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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas LKS berbasis keteram-

pilan proses sains (KPS) dalam meningkatkan KPS pada materi hukum-hukum

dasar kimia ditinjau dari gender siswa. Metode dalam penelitian ini adalah kuasi

eksperimen dengan desain faktorial 2x2. Populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh siswa kelas X semester ganjil di SMA Negeri 6 Metro tahun pelajaran

2016-2017. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive

sampling dan diperoleh kelas X.6 sebagai kelas eksperimen dan kelas X.7 sebagai

kelas kontrol. Berdasarkan hasil uji two ways ANOVA diperoleh nilai sig pada

interaksi LKS*gender sebesar 0,467 berarti tidak terdapat interaksi antara peng-

gunaan LKS dengan gender terhadap KPS siswa dan nilai sig pada efektivitas LKS

sebesar 0,010 berarti LKS berbasis KPS efektif untuk meningkatkan KPS siswa.

Hasil uji perbedaan dua rata-rata menunjukkan bahwa rata-rata n-gain KPS siswa

laki-laki dan siswa perempuan pada pembelajaran menggunakan LKS berbasis KPS
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lebih tinggi daripada LKS konvensional dan pada pembelajaran menggunakan LKS

berbasis KPS, rata-rata n-gain KPS siswa laki-laki tidak berbeda signifikan dengan

siswa perempuan. Dapat disimpulkan bahwa LKS berbasis KPS efektif dalam me-

ningkatkan KPS pada materi hukum-hukum dasar kimia ditinjau dari gender siswa.

Kata Kunci: gender, hukum-hukum dasar kimia, keterampilan proses sains, LKS
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sains atau ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan ilmu pengetahuan yang

mempelajari fenomena-fenomena yang ada di alam semesta dan segala proses

yang terjadi di dalamnya (Nuryanto dan Binadja, 2010; Ningsih dkk., 2012;

Wahono, 2013; Tim Penyusun, 2014; Zubaidah dkk., 2014). IPA tidak hanya

terdiri dari fakta, konsep, dan prinsip saja, tetapi juga berupa kegiatan atau proses

aktif menggunakan pikiran dan sikap ilmiah dalam mempelajari gejala alam

sehingga hakekatnya IPA terdiri atas tiga komponen, yaitu produk, proses, dan

sikap ilmiah (Ali dkk., 2013; Nasution dkk., 2014; Panjaitan dkk., 2015). Kimia

merupakan ilmu yang termasuk dalam rumpun IPA. Oleh karena itu, kimia mem-

punyai karakteristik yang sama dengan IPA (Mulyani, 2012).

Kimia adalah cabang ilmu IPA yang berkaitan dengan studi tentang struktur, kom-

posisi, sifat dan reaksi materi (Aniodoh dan Egbo, 2013). Kimia berisi fenomena

dan aktivitas eksperimen yang menarik serta pengetahuan yang bermanfaat untuk

memahami alam maupun dunia industri (Chiu dalam Upahi dan  Olorundae,

2012).  Para ahli kimia (kimiawan) mempelajari gejala alam melalui proses misal-

nya pengamatan, eksperimen dan juga sikap ilmiah seperti objektif, jujur pada saat

mengumpulkan dan menganalisis data sehingga dapat memperoleh penemuan-
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penemuan berupa fakta, teori, hukum, dan prinsip yang disebut produk kimia

(Tim Penyusun, 2014). Oleh karena itu, pembelajaran kimia harus dilakukan

sebagaimana diperoleh ilmu tersebut.

Pembelajaran berbasis keterampilan proses sains (KPS) sesuai dengan karakter-

istik kimia yaitu sebagai produk, proses dan sikap ilmiah. KPS adalah keteram-

pilan-keterampilan yang dimiliki oleh para ilmuwan dan diaplikasikan dalam suatu

kegiatan ilmiah untuk memperoleh produk sains (Anitah, 2007; Semiawan, 1986;

Zubaidah dkk., 2014).  Ada berbagai keterampilan dalam KPS, keterampilan

tersebut terdiri dari keterampilan-keterampilan dasar (basic skills) dan keteram-

pilan-keterampilan terintegrasi (integrated skills). KPS dasar terdiri dari enam

keterampilan, yakni mengamati, mengklasifikasikan, mengukur, memprediksi,

menyimpulkan, dan mengkomunikasikan (Dimyati dan Moedjiono, 2015). KPS

pada siswa perlu dilatih karena dapat membuat siswa lebih aktif dalam proses

pembelajaran, mengembangkan rasa tanggung jawab, membantu berpikir logis,

meningkatkan pembelajaran permanen, mengajukan pertanyaan rasional dan men-

cari jawabannya, serta memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari (Ergul

dkk., 2011; Gurses dkk., 2015). Pembelajaran yang sistematis untuk melatihkan

KPS dapat diwujudkan dengan menggunakan lembar kerja siswa (LKS).

LKS adalah perangkat pendidikan penting yang membantu siswa mengkonstruksi

pengetahuan di dalam pikiran mereka sendiri dan mendorong siswa untuk

berpartisipasi dalam kegiatan kelas (Taslidere, 2013). LKS dapat meningkatkan

keberhasilan pembelajaran dan membuat siswa lebih aktif dan efisien dalam

belajar (Utami dkk., 2016).
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KPS siswa dapat dilatihkan pada salah satu kompetensi dasar (KD) pada mata

pelajaran kimia kelas X yaitu 4.11 mengolah dan menganalisis data terkait massa

molekul relatif, persamaan reaksi, hukum-hukum dasar kimia, dan konsep mol

untuk menyelesaikan perhitungan kimia (Tim Penyusun, 2013). Hukum-hukum

dasar kimia merupakan salah satu materi kimia bersifat abstrak dan matematis

(Apriyanto, 2014). Para ilmuwan menemukan hukum-hukum dasar kimia dengan

melakukan percobaan yang hasilnya berupa suatu pola. Misalnya Antoine Laurent

Lavoisier (1743-1794) melakukan beberapa penelitian terhadap proses pembakar-

an zat.  Data percobaan yang diperoleh menunjukkan bahwa massa zat sebelum

dan sesudah reaksi adalah sama (Oxtoby dkk., 2001; Hill dan Kolb, 1995). Pada

materi hukum-hukum dasar kimia, siswa dapat dilatihkan KPS seperti mengamati

data, mengklasifikasi, memprediksi dan sebagainya.  Langkah-langkah sistematis

yang terdapat dalam LKS dan kompetensi yang harus dimiliki siswa pada materi

ini memungkinkan untuk dapat meningkatkan KPS.

Faktanya, LKS yang pada umumnya digunakan di sekolah-sekolah adalah LKS

konvensional. LKS konvensional biasanya memuat ringkasan materi, soal-soal

latihan dan terdapat penuntun praktikum pada materi-materi tertentu namun

susunannya kurang memenuhi persyaratan. Penyusunan LKS harus memenuhi

persyaratan yaitu syarat didaktik, syarat konstruksi, dan syarat teknik (Rohaeti

dkk., 2009). Masalah lain yang dijumpai pada LKS konvensional tersebut adalah

bahasa yang sulit dipahami dan desain LKS kurang menarik bagi siswa. Hal

tersebut semakin membuat siswa malas untuk menggunakan LKS dan kurang

membantu siswa dalam memahami materi. Guru lebih banyak menjelaskan

materi sehingga siswa tidak mandiri dalam belajar dan KPS siswa tidak
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terlatihkan dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan guru kimia di SMA

Negeri 6 Metro, pembelajaran kimia di sekolah tersebut belum menggunakan LKS

yang dapat melatihkan KPS siswa. Terkadang guru kimia membuat LKS

sederhana untuk menunjang kegiatan praktikum, tetapi kurang memperhatikan

persyaratan serta tidak mengkonstruksi pengetahuan siswa. Hal tersebut

menyebabkan siswa kesulitan dalam memperoleh hasil belajar yang maksimal

sesuai dengan kompetensi yang ada pada kurikulum.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian, penggunaan LKS berbasis KPS dapat

membantu siswa memahami materi dalam proses pembelajaran.  Penelitian yang

dilakukan oleh Anisa dkk. (2014) menunjukkan bahwa LKS berbasis KPS pada

materi sifat koligatif larutan terbukti efektif dalam meningkatan hasil belajar

siswa.  Selain itu, terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Ardiyanti dkk.

(2011) menunjukkan bahwa penggunaan LKS dapat meningkatkan pemahaman

konsep dan KPS siswa pada pembelajaran IPA.

Menurut beberapa penelitian, terdapat kaitan antara gender dengan hasil belajar

siswa. Hasil penelitian Veloo dkk. (2015) menunjukkan bahwa hasil belajar

kimia yang diperoleh siswa laki-laki secara signifikan lebih tinggi dibandingkan

dengan siswa perempuan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Orimogunje (2013)

menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu gender tidak memberi pengaruh yang

signifikan pada hasil belajar kimia. Selain itu, terdapat penelitian mengenai KPS

siswa laki-laki dan siswa perempuan.  Penelitian tentang pengaruh strategi

mengajar berbasis KPS yang dilakukan oleh Abungu (2014) menunjukkan bahwa

terdapat perbedaan KPS siswa laki-laki dan siswa perempuan pada materi analisis
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volumetrik (titrasi) dan analisis kualitatif. Oleh sebab itu, untuk mengetahui

peningkatan KPS pada siswa laki-laki dan siswa perempuan maka dilakukanlah

penelitian yang berjudul “Efektivitas LKS Berbasis Keterampilan Proses Sains

pada Materi Hukum-Hukum Dasar Kimia dalam Meningkatkan Keterampilan

Proses Sains Ditinjau dari Gender Siswa”.

B. Rumusan Masalah

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

dalam penelitian ini adalah:

bagaimana efektivitas LKS berbasis KPS dalam meningkatkan KPS siswa pada

materi hukum-hukum dasar kimia ditinjau dari gender siswa?

Rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian

sebagai berikut:

1. Apakah terdapat interaksi antara pembelajaran menggunakan LKS dengan

gender terhadap KPS siswa pada materi hukum-hukum dasar kimia?

2. Bagaimana efektivitas LKS berbasis KPS untuk meningkatkan KPS siswa pada

materi hukum-hukum dasar kimia?

3. Bagaimana KPS siswa laki-laki dengan pembelajaran menggunakan LKS

berbasis KPS dibandingkan dengan LKS konvensional pada materi hukum-

hukum dasar kimia?

4. Bagaimana KPS siswa perempuan dengan pembelajaran menggunakan LKS

berbasis KPS dibandingkan dengan LKS konvensional pada materi hukum-

hukum dasar kimia?

5. Bagaimana KPS siswa laki-laki dibandingkan dengan siswa perempuan dengan
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pembelajaran menggunakan LKS berbasis KPS pada materi hukum-hukum

dasar kimia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

mendeskripsikan efektivitas LKS berbasis KPS dalam meningkatkan KPS siswa

pada materi hukum-hukum dasar kimia ditinjau dari gender siswa.

Tujuan penelitian tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan interaksi antara pembelajaran menggunakan LKS dengan

gender terhadap KPS siswa pada materi hukum-hukum dasar kimia.

2. Mendeskripsikan efektivitas LKS berbasis KPS dalam meningkatkan KPS

siswa pada materi hukum-hukum dasar kimia.

3. Mendeskripsikan KPS siswa laki-laki dengan pembelajaran menggunakan

LKS berbasis KPS dibandingkan dengan LKS konvensional pada materi

hukum-hukum dasar kimia.

4. Mendeskripsikan KPS siswa perempuan dengan pembelajaran menggunakan

LKS berbasis KPS dibandingkan dengan LKS konvensional pada materi

hukum-hukum dasar kimia.

5. Mendeskripsikan KPS siswa laki-laki dibandingkan dengan siswa

perempuan dengan pembelajaran menggunakan LKS berbasis KPS pada

materi hukum-hukum dasar kimia.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peserta didik

Memberikan informasi mengenai media belajar yang dapat digunakan untuk

meningkatkan KPS siswa laki-laki dan perempuan pada materi hukum-hukum

dasar kimia.

2. Bagi guru

Memberikan informasi mengenai KPS siswa laki-laki dan perempuan pada

materi hukum-hukum dasar kimia. Selain itu, untuk memberikan masukan

kepada guru dalam meningkatkan KPS siswa laki-laki dan perempuan dengan

menggunakan LKS.

3. Bagi sekolah

Memberikan suatu sumbangan pemikiran dan informasi dalam meningkatkan

mutu pendidikan terutama dalam pembelajaran kimia di sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Pembelajaran dikatakan efektif apabila terdapat perbedaan n-gain yang

signifikan antara siswa kelas eksperimen dan kontrol (Wahyuni dkk.,

2014).  Pada penelitian ini pembelajaran menggunakan LKS dikatakan

efektif apabila terdapat perbedaan n-gain yang signifikan pada KPS siswa

kelas eksperimen dan kontrol.

2. LKS adalah perangkat pendidikan penting yang membantu siswa meng-

konstruksi pengetahuan di dalam pikiran mereka sendiri dan mendorong
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siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelas (Taslidere, 2013). Pada

penelitian ini digunakan 2 jenis LKS, yaitu LKS berbasis KPS dan LKS

konvensional.

3. LKS berbasis KPS yang digunakan dalam penelitian ini adalah LKS hasil

pengembangan dari Ardhiantari (2015) yang memiliki karakteristik sesuai

dengan kompetensi dan kegiatan dalam LKS dapat melatihkan KPS dasar.

4. LKS konvensional yang digunakan dalam penelitian ini adalah LKS yang

selama ini digunakan oleh sekolah, memuat ringkasan materi, soal-soal

latihan dan terdapat penuntun praktikum pada materi-materi tertentu.

5. KPS yang diukur adalah KPS dasar. KPS dasar terdiri dari enam keteram-

pilan, yaitu mengamati, mengklasifikasikan, mengukur, memprediksi,

menyimpulkan, dan mengkomunikasikan (Dimyati dan Moedjiono, 2015).

6. Instrumen asesmen berbasis KPS yang digunakan dalam penelitian ini

adalah instrumen hasil pengembangan dari Okaviani (2015).
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas Pembelajaran

Menurut Abdurahmat (2008), efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi

tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin

mendekati keberhasilan berarti semakin tinggi efektivitasnya. Suatu kegiatan

dikatakan efektif bila kegiatan itu dapat diselesaikan pada waktu yang tepat dan

mencapai tujuan yang diinginkan.

Warsita (2008) berpendapat bahwa:

Efektivitas menekankan pada perbandingan antara rencana dengan tujuan yang
dicapai. Oleh karena itu, efektivitas pembelajaran sering kali diukur dengan
tercapainya tujuan pembelajaran, atau dapat pula diartikan sebagai ketepatan
dalam mengelola suatu situasi.

Menurut Miarso (2004), pembelajaran yang efektif adalah yang menghasilkan

belajar yang bermanfaat dan bertujuan, melalui pemakaian prosedur yang tepat.

Usaha untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran perlu dilakukan terus-

menerus, berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Adapun

Hamalik (2002) berpendapat bahwa pembelajaran dikatakan efektif jika mem-

berikan kesempatan belajar sendiri dan beraktivitas seluas-luasnya kepada siswa

untuk belajar. Siswa diharapkan dapat mengembangkan potensinya dengan baik

apabila disediakan kesempatan belajar sendiri dan beraktivitas seluas-luasnya.



10

Pembelajaran dikatakan efektif apabila terdapat perbedaan n-gain yang signifikan

antara siswa kelas eksperimen dan kontrol (Wahyuni dkk., 2014).  Efektivitas

dapat dihitung melalui perubahan hasil belajar siswa, perhitungan peningkatan

nilai pretes dan postes menggunakan n-gain (Gery dalam Bao, 2006).

B. Lembar Kerja Siswa

Menurut Sriyono (1992), lembar kerja siswa (LKS) adalah salah satu bentuk

program yang berlandaskan atas tugas yang harus diselesaikan dan berfungsi

sebagai alat untuk mengalihkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu

mempercepat tumbuhnya minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.

Arsyad (2004) berpendapat bahwa LKS termasuk  media cetak hasil

pengembangan teknologi cetak yang berupa buku dan berisi materi visual.

Trianto (2011) mendefinisikan LKS sebagai berikut:

LKS adalah panduan siswa dalam melakukan kerja penyelidikan atau
pemecahan masalah. dapat berupa panduan untuk latihan pengembangan aspek
kognitif maupun aspek pembelajaran lain, dalam bentuk panduan eksperimen
maupun demonstrasi.

LKS adalah perangkat pendidikan penting yang membantu siswa mengkonstruksi

pengetahuan di dalam pikiran mereka sendiri dan mendorong siswa untuk

berpartisipasi dalam kegiatan kelas (Taslidere, 2013). LKS juga berisi langkah-

langkah penyelesaian tugas sehingga dapat membantu siswa memperoleh

pengalaman secara langsung sehingga siswa tidak hanya memperoleh

pengetahuan yang disampaikan oleh guru saja (Masithussyifa, 2012).
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LKS adalah materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa, sehingga siswa

diharapkan dapat memahami materi ajar secara mandiri. Melalui LKS, siswa akan

mendapatkan materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi. Selain

itu, siswa juga dapat menemukan arahan yang terstruktur untuk memahami materi

yang diberikan dan pada saat yang bersamaan siswa diberikan materi serta tugas

yang berkaitan dengan materi tersebut (Lestari, 2013).

Rohaeti dkk. (2009) berpendapat bahwa LKS merupakan jenis handout yang di-

maksudkan untuk membantu  peserta didik belajar lebih terarahkan dan akan

memberikan pengaruh yang cukup besar dalam proses belajar-mengajar sehingga

penyusunanya harus memenuhi berbagai persyaratan misalnya syarat didaktik,

konstruksi, dan teknik. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Syarat didaktik

LKS sebagai salah satu bentuk sarana untuk menunjang berlangsungnya proses

pembelajaran harus memenuhi persyaratan didaktik, artinya suatu LKS harus

mengikuti asas pembelajaran yang efektif, yaitu menekankan pada tahapan proses

siswa untuk menemukan konsep-konsep sehingga LKS dapat berfungsi sebagai

petunjuk bagi siswa untuk mencari tahu dan siswa dapat mengembangkan ke-

mampuannya untuk berkomunikasi dengan sosial, emosional, moral, dan estetika

pada diri sendiri serta siswa akan aktif dalam pembelajaran.

2. Syarat konstruksi

Syarat yang termasuk dalam konstruksi adalah syarat-syarat yang berkenaan

dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran, dan

kejelasan yang pada hakikatnya haruslah tepat guna dalam arti dapat dimengerti
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oleh peserta didik.  Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan

peserta didik, peserta didik menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi

keleluasaan pada peserta didik untuk menulis maupun menggambar pada LKS,

menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek, lebih banyak menggunakan

ilustrasi dari pada kata-kata, sehingga akan mempermudah peserta didik dalam

menangkap apa yang diisyaratkan LKS.  Selain itu, LKS harus dapat digunakan

oleh seluruh siswa, baik yang tingkat akademiknya tinggi, sedang maupun rendah.

Memiliki tujuan yang jelas dan bermanfaat sebagai sumber motivasi, serta mem-

punyai identitas untuk memudahkan administrasinya, misalnya kelas, mata

pelajaran, topik, nama atau nama-nama anggota kelompok, tanggal dan

sebagainya.

3. Syarat teknis

Syarat teknis yang harus termuat dalam LKS yaitu:

a. Tulisan

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

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

gunakan 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.

b. Gambar

Gambar yang baik untuk LKS adalah gambar yang dapat menyampaikan pesan

atau isi dari gambar tersebut secara efektif kepada pengguna LKS.  Hal yang lebih
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penting adalah pesan atau isi dari gambar tersebut dapat dilihat secara jelas dan

tersampaikan secara keseluruhan.

c. Penampilan

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

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

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

sehingga membosankan dan tidak menarik (Darmadjo dan Kaligis, 1992).

Terdapat beberapa jenis LKS menurut fungsinya, diantaranya yaitu: (a) LKS yang

membantu siswa menemukan suatu konsep; (b) LKS yang membantu siswa

menerapkan dan mengintegrasikan suatu konsep yang telah ditemukan; (c) LKS

yang berfungsi sebagai penuntun belajar; (d) LKS yang berfungsi sebagai

penguatan; dan (e) LKS yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum (Rohman dan

Sofyan, 2013).

C. Keterampilan Proses Sains

Anitah (2007) mengemukakan bahwa keterampilan proses sains (KPS) merupakan

keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh para ilmuwan untuk memperoleh

dan mengembangkan produk sains.  Adapun Semiawan (1986) menyatakan KPS

adalah keterampilan fisik dan mental terkait dengan kemampuan-kemampuan

yang mendasar yang dimiliki, dikuasai, dan diaplikasikan dengan suatu kegiatan

ilmiah, sehingga para ilmuwan dapat menemukan sesuatu yang baru. Pendekatan

berbasis proses sains memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan-

kemampuan yang pada dasarnya telah dimiliki siswa.  Hal ini didukung oleh
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pendapat Arikunto (2004) yaitu:

Pendekatan berbasis keterampilan proses adalah wawasan atau anutan
pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial, fisik, yang
bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang pada prinsipnya
keterampilan-keterampilan intelektual tersebut telah ada pada siswa.

Menurut Dimyati dan Moedjiono (2015), KPS dapat diartikan sebagai

keterampilan-keterampilan intelektual, sosial dan fisik yang terkait dengan

kemampuan-kemampuan mendasar yang telah ada dalam diri siswa. Ada

berbagai keterampian dalam keterampilan proses sains, keterampilan tersebut

terdiri dari keterampilan-keterampilan dasar (basic skills) dan keterampilan-

keterampilan terintegrasi (integrated skills). Keterampilan-keterampilan dasar

terdiri dari enam keterampilan, yakni:

1. Mengamati

Melalui kegiatan mengamati, kita belajar tentang dunia sekitar kita yang fantastis.

Manusia mengamati objek-objek dan fenomena alam dengan pancaindra.

Informasi yang kita peroleh, dapat menuntut keingintahuan, mempertanyakan,

memikirkan, melakukan interpretasi tentang lingkungan kita, dan meneliti lebih

lanjut.

2. Mengklasifikasikan

Kita lebih mudah memahami sejumlah besar objek, peristiwa, dan segala yang ada

dalam kehidupan di sekitar kita, apabila menentukan berbagai jenis golongan.

Menentukan golongan dapat dilakukan dengan mengamati persamaan, perbedaan,

dan hubungan serta pengelompokkan objek berdasarkan kesesuaian dengan

berbagai tujuan.
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3. Mengukur

Pengembangan yang baik terhadap keterampilan-keterampilan mengukur

merupakan hal yang penting dalam membina observasi kuantitatif, meng-

klasifikasikan, dan membandingkan segala sesuatu di sekeliling kita, serta

mengkomunikasikan secara tepat dan efektif kepada orang lain.

4. Memprediksi

Suatu prediksi merupakan suatu ramalan dari apa yang kemudian hari mungkin

dapat diamati. Membuat prediksi yang dapat dipercaya tentang obyek dan

peristiwa dapat dilakukan dengan memperhitungkan penentuan secara tepat

perilaku terhadap lingkungan kita. Memprediksi dapat diartikan sebagai meng-

antisipasi atau membuat ramalan tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu

mendatang, berdasarkan perkiraan pada pola atau kecenderungan tertentu, atau

hubungan antara fakta, konsep dan prinsip dalam ilmu pengetahuan.

5. Menyimpulkan

Menyimpulkan dapat diartikan sebagai suatu keterampilan untuk memutuskan

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

diketahui.

6. Mengkomunikasikan

Kemampuan berkomunikasi dengan orang lain merupakan dasar untuk segala

yang kita kerjakan. Komunikasi efektif yang jelas, tepat dan tidak samar-samar

menggunakan keterampilan-keterampilan yang perlu dalam komunikasi, hendak-

nya dilatih dan dikembangkan pada diri siswa.
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Menurut Zubaidah dkk. (2014), KPS adalah sejumlah proses sains yang di-

kembangkan para ilmuwan dalam mencari pengetahuan dan kebenaran ilmiah.

KPS dasar terdiri dari mengamati, menggolongkan/mengklasifikasi, mengukur,

mengkomunikasikan, menginterpretasi data, memprediksi, menggunakan alat,

melakukan percobaan dan menyimpulkan. KPS memfasilitasi pembelajaran,

memungkinkan siswa untuk aktif, mengembangkan rasa tanggung jawab,

meningkatkan pembelajaran permanen dan menyediakan metode penelitian

(Gurses dkk., 2015).

Pengembangan KPS memungkinkan siswa untuk menyelesaikan masalah, berpikir

kritis, membuat keputusan, menemukan jawaban dan mengomunikasikan jawaban

tersebut. KPS tidak hanya mencari keterampilan yang bisa membuat siswa belajar

banyak informasi mengenai sains, tetapi juga mempelajari keterampilan yang

membantu siswa untuk berpikir logis, mengajukan pertanyaan rasional dan

mencari jawabannya, serta memecahkan masalah mereka dalam kehidupan sehari-

hari (Ergul dkk., 2011).

D. Gender dalam Pendidikan

Istilah seks dibedakan dengan gender. Seks bersifat biologis dan gender yang

bersifat psikologis, sosial dan budaya. Istilah seks menekankan pada perbedaan

yang disebabkan oleh perpedaan kromosom pada janin, sebagaimana dikatakan

oleh Moore dan Sinclair (Remiswal, 2013) sedangkan istilah gender menyangkut

perbedaan psikologis, sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan, seperti

yang dikemukakan oleh Gidden (Remiswal, 2013).
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Elliott (2000) mengungkapkan beberapa perbedaan siswa ditinjau dari perbedaan

gender. Perbedaan yang tampak jelas adalah perbedaan secara fisik. Anak laki-

laki biasanya memiliki fisik yang lebih besar dan kuat meskipun hampir semua

anak perempuan matang lebih cepat daripada anak laki-laki. Anak laki-laki juga

dinyatakan lebih unggul daripada anak perempuan dalam hal keterampilan spasial.

Meskipun demikian, anak laki-laki sering mengalami masalah dalam hal berba-

hasa, sehingga anak perempuan dinyatakan lebih unggul dalam hal kemampuan

verbal. Perbedaan gender ini tampaknya juga berpengaruh pada besarnya motiva-

si siswa untuk berprestasi. Hal tersebut karena adanya anggapan bahwa anak laki-

laki lebih unggul dalam bidang sains dan matematika, sedangkan anak perempuan

akan lebih unggul pada tugas-tugas yang lebih feminim seperti seni dan musik.

Perbedaan berikutnya yaitu tingkat agresivitasnya, anak laki-laki cenderung akan

lebih agresif daripada anak perempuan.

Interaksi sosial antara guru dan siswa di kelas dapat dikaitkan dengan gender.

Terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa siswa laki-laki mendapatkan

bias gender dalam hal berinteraksi. Beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh

Dezolt dan Hull (Santrock, 2011) yaitu siswa perempuan lebih mematuhi, me-

ngikuti peraturan, tampil rapih dan teratur, dihargai dan dikuatkan di banyak kelas

dibandingkan laki-laki. Tidak hanya anak laki-laki yang mendapatkan bias

gender, ternyata anak perempuan juga mendapatkan bias gender pada pembe-

lajaran di kelas. Berikut adalah beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh

Sadker dan Sadker (Santrock, 2011) yaitu anak laki-laki lebih sukar dikendalikan

dan meminta lebih banyak perhatian sedangkan anak perempuan labih patuh dan

cenderung lebih diam ketika menunggu giliran mereka. Para pendidik khawatir
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bahwa kecenderungan anak perempuan untuk patuh dan diam bisa berdampak

hilangnya asertivitas mereka. Pada kebanyakan kelas, guru menghabiskan lebih

banyak waktu untuk mengamati dan berinteraksi dengan anak laki-laki,

sementara anak perempuan belajar dan bermain sendiri dengan diam. Selain

itu, anak perempuan dan anak laki-laki memasuki kelas pertama dengan kurang

lebih tingkat rasa harga diri yang sama, namun pada tahun-tahun sekolah me-

nengah pertama, harga diri anak perempuan menurun secara signifikan daripada

harga diri anak laki-laki seperti yang dikemukakan oleh Robins dkk. (Santrock,

2011).

Menurut Fennema dkk. (Slavin, 2008), persoalan perbedaan gender dalam kecer-

dasan atau pencapaian akademis telah diperdebatkan selama berabad-abad. Belum

seorang pun peneliti yang bertanggung jawab pernah menyatakan bahwa setiap

perbedaan pria-wanita dalam setiap ukuran kemampuan intelektual adalah besar

kalau dibandingkan dengan jumlah keragaman dalam masing-masing jenis kela-

min. Dengan kata lain, bahkan dalam bidang dimana perbedaan gender yang

sesungguhnya ditemukan, perbedaan-perbedaan ini hanyalah begitu kecil dan be-

ragam sehingga hanya mempunyai sedikit konsekuensi praktis.  Perbedaan yang

jauh lebih penting adalah perbedaan yang disebabkan oleh harapan dan norma

budaya. Hal ini sependapat dengan Soemanto (2006), yang mengemukakan

bahwa:

Selama antara pria dan wanita terdapat perbedaan fisik dan psikis, latihan,
pengalaman, pola hidup, kebutuhan dan minatnya, maka kita hanya akan
mendapati kenyataan, bahwa tes-tes intelegensi tidak akan mengukur secara
akurat tentang perbandingan antara kapasitas mental wanita dengan kapasitas
mental pria.  Oleh karena itu, kita masih kesulitan untuk mengatakan bahwa
wanita lebih rendah, atau sama atau lebih superior daripada pria dalam hal
intelegensi.
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Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmanto (Muthoharoh

dkk., 2012) yaitu tentang kecerdasan, task commitment, dan jenis kelamin sebagai

prediktor hasil belajar siswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa jenis kelamin

tidak dapat dijadikan faktor untuk memprediksi pencapaian hasil belajar siswa

namun dengan tinjauan jenis kelamin, pada siswa laki-laki kecerdasan dapat

dijadikan aspek utama sebagai prediktor. Sedangkan pada siswa perempuan,

sebagai prediktor utama adalah kecerdasan dan task commitment, sehingga siswa

perempuan memiliki kapasitas intelektual rata-rata. Hal tersebut berimplikasi

bahwasanya untuk meningkatkan hasil belajar siswa baik laki-laki maupun perem-

puan, perlu upaya mengembangkan pembelajaran yang mampu menstimuli

potensi kreativitas dan task commitment pada siswa.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang

dilakukan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa dkk. (2014) bertujuan untuk menge-

tahui keefektifan pembelajaran kimia dengan pendekatan KPS berbantuan

lembar kerja siswa yang diterapkan pada KBM di suatu SMA N di Pemalang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif

dengan desain penelitian yaitu pretest and posttest control group design dan

instrumen penelitian yang digunakan adalah soal pretes dan postes. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa lembar kerja siswa berbasis KPS pada materi

sifat koligatif larutan terbukti efektif dalam peningkatan hasil belajar siswa.
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiyanti dkk. (2011) bertujuan untuk

mengetahui peningkatan pemahaman konsep, KPS dan berpikir kreatif siswa

pada materi IPA setelah pembelajaran dengan menggunakan LKS. Metode

penelitian yang digunakan adalah metode quasi eksperiment dengan desain

static group pretes-postes design. Pada penelitian ini, instrumen yang diguna-

kan antara lain tes pemahaman konsep, KPS dan berpikir kreatif, angket dan

lembar observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan LKS

dapat meningkatkan pemahaman konsep dan KPS siswa pada pembelajaran

IPA, guru dan siswa juga memberikan tanggapan yang positif terhadap

penggunaan LKS dalam proses pembelajaran.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Veloo dkk. (2015) bertujuan untuk menge-

tahui perbedaan gender dan etnis yang diwujudkan dalam prestasi belajar

kimia dan pengaturan diri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode

penelitian kuantitatif dengan menggunakan hasil ujian tengah semester kimia

sebagai ukuran pencapaian prestasi belajar kimia dan survei kuesioner. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar kimia yang diperoleh siswa laki-

laki secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan siswa perempuan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Aniodoh dan Egbo (2013) bertujuan untuk

mengetahui pengaruh gender terhadap prestasi kimia siswa menggunakan

model pembelajaran inquiry. Metode penelitian yang digunakan adalah quasi

eksperimental dengan desain nonequivalent control group design dan meng-

gunakan tes prestasi kimia sebagai instrumen penelitian. Hasil yang diperoleh

yaitu prestasi belajar kimia siswa perempuan lebih tinggi daripada siswa laki-

laki.
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5. Penelitian yang dilakukan oleh Orimogunje (2013) bertujuan untuk menge-

tahui pengaruh kegiatan mathemagenic pada pengelompokan gender dalam

belajar dan pemahaman konsep analisis volumetrik. Metode penelitian yang

digunakan adalah quasi eksperimental dengan desain pre-test and post-test

control group. Instrumen penelitian yang digunakan adalah soal pretes dan

postes. Hasil yang diperoleh yaitu isu gender dan kegiatan belajar siswa tidak

terdapat perbedaan yang signifikan untuk mempengaruhi hasil belajar siswa

terhadap pembelajaran analisis volumetrik dalam kimia.

F. Kerangka Pemikiran

Ilmu kimia bukan hanya berupa produk pengetahuan, melainkan juga berupa

proses sehingga perlu pengembangan keterampilan memperoleh dan memproses

semua fakta, konsep, dan prinsip dari siswa.  Hal tersebut relevan dengan

pembelajaran berbasis KPS.  Siswa mudah memahami konsep-konsep yang rumit

dan abstrak jika disertai contoh-contoh yang sesuai dengan situasi yang dihadapi.

KPS dapat menyajikan hal itu sehingga membuat siswa menjadi bersifat kreatif,

aktif, terampil dalam berpikir dan memperoleh pengetahuan. KPS terdiri dari

KPS dasar dan KPS terpadu. KPS dasar meliputi enam keterampilan yaitu

mengamati, mengklasifikasikan, mengukur, memprediksi, menyimpulkan, dan

mengkomunikasikan. Pembelajaran yang sistematis sesuai langkah-langkah

tersebut dapat diwujudkan dengan menggunakan LKS berbasis KPS. Faktor lain

yang dapat mempengaruhi hasil belajar adalah gender siswa.  Terdapat beberapa

penelitian yang membuktikan hal tersebut.
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Pada penelitian ini akan diuji apakah pembelajaran dengan menggunakan LKS

berbasis KPS di SMA Negeri 6 Metro efektif dalam meningkatkan KPS pada

materi hukum-hukum dasar kimia ditinjau dari gender siswa. Pada kelas eksperi-

men akan diterapkan pembelajaran dengan menggunakan LKS berbasis KPS

sedangkan di kelas kontrol akan diterapkan pembelajaran dengan menggunakan

LKS konvensional. Masing-masing kelas penelitian diberi pretes dan postes yang

sama dari materi yang akan mereka terima, yaitu materi hukum-hukum dasar

kimia.

Kegiatan awal pembelajaran menggunakan LKS berbasis KPS yaitu mengamati.

Pada kegiatan ini, siswa mengamati fakta atau fenomena yang berhubungan

dengan materi yang akan dipelajari.  Fenomena yang disajikan bermacam-macam

seperti demonstrasi yang dilakukan oleh guru, penayangan video maupun wacana

yang terdapat pada LKS. Setelah kegiatan mengamati, siswa diarahkan untuk

menuliskan hal-hal yang sudah dilihat, disimak atau dibaca pada kegiatan meng-

amati dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Kegiatan selanjutnya ialah mengum-

pulkan dan mengolah informasi. Siswa menggali dan mengumpulkan informasi

dari berbagai sumber melalui berbagai cara untuk mendapatkan jawaban atas

pertanyaan yang diajukan. Siswa dapat melakukan eksperimen, memperhatikan

data hasil percobaan atau mencari sumber lain misalnya buku pelajaran dan inter-

net.  Melalui kegiatan tersebut terkumpul sejumlah informasi yang menjadi

dasar bagi kegiatan berikutnya yaitu pengolahan informasi.

Kegiatan berikutnya siswa menarik kesimpulan dari pengetahuan yang diperoleh-

nya. Pada kegiatan ini siswa dilatih untuk dapat menghasilkan gagasan mereka



23

atas suatu permasalahan yang terjadi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman

belajarnya. Kegiatan terakhir yang ada pada LKS yaitu mempresentasikan hasil

diskusi kelompok. Siswa lain diminta memberikan tanggapan dengan sopan

terhadap presentasi yang dilakukan oleh temannya.  Berdasarkan uraian dan lang-

kah-langkah di atas dengan diterapkannya pembelajaran menggunakan LKS

berbasis KPS, maka akan dapat meningkatkan KPS siswa laki-laki dan siswa

perempuan pada materi hukum-hukum dasar kimia.

G. Anggapan Dasar

Anggapan dasar penelitian ini adalah :

1. Perbedaan n-gain KPS siswa laki-laki dan siswa perempuan terjadi karena

perbedaan perlakuan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran di kelas

eksperimen menggunakan LKS berbasis KPS sedangkan pembelajaran di

kelas kontrol menggunakan LKS konvensional.

2. Faktor-faktor lain di luar perlakuan yang mempengaruhi peningkatan KPS

siswa laki-laki dan siswa perempuan pada kedua kelas penelitian diabaikan.

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapat interaksi antara pembelajaran menggunakan LKS dengan gender

terhadap KPS siswa pada materi hukum-hukum dasar kimia.

2. LKS berbasis KPS efektif untuk meningkatkan KPS siswa pada materi hukum-

hukum dasar kimia.

3. KPS siswa laki-laki dengan pembelajaran menggunakan LKS berbasis KPS
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lebih tinggi daripada LKS konvensional pada materi hukum-hukum dasar

kimia.

4. KPS siswa perempuan dengan pembelajaran menggunakan LKS berbasis KPS

lebih tinggi daripada LKS konvensional pada materi hukum-hukum dasar

kimia.

5. KPS siswa laki-laki lebih tinggi daripada siswa perempuan dengan pembelajar-

an menggunakan LKS berbasis KPS pada materi hukum-hukum dasar kimia.
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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X SMA Negeri 6 Metro

tahun pelajaran 2016-2017 yang berjumlah 196 siswa dan tersebar dalam delapan

kelas sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah dua kelas dari delapan kelas X

SMA Negeri 6 Metro. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive

sampling untuk mendapatkan kelas dengan jumlah siswa laki-laki dan siswa pe-

rempuan yang tidak jauh berbeda. Purposive sampling yaitu teknik pengambilan

sampel berdasarkan pengetahuan sebelumnya tentang populasi dan tujuan khusus

dari penelitian, investigator menggunakan pertimbangan personal untuk menyelek-

si suatu sampel (Fraenkel dkk., 2012).

Pada pelaksanaannya, guru bidang studi kimia membantu memberikan pertim-

bangan dalam menentukan dua kelas yang akan dijadikan sampel penelitian dan

didapatkan kelas X.6 dan kelas X.7 sebagai sampel penelitian. Kelas X.6 sebagai

kelas eksperimen yang diterapkan pembelajaran menggunakan LKS berbasis KPS

dan kelas X.7 sebagai kelas kontrol yang diterapkan pembelajaran menggunakan

LKS konvensional .
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B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data utama dan data pen-

dukung. Data utama yaitu data nilai pretes-postes dan data pendukung yaitu data

nilai sikap siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Kedua jenis data ber-

sumber dari seluruh siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol.

C. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari variabel bebas, variabel kontrol, variabel terikat dan

variabel moderat.  Variabel bebas adalah LKS yang digunakan, yaitu LKS

berbasis KPS pada kelas eksperimen dan LKS konvensional pada kelas kontrol.

Variabel kontrol adalah tingkat kedalaman materi hukum-hukum dasar kimia dan

guru yang mengajar. Variabel terikat adalah KPS siswa pada materi hukum-

hukum dasar kimia.  Variabel moderat adalah gender siswa.

D. Metode dan Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen

dengan desain faktorial 2 x 2. Desain faktorial adalah modifikasi dari posttest-

only control group atau pretest-posttest control group designs yang memper-

bolehkan penyelidikan variabel-variabel independen tambahan (Fraenkel dkk.,

2012). Ada dua faktor yang terlibat pada desain faktorial 2 x 2 yaitu pembelajar-

an dengan menggunakan LKS dan gender siswa. Faktor pembelajaran dengan

menggunakan LKS terdiri dari dua kategori, yaitu pembelajaran dengan menggu-

nakan LKS berbasis KPS dan LKS konvensional sedangkan faktor gender terdiri

dari dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Desain faktorial 2 x 2 dapat
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dituliskan dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Desain faktorial 2 x 2

Variabel Bebas (A)

Variabel Moderat (B)

Pembelajaran Menggunakan LKS

Berbasis KPS (A1) Konvensional (A2)

Gender
Laki-laki (B1) A1B1 A2B1

Perempuan (B2) A1B2 A2B2

Keterangan : A1B1 = KPS siswa laki-laki dengan pembelajaran menggunakan
LKS berbasis KPS.

A1B2 = KPS siswa perempuan dengan pembelajaran menggunakan
LKS berbasis KPS.

A2B1 = KPS siswa laki-laki dengan pembelajaran menggunakan
LKS konvensional.

A2B2 = KPS siswa perempuan dengan pembelajaran menggunakan
LKS konvensional.

E. Instrumen Penelitian dan Validitas Instrumen

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu silabus, rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP), LKS berbasis KPS hasil pengembangan dari Ardhiantari

(2015), LKS konvensional yaitu LKS yang selama ini digunakan oleh sekolah,

memuat ringkasan materi, soal-soal latihan dan terdapat penuntun praktikum pada

materi-materi tertentu, soal pretes dan postes yang terdiri dari 10 butir soal pilihan

jamak dan 5 butir soal uraian untuk mengukur KPS siswa pada materi hukum-

hukum dasar kimia hasil pengembangan dari Okaviani (2015) dan lembar obser-

vasi sikap siswa.

Instrumen penelitian untuk LKS berbasis KPS ini sudah divalidasi menggunakan

validitas isi yang dilakukan oleh Ardhiantari (2015), dengan hasil validitasnya

termasuk dalam kategori sangat tinggi. Instrumen penelitian untuk soal pretes dan

postes juga sudah divalidasi oleh Okaviani (2015) dengan hasil validasinya
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menunjukkan bahwa tingkat keterbacaan 80,08%, tingkat konstruksi 88,67% dan

tingkat kesesuaian isi materi dengan KD dan indikator KPS 87,08%.

Instrumen lainnya seperti silabus, RPP, dan lembar observasi sikap siswa diuji

berdasarkan validitas isi yaitu dengan cara judgment. Pengujian dilakukan dengan

menelaah kisi-kisi, terutama kesesuaian antara tujuan penelitian, tujuan pengukur-

an dan indikator. Bila antara unsur-unsur itu terdapat kesesuaian, maka dapat

dinilai bahwa instrumen dianggap valid untuk digunakan dalam mengumpulkan

data sesuai kepentingan penelitan yang bersangkutan.  Oleh karena itu, dalam

melakukan judgment diperlukan ketelitian dan keahlian penilai, maka peneliti

meminta ahli untuk melakukannya yaitu salah satu Dosen Pendidikan Kimia

Universitas Lampung.

F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Langkah-langkah yang digunakan penelitian ini adalah:

1. Prapenelitian

Prosedur prapenelitian pada penelitian ini antara lain:

a. Meminta izin kepada Kepala SMA Negeri 6 Metro untuk melaksanakan

penelitian.

b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat penelitian untuk mendapatkan

informasi tentang data siswa, karakteristik siswa, jadwal dan sarana-prasarana

yang ada di sekolah yang dapat digunakan sebagai sarana pendukung

pelaksanaan penelitian.

c. Menentukan populasi dan sampel penelitian.
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2. Pelaksanaan penelitian

Prosedur pelaksanaan pada penelitian ini antara lain:

a. Tahap persiapan, peneliti menyiapkan perangkat pembelajaran dan instrumen

penelitian. Perangkat pembelajaran terdiri dari analisis KI-KD, analisis

konsep, silabus dan RPP. Instrumen penelitian terdiri dari kisi-kisi soal

pretes-postes,rubrikasi soal pretes-postes, soal pretes-postes, LKS dan lembar

observasi sikap siswa.

b. Tahap pelaksanaan penelitian, adapun prosedur pelaksanaan penelitian adalah

(1) melakukan pretes dengan soal-soal yang sama pada kelas eksperimen dan

kelas kontrol; (2) melaksanakan kegiatan pembelajaran pada materi hukum-

hukum dasar kimia sesuai dengan pembelajaran yang telah ditetapkan di

masing-masing kelas, pembelajaran dengan menggunakan LKS berbasis KPS

diterapkan di kelas eksperimen sedangkan pembelajaran dengan menggunakan

LKS konvensional diterapkan di kelas kontrol; (3) melakukan postes dengan

soal-soal yang sama pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

3. Analisis dan pelaporan

Analisis data dan pelaporan pada penelitian ini antara lain:

a. Menganalisis jawaban tes tertulis siswa yang berupa hasil pretes dan postes.

b. Menganalisis data nilai sikap siswa selama proses pembelajaran.

c. Melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian dan penarikan kesimpulan.



30

Adapun langkah-langkah penelitian tersebut ditunjukkan pada Gambar 1 sebagai

berikut:

Gambar 1. Alur penelitian

G. Analisis Data

1. Perhitungan nilai pretes dan postes siswa

Data skor pretes dan postes siswa yang diperoleh dari kelas eksperimen dan

kelas kontrol diubah menjadi nilai siswa dengan menggunakan rumus sebagai

berikut:

Nilai siswa = x 100 ......................... (1)

Setelah data nilai diperoleh kemudian dihitung n-gain yang selanjutnya diguna-
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kan untuk pengujian hipotesis.

2. Perhitungan n-gain

a. Menghitung n-gain setiap siswa

Cara untuk menghitung efektivitas LKS berbasis KPS dalam meningkatkan KPS

ditinjau dari gender dilakukan analisis n-gain siswa dari kedua kelas penelitian.

Rumus n-gain menurut Hake (1998) adalah:

<g> =
(% % )( % ) ......................... (2)

Dimana <Sf> dan <Si> adalah nilai postes dan pretes dengan kriteria <g>

sebagai berikut.

1) peningkatan dalam kategori tinggi, jika <g> ≥ 0,7

2) peningkatan dalam kategori sedang, jika 0,3 ≤ <g> < 0,7

3) peningkatan dalam kategori rendah, jika <g> < 0,3

b. Menghitung rata-rata n-gain setiap kelas

Setelah didapatkan nilai n-gain dari setiap siswa, kemudian dihitung rata-rata

n-gain tiap kelas sampel yang dirumuskan sebagai berikut:

Rata-rata n-gain tiap kelas =∑ ......................... (3)

c. Menghitung rata-rata n-gain siswa laki-laki

Setelah didapatkan nilai n-gain dari setiap siswa laki-laki, kemudian dihitung rata-

rata n-gain siswa laki-laki dirumuskan sebagai berikut:

Rata-rata n-gain tiap kelas = ∑ ......................... (4)
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d. Menghitung rata-rata n-gain siswa perempuan

Setelah didapatkan nilai n-gain dari setiap siswa perempuan, kemudian dihitung

rata-rata n-gain siswa laki-laki dirumuskan sebagai berikut:

Rata-rata n-gain tiap kelas = ∑ ......................... (5)

3. Uji kesamaan dua rata-rata

Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah pada awalnya

KPS siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak berbeda secara signifikan.

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah:

H0 : Rata-rata nilai pretes KPS siswa di kelas eksperimen sama dengan rata-

rata nilai pretes KPS siswa di  kelas kontrol pada materi hukum-hukum

dasar kimia.

H0 : µ1x = µ2x

H1 : Rata-rata nilai pretes KPS siswa di kelas eksperimen tidak sama dengan rata-

rata nilai pretes KPS siswa di kelas kontrol pada materi hukum-hukum dasar

kimia.

H1 : µ1x ≠ µ2x

Keterangan:
µ1 = Rata-rata nilai pretes (x) pada materi hukum-hukum dasar kimia di kelas

eksperimen.
µ2 = Rata-rata nilai pretes (x) pada materi hukum-hukum dasar kimia di kelas

kontrol.
x  = KPS siswa.

Sebelum menguji kesamaan dua rata-rata, dilakukan terlebih dahulu uji prasyarat

analisis yaitu uji normalitas dan uji homogenitas terhadap nilai pretes KPS siswa

di kelas kontrol dan kelas eksperimen.
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a. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel penelitian berasal dari

populasi berdistribusi normal atau tidak dan untuk menentukan uji selanjutnya

apakah memakai statistik parametrik atau non parametrik.

Hipotesis untuk uji normalitas:

H0 = sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 = sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Untuk uji normalitas data digunakan rumus sebagai berikut :

χ2 = ∑ ( )²
......................... (6)

Keterangan : χ2 = uji chi-kuadrat
Oi = frekuensi observasi
Ei = frekuensi harapan

Terima H0 jika χ2
hitung ≤ χ2

tabel dengan taraf signifikan 5% dan derajat kebebasan

dk = k – 3 (Sudjana, 2005).

b. Uji homogenitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang dibandingkan memiliki

varians yang homogen atau tidak.

Hipotesis untuk uji homogenitas :

H0 : 2
2

2
1   = kedua kelas penelitian mempunyai varians yang homogen

H1 : 2
2

2
1   = kedua kelas penelitian mempunyai varians yang tidak homogen

Uji  homogenitas kedua varians kelas penelitian menggunakan uji kesamaan dua

varians, dengan rumus statistik :
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= dengan = ∑( ̅)
......................... (7)

Keterangan: s = simpangan baku
x = nilai pretes siswa̅ = rata-rata nilai pretes siswa
n = jumlah siswa

Kriteria uji adalah terima H0 jika ≤ dengan v1 = dk pembilang dan

v2 = dk penyebut pada taraf signifikan 5% (Sudjana, 2005).

Berdasarkan hasil uji yang diperoleh diketahui bahwa sampel berasal dari

populasi yang tidak berdistribusi normal, maka uji kesamaan dua rata-rata

menggunakan uji statistik non parametrik yaitu uji Mann-Whitney U.

Rumus yang digunakan dalam uji Mann-Whitney U adalah sebagai berikut:

U = n .n + ( ) − R ......................... (8)

U = n .n + ( ) − R ......................... (9)

Keterangan:
n1 = jumlah sampel 1
n2 =  jumlah sampel 2
U1 =  jumlah peringkat 1
U2 =  jumlah peringkat 2
R1 =  jumlah rangking pada sampel 1
R2 =  jumlah rangking pada sampel 2

Dari kedua rumus di atas, harga U yang lebih kecil yang digunakan untuk

pengujian. Sampel yang digunakan lebih besar dari 20 (n > 20) dan terdapat

angka yang sama, maka digunakan rumus yaitu:
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= ( ) (∑ ∑ )( )( ) ......................... (10)

Dengan t = banyaknya angka sama untuk suatu peringkat.

Kriteria pengujian yaitu tolak Ho jika Zhitung ≥ dari Ztabel pada taraf signifikan 5%

(Daniel dalam Astutik, 2011).

4. Uji hipotesis

Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji ANOVA dua

jalur (two ways ANOVA) untuk menguji hipotesis 1 dan 2 serta uji perbedaan dua

rata-rata untuk menguji hipotesis 3, 4 dan 5.

a. Uji hipotesis 1 dan 2

Uji hipotesis 1 dilakukan untuk mengetahui interaksi antara pembelajaran

menggunakan LKS dengan gender terhadap KPS siswa pada materi hukum-hukum

dasar kimia. Uji hipotesis 2 dilakukan untuk mengetahui efektivitas LKS berbasis

KPS dalam meningkatkan KPS siswa pada materi hukum-hukum dasar kimia.

Sebelum menguji hipotesis 1 dan 2, dilakukan terlebih dahulu uji normalitas dan

uji homogenitas terhadap n-gain KPS siswa di kelas eksperimen dan kelas

kontrol. Uji normalitas dan uji homogenitas ini dilakukan seperti rumus (6) dan

(7) dengan hipotesis dan kriteria uji yang sama.

Berdasarkan hasil uji yang diperoleh diketahui bahwa sampel berasal dari

populasi berdistribusi normal dan kedua kelas penelitian memiliki varians yang

homogen, maka pengujian hipotesis 1 dan 2 menggunakan uji statistik parametrik,
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yaitu melalui analisis varians dua jalur (two ways ANOVA) dengan bantuan SPSS

versi 16.0 for Windows. Berikut ini adalah rumusan hipotesisnya:

Hipotesis 1

H0 : Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran menggunakan LKS dengan

gender terhadap KPS pada materi hukum-hukum dasar

kimia.

H0 : A*B = 0

H1 : Terdapat interaksi antara pembelajaran menggunakan LKS dengan gender

terhadap KPS pada materi hukum-hukum dasar kimia.

H1 : A*B ≠ 0

Keterangan :
A = Pembelajaran menggunakan LKS.
B = Gender siswa.

Kriteria uji yaitu terima H0 jika nilai sig pada LKS*gender > 0,05.

Hipotesis 2

H0 : Rata-rata n-gain KPS siswa dengan pembelajaran menggunakan LKS berbasis

KPS lebih rendah atau sama dengan LKS konvensional pada materi hukum-

hukum dasar kimia.

H0 : A1≤ A2

H1 : Rata-rata n-gain KPS siswa dengan pembelajaran menggunakan LKS

berbasis KPS lebih tinggi daripada LKS konvensional pada materi hukum

hukum dasar kimia.

H1 : A1> A2
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Keterangan :
A1 = Rata-rata n-gain KPS siswa dengan pembelajaran menggunakan LKS

berbasis KPS pada materi hukum-hukum dasar kimia.
A2 = Rata-rata n-gain KPS siswa dengan pembelajaran menggunakan LKS

konvensional pada materi hukum-hukum dasar kimia.

Kriteria uji yaitu terima H0 jika nilai sig pada LKS > 0,05.

b. Uji hipotesis 3

Uji hipotesis 3 dilakukan untuk mengetahui KPS siswa laki-laki dengan

pembelajaran menggunakan LKS berbasis KPS dibandingkan dengan LKS

konvensional pada materi hukum-hukum dasar kimia. Sebelum menguji hipotesis

3, dilakukan terlebih dahulu uji normalitas dan uji homogenitas terhadap n-gain

KPS siswa laki-laki di kelas eksperimen dan kelas kontrol.  Uji normalitas dan uji

homogenitas ini dilakukan seperti rumus (6) dan (7) dengan hipotesis dan kriteria

uji yang sama.

Berdasarkan hasil uji yang diperoleh diketahui bahwa sampel berasal dari

populasi yang tidak berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis 3 tidak

menggunakan uji statistik parametrik yaitu  uji t, melainkan menggunakan uji

statistik non parametrik yaitu uji Mann-Whitney U.

Rumusan hipotesis untuk uji hipotesis 3 adalah:

H0 : Rata-rata n-gain KPS siswa laki-laki dengan pembelajaran menggunakan LKS

berbasis KPS lebih rendah atau sama dengan LKS konvensional pada materi

hukum-hukum dasar kimia.

H0 : A1B1≤ A2B1

H1 : Rata-rata n-gain KPS siswa laki-laki dengan pembelajaran menggunakan
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LKS berbasis KPS lebih tinggi daripada LKS konvensional pada materi

hukum-hukum dasar kimia.

H1 : A1B1> A2B1

Keterangan :
A1B1 = Rata-rata n-gain KPS siswa laki-laki dengan pembelajaran menggunakan

LKS berbasis KPS pada materi hukum-hukum dasar kimia.
A2B1 = Rata-rata n-gain KPS siswa laki-laki dengan pembelajaran menggunakan

LKS konvensional pada materi hukum-hukum dasar kimia.

Rumus yang digunakan dalam uji Mann-Whitney U adalah sebagai berikut:

U = n .n + ( ) − R ......................... (11)

U = n .n + ( ) − R ......................... (12)

Keterangan:
n1 = jumlah sampel 1
n2 = jumlah sampel 2
U1 = jumlah peringkat 1
U2 = jumlah peringkat 2
R1 = jumlah rangking pada sampel 1
R2 = jumlah rangking pada sampel 2

Dari kedua rumus di atas, harga U yang lebih kecil yang digunakan untuk

pengujian dan membandingkan dengan U tabel. Sampel yang digunakan lebih

kecil dari 20 (n< 20), maka kriteria pengujian untuk uji Mann-Whitney yaitu

tolak Ho jika U terkecil hitung ≤ dari U tabel pada taraf signifikan 5% (Daniel

dalam Astutik, 2011).

c. Uji hipotesis 4

Uji hipotesis 4 dilakukan untuk mengetahui KPS siswa perempuan dengan

pembelajaran menggunakan LKS berbasis KPS dibandingkan dengan LKS
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konvensional pada materi hukum-hukum dasar kimia. Sebelum menguji hipotesis

4, dilakukan terlebih dahulu uji normalitas dan uji homogenitas terhadap n-gain

KPS siswa perempuan di kelas eksperimen dan kelas kontrol.  Uji normalitas dan

uji homogenitas ini dilakukan seperti rumus (6) dan (7) dengan hipotesis dan

kriteria uji yang sama.

Berdasarkan hasil uji yang diperoleh diketahui bahwa sampel berasal dari po-

pulasi berdistribusi normal dan kedua kelas penelitian memiliki varians yang

homogen, maka pengujian hipotesis 4 menggunakan uji statistik parametrik, yaitu

uji t yang dilakukan menggunakan rumus (5).

Rumusan hipotesis untuk uji hipotesis 4 adalah:

H0 : Rata-rata n-gain KPS siswa perempuan dengan pembelajaran menggunakan

LKS berbasis KPS lebih rendah atau sama dengan LKS konvensional pada

materi hukum-hukum dasar kimia.

H0 : A1B2≤ A2B2

H1 : Rata-rata n-gain KPS siswa perempuan dengan pembelajaran menggunakan

LKS berbasis KPS lebih tinggi daripada LKS konvensional pada materi

hukum-hukum dasar kimia.

H1 : A1B2> A2B2

Keterangan :
A1B2 = Rata-rata n-gain KPS siswa perempuan dengan pembelajaran

menggunakan LKS berbasis KPS pada materi hukum-hukum dasar kimia.
A2B2 = Rata-rata n-gain KPS siswa perempuan dengan pembelajaran

menggunakan LKS konvensional pada materi hukum-hukum dasar kimia.
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Rumus yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:= dengan = ( ) ( )
......................... (13)

Keterangan:
t hitung =  koefisien t

1x =  mean kelas eksperimen

2x =  mean kelas kontrol
2
1s =  varians kelas eksperimen
2
2s =  varians kelas kontrol
2s =  varians kedua kelas

1n =  jumlah sampel kelas eksperimen

2n =  jumlah sampel kelas kontrol

Kriteria pengujian tolak Ho jika thitung > ttabel dengan taraf signifikan 5% dan

2-nndk 21  (Sudjana, 2005).

d. Uji hipotesis 5

Uji hipotesis 5 dilakukan untuk mengetahui KPS siswa laki-laki dibandingkan

dengan siswa perempuan dengan pembelajaran menggunakan LKS berbasis KPS

pada materi hukum-hukum dasar kimia. Sebelum menguji hipotesis 5, dilakukan

terlebih dahulu uji normalitas dan uji homogenitas terhadap n-gain KPS siswa

laki-laki dan siswa perempuan di kelas eksperimen.  Uji normalitas dan uji

homogenitas ini dilakukan seperti rumus (6) dan (7) dengan hipotesis dan kriteria

uji yang sama.

Berdasarkan hasil uji yang diperoleh diketahui bahwa sampel berasal dari

populasi berdistribusi normal dan kedua kelas penelitian memiliki varians yang
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homogen, maka pengujian hipotesis 5 menggunakan uji statistik parametrik yaitu

uji t dilakukan menggunakan rumus (13).

Rumusan hipotesis untuk uji hipotesis 5 adalah:

H0 : Rata-rata n-gain KPS sains siswa laki-laki lebih rendah atau sama dengan

siswa perempuan dengan pembelajaran menggunakan LKS berbasis KPS pada

materi hukum-hukum dasar kimia.

H0 : A1B1≤ A1B2

H1 : Rata-rata n-gain KPS siswa laki-laki lebih tinggi daripada siswa perempuan

LKS dengan pembelajaran menggunakan LKS berbasis KPS pada materi

hukum-hukum dasar kimia.

H1 : A1B1> A1B2

Keterangan :
A1B1 = Rata-rata n-gain KPS siswa laki-laki dengan pembelajaran menggunakan

LKS berbasis KPS pada materi hukum-hukum dasar kimia.
A1B2 = Rata-rata n-gain KPS siswa perempuan dengan pembelajaran

menggunakan LKS berbasis KPS pada materi hukum-hukum dasar kimia.

5. Analisis data nilai sikap

Data skor penilaian sikap siswa yang diperoleh dari kelas eksperimen dan kelas

kontrol diubah menjadi nilai sikap dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Nilai sikap = x 100 ......................... (14)
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V.   SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa:

1. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran menggunakan LKS dengan

gender terhadap KPS siswa pada materi hukum-hukum dasar kimia.

2. LKS berbasis KPS efektif untuk meningkatkan KPS siswa pada materi hukum-

hukum dasar kimia.

3. KPS siswa laki-laki dengan pembelajaran menggunakan LKS berbasis KPS

lebih tinggi daripada LKS konvensional pada materi hukum-hukum dasar

kimia.

4. KPS siswa perempuan dengan pembelajaran menggunakan LKS berbasis KPS

lebih tinggi daripada LKS konvensional pada materi hukum-hukum dasar

kimia.

5. KPS siswa laki-laki tidak berbeda signifikan dengan siswa perempuan dengan

pembelajaran menggunakan LKS berbasis KPS pada materi hukum-hukum

dasar kimia.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa:

1. Pembelajaran menggunakan LKS berbasis KPS dianjurkan untuk diterapkan

pada pembelajaran kimia terutama pada materi hukum-hukum dasar kimia

karena terbukti efektif dalam meningkatkan KPS siswa.

2. Bagi calon peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan menerapkan

pembelajaran dengan menggunakan LKS berbasis KPS perlu memperhatikan

kemampuannya dalam mengelola waktu pembelajaran dan suasana belajar di

kelas agar proses pembelajaran yang dilaksanakan maksimal.

3. Peneliti harus menghindari adanya bias gender dalam pembelajaran di kelas

sehingga dapat tercapai hasil belajar yang maksimal pada siswa laki-laki

maupun siswa perempuan.
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