempatan kepada siswa bekerja dengan ilmu pengetahuan,

tidak sekedar menceritakan atau mendengarkan cerita tentang ilmu pengetahuan.

Hal ini menyebabkan siswa menjadi aktif, sehingga siswa dapat memahami fakta

dan konsep ilmu pengetahuan dengan baik. KPS juga membuat siswa menjadi

belajar proses dan produk ilmu pengetahuan sekaligus. KPS terdiri dari keteram-

pilan mengamati, mengelompokkan (mengklasifikasikan), menafsirkan, meramal-

kan, mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, merencanakan percobaan.

Dengan demikian siswa diajak untuk mengetahui dan memahami suatu penge-

tahuan, mulai dari perumusan masalah sampai dengan membuat kesimpulan.

Dengan melatihkan KPS siswa dapat lebih memahami konsep-konsep ilmu sains

terutama kimia (Dimyati, 2009).

Fakta yang terdapat di lapangan bahwa pembelajaran kimia di sekolah belum

sesuai dengan yang diamanatkan oleh kurikulum 2013. Siswa tidak terlibat
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langsung dengan proses ditemukannya konsep-konsep, hukum-hukum, teori, dan

aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menyebabkan KPS siswa rendah

(Firman, 2000).  Fakta ini diperkuat dengan hasil observasi yang dilakuakan di

sekolah yang akan dijadikan tempat penelitian.

SMA N 1 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah unggulan di Bandar

lampung.  Siswa sekolah ini bisa tergolong ke dalam katagori siswa yang pandai.

Hal ini ditunjukan dengan tingginya peminat yang ingin masuk ke SMA 1 Bandar

Lampung dan tingginya nilai tes masuk ke sekolah.  Apabila dilihat dari input sis-

wanya maka mereka tidak banyak menemui kesulitan dalam memahami pokok

bahasan.  Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran

kimia SMA N 1 Bandar Lampung masih banyak siswa yang kurang tertarik dan

belum begitu memahami materi yang diajarkan.  Pada saat proses pembelajaran

berlangsung peran guru masih dominan.  Hal ini menyebabkan siswa selalu me-

nunggu penjelasaan dari guru untuk memahami suatu materi.  Selain itu, terka-

dang siswa juga enggan bertanya pada guru jika ada materi yang belum dime-

ngerti. Dengan pembelajaran yang lebih berpusat pada guru sehingga siswa ku-

rang mendapatkan kesempatan secara aktif  yang menyebakan kurangnya KPS

yang dimiliki siswa.  Hal ini tidak sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan

pada Kurikulum 2013 untuk dimensi keterampilan, yakni siswa diharapkan ber-

tindak aktif dan kreatif selama pembelajran berlangsung. Salah satu KPS yang

harus dimiliki siswa dalam peroses belajar mengajar yaitu keterampilan menyim-

pulkan dan penguasaan konsep. Keterampilan menyimpulkan merupakan aspek

penting dari keterampilan proses sains yang perlu dilatihkan dalam pembelajaran
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kimia disekolah, karena keterampilan ini menuju pada pembuatan kesimpulan

mengenai hasil observasi yang didasarkan atas pengetahuan awal siswa. Menyim-

pulkan dapat diartikan sebagai suatu keterampilan untuk memutuskan keadaan

suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta, konsep dan prinsip yang diketahui

(Indrawati, 2010). Penguasaan konsep adalah proses penyerapan ilmu penge-

tahuan oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung, dengan memiliki

penguasaan konsep, peserta didik akan mampu mengartikan dan menganalisis

ilmu pengetahuan yang diperoleh dari fakta dan pengalaman yang pada akhirnya

siswa akan memperoleh prinsip hukum dari suatu teori (Djamarah dan Zain, 2002)

Salah satu KD yang harus dikuasai siswa pada kelas XI semester genap adalah

KD 3.15, yaitu menganalisis peran koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-

sifatnya serta KD 4.15 Mengajukan ide atau gagasan untuk memodifikasi pem-

buatan koloid berdasarkan pengalaman membuat beberapa jenis koloid. KD 3.15

dan 4.15 merupakan KD untuk materi koloid yang mana pada penelitian kali akan

menguji penguasaan konsep dan kemempuan menyimpulkan siswa.

Hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji penerapan model pembelajaran

discovery learning antara lain; (1) Luthfia (2014) yang meneliti pembelajaran ke-

setimbangan kimia dengan menggunakan model discovery learning untuk me-

ningkatkan keterampilan mengevaluasi, dari analisis n-Gain menunjukkan bahwa

peningkatan keterampilan mengevaluasi dengan model pembelajaran discovery

learning lebih tinggi jika dibandingkan dengan pembelajaran konvensional.

(2) Diah (2015) yaitu meneliti pembelajaran materi kesetimbangan kimia dengan

menggunakan model discovery learning untuk meningkatkan keterampilan
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elaborasi siswa, dari analisis n-Gain menunjukkan bahwa peningkatan keteram-

pilan elaborasi siswa dengan model pembelajaran discovery learning lebih tinggi

jika dibandingkan dengan pembelajaran konvensional.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dilakukan penelitian dengan

judul “Efektifitas Model Discovery Learning Pada Materi Koloid.

Dalam Meningkatkan Penguasaan Konsep Dan Keterampilan Menyimpulkan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah

dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah model pembelajaran discovery learning efektif dalam

meningkatkan penguasaan konsep siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 1

Bandar Lampung ?

2. Bagaimanakah model pembelajaran discovery learning efektif dalam

meningkatkan keterampilan menyimpulkan siswa kelas XI MIPA SMA

Negeri 1 Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran discovery learning

pada materi koloid dalam meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan

menyimpulkan pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Bandar Lampung .
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D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi siswa

Dengan diterapkannya model pembelajaran discovery learning dalam ke-

giatan belajar mengajar maka siswa mendapatkan suasana belajar yang

berbeda  dan memaksimalkan penguasaan konsep dan keterampilan menyim-

pulkan pada materi koloid.

2. Bagi guru

Model pembelajaran discovery learning sebagai salah satu alternatif  yang

dapat digunakan oleh guru untuk memilih model pembelajaran sehingga

dapat mengoptimalkan hasil belajar .

3. Bagi Sekolah

Model pembelajaran discovery learning diharapkan dapat dijadikan masukan

dalam usaha meningkatkan mutu proses pembelajaran dan hasil belajar dalam

mata pelajaran kimia di sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Efektivitas pembelajaran merupakan sesuatu ukuran yang memiliki pengaruh

atau akibat yang ditimbulkan dan berhubungan dengan tingkat keberhasilan

dari suatu proses pembelajaran.  Pembelajaran dikatakan efektif

meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan menyimpulkan siswa

apabila menunjukkan perbedaaan N-gain yang signifikan antara kelas

eksperimen dan kelas kontrol.
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2. Model discovery learning terdiri dari 6 tahap yaitu stimulation (pemberian

rangsangan), problem statement (identifikasi masalah), data collection

(pengumpulan data), data processing (pengolahan data), verification

(pembuktian), dan generalization (pengambilan kesimpulan) (Syah, 2004).

3. Keterampilan Proses Sains (KPS) adalah kemampuan siswa untuk mene-

rapkan metode ilmiah dalam memahami, mengembangkan, dan menemukan

ilmu pengetahuan. KPS sangat penting bagi siswa sebagai bekal untuk me-

ngebangkan metode ilmiah dalam mengembangkan sains serta diharapkan

memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang

dimiliki (Dahar, 1996).

4. Keterampilan menyimpulkan merupakan suatu keterampilan untuk memu-

tuskan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta, konsep dan

prinsip yang diketahui (Indrawati, 2010).

5. Penguasaan konsep adalah proses penyerapan ilmu pengetahuan oleh siswa

selama proses pembelajaran berlangsung, dengan memiliki penguasaan

konsep, peserta didik akan mampu mengartikan dan menganalisis ilmu

pengetahuan yang diperoleh dari fakta dan pengalaman yang pada akhirnya

siswa akan memperoleh prinsip hukum dari suatu teori (Djamarah dan Zain,

2002).
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pembelajaran Konstruktivisme

Belajar merupakan hal pokok dalam proses pendidikan.  Pengertian belajar sudah

banyak dikemukakan oleh para ahli psikologi, termasuk ahli psikologi pendidikan.

Secara sederhana Anthony Robbins dalam Trianto (2007) mendefinisikan belajar

sebagai proses menciptakan hubungan antara sesuatu (pengetahuan) yang sudah

dipahami dan sesuatu (pengetahuan) yang baru.  Dari definisi ini, dimensi belajar

memuat beberapa unsur, yaitu: (1) penciptaan hubungan, (2) sesuatu hal

(pengetahuan) yang sudah dipahami, dan (3) sesuatu (pengetahuan) yang baru.

Dalam makna belajar, di sini bukan berangkat dari sesuatu yang benar-benar be-

lum diketahui (nol), tetapi merupakan keterkaitan dari dua pengetahuan yang su-

dah ada dengan pengetahuan yang baru.

Slavin dalam Trianto (2007) juga mengemukakan definisi belajar sebagai suatu

perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman, dan bukan karena per-

tumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir.

Bahwa antara belajar dan perkembangan sangat erat kaitannya.

Lebih lanjut lagi Slavin dalam Nurhadi dan Senduk (2002) mengemukakan, teori-

teori baru dalam psikologi pendidikan dikelompokkan dalam teori pembelajaran

konstruktivis (constructivist theories of learning).  Teori konstruktivis ini



10

menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan

informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan

merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai.  Bagi siswa agar benar-

benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja

memecahkan masa-lah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, berusaha

dengan susah payah de-ngan ide-ide.

Satu prinsip yang penting dalam psikologi pendidikan menurut teori ini adalah

bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa.  Menu-

rut Nur (Trianto, 2007) siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam be-

naknya. Guru dapat memberikan kesempatan siswa untuk menemukan atau me-

nerapkan ide-ide mereka sendiri.  Guru juga mengajar siswa menjadi sadar dan

secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar.

Prinsip-prinsip konstruktivisme menurut Suparno (1997), antara lain:

1. Pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif;
2. Tekanan dalam proses belajar terletak pada siswa;
3. Mengajar adalah membantu siswa belajar;
4. Tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil akhir;
5. Kurikulum menekankan partisipasi siswa; dan
6. Guru adalah fasilitator.

Menurut Von Glaserfeld dalam Pannen (2001) agar siswa mampu mengkonstruksi

pengetahuan, maka diperlukan:

1. Kemampuan siswa untuk mengingat dan mengungkapkan kembali peng-
alaman.  Kemampuan untuk mengingat dan mengungkapkan kembali
pengalaman sangat penting karena pengetahuan dibentuk berdasarkan
interaksi individu siswa dengan pengalaman-pengalaman tersebut.

2. Kemampuan siswa untuk membandingkan, dan mengambil keputusan
mengenai persamaan dan perbedaan suatu hal.  Kemampuan memban-
dingkan sangat penting agar siswa mampu menarik sifat yang lebih
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umum dari pengalaman-pengalaman khusus serta melihat kesamaan dan
perbedaannya untuk selanjut-nya membuat klasifikasi dan mengkons-
truksi pengetahuannya.

3. Kemampuan siswa untuk lebih menyukai pengalaman yang satu dari
yang lain (selective conscience).  Melalui “suka dan tidak suka” inilah
muncul penilaian siswa terhadap pengalaman, dan menjadi landasan bagi
pembentukan pengetahuannya.

Berdasarkan penjelasaan di atas, pembelajaran konstruktivisme adalah pembelaja-

ran yang berpusat pada siswa.  Guru hanya berperan sebagai fasilitator, artinya

guru hanya sebagai pembimbing pada proses pembelajaran dan siswa yang akan

berperan secara aktif untuk memperoleh pengetahuan baru.  Hal ini sejalan deng-

an penerapan kurikulum 2013 yang pembelajarannya berpusat pada siswa.

B. Model Discovery Learning

Belajar merupakan suatu proses di mana seorang pembelajar mengintegrasikan

pengetahuan baru dengan pengetahuan lama.  Model pembelajaran discovery

learning berakar dari faham konstruktivis (konstruktivisme).  Teori konstruktivis

ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan

informasi kompleks, mengecek informasi baru, dengan aturan-aturan lama dan

merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai (Trianto, 2007).

Salah satu model instruksional kognitif yang sangat berpengaruh ialah model

discovery learning. Bruner dalam Abruscato (2010) Bruner telah mengembangka

discovery Learning yang berdasarkan kepada pandangan belajar kognitif tentang

pembelajaran dan prinsip-prinsip konstruktifis.
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Berikut adalah teori Bruner tentang discovery Learning:

Teachers needs to provide children with experiences to help them
discover underlying ideas, concepts, and patterns.  Bruner is proponent
of inductive thinking, or going from the specific to the general.  You are
using inductive thinking when you get an idea from one experience that
you use in another situation.  Bruners believes that children are able to
grasp any concept, provide it is approached a manner appropiate for
their particular grade level.  Therefore, teachers should encourage
children to handle increasingly complex challenge (Abruscato, 2010).

Guru harus memberikan siswa berbagai pengalaman untuk membantunya mene-

mukan ide, konsep, dan pola.  Teori Bruner merupakan pendukung teori berpikir

secara induktif, atau di mana cara berpikirnya dari spesifik menuju umum.  Ketika

kamu mendapatkan ide dari suatu eksperimen di situlah kamu menggunakan ber-

pikir secara induktif dan kamu dapat menggunakannya pada situasi yang lain.

Bruner percaya bahwa siswa dapat memahami konsep dengan pendekatan yang

sesuai dengan tingkatan mereka.  Oleh karena itu guru-guru sebaiknya memotifasi

siswa untuk mengatasi tantangan yang semakin rumit.

Discovery learning merupakan dasar dari inkuiri dengan konstruktivis sebagai

landasan dalam memacahkan masalah, di mana siswa menggunakan pengetahuan

yang sudah ada sebelumnya untuk menarik fakta dan menghubungkannya dengan

informasi baru.  Di dalam ilmu sains siswa belajar menemukan sesuatu atau siswa

tidak mengetahui ilmu tersebut (Kaplan, 1981). Siswa berinteraksi langsung de-

ngan lingkungan melalui penyelidikan, memanipulasi objek , dan melakukan

eksperimen.

Bruner menyarankan agar siswa-siswa hendaknya belajar melalui berpartisipasi

aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip untuk memperoleh pengalaman,
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dan melakukan eksperimen serta mengizinkan mereka untuk menemukan prinsip-

prinsip itu sendiri.  Discovery terjadi apabila siswa terlibat secara aktif dalam

menggunakan mentalnya agar memperoleh pengalaman, sehingga memungkinkan

untuk menemukan konsep atau prinsip.  Proses-proses mental itu melibatkan peru-

musan masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, melaksanakan ek-

sperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan.

Di samping itu juga diperlukan sikap obyektif, jujur, hasrat ingin tahu, dan

terbuka.

Leonard dan Irving (1981 ) menyatakan pendapatnya bahwa dalam mengajar de-

ngan discovery learning guru sebagai petunjuk atau fasilitator bukan diktator.  Se-

bagai fasilitator guru harus mencoba mengangkat masalah yanag akan membuat

siswa tertarik untuk memecahkannya, serta membantu mereka menjelaskan ma-

salah, mencari fakta, dan memberikan kesimpulan.

J.Richard dalam Rostiyah (2001) mengemukakan bahwa discovery learning ialah

suatu cara mengajar yang melibatkan siswa dalam proses kegiatan mental melalai

tukar pendapat, diskusi, membaca sendiri, mencoba sendiri agar anak dapat bela-

jar sendiri.  Joseph Abruscuto dan Donald A Derosa mengatakan.  “Discovery

simply means coming to know something you didn’t know before”. Discovery

adalah kamu mengetahui sesuatu hal yang baru yang sebelumnya kamu belum

mengetahuinya, discovery learning terjadi ketika siswa mendapat informasi baru

tentang bagaimana memecahkan masalah yang mereka hadapi dan ini merupakan

pengalaman yang bersifat pribadi.
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Menurut Bell (1978) belajar penemuan adalah belajar yang terjadi sebagai hasil

dari siswa memanipulasi, membuat struktur dan mentransformasikan informasi

sedemikian sehingga ia menemukan informasi baru. Dalam belajar penemuan, sis-

wa dapat membuat perkiraan, merumuskan suatu hipotesis dan menemukan ke-

benaran dengan menggunakan prose induktif atau proses dedukatif, melakukan

observasi dan membuat ekstrapolasi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran discovery

learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif de-

ngan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan

setia dan tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan siswa. Dengan

belajar penemuan, anak juga bisa belajar berfikir analisis dan mencoba memecah-

kan sendiri problem yang dihadapi. Kebiasaan ini akan di transfer dalam kehidup-

an bermasyarakat.

Bell (1978) mengemukakan beberapa tujuan spesifik dari pembelajaran dengan

penemuan, yakni sebagai berikut:

1. Dalam penemuan siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif
dalam pembelajaran. Kenyataan menunjukan bahwa partisipasi banyak
siswa dalam pembelajaran meningkat ketika penemuan digunakan.

2. Melalui pembelajaran dengan penemuan, siswa belajar menemukan pola
dalam situasi konkrit maupun abstrak, juga siswa banyak meramalkan
(extrapolate) informasi tambahan yang diberikan

3. Siswa juga belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan
menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat
dalam menemukan.

4. Pembelajaran dengan penemuan membantu siswa membentuk cara kerja
bersama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengar dan
mneggunakan ide-ide orang lain.

5. Terdapat beberapa fakta yang menunjukan bahwa keterampilan-
keterampilan, konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang dipelajari melalui
penemuan lebih bermakna.
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6. Keterampilan yang dipelajari dalam situasi belajar penemuan dalam
beberapa kasus, lebih mudah ditransfer untuk aktifitas baru dan
diaplikasikan dalam situasi belajar yang baru.

Dahar (1989) mengemukakan beberapa peranan guru dalam pembelajaran dengan

penemuan, yakni sebagai berikut:

1. Merencanakan pelajaran sedemikian rupa sehingga pelajaran itu terpusat
pada masalah-masalah yang tepat untuk diselidiki para siswa.

2. Menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi para siswa
untuk memecahkan masalah.  Sudah seharusnya materi pelajaran itu dapat
mengarah pada pemecahan masalah yang aktif dan belajar penemuan,
misalnya dengan menggunakan fakta-fakta yang berlawanan.

3. Guru juga harus memperhatikan cara penyajian yang enaktif, ikonik, dan
simbolik.

4. Bila siswa memecahkan masalah di laboratorium atau secara teoritis, guru
hendaknya berperan sebagai seorang pembimbing atau tutor.  Guru
hendaknya jangan mengungkapkan terlebih dahulu prinsip atau aturan yang
akan dipelajari, tetapi ia hendaknya memberikan saran-saran bilamana
diperlukan.  Sebagai tutor, guru sebaiknya memberikan umpan balik pada
waktu yang tepat.

5. Menilai hasil belajar merupakan suatu masalah dalam belajar penemuan.
Secara garis besar tujuan belajar penemuan ialah mempelajari generalisasi-
generalisasi dengan menemukan generalisai-generalisasi itu.

Discovery learning dalam pembelajaran yang dimaksud meliputi pemberian rang-

sangan (stimulation), pernyataan/identifikasi masalah (problem statement), pe-

ngumpulan data (data collection), pengolahan data (data processing), pembuktian

(verification), dan menarik kesimpulan (generalization).

Tahap-tahap pembelajaran dengan model discovery learning berdasarkan

Permendikbud tahun 2013 yaitu sebagai berikut.

1. Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan)

Pertama-tama pada tahap ini pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbul-

kan kebingungan, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi, agar

timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Disamping itu guru dapat memulai
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kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca

buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan

masalah.Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interak-

si belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeks-

plorasi bahan.

Pada tahap ini, siswa melakukan pengumpulan data melalui pengamatan

tentang fenomena atau peristiwa dengan menggunakan inderanya.  Tahap ini

sesuai dengan tahap pendekatan scientific yaitu mengamati.  Metode meng-

amati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran (meaningfull learn-

ing). Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan bervariasi

kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan me-

lihat, menyimak, mendengar, dan membaca.  Guru memfasilitasi siswa untuk

melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, mem-

baca, mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau objek.

2. Problem statement (pernyataan/ identifikasi masalah)

Setelah dilakukan stimulasi langkah selanjutya adalah guru memberi kesempa-

tan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda

masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih

dan dirumuskan dalam bentuk statement sementara (jawaban sementara atas

pertanyaan masalah).

Perumusan masalah ini dilakukan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang ti-

dak dipahami oleh siswa berdasarkan hasil pengamatan. Tahap ini sesuai

dengan tahap pendekatan scientific yaitu menanya.  Siswa dituntut untuk dapat
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mengajukan pertanyaan sehingga kemampuan berpikir kreatifnya dapat terla-

tih. Pada tahap ini 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. Dari situasi di siswa dilatih

mengajukan pertanyaan oleh guru, perserta didik tersebut masih memerlukan

bantuan guru untuk mengajukan pertanyaan sampai ke tingkat di mana siswa

mampu mengajukan pertanyaan secara mandiri. Melalui kegiatan bertanya di-

kembangkan rasa ingin tahu peserta didik. 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. Fungsi

bertanya adalah sebagai berikut.

1. Membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian siswa tentang
suatu tema atau topik pembelajaran.

2. Mendorong dan menginspirasi siswa untuk aktif belajar, serta
mengembangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya sendiri.

3. Mendiagnosis kesulitan belajar siswa sekaligus menyampaikan ancan-
gan untuk mencari solusinya.

4. Menstrukturkan tugas-tugas dan memberikan kesempatan kepada siswa
untuk menunjukkan sikap, keterampilan, dan pemahamannya atas
substansi pembelajaran yang diberikan.

5. Membangkitkan keterampilan siswa dalam berbicara, mengajukan per-
tanyaan, dan memberi jawaban secara logis, sistematis, dan meng-
gunakan bahasa yang baik dan benar.

6. Mendorong partisipasi siswa dalam berdiskusi, berargumen, mengem-
bangkan kemampuan berpikir,  dan menarik  simpulan.

7. Membangun sikap keterbukaan untuk saling memberi dan menerima
pendapat atau gagasan, memperkaya kosa kata, serta mengembangkan
toleransi sosial dalam hidup berkelompok.
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8. Membiasakan siswa berpikir spontan dan cepat, serta sigap dalam me-
respon persoalan yang tiba-tiba muncul.

9. Melatih kesantunan dalam berbicara dan membangkitkan kemampuan
berempati satu sama lain (Tim Penyusun, 2013).

3. Data collection (Pengumpulan Data)

Ketika eksplorasi berlangsung guru juga memberi kesempatan kepada para sis-

wa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis (Syah, 2004). Pada tahap ini ber-

fungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipote-

sis, dengan demikian anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan

(collection) berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati

objek, wawancara dengan nara sumber, melakukan uji coba sendiri dan seba-

gainya (Tim Penyusun, 2013).

Dalam hal ini, siswa menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai

sumber melalui berbagai cara.  Untuk itu peserta didik dapat membaca buku

yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau

bahkan melakukan eksperimen.  Dari kegiatan tersebut terkumpul sejumlah in-

formasi yang menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya yaitu menalar

(Tim Penyusun, 2013).

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

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

Tahap ini sesuai dengan tahap pendekatan scientific yaitu mencoba.  Pada mata

pelajaran IPA, peserta didik harus memahami konsep-konsep IPA dan

kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. siswa pun harus memiliki

keterampilan proses untuk mengembangkan penge-tahuan tentang alam sekitar,
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serta mampu menggunakan metode ilmiah dan bersikap ilmiah untuk meme-

cahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehari-hari.

Aplikasi metode eksperimen atau mencoba dimaksudkan untuk mengembang-

kan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan.

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

topik sesuai dengan kompetensi dasar menurut tuntutan kurikulum, (2) mempe-

lajari cara-cara penggunaan alat dan bahan yang tersedia dan harus disediakan,

(3) mempelajari dasar teoritis yang relevan dan hasil-hasil eksperimen sebe-

lumnya, (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 meng-komunikasikan hasil

percobaan.

4. Data Processing (Pengolahan Data)

Menurut Syah (2004) pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan

informasi yang telah diperoleh para siswa baik melalui wawancara, obser-vasi,

dan sebagainya, lalu ditafsirkan.Semua informai hasil bacaan, wawan-cara,

observasi, dan sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, di-

tabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada

tingkat kepercayaan tertentu.

Dalam kegiatan ini, siswa melakukan pemrosesan informasi untuk menemukan

keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari

keterkaitan infor-masi dan bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola

yang ditemukan (Tim Penyusun, 2013).  Tahap ini dalam pendekatan scientific
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disebut juga menalar. Istilah aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran

pada kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori

belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif.  Istilah asosiasi dalam pembelajar-

an merujuk pada kemampuan mengelompokkan beragam ide dan menga-

sosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi pe-

nggalan memori.  Selama mentransfer peristiwa-peristiwa khusus ke otak,

pengalaman tersimpan dalam referensi dengan peristiwa lain.  Pengalaman-

pengalaman yang sudah tersimpan di memori otak berelasi dan berinteraksi

dengan pengalaman sebelumnya yang sudah tersedia.  Proses itu dikenal se-

bagai asosiasi atau menalar (Tim Penyusun, 2013).  Dalam kegiatan ini, siswa

melakukan pemrosesan informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi

dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan infor-masi dan

bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan.

5. Verification (Pembuktian)

Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membukti-

kan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alterna-

tif, dihubungkan dengan hasil data processing (Syah, 2004).Verification menu-

rut Bruner, bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif

jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu kon-

sep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam

kehidupannya.

6. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi)

Tahap generalisasi/ menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah

kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua
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kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi

(Syah, 2004). Berdasarkan hasil verifikasi maka  dirumuskan prinsip-prinsip

yang mendasari generalisasi.

C. Efektivitas Pembelajaran

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil, tepat,

dan manjur.  Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi efektifitas

adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur,

membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.

Dalam hal ini efektivitas dapat dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan instruk-

sional khususnya yang telah direncanakan.

Menurut Sanusi dalam Purnamawatie (2012) efektivitas mengacu pada pen-

capaian target secara kuantitas dan kualitas suatu sasaran program.  Efektivitas

berkaitan dengan kualitas, sedangkan efisiensi merupakan refleksi hubungan

antara output dan input yang bersifat kuantitas.

Eggen dan Kauchak dalam warsita (2008), menyatakan bahwa suatu pembelajaran

akan efektif bila siswa dilibatkan dalam pengorganisasian dalam penemuan infor-

masi (pengetahuan).  Hasil pembelajaran tidak hanya meningkatkan pengetahuan,

melainkan meningkatakan keterampilan berpikir dengan demikian dalam pembe-

lajaran perlu diperhatikan aktivitas siswa selama mengikuti proses pembelajaran.

Semakin siswa aktif, pembelajaran akan semakin efektif.  Minat juga akan

mempengaruhi proses belajar mengajar.  Jika tidak berminat untuk mempelajari

sesuatu maka tidak dapat diharapkan siswa akan belajar dengan baik dalam
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mempelajari hal tersebut.  jika siswa belajar sesuatu dengan minatnya maka dapat

diharapkan hasilnya akan lebih baik.

Menurut Sujana (1989), ciri-ciri proses belajarr-mengajar yang menuntut siswa

untuk berpartisipasi secara aktif adalah sebagai berikut:

1. Siswa tidak hanya menirima informasi, tetapi lebih banyak mencari
informasi

2. Siswa banyak mengajukan pertanyaan, baik kepada guru maupun kepada
siswa lainnya

3. Siswa lebih banyak mengajukan pendapat terhadap informasi yang
ddisampaikan oelh guru atau pendapat yang diajukan oleh siswa lain

4. Siswa memberikan respon nyata terdapat stimulasi belajar yang diberikan
oleh guru seperti membaca, mengerjakan tugas, mendiskusikan,
memecahkan masalah dengan teman sekelas, bertanya kepada siswa lain
bila mendapat kesulitan, mencari informasi dari berbagai sumber belajar,
dan kegiatan nyata lainnya

5. Siswa berkesempatan melakukan penilaian sendiri terhadap hasil
pekerjaannya sekaligus memperbaiki dan menyempurnakan pekerjaan
yang dianggapnya masih belum sempurna

6. Siswa membuat sendiri kessimpulan pelajaran dengan bahasa dan cara
masing-masing, baik secara mandiri maupun kelompok.

Berdasrkan penjelasan di atas, pembelajaran dikatakan efektif jika adanya pe-

ningkataan hasil belajar setelah prose pembelajaran dan siswa berperan secara

aktif dalam memperoleh pengetahuan.  Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran

secara konstruktivisme yang berpusat pada siswa untuk meningkatakan hasil

belajar siswa.

Kriteria keefektifan menurut Wicaksono (2008) mengacu pada:

1. Ketuntasan belajar, pembelajaran, dapat dikatakan tuntas apabila
sekurang-kurangnya 75% dari jumlah siswa telah memperoleh nilai = 60
dalam peningkatan hasil belajar.
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2. Model pembelajaran dikatakan efektif  meningkatkan hasil belajar siswa
apabila secara statistik hasil belajar siswa menunjukkan perbedaan yang
signifikan antara pemahaman awal dengan pemahaman setelah pembe-
lajaran (gain yang signifikan).

3. Model pembelajaran dikatakan efektif jika dapat meningkatkan minat dan
motivasi apabila setelah pembelajaran siswa menjadi lebih termotivasi
untuk belajar lebih giat dan memperoleh hasil belajar yang lebih baik.
Serta siswa belajar dalam keadaan yang menyenangkan.

D. Keterampilan Poses Sains

Keterampilan Proses Sains (KPS) adalah kemampuan siswa untuk menerapkan

metode ilmiah dalam memahami, mengembangkan, dan menemukan ilmu

pengetahuan. KPS sangat penting bagi siswa sebagai bekal untuk mengem-

bangkan metode ilmiah dalam mengembangkan sains serta diharapkan memper-

oleh pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang dimiliki

(Dahar, 1996).

Hartono (2007) menyatakan bahwa:

Untuk dapat memahami hakikat IPA secara utuh, yakni IPA sebagai proses,
produk dan aplikasi, siswa harus memiliki kemampuan Keterampilan Proses
Sains (KPS).  Dalam pembelajaran IPA, aspek proses perlu ditekankan bukan
hanya pada hasil akhir dan berpikir benar lebih penting dari pada memperoleh
jawaban yang benar.  KPS adalah semua keterampilan yang terlibat pada saat
berlangsungnya proses sains.  KPS terdiri dari beberapa keterampilan yang
satu sama lain berkaitan dan sebagai prasyarat.  Namun pada setiap jenis
keterampilan proses ada penekanan khusus pada masing-masing jenjang
pendidikan.

Pendekatan KPS dirancang dengan beberapa tahapan yang diharapkan akan me-

ningkatkan penguasaan konsep.  Tahapan-tahapan pendekatan pembelajaran KPS

yaitu:

Pendekatan keterampilan proses lebih cocok diterapkan pada pembelajaran
sains. Pendekatan pembelajaran ini dirancang dengan tahapan: (1) Penampi-
lan fenomena;  (2) apersepsi;  (3) menghubungkan pembelajaran dengan
pengetahuan awal yang dimiliki siswa;  (4) demonstrasi atau eksperimen;  (5)
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siswa mengisi lembar kerja;  (6) guru memberikan penguatan materi dan
penanaman konsep dengan tetap mengacu kepada teori permasalahan
(Dimyati dan Mudjiono, 2009).

Penerapan pendekatan pembelajaran KPS memungkinkan siswa untuk mengem-

bangkan kemampuan-kemampuan yang pada dasarnya sudah dimiliki oleh siswa.

Menurut Arikunto ( 2009) pendekataan berbasis keterampilan proses adalah wa-

wasan atau anutan  pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial

dan fisik yang bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang pada

prinsipnya  keterampilan-keterampilan intelektual tersebut telah ada pada siswa.

Pendekatan KPS bukan tindakan instruksional yang berada diluar kemampuan sis-

wa. Pendekatan KPS dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa.  Menurut Hartono (2007), KPS dikelompokkan

menjadi dua yaitu KPS dasar dan KPS terpadu.

Tabel 1.  KPS dasar dan terpadu

KPS Dasar KPS Terpadu
Mengamati (Observasi)
Inferensi

Merumuskan hipotesis

Mengelompokkan (klasifikasi) Menyatakan variabel
Menafsirkan(interpretasi) Mengontrol variabel
Meramalkan (prediksi) Mendefinisikan operasional
Berkomunikasi Eksperimen

Menginterpretasikan data
Penyelidikan
Aplikasi konsep

Pendekatan keterampilan proses sains bukan tindakan instruksional yang berada

diluar kemampuan siswa. Pendekatan keterampilan proses sains dimaksudkan

untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa. Menurut
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pendapat Tim action Research Buletin Pelangi Pendidikan (1999) keterampilan

proses sains dibagi menjadi dua antara lain:

1. Keterampilan proses dasar (Basic Science Proses Skill).

Keterampilan proses dasar meliputi observasi, klasifikasi, pengukuran, ber-

komunikasi dan inferensi.

Tabel 2. Indikator keterampilan proses sains dasar

Keterampilan dasar Indikator

Observasi
(observing)

Mampu menggunakan semua indera (penglihatan,
pembau, pendengaran, pengecap, dan peraba) untuk
mengamati, mengidentifikasi, dan menamai sifat benda
dan kejadian secara teliti dari hasil pengamatan.

Klasifikasi
(Classifying)

Mampu menentukan perbedaan, mengkontraskan ciri-
ciri, mencari kesamaan, membandingkan dan menentu-
kan dasar penggolongan terhadap suatu obyek.

Pengukuran
(measuring)

Mampu memilih dan menggunakan peralatan untuk
menentukan secara kuantitatif dan kualitatif ukuran
suatu benda secara benar yang sesuai untuk panjang,
luas, volume, waktu, berat dan lain-lain. Dan mampu
mendemontrasikan perubahan suatu satuan pengukur-
an ke satuan pengukuran lain.

Berkomunikasi
(communicating)

Memberikan/menggambarkan data empiris hasil
percobaan atau pengamatan dengan tabel, menyusun
dan menyampaikan laporan secara sistematis, men-
jelaskan hasil percobaan, membaca tabel, mendiskusi-
kan hasil kegiatan suatu masalah atau suatu peristiwa.

Inferensi Mampu menjelaskan data hasil pengamatan dan
menyimpulkan dari fakta yang terbatas.
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2)  Keterampilan proses terpadu (Intergated Science Proses Skill)

Keterampilan proses terpadu meliputi merumuskan hipotesis, menamai varia-

bel, mengontrol variabel, membuat definisi operasional, melakukan eksperi-

men, interpretasi, merancang penyelidikan, dan aplikasi konsep. Indikator

keterampilan proses sains terpadu ditunjukkan pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3.  Indikator keterampilan proses sains terpadu

Keterampilan Terpadu Indikator

Merumuskan hipotesis
(formulating Hypotheses)

Mampu menyatakan hubungan antara dua
variabel, mengajukan perkiraan penyebab suatu
hal terjadi dengan mengungkapkan bagaimana
cara melakukan pemecahan masalah.

Menamai variabel (Naming
Variables)

Mampu mendefinisikan semua variabel jika
digunakan dalam percobaan.

Mengontrol variabel
(Controling Variables)

Mampu mengidentifikasi variabel yang mem-
pengaruhi hasil percobaan, menjaga ke-
konstanannya selagi memanipulasi variabel
bebas.

Membuat definisi
operasional (making
operational definition)

Mampu menyatakan bagaimana mengukur
semua faktor/variabel dalam suatu eksperimen.

Melakukan Eksperimen
(experimenting)

Mampu melakukan kegiatan, mengajukan
pertanyaan yang sesuai, menyatakan hipotesis,
mengidentifikasi dan mengontrol variabel,
mendefinisikan secara operasional variabel-
variabel, mendesain sebuah eksperimen yang
jujur, menginterpretasi hasil eksperimen.
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Keterampilan Terpadu Indikator

Interpretasi (Interpreting) Mampu menghubung-hubungkan hasil
pengamatan terhadap obyek untuk menarik
kesimpulan, menemukan pola atau keteraturan
yang dituliskan (misalkan dalam tabel) suatu
fenomena alam.

Merancang penyelidikan
(Investigating)

Mampu menentukan alat dan bahan yang
diperlukan dalam suatu penyelidikan,
menentukan variabel kontrol, variabel bebas,
menentukan apa yang akan diamati, diukur dan
ditulis, dan menentukan cara dan langkah kerja
yang mengarah pada pencapaian kebenaran
ilmiah.

Aplikasi konsep (Appling
Concepts)

Mampu menjelaskan peristiwa baru dengan
menggunakan konsep yang telah dimiliki dan
mampu menerapkan konsep yang telah
dipelajari dalam situasi baru.

Conny Setiawan dalam Hariwibowo (2008) mengemukakan empat alasan

mengapa pendekatan KPS harus diwujudkan dalam proses pembelajaran yaitu :

1. Dengan kemajuan yang sangat pesat dalam ilmu pengetahuan dan tekno-
logi, guru tidak mungkin lagi mengajarkan semua fakta dan konsep dari
sekian mata pelajaran karena waktunya tidak cukup.

2. Siswa-siswa khususnya dalam usia perkembangan anak, secara psikologis
lebih memahami konsep, apalagi yang sulit, bila disertai dengan contoh-
contoh konkrit, dialami sendiri, sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.

3. Ilmu pengetahuan dapat dikatakan bersifat relatif artinya kebenaran teori
pada suatu saat merupakan bukan kebenaran lagi, tidak sesuai lagi deng-
an situasi.  Suatu teori bisa gugur bila ditemukan teori-teori yang lebih
baru dan lebih jitu. Jadi, suatu teori masih dapat dipertanyakan dan diper-
baiki. Oleh karena itu, diperlukan orang-orang yang kritis, mempunyai
sikap ilmiah.  Wajar kiranya kalau siswa sejak dini sudah ditanamkan
sikap ilmiah dan sikap kritis ini.  Dengan menggunakan keterampilan
proses, maksud tersebut untuk saat ini pantas diterima.

4. Proses belajar dan pembelajaran bertujuan membentuk manusia yang
utuh artinya cerdas, terampil dan memiliki sikap dan nilai yang
diharapkan. Jadi, pengembangan pengetahuan dan sikap harus menyatu.
Dengan keterampilan memproses ilmu diharapkan berlanjut kepemilikan
sikap dan mental.



28

Keunggulan pendekatan KPS adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan KPS dapat mengembangkan hakekat ilmu pengetahuan
siswa. Siswa terdorong untuk memperoleh ilmu pengetahuan dengan baik
karena lebih memahami fakta dan konsep ilmu pengetahuan

2. Pembelajaran melalui KPS akan memberikan kesempatan kepada siswa
untuk bekerja dengan ilmu pengetahuan, tidak hanya menceritakan, dan
atau mendengarkan sejarah ilmupengetahuan.

3. KPS dapat digunakan untuk belajar proses sekaligus produk ilmu penge-
tahuan.  Pendekatan KPS memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertindak sebagai ilmuwan (Hartono, 2007).

E. Keterampilan Menyimpulkan

Menyimpulkan dapat diartikan sebagai suatu keterampilan untuk memutuskan ke-

adaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta, konsep dan prinsip yang di-

ketahui. Kemampuan menyimpulkan merupakan aspek penting dari keterampilan

proses sains yang perlu dilatihkan dalam pembelajaran kimia disekolah, karena

keterampilan ini menuju pada pembuatan kesimpulan mengenai hasil observasi

yang didasarkan atas pengetahuan awal siswa (Indrawati, 1999). Tidak seperti

pengamatan yang buktinya langsung terkumpul di sekitar obyek, kesimpulan

adalah penjelasan atau tafsiran (interpretasi) yang dibuat berdasarkan pengamatan.

Ketika siswa mampu membuat kesimpulan, menafsirkan dan menjelaskan peris-

tiwa-peristiwa di sekitar mereka, siswa memiliki apresiasi yang lebih baik terha-

dap lingkungan di sekitar mereka.  Para ilmuwan mengemukakan hipotesis ten-

tang mengapa suatu peristiwa dapat terjadi,  didasarkan pada kesimpulannya ten-

tang hasil penyelidikan (investigasi). Siswa perlu diajarkan bagaimana membeda-

kan antara pengamatan dan kesimpulan. Mereka harus mampu membedakan

dengan bukti yang mereka kumpulkan mengenai alam antara pengamatan dengan

tafsiran mereka berdasarkan pengamatan atau kesimpulan. Guru dapat membantu
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siswa membuat perbedaan ini dengan terlebih dahulu mendorong mereka untuk

mendeskripsikan pengamatan mereka menjadi rinci.   Kemudian, dengan memberi

pertanyaan-pertanyaan siswa tentang pengamatan mereka guru dapat mendorong

siswa untuk berpikir tentang makna dari pengamatan. Berpikir untuk membuat

kesimpulan dengan cara ini mengingatkan siswa untuk mengkaitkan kesimpulan

apa yang telah diamati dengan apa yang sudah diketahui dari pengalaman

sebelumnya.

Seringkali kesimpulan yang berbeda dapat dibuat berdasarkan pengamatan yang

sama. Kesimpulan kita juga bisa berubah seiring dengan hasil pengamatan tam-

bahan. Pada umumnya siswa lebih percaya diri tentang kesimpulan siswa ketika

pengamatan yang diperoleh cocok dengan pengalaman masa lalu. Siswa  juga le-

bih percaya diri tentang kesimpulan saat mengumpulkan lebih banyak bukti pen-

dukung. Ketika siswa mencoba untuk membuat kesimpulan, mereka sering harus

kembali dan membuat pengamatan tambahan agar menjadi lebih percaya diri da-

lam mengambil kesimpulan. Kadang-kadang membuat pengamatan tambahan

akan memperkuat kesimpulan, tapi kadang-kadang informasi tambahan akan me-

nyebabkan kita untuk memodifikasi atau bahkan menolak kesimpulan sebelum-

nya. Dalam ilmu pengetahuan, kesimpulan tentang bagaimana segala sesuatu be-

kerja secara terus menerus dibangun, diubah, dan bahkan ditolak berdasarkan

pengamatan baru

F. Penguasaan Konsep

Konsep merupakan pokok utama yang mendasari keseluruhan sebagai hasil ber-

pikir abstrak manusia terhadap benda, peristiwa, fakta yang menerangkan banyak
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pengalaman.  Pemahaman dan penguasaan konsep akan memberikan suatu apli-

kasi dari konsep tersebut, yaitu membebaskan suatu stimulus yang spesifik se-

hingga dapat digunakan dalam segala situasi dan stimulus yang mengandung kon-

sep tersebut.

Belajar tanpa konsep, akan mengakibatkan hasil belajar mengajar tidak akan ber-

hasil.  Hanya dengan bantuan konsep, proses belajar mengajar dapat ditingkatkan

lebih maksimal sehingga hasil belajar mengajar akan berhasil .

Konsep merupakan simbol berfikir.  Hal ini diperoleh dari hasil tafsiran terhadap

suatu fakta atau realita dan hubungan antara berbagai fakta (Uno, 2007).

Konsep adalah suatu abstraksi yang memiliki suatu kelas objek-objek,
kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, hubungan-hubungan yang mempunyai
atribut yang sama.  Setiap konsep tidak berdiri sendiri melainkan
berhubungan satu sama lain, oleh karena itu siswa dituntut tidak hanya
menghafal konsep saja, tetapi hendaknya memperhatikan hubungan antara
satu konsep dengan konsep lainnya (Dahar, 1998).

Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa:

Konsep merupakan buah pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang
dinyatakan dalam definisi sehingga menghasilkan produk pengetahuan yang
meliputi prinsip, hukum, dan teori.  Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa,
pengalaman, melalui generalisasi dan berpikir abstrak (Sagala, 2003).

Penguasaan konsep akan mempengaruhi ketercapaian hasil belajar siswa.  Suatu

proses dikatakan berhasil apabila hasil belajar yang didapatkan meningkat atau

mengalami perubahan setelah siswa melakukan aktivitas belajar.  Hal ini sesuai

dengan pendapat yang mengatakan bahwa belajar pada hakikatnya adalah peruba-

han yang terjadi di dalam diri seseorang setelah berakhirnya melakukan aktivitas

belajar (Djamarah dan Zain, 2002).  Proses belajar seseorang sangat dipengaruhi

oleh banyak faktor, salah satunya adalah pembelajaran yang digunakan guru
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dalam kelas, dalam belajar juga dituntut adanya suatu aktivitas yang harus dilaku-

kan siswa sebagai usaha untuk meningkatkan penguasaan materi.  Penguasaan ter-

hadap suatu  konsep tidak mungkin baik jika siswa tidak melakukan proses belajar

karena siswa tidak akan tahu banyak tentang materi pelajaran.

Sebagian besar materi pelajaran yang dipelajari di sekolah terdiri dari konsep-

konsep.  Semakin banyak konsep yang dimiliki seseorang, semakin banyak alter-

natif yang dapat dipilih dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya.  Peng-

uasaan terhadap suatu konsep akan lebih baik jika siswa terus belajar, sehingga

siswa dapat mengetahui banyak materi pembelajaran.  Penguasaan konsep adalah

proses penyerapan ilmu pengetahuan oleh siswa selama proses pembelajaran ber-

langsung, dengan memiliki penguasaan konsep, peserta didik akan mampu meng-

artikan dan menganalisis ilmu pengetahuan yang. diperoleh dari fakta dan peng-

alaman yang pada akhirnya siswa akan memperoleh prinsip hokum dari suatu

teori (Djamarah dan Zain, 2002).

Penguasaan konsep dasar yang baik akan membantu dalam pembentukan konsep-

konsep yang lebih kompleks untuk menemukan suatu prinsip.  Dengan memiliki

penguasaan konsep, seseorang akan mampu mengartikan dan menganalisis ilmu

pengetahuan yang dilambangkan dengan kata-kata menjadi suatu buah pemikiran

dalam memecahkan suatu permasalahan tertentu. Siswa dapat memecahkan

masalah dan memudahkan siswa untuk dapat mempelajari konsep-konsep yang

lain dengan adanya penguasaan konsep, sehingga hasil belajar dapat optimal.

Penguasaan konsep merupakan salah satu aspek dalam ranah kognitif dari tujuan

kegiatan pembelajaran bagi siswa, sebab ranah kognitif berhubungan dengan

kemampuan berfikir, menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis,
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menyintesis, dan mengevaluasi.  Penguasaan konsep yang telah dipelajari siswa

dapat diukur dari hasil tes yang dilakukan oleh guru.

G. Analisis konsep

Menurut Dahar (1996), konsep merupakan kategori-kategori yang kita berikan

pada stimulus-stimulus yang ada di lingkungan kita.  Konsep-konsep menyedia-

kan skema-skema terorganisasi untuk menentukan hubungan di dalam dan di-

antara kategori-kategori.  Konsep-konsep merupakan dasar bagi proses-proses

mental yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi-

generalisasi. Untuk itu diperlukan suatu analisis konsep yang memungkinkan kita

dapat mendefinisikan konsep, sekaligus menghubungkan dengan konsep-konsep

lain yang berhubungan.

Herron et al (1977) dalam Saputra (2011) mengemukakan bahwa analisis konsep

merupakan suatu prosedur yang dikembangkan untuk me-nolong guru dalam

merencanakan urutan-urutan pengajaran bagi pencapaian konsep.  Prosedur ini

telah digunakan secara luas oleh Markle dan Tieman serta Klausemer dkk.

Analisis konsep dilakukan melalui tujuh langkah, yaitu menen-tukan nama atau

label konsep, definisi konsep, jenis konsep, atribut kritis, atribut variabel, posisi

konsep, contoh, dan non contoh.



33

Tabel. 4 Analisis konsep peran koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya

Label
Konsep

Definisi
konsep

Jenis Atribut Posisi Konsep Contoh Non
Contoh

Kritis Variabel Super
Ordinat

Ordinat Sub
Ordinat

Sistem
Dispersi

Suatu sistem
dimana suatu
zat( fase
terdipersi)
tersebar merata
didalam zat lain
(medium
pendispersi),
berdasarkan
ukuran
partikelnya
dapat
digolongkan
menjadi larutan,
koloid dan
suspense

Konsep
berdasarkan
prinsip

- Fase
terdispersi

- Medium
Pendispersi

- Larutan
- Suspensi
- Koloid

- Jenis fase
terdispersi

- Jenis
medium
pendispersi

- Ukuran
fase
terdispersi
dan
medium
pendispersi

Campuran - Larutan,
koloid,
suspense

Serbuk susu
dicampur
dengan air

-

Fase
terdispersi

Suatu zat yang
terdispersi/larut
kedalam
medium
pendispersi

Konsep
berdasarkan
prinsip

- Zat yang
terdispersi /
larut

- Jenis zat
yang
terdispersi

Sistem
dispersi

Medium
pendispersi

Padat, cair,
gas

Susu yang
larut dalam
air

Air yang
melarutka
n susu

Medium
Pendispersi

Suatu zat yang
digunakan
sebagai medium
untuk
mendispersi

Konsep
berdasarkan
prinsip

- Medium
yang
digunakan
untuk
mendispersi

- Jenis
medium
pendisper
si

Sistem
dispersi

Fase
terdispersi

Padat, cair,
gas

Air yang
melarutkan
susu

Susu yang
larut
dalam air

Larutan Sistem dispersi
yang ukuran
partikel-partikel

Konsep
Konkret

- Ukuran
partikel
sangat kecil

- Jenis
medium
pendispers

Sistem
dispersi

Koloid,
suspensi

- Larutan gula Campuran
kopi dan
air
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fase
terdispersinya
sangat kecil
sehingga tidak
dapat dibedakan
antara fase
terdispersi dan
medium
pendispersinya,
tidak dapat
diamati dengan
mikroskop ultra

- Tidak dapat
dibedakan
medium
pendispersi
dan fase
terdispersiny
a

- Tidak dapat
diamati
dengan
mikroskop
ultra

i dan fase
terdispersi

Suspensi Sistem
34isperse
dengan ukuran
partikel fase
terdispersinya
relative besar
tersebar dalam
medium
pendispersinya
sehingga dapat
dipisahkan
dengan cara
penyaringan

Konsep
konkret

- Ukuran
partikel
relative
besar

- Dipisahkan
dengan cara
penyaringan

- Jenis
medium
pendispers
i dan fase
terdispersi

Sistem
dispersi

Larutan,
koloid

- Campuran
kopi dan air

Larutan
gula

Koloid Sistem dispersi
dengan ukuran
partikel fase
terdispersinya
antara larutan
dan suspensi,
tidak dapat
dipisahkan
dengan cara
disaring tetapi
dapat diamati

Konsep
konkret

- Ukuran
partikel
antara
larutan dan
suspensi

- Tidak dapat
dipisahkan
dengan cara
disaring

- Dapat
diamati

- Jenis
medium
pendispers
i dan fase
terdispersi

Sistem
dispersi

Larutan,
suspensi

Sol, aerosol,
emulsi, busa

Keju, susu Larutan
gula
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dengan
menggunakan
mikroskop ultra,
memiliki sifat
khas dan dapat
digolongkan
menjadi
beberapa jenis
yang dibedakan
berdasarkan
jenis fase
terdispersi dan
medium
pendispersinya

dengan
mikroskop
ultra

- Memiliki
sifat khas

- Sol
- Aerosol
- Busa
- Emulsi

Sol padat Jenis koloid
yang fase
terdispersinya
berupa zat padat
dan medium
berupa
pendispersinya
zat padat

Konsep
konkret

- Fase
terdispersi
zat padat

- Fase
pendispersi
zat padat

- Komposis
i medium
pendispers
i dan fase
terdispersi

Koloid Emulsi,
aerosol,
busa

- Gelas
berwarna,
mutiara

Keju, susu

Emulsi Padat Jenis koloid
yang fase
terdispersinya
berupa zat cair
dan medium
pendispersinya
berupa  zat
padat

Konsep
konkret

- Fase
terdispersi
zat cair

- Fase
pendispersi
zat padat

- Komposis
i medium
pendispers
i dan fase
terdispersi

Koloid Sol,
aerosol,
busa

- Keju,
mentega

susu

Busa padat Jenis koloid
yang fase
terdispersinya
berupa  gas dan
medium
pendispersinya

Konsep
Konkret

- Fase
terdispersi
gas

- Fase
pendispersi
zat padat

- Komposis
i medium
pendispers
i dan fase
terdispersi

Koloid Sol,
Aerosol,
emulsi

- Kerupuk Keju,
mentega
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berupa  zat
padat

Sol/Gel Jenis koloid
yang fase
terdispersinya
berupa  zat
padat dan
medium
pendispersinya
berupa  zat cair

Konsep
Konkret

- Fase
terdispersi
zat padat

- Fase
pendispersi
zat cair

- Komposis
i medium
pendispers
i dan fase
terdispersi

Koloid Aerosol,
busa,
emulsi

- Jelli Susu

Emulsi Jenis koloid
yang fase
terdispersinya
berupa  zat cair
dan medium
pendispersinya
berupa  zat cair

Konsep
Konkret

- Fase
terdispersi
zat cair

- Fase
pendispersi
zat cair

- Komposis
i medium
pendispers
i dan fase
terdispersi

Koloid Aerosol,
sol, busa

- Susu Mentega

Busa Jenis koloid
yang fase
terdispersinya
berupa gas dan
medium
pendispersinya
berupa  zat cair

Konsep
Konkret

- Fase
terdispersi
gas

- Fase
pendispersi
zat cair

- Komposis
i medium
pendispers
i dan fase
terdispersi

Koloid Aerosol,
sol, emulsi

- Krim kocok Susu

Aerosol padat Jenis koloid
yang fase
terdispersinya
berupa  zat
padat dan
medium
pendispersinya
berupa  gas

Konsep
Konkret

- Fase
terdispersi
zat padat

- Fase
pendispersi
gas

- Komposis
i medium
pendispers
i dan fase
terdispersi

Koloid Sol,
emulsi,
buih

- Asap, debu
diudara

Susu

Aerosol cair Jenis koloid
yang fase
terdispersinya
berupa  zat cair

Konsep
Konkret

- Fase
terdispersi
zat cair

- Fase

- Komposis
i medium
pendispers
i dan fase

Koloid Sol,
emulsi,
buih

- Awan, kabut Asap
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dan medium
pendispersinya
berupa  gas

pendispersi
gas

terdispersi

Sifat-Sifat
Koloid

Sifat-sifat khas
yang dimiliki
oleh suatu
koloid dan
menjadi cirri
dari koloid,
yaitu antara lain
Efek Tyndall,
Gerak Brown,
Adsorpsi,
Koagulasi,
Liofil, Liofob

Konsep
konkret

- Sifat khas
koloid

- Efek
Tyndall

- Gerak
Brown

- Adsorpsi
- Koagulasi
- Liofil
- Liofob

- Jenis
Koloid

Koloid - - Efek
Tyndall

- Gerak
Brown

- Adsorpsi
- Koagulasi
- Liofil
- Liofob

- -

Efek Tyndall Terhamburnya
cahaya oleh
partikel koloid

Konsep
berdasarkan
prinsip

- Terhambur
nya cahaya

- Jenis
koloid

Sifat
Koloid

Gerak
Brown

- Sorot lampu
mobil
dimalam
berkabut

Pemutihan
gula tebu

Gerak Brown Gerak zig zag
partikel koloid
yang terus
menerus dengan
arah acak yang
terjadi karena
tabrakan antara
fase terdispersi
dengan medium
pendispersi

Konsep
berdasarkan
prinsip

- Gerak zig
zag

- Berlangsung
terus
menerus

- Berlangsung
akibat
tabrakan
fase
terdispersi
dengan
pendispersi

- Jenis
koloid

Sifat
Koloid

Koagulasi - Partikel
koloid tidak
mengendap
tetapi
melayang-
layang

-

Elektroforesis Peristiwa
pergerakan
partikel koloid
yang bermuatan
ke salah satu

Konsep
berdasrkan
prinsip

- Pergerakan
partikel
koloid

- Dalam
medan

- Jenis
koloid

Sifat
koloid

Gerak
brown

- Bergeraknya
partikel
koloid
dalam sel
elektro-

-
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elektroda,
ataupun
peristiwa
bergeraknya
partikel koloid
dalam medan
listrik.

listrik foresis

Adsorpsi Kemampuan
partikel koloid
melakukan
penyerapan ion
atau muatan
listrik pada
permukaannya
sehingga
partikel koloid
menjadi
bermuatan
listrik

Konsep
berdasarkan
prinsip

- Penyerapan
muatan
listrik atau
ion

- Partikel
koloid
bermuatan
listrik

- Jenis
koloid

Sifat
koloid

Koagulasi - Pemutihan
gula tebu

Sorot
lampu
mobil

Koagulasi Penggumpalan
partikel koloid
yang dapat
diakibatkan oleh
peristiwa
mekanik dan
kimia

Konsep
berdasarkan
prinsip

- Penggumpal
an pertikel

- Disebabkan
oleh
peristiwa
mekanik
dan kimia

- Jenis
koloid

Sifat
koloid

Adsorpsi - Agar-agar
yang
menggumpa
l ketika
didinginkan

Sorot
lampu
mobil
pada
malam
hari

Koloid liofil Suatu koloid
dimana terdapat
gaya tarik
menarik yang
cukup besar
antara  fase
terdispersi
dengan medium
pendispersi,

Konsep
berdasarkan
prinsip

- Gaya tarik
menarik
antara
medium
pendispersi
dengan fase
terdispersi
besar

- Jenis
koloid

Sifat
koloid

Adsorpsi - Sabun,
deterjen

Disperse
emas
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Koloid liofob Suatu koloid
dimana terdapat
gaya tarik
menarik yang
cukup lemah
atau tidak ada
sama sekali
antara medium
pendispersi
dengan fase
terdispersi

Konsep
berdasarkan
prinsip

- Gaya tarik
menarik
antara
medium
pendispersi
dan fase
terdispersi
lemah atau
tidak ada

- Jenis
koloid

Sifat kolid Adsorpsi - Dispersi
emas

Sabun,
deterjen

Dialisis Proses
pemurnian
koloid  dari
muatan-muatan
yang menempel
pada
pemukaannya
menggunakan
membrane semi
permeable

Konsep
konkret

- Pemurnian
koloid

- Menggunak
an
membrane
semi
permeable

- Jenis
koloid

Sifat
koloid

Koloid
pelindung

- Proses
pencucian
darah

-

Koloid
pelindung

Koloid yang
ditambahkan
kedalam suatu
sistem koloid
yang akan
melindungi
sistem koloid
tersebut dari
koagulasi

Konsep
konkret

- Penambahan
suatu koloid
kedalam
sistem
koloid

- Berperan
sebagai
pelindung

- Jenis
koloid

Sifat
koloid

dialisis - Penambahan
gelatin pada
pembuatan
ice cream

Susu yang
menjadi
keras
ketika
didinginka
n

Pembuatan
koloid

Suatu cara yang
dilakukan untuk
membuat sistem
koloid yaitu,
dengan cara

Konsep
konkret

- Kondensasi
- Disperse

- Jenis
koloid

koloid Sifat
koloid

Kondensasi ,
dipersi

Pembuatan
sol belerang

-
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kondensasi dan
dispersi

Dispersi Pembuatan
koloid dari
partikel kasar
atau partikel
berukuran besar
(suspense)
dilakukan
dengan
memperkecil
ukuran partikel
sampai ukuran
partikel koloid,

Konsep
konkret

- Pembuatan
dari pertikel
kasar yang
diperkecil

- Jenis
koloid

Pembuatan
koloid

kondensasi Cara
mekanik,
homogenasi ,
peptisasi
busur bedig

Emulsi obat
dipabrik
obat

-

kondensasi Pembuatan
koloid dari
partikel kecil
yang diperbesar
hingga seukuran
partikel koloid

Konsep
konkret

- Pembuatan
dari partikel
kecil yang
diperbesar

- Jenis
koloid

Pembuatan
koloid

dispersi Reaksi
hidrolisis,
pertukaran
ion , reaksi
redoks

Pembuatan
sol belerang
dari reaksi
hydrogen
sulfide
dengan
belerang
dioksida

-
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H. Kerangka Pemikiran

Model pembelajaran discovery learning merupakan model pembelajaran yang

membimbing siswa untuk memacahkan masalah suatu masalah, di mana siswa

menggunakan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya untuk menarik fakta dan

menghubungkannya dengan informasi baru sehingga siswa mampu menemukan

konsep sendiri dengan bantuan guru. Model pembelajaran discovery learning

terdiri dari 6 tahap yaitu stimulation (pemberian rangsangan), problem statement

(identifikasi masalah), data collection (pengumpulan data), data processing

(pengolahan data), verification (pembuktian), dan generalization (pengambilan

kesimpulan)

Pada tahap stimulation (pemberian rangsangan), guru memberikan gambar air dan

susu,  gambar partikel medium pendipersi, gambar delta sungai dan efek tyndall, gam-

bar partikel larutan, suspensi dan koloid untuk diamati oleh siswa agar melatih keteli-

tian siswa dalam mengamati.  Selanjutnya problem statement (identifikasi masa-

lah), pada tahap ini siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada

tahap pertama dengan teman sekelompok.  Tahap ini siswa akan menemukan hal-

hal yang kurang mereka pahami, sehingga siswa akan termotivasi untuk mengi-

dentifikasi masalah dan mendiskusikannya dengan teman kelompok masing-

masing. Hal ini dapat meningkatakan hubungan sosial antar kelompok dan se-

bagai sarana berbagi informasi serta pendapat.

Tahap  salanjutnya yaitu data collection (pengumpulan data) pada tahap ini siswa

mencari informasi dari berbagai sumber salah satunya dengan melakukan

percobaan dan mengamati data percobaan. Selanjutnya siswa diminta menuliskan
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informasi/data yang diperoleh dari langkah pengumpulan data tersebut. Langkah

berikutnya adalah pengolahan data (Data processing), siswa melakukan

pemrosesan informasi/data yang diper-oleh dari tahap pengumpulan data untuk

menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya dan menemukan

pola dari keterkaitan informasi ter-sebut.  Pada langkah ini, siswa dapat

mengemukakan banyak gagasannya dalam memproses informasi/data secara rinci.

Langkah selanjutnya adalah pembuktian (Verification).  Pada tahap ini siswa

melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya

pernyataan yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan

hasil data processing.  Pada langkah ini, siswa menghubungkan hasil pemrosesan

data dengan konsep sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.  Langkah terakhir

adalah generalization atau menarik kesimpulan.  Pada langkah ini, siswa membuat

kesimpulan berdasarkan semua langkah yang telah dilakukan kemudian

menuliskannya.

Berdasarkan uraian dan langkah-langkah di atas dengan diterapkannya

pembelajaran menggunakan model discovery learning pada materi koloid akan

dapat meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan menyimpulkan siswa

I. Anggapan Dasar

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah:

1. Siswa-siswi kelas XI semester genap SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2015/2016 yang menjadi subjek penelitian mempunyai kemampuan

dasar yang sama.
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2. Perbedaan n-Gain penguasaan konsep dan keterampilan menyimpulkan siswa

terjadi karena perbedaan perlakuan dalam proses belajar.

3. Faktor-faktor lain di luar perlakuan pada kedua kelas diabaikan.

J. Hipotesis Umum

Hipotesis dalam penelitian ini adalalah model discovery learning efektif dalam

meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan menyimpulkan siswa kelas

XI MIPA SMA Negeri 1 Bandar Lampung.
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III.  METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI SMA Negeri 1 Bandar

Lampung tahun pelajaran 2015-2016 yang berjumlah 132 yang tersebar dalam 4

kelas.  Dari populasi 2 kelas akan dijadikan sampel penelitian.  Satu kelas sebagai

kelas eksperimen dan satu kelas lagi sebagai kelas kontrol.

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Purposive

sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada suatu per-

timbangan tertentu yang dibuat berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang su-

dah diketahui sebelumnya (Syaodih, 2009). Berdasarkan pertimbangan kemam-

puan kognitif siswa yang relatif sama, peneliti dengan bantuan guru mitra menen-

tukan dua sampel, yaitu kelas XI2 dan XI3 sebagai sampel penelitian. Kelas XI3

sebagai kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran discovery

learning XI2 sebagai kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konven-

sional.

B. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data hasil tes

pencapaian penguasaan konsep dan keterampilan menyimpulkan sebelum
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pembelajaran (pretes), data hasil tes pencapaian penguasaan konsep dan keteram-

pilan menyimpulkan setelah pembelajaran (postes), aktivitas siswa, lembar obser-

vasi kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran.

C. Metode dan Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan desain Non

Equivalence Control Group Design menurut (Creswell, 2003) yang ditunjukkan

pada Tabel 5 berikut :

Tabel 5. Desain penelitian.

Kelas Pretest Perlakuan Posttest
Kelas eksperimen O1 X O2

Kelas kontrol O1 - O2

Sebelum diterapkan perlakuan, kedua kelompok sampel diberikan pretes (O1)

Kemudian pada kelas eksperimen diterapkan perlakuan model pembelajaran

discovery learning (X) dan pada kelas kontrol diterapkan pembelajaran

konvensional. Selanjutnya, kedua kelompok sampel diberikan postes (O2).

D. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat.  Variabel bebas

adalah  pembelajaran yang menggunakan model discover learning dan

pembelajaran konvensional. Variabel terikat adalah penguasaan konsep dan

keterampilan menyimpulkan pada materi koloid.
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E. 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, 2004).

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini antara lain

1. Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan standar

kurikulum 2013.

2. Lembar Kerja Siswa (LKS) kimia yang menggunakan model discovery

learning pada materi koloid.

3. Soal pretes dan postes yang terdiri dari 20 soal pilihan jamak dan 6 soal

uraian.

4. Lembar observasi aktivitas siswa

5. Lembar observasi kinerja guru

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan kesahihan suatu instrumen.

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan

dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat.  Dalam kon-

teks pengujian kevalidan instrumen dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu judg-

ment atau penilaian dan pengujian empirik.

Instrumen pada penelitian ini menggunakan validitas isi. Validitas isi adalah ke-

sesuaian antara instrumen dengan ranah atau domain yang diukur (Ali, 1992).

Pengujian kevalidan isi ini dilakukan dengan cara judgment. Dalam hal ini pengu-

jian dilakukan dengan menelaah kisi-kisi, terutama kesesuaian antara tujuan pene-

litian, tujuan pengukuran, indikator, dan butir-butir pertanyaannya. Apabila
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antara unsur-unsur itu terdapat kesesuaian maka dapat dinilai bahwa instrumen

diang-gap valid untuk digunakan dalam mengumpulkan data sesuai kepentingan

peneli-tian yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam melakukan judgment di-

perlukan ketelitian dan keahlian penilai maka peneliti meminta ahli untuk mela-

kukannya. Dalam hal ini dilakukan oleh Ibu Dra. Ila Rosilawati, M. Si. selaku

dosen pembimbing untuk memvalidasi.

F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Langkah-langkah yang digunakan penelitian ini adalah:

1. Observasi pendahuluan

Tujuan observasi pendahuluan:

a. Meminta izin kepada Kepala SMA Negeri 1 Bandar Lampung untuk

melaksanakan penelitian.

b. Menentukan pokok bahasan yang akan diteliti berdasarkan karakteristik

materi yang cocok untuk diterapkan pembelajaran menggunakan model

discovery learning.

c. Menentukan populasi dan sampel penelitian.

2. Pelaksanaan Penelitian

Prosedur pelaksanaan penelitian terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap persiapan, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar

Kerja Siswa (LKS) pada materi koloid, lembar observasi aktivitas siswa dan

lembar observasi kinerja guru.

b. Tahap pelaksanaan penelitian, adapun prosedur pelaksanaan penelitian adalah

(1) melakukan pretes dengan soal-soal yang sama pada kelas eksperimen dan
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kelas kontrol;  (2) melaksanakan kegiatan pembelajaran pada materi koloid

sesuai dengan pembelajaran yang telah ditetapkan di masing-masing kelas,

pembelajaran menggunakan model discovery learning diterapkan di kelas

eksperimen serta pembelajaran konvensional diterapkan di kelas kontrol;  (3)

melakukan postes dengan soal-soal yang sama pada kelas eksperimen dan

kelas kontrol;  dan (4) melakukan tabulasi dan analisis data.

Adapun langkah-langkah penelitian tersebut ditunjukkan pada alur penelitian se-

bagai berikut:

Gambar 1. Alur penelitian.

Kelas Kontrol Dengan
Pembelajaran
Konvensional

Observasi Pendahuluan

1. Menentukan Populasi dan Sampel
2. Mempersiapkan Perangkat

Pembelajaran dan Pembuatan
Instrumen

3. Validasi Instrumen

Pretest

Analisis Data

Pembahasan dan kesimpulan

Postes

Kelas Eksperimen Dengan
Pembelajaran Model
Discovery Learning
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G. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis Teknik Analisis Data

1. Analisis data

a. Perhitungan Nilai Siswa

Nilai pretes dan postes pada penilaian penguasaan konsep dan

keterampilan menyimpulkan secara operasional dirumuskan sebagai

berikut:

100 x
maksimalskorJumlah

diperolehyangjawabanskorJumlah
siswaNilai  ……………(1)

Data yang diperoleh kemudian dianalisis, dengan menghitung n-Gain yang

selanjutnya digunakan pengujian hipotesis.

b. Perhitungan n-Gain

Untuk mengetahui penguasaan konsep dan keterampilan menyimpulkan

siswa pada materi koloid antara pembelajaran menggunakan model

discovery learning dengan pembelajaran konvensional, maka dilakukan

analisis skor gain ternormalisasi.  Perhitungan ini bertujuan untuk menge-

tahui peningkatan nilai pretes dan postes dari kedua kelas. Rumus n-Gain

menurut Hake (1999) adalah sebagai berikut:

 
 pretesnilai-idealmaksimalnilai

pretesnilai-postesnilai
(g)Gain-n  …………… ……..(2)

Data gain ternormalisasi yang diperoleh diuji normalitas dan homogeni-

tasnya kemudian digunakan sebagai dasar dalam menguji hipotesis

penelitian.
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2. Pengujian hipotesis

a. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dari kedua

kelompok berdistribusi normal atau tidak dan untuk menentukan uji

selanjutnya apakah memakai statistik parametrik atau non parametrik.

Hipotesis untuk uji normalitas :

Ho = data penelitian berdistribusi normal

H1 = data penelitian berdistribusi tidak normal

Untuk uji normalitas data digunakan rumus sebagai berikut :

2 = ∑ =1
( )

Keterangan :

χ2 = uji Chi- kuadrat
Ei = frekuensi observasi
Oi = frekuensi harapan

Data akan berdistribusi normal jika χ2 hitung ≤ χ2 tabel dengan taraf

signifikan 5% dan derajat kebebasan dk = k – 3 (Sudjana, 2002).

b. Uji homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel

penelitian berawal dari kondisi yang sama atau homogen, yang selanjutnya

untuk menentukan statistik-t yang akan digunakan dalam pengujian

hipotesis. Uji homogenitas dilakukan dengan menyelidiki apakah kedua

sampel mempunyai varians yang sama atau tidak.
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Hipotesis yang digunakan dalam uji homogenitas adalah sebagai berikut:

H0 : 2 2
1 2  (data penelitian mempunyai variansi yang homogen)

H1 : 2 2
1 2  (data penelitian mempunyai variansi yang tidak homogen)

Untuk uji homogenitas dua peubah terikat digunakan rumus yang terdapat

dalam Sudjana (2005) :

kecilVarian ter

 terbesarVarians
F ..................

Keterangan :

F = Kesamaan dua varians

Kriteria : Pada taraf 0,05, tolak Ho jika F hitung  F ½ (1,2)

Jika Fhitung < Ftabel maka H0 diterima. Yang berarti kedua

kelompok tersebut mempunyai varians yang sama atau

dikatakan homogen.

c. Uji Perbedaan Dua Rata-Rata

Uji perbedaan dua rata-rata digunakan untuk menentukan seberapa efektif

perlakuan terhadap sampel dengan melihat n-Gain penguasaan konsep dan

keterampilan menyimpulkan materi pokok koloid yang lebih tinggi antara

pembelajaran menggunakan model discovery dearning dengan

pembelajaran konvensional dari siswa SMA N 1 Bandar Lampung.

Uji perbedaan dua rata-rata dalam penelitian ini menggunakan analisis

statistik, hipotesis dirumuskan dalam bentuk pasangan hipotesis nol (H0)

dan hipotesis alternatif (H1).

..........................................(3)
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Rumusan Hipotesis:

H0 : µ1x≤ µ2x : Rata-rata n-Gain penguasaan konsep dan keterampilan
menyimpulkan pada materi koloid pada kelas yang
diterapkan  pembelajaran menggunakan model discovery
learning lebih rendah atau sama dengan rata-rata n-Gain
penguasaan konsep dan keterampilan menyimpulkan siswa
pada kelas yang diterapkan pembelajaran konvensional.

H1 : µ1x> µ2x : Rata-rata n-Gain penguasaan konsep dan keterampilan
menyimpulkan pada materi koloid pada kelas yang
diterapkan  pembelajaran menggunakan model discovery
learning lebih tinggi dari pada rata-rata n-Gain penguasaan
konsep dan keterampilan menyimpulkan siswa pada kelas
yang diterapkan pembelajaran konvensional.

Keterangan:

µ1: Rata-rata n-Gain (x) pada materi koloid pada kelas yang
diterapkan pembelajaran menggunakan model discovery learning

µ2: Rata-rata n-Gain (x) pada materi koloid pada kelas yang
diterapkan pembelajaran konvensional.

X: Penguasaan konsep dan keterampilan menyimpulkan.

Jika data yang diperoleh berdistribusi normal dan homogen ( = ),

maka pengujian menggunakan uji statistik parametrik, yaitu menggunakan

uji-t dalam Sudjana (2005) dengan rumus sebagai berikut:

t = dengan S = ( ) ( )

Keterangan:

thitung = Perbedaan dua rata-rata.
= Rata-rata n-Gain penguasaan konsep dan keterampilan

menyimpulkan pada materi koloid yang diterapkan
pembelajaran menggunakan model discovery learning.

= Rata-rata n-Gain penguasaan konsep dan keterampilan
menyimpulkan pada materi koloid yang diterapkan
pembelajaran konvensional.

= Simpangan baku gabungan.
= Jumlah siswa pada kelas yang diterapkan pembelajaran model

discovery learning.
= Jumlah siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional.
= Simpangan baku siswa yang diterapkan pembelajaran

menggunakan model discovery learning.

..............................(4)
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= Simpangan baku siswa yang menggunakan pembelajaran
konvensional.

Dengan kriteria uji : Terima H0 jika  thitung < t (1-α) dengan derajat

kebebasan d(k) = n1 + n2 – 2 dan tolak H0 untuk harga t lainnya. Dengan

menentukan taraf signifikan α = 5% peluang (1- α ).
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa:

1. Rata-rata n-Gain penguasaan konsep dan keterampilan menyimpulkan pada

kelas eksperimen lebih tinggi dari rata-rata n-Gain penguasaan konsep dan

keterampilan menyimpulkan pada kelas kontrol.

2. Pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning pada materi

koloid efektif dalam meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan

menyimpulkan dilihat dari nilai rata-rata n-Gain.

B. saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa :

1. Model discovery learning hendaknya diterapkan dalam pembelajaran kimia,

terutama pada materi koloid karena terbukti efektif dalam meningkatkan

penguasaan konsep dan keterampilan menyimpulkan.

2. Bagi  calon peneliti lain  yang juga tertarik untuk  menerapkan model dis-

covery learning, hendaknya lebih mengoptimalkan persiapan yang diperlu-

kan terutama pada persiapan instrumen pembelajaran.
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