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ABSTRAK

EFEKTIVITAS LKS BERBASIS KETERAMPILAN PROSES SAINS
PADA MATERI HUKUM-HUKUM DASAR KIMIA DALAM

MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES SAINS
DITINJAU DARI KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA

Oleh

Diara

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas Lembar Kerja Siswa

(LKS) berbasis Keterampilan Proses Sains (KPS) dalam meningkatkan KPS siswa

pada materi pokok hukum-hukum dasar kimia ditinjau dari kemampuan kognitif.

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

semester ganjil Tahun 2016/2017 yang berjumlah 196 siswa. Teknik pengam-

bilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kelas X.6 sebagai kelas

eksperimen dan X.7 sebagai kelas kontrol.  Metode penelitian yang digunakan

adalah kuasi eksperimen dengan desain faktorial 2x2. Berdasarkan hasil uji anova

dua jalur diperoleh nilai sig untuk efektivitas LKS sebesar 0,01. Hasil uji per-

bedaan dua rata-rata menunjukkan bahwa rata-rata n-gain KPS siswa kemampuan

kognitif tinggi dan rendah dengan penggunaan LKS berbasis KPS lebih tinggi dari-

pada LKS konvensional.  Rata-rata n-gain KPS siswa kemampuan kognitif tinggi

tidak berbeda signifikan dengan siswa kemampuan kognitif rendah pada peng-



Diara

gunaan LKS berbasis KPS. Dapat disimpulkan bahwa LKS berbasis KPS efektif

dalam meningkatkan KPS siswa ditinjau dari kemampuan kognitif.

Kata kunci: hukum-hukum dasar kimia, kemampuan kognitif, KPS, LKS.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena alam yang terjadi di lingkungan sekitar kita seperti pembusukan

makanan, perkaratan besi, dan penguapan air dapat dijelaskan oleh ilmu

pengetahuan. Salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan cara

mencari tahu tentang alam secara sistematis adalah sains, sehingga sains bukan

hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan

(Listyawati, 2012; Ningsih dan Sopyan, 2012; Ali, dkk., 2013). Sains merupakan

sekumpulan pengetahuan tentang objek dan fenomena alam yang diperoleh dari

hasil pemikiran dan penyelidikan ilmuwan yang dilakukan dengan keterampilan

bereksperimen dan menggunakan metode ilmiah (Kuspriyanto dan Siagian, 2013).

Salah satu cabang ilmu sains adalah ilmu kimia.

Ilmu kimia merupakan ilmu yang berkembang berdasarkan pada pengamatan ter-

hadap fenomena yang terjadi di alam (Fadiawati dan Diawati, 2011). Ada dua hal

yang berkaitan dengan kimia yang tidak terpisahkan, yaitu kimia sebagai produk

yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori temuan ilmuwan serta kimia

sebagai proses yang meliputi keterampilan dan sikap yang dimiliki oleh para

ilmuwan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan (Sunarya, dkk.,
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2013; Ulfah, dkk., 2014, Wisudawati dan Sulistyowati, 2014). Oleh sebab itu, di

dalam mempelajari ilmu kimia tidak hanya memperhatikan kimia sebagai produk

saja, tetapi juga sebagai proses untuk menemukan ilmu tersebut (Mudalara, 2012;

Sunarya, dkk., 2013). Pada pembelajaran kimia di sekolah, agar siswa dapat me-

mahami hakikat ilmu kimia sebagai proses dan produk, maka dalam diri siswa

harus ditumbuhkan keterampilan proses sains (Wardani, dkk., 2009; Zeidan dan

Jayosi, 2015; Rokhimawan, 2016).

Keterampilan Proses Sains (KPS) merupakan keterampilan-keterampilan yang di-

miliki oleh para ilmuwan untuk memperoleh dan mengembangkan produk sains

(Anitah, 2007; Karsli dan Sahin, 2009; Özgelen, 2012; Sheeba, 2013). KPS itu

sendiri meliputi langkah-langkah seperti mengobservasi, mengklasifikasi, mem-

prediksi, mengukur, menyimpulkan, dan mengomunikasikan (Akinbobola dan

Afolabi, 2010; Dimyati dan Mudjiono, 2015). Langkah-langkah KPS tersebut

dapat dilewati siswa secara sistematis jika guru cermat dalam memfasilitasi

kegiatan pembelajaran.  Salah satu fasilitas yang dapat digunakan untuk memandu

kegiatan pembelajaran adalah lembar kerja siswa (Arafah, dkk., 2012).

Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan petunjuk atau pedoman berisi langkah-

langkah penyelesaian tugas yang dapat membantu siswa memperoleh pengalaman,

sehingga siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan yang disampaikan oleh guru

saja (Masithussyifa, dkk., 2012). LKS dapat membantu siswa belajar lebih ter-

arahkan dan akan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam proses belajar-

mengajar (Rohaeti, dkk., 2009). Sebuah LKS harus memenuhi tercapainya suatu
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Kompetensi Dasar (KD), sehingga guru harus cermat, memiliki pengetahuan, dan

keterampilan yang memadai dalam menyiapkan LKS (Chodijah, dkk., 2012).

Berdasarkan Permendikbud No. 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 salah

satu KD yang harus dicapai siswa kelas X pada mata pelajaran kimia, yaitu KD

4.11 mengolah dan menganalisis data terkait massa molekul relatif, persamaan

reaksi, hukum-hukum dasar kimia, dan konsep mol untuk menyelesaikan per-

hitungan kimia. Berdasarkan KD tersebut siswa harus mengolah dan meng-

analisis data pada materi hukum-hukum dasar kimia. Pada materi hukum-hukum

dasar kimia misalnya hukum perbandingan tetap (Hukum Proust), para ilmuwan

menemukan suatu pola bahwa di dalam senyawa yang sama, meskipun berasal

dari daerah yang berbeda atau dibuat dengan cara-cara yang berbeda, memiliki

perbandingan massa unsur-unsur penyusun yang sama (Oxtoby, dkk., 2001).

Pada materi ini siswa dapat dilatihkan KPS seperti mengamati data, meng-

identifikasi, menginferensi, dan lain sebagainya.  Oleh sebab itu, digunakan suatu

LKS yang berbasis KPS dengan harapan bahwa LKS tersebut dapat menuntun

siswa menemukan pola yang sama seperti para ilmuwan menemukan hukum ter-

sebut, serta meningkatkan KPS siswa di sekolah khususnya pada mata pelajaran

kimia.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di SMA Negeri 6 Metro diketahui

bahwa tidak semua guru mata pelajaran kimia menggunakan LKS saat proses

pembelajaran. Adapun LKS yang digunakan hanyalah LKS yang memuat latihan

soal-soal saja atau dikenal sebagai LKS konvensional, sehingga dengan LKS yang

seperti itu siswa kesulitan untuk mencapai kompetensi yang sesuai dengan
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kurikulum. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan LKS

berbasis KPS dapat membantu siswa memahami materi saat proses pembelajaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Parliani (2016) menyatakan bahwa penggunaan

LKS berbasis KPS memberikan pengaruh lebih baik terhadap keterampilan ber-

pikir kritis siswa pada materi pokok reaksi redoks.  Selain itu, penelitian yang di-

lakukan oleh Anisa, dkk. (2014) juga menunjukkan bahwa LKS berbasis KPS

pada materi sifat koligatif larutan efektif dalam meningkatan hasil belajar siswa.

KPS mempunyai hubungan yang positif terhadap kemampuan kognitif siswa, arti-

nya siswa yang mempunyai KPS tinggi cenderung mempunyai kemampuan

kognitif yang tinggi pula (Yanustiana, 2012). Kemampuan kognitif siswa ber-

variasi dalam satu kelas, jika dikelompokkan maka ada kelompok siswa ber-

kemampuan tinggi dan rendah (Malau, 2016; Widianingtyas, dkk., 2015). Ber-

dasarkan hal tersebut, siswa yang memiliki kemampuan kognitif tinggi diharapkan

dapat memiliki KPS yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang memiliki

kemampuan kognitif rendah. Oleh sebab itu, maka dilakukanlah suatu penelitian

dengan judul “Efektivitas LKS Berbasis KPS pada Materi Hukum-Hukum Dasar

Kimia dalam Meningkatkan KPS Ditinjau dari Kemampuan Kognitif Siswa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah “bagaimanakah efektivitas LKS berbasis KPS dalam mening-

katkan KPS siswa pada materi hukum-hukum dasar kimia ditinjau dari

kemampuan kognitif?”
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Dari rumusan masalah tersebut dapat dijabarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian,

yaitu:

1. Apakah terdapat interaksi antara pembelajaran menggunakan LKS dengan

kemampuan kognitif siswa terhadap KPS pada materi hukum-hukum dasar

kimia?

2. Bagaimanakah efektivitas LKS berbasis KPS dalam meningkatkan

keterampilan proses sains siswa pada materi hukum-hukum dasar kimia?

3. Bagaimanakah KPS siswa dengan kemampuan kognitif tinggi yang meng-

gunakan LKS berbasis KPS dibandingkan dengan LKS konvensional pada

materi hukum-hukum dasar kimia?

4. Bagaimanakah KPS siswa dengan kemampuan kognitif rendah yang meng-

gunakan LKS berbasis KPS dibandingkan dengan LKS konvensional pada

materi hukum-hukum dasar kimia?

5. Bagaimanakah KPS siswa dengan kemampuan kognitif tinggi dibandingkan

dengan kemampuan kognitif rendah yang menggunakan LKS berbasis KPS

pada materi hukum-hukum dasar kimia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini

adalah “mendeskripsikan efektivitas LKS berbasis KPS dalam meningkatkan KPS

siswa pada materi hukum-hukum dasar kimia ditinjau dari kemampuan kognitif”.
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Adapun tujuan dari pertanyaan-pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Mendeskripsikan interaksi antara pembelajaran menggunakan LKS dengan

kemampuan kognitif siswa terhadap KPS pada materi hukum-hukum dasar

kimia.

2. Mendeskripsikan efektivitas LKS berbasis KPS dalam meningkatkan

keterampilan proses sains siswa pada materi hukum-hukum dasar kimia.

3. Mendeskripsikan KPS siswa dengan kemampuan kognitif tinggi yang meng-

gunakan LKS berbasis KPS dibandingkan dengan LKS konvensional pada

materi hukum-hukum dasar kimia.

4. Mendeskripsikan KPS siswa dengan kemampuan kognitif rendah yang meng-

gunakan LKS berbasis KPS dibandingkan dengan LKS konvensional pada

materi hukum-hukum dasar kimia.

5. Mendeskripsikan KPS siswa kemampuan kognitif tinggi dibandingkan dengan

kemampuan kognitif rendah yang menggunakan LKS berbasis KPS pada

materi hukum-hukum dasar kimia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Guru

Membantu guru dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan KPS siswa,

serta memberikan informasi mengenai KPS siswa kemampuan kognitif tinggi dan

rendah pada materi hukum-hukum dasar kimia.
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2. Siswa

Meningkatkan KPS siswa agar dapat memahami hakikat ilmu kimia sebagai

proses dan produk.

3. Sekolah

Alternatif dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada mata pelajaran

kimia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. LKS dikatakan efektif dalam meningkatkan KPS siswa apabila terdapat

perbedaan n-gain yang signifikan antara siswa kelas eksperimen dan

kontrol (Wahyuni, dkk., 2014).

2. LKS merupakan petunjuk berisi langkah-langkah penyelesaian tugas yang

dapat membantu siswa memperoleh pengalaman secara langsung

(Masithussyifa, dkk., 2012).  Pada penelitian ini digunakan dua jenis LKS,

yaitu LKS berbasis KPS dan LKS konvensional.

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

pengembangan oleh Ardhiantari (2015) yang memiliki karakteristik sesuai

dengan kompetensi yang diharapkan, dan dapat melatih KPS siswa.

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

berisi ringkasan materi dan latihan-latihan soal serta beberapa penuntun untuk

melakukan praktikum.

5. KPS yang diukur dalam LKS ini, yaitu mengobservasi, mengidentifikasi,

menginferensi, memprediksi, menyimpulkan, dan mengomunikasikan
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(Dimyati dan Mudjiono, 2002).

6. Kemampuan kognitif siswa dikelompokkan berdasarkan nilai yang diper-

oleh dari data mid semester ganjil.

7. Instrumen asesmen berbasis KPS yang digunakan dalam penelitian ini

merupakan instrumen asesmen hasil pengembangan oleh Okaviani (2015)

yang dapat mengukur KPS siswa.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. Efektivitas pembelajaran ialah suatu

ukuran untuk menentukan seberapa jauh tujuan pembelajaran telah tercapai.

Pembelajaran dikatakan efektif apabila tujuan dari pembelajaran yang telah

ditentukan sebelumnya dapat tercapai, sehingga perlu ditetapkan indikator-

indikator untuk mengukur efektivitas suatu pembelajaran (Akhmad dan

Masriyah, 2014). Menurut Sudjana (2009) efektivitas pembelajaran memiliki

dua karakteristik, yang pertama adalah memudahkan murid belajar sesuatu

yang bermanfaat seperti keterampilan, nilai, konsep, dan bagaimana hidup

serasi dengan sesama atau suatu hasil belajar yang diinginkan.  Karakteristik

kedua yaitu keterampilan, nilai, konsep, serta hasil belajar yang diperoleh

diakui oleh mereka yang berkompeten menilai, seperti guru-guru, pengawas,

tutor, dan pemandu mata pelajaran.

Warsita (2008) berpendapat mengenai efektivitas sebagai berikut:

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.

Pembelajaran dikatakan efektif apabila terdapat perbedaan n-gain yang signifikan

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



10

efektivitas dapat dihitung melalui perubahan hasil belajar siswa, perhitungan

peningkatan nilai pretes dan postes menggunakan n-gain (Bao, 2006). Berdasar-

kan uraian di atas, maka efektivitas LKS yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu

apabila terdapat perbedaan n-gain yang signifikan antara KPS siswa kelas

eksperimen dan kontrol.

B. Lembar Kerja Siswa

Prastowo (Lestari, 2013) berpendapat bahwa Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah

materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa, sehingga siswa diharapkan

dapat materi ajar tersebut secara mandiri. LKS merupakan panduan siswa yang

digunakan dalam kegiatan observasi, eksperimen, maupun demonstrasi untuk

mempermudah proses penyelidikan atau memecahkan suatu permasalahan

(Trianto, 2011).

Majid (2008) mendefinisikan LKS adalah “lembaran-lembaran berisi tugas yang

harus dikerjakan oleh peserta didik. LKS biasanya berisi langkah-langkah untuk

menyelesaikan suatu tugas yang diberikan”. Arsyad (2004) berpendapat bahwa

LKS merupakan jenis hand out yang dimaksudkan untuk membantu siswa belajar

secara terarah. LKS termasuk media cetak hasil pengembangan teknologi cetak

yang berupa buku dan berisi materi visual. Arafah, dkk. (2012) mendefinisikan

LKS adalah salah satu sarana untuk memban-tu dan mempermudah dalam

kegiatan belajar mengajar, dengan adanya LKS maka akan terbentuk interaksi

yang efektif antara siswa dengan guru, sehingga dapat meningkatkan aktifitas

belajar siswa dalam peningkatan prestasi belajar.
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Menurut Kur dan Akdeniz (Yildirim, 2011) lembar kerja adalah bahan dimana

siswa diberikan langkah-langkah transaksi mengenai apa yang seharusnya mereka

untuk belajar. Menurut Hidayah (2007), isi pesan LKS harus memperhatikan

unsur-unsur penulisan media grafis, hirarki dan pemilihan pertanyaan-pertanyaan

sebagai stimulus yang efisien dan efektif.

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

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

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

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

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

dicapai siswa akan tahan lama, sehingga pelajaran mempunyai nilai tinggi.

Keuntungan adanya LKS bagi guru adalah memudahkan dalam melaksanakan

pembelajaran, sedangkan bagi siswa adalah belajar secara mandiri dan belajar me-

mahami serta menjalankan suatu tugas tertulis.  Guru harus cermat dan memiliki

pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menyiapkan lembar LKS,

karena sebuah LKS harus memenuhi paling tidak kriteria yang berkaitan dengan

tercapai/tidaknya sebuah KD yang akan dikuasai oleh siswa (Chodijah, dkk.,

2012). Adapun manfaat dan tujuan penggunaan LKS dalam proses pembelajaran

menurut Prianto dan Harnoko (1997) adalah mengaktifkan siswa dalam proses

belajar mengajar, membantu siswa dalam mengembangkan konsep, melatih siswa

untuk menemukan dan mengembangkan proses belajar mengajar, membantu guru

dalam menyusun pelajaran, sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan

proses pembelajaran, serta membantu siswa memperoleh catatan tentang materi
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yang dipelajari melalui kegiatan belajar. Berdasarkan uraian di atas dapat

dikatakan bahwa LKS adalah lembaran-lembaran tugas yang diberikan langkah-

langkah untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai

tujuan dari aktivitas pembelajaran upaya mengoptimalkan hasil belajar.

C. Keterampilan Proses Sains

Menurut Rustaman (2005) keterampilan proses sains (KPS) perlu dikembangkan

melalui pengalaman-pengalaman langsung sebagai pengalaman pembelajaran.

Melalui pengalaman langsung seseorang dapat lebih menghayati proses atau

kegiatan yang sedang dilakukan.

Anitah (2007) berpendapat mengenai KPS yaitu:

Dalam memahami hakikat sains (khususnya ilmu kimia) secara utuh, yakni
sains sebagai proses dan produk, siswa harus memiliki KPS. KPS merupakan
keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh para ilmuwan untuk memperoleh
dan mengembangkan produk sains.

Penggunaan KPS oleh siswa dapat meningkatkan pembelajaran yang permanen,

yaitu pembelajaran yang dapat diingat dalam waktu yang lama. Pengembangan

KPS memungkinkan siswa untuk menyelesaikan masalah, berpikir kritis, mem-

buat 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 jawaban-

nya, serta memecahkan masalah mereka dalam kehidupan sehari-hari (Ergul, dkk.,

2011).
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Fatmawati (2013) mengemukakan bahwa KPS merupakan keseluruhan keteram-

pilan ilmiah yang terarah (baik kognitif maupun psikomotor) yang dapat diguna-

kan untuk menemukan suatu konsep atau prinsip atau teori, untuk mengembang-

kan konsep yang telah ada sebelumnya, ataupun untuk melakukan penyangkalan

terhadap suatu penemuan (falsifikasi). KPS merupakan keterampilan dalam pem-

belajaran sains meliputi: mengamati, mengukur, mengklasifikasi, menafsirkan,

meramalkan, menggunakan alat dan bahan, menerapkan konsep, merencanakan

percobaan dan mengomunikasikan hasil percobaan (Akinbobola dan Afolabi,

2010).

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2015), adapun langkah-langkah KPS meliputi:

a. Mengamati
Melalui kegiatan mengamati, kita belajar tentang dunia sekitar kita yang
fantastis.  Manusia mengamati objek-objek dan fenomena alam dengan
pancaindra. Perolehan informasi dapat menuntut keingintahuan, memper-
tanyakan, memikirkan, melakukan interpretasi tentang lingkungan kita, dan
meneliti lebih lanjut.

b. Mengklasifikasikan
Agar kita memahami sejumlah besar objek, peristiwa, dan segala yang ada
dalam kehidupan sekitar kita, lebih mudah apabila menentukan berbagai
jenis golongan. Kita menentukan golongan dengan mengamati persamaan,
perbedaan, dan hubungan serta pengelompokkan objek berdasarkan kese-
suaian dengan berbagai tujuan.

c. Mengomunikasikan
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, hendaknya dilatih dan dikembangkan pada diri siswa.

d. Mengukur
Pengembangan yang baik terhadap keterampilan-keterampilan mengukur
merupakan hal yang penting dalam membina observasi kuantitatif, mengkla-
sifikasikan, dan membandingkan segala sesuatu di sekeliling kita, serta
mengomunikasikan secara tepat dan efektif kepada orang lain.

e. Memprediksi
Suatu prediksi merupakan suatu ramalan dari apa yang kemudian hari
mungkin dapat diamati.  Dalam membuat prediksi yang dapat dipercaya
tentang objek dan peristiwa, maka dapat dilakukan dengan memperhitung-
kan penentuan secara tepat perilaku terhadap lingkungan kita. Memprediksi
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dapat diartikan sebagai mengantisipasi 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.

f. Menyimpulkan
Menyimpulkan dapat diartikan sebagai suatu keterampilan untuk memutus-
kan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta, konsep, dan
prinsip yang diketahui.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa KPS merupakan keteram-

pilan-keterampilan yang dimiliki oleh para ilmuwan untuk memperoleh dan me-

ngembangkan produk sains berdasarkan pengamatan terhadap alam. Penggunaan

KPS oleh siswa dapat meningkatkan pembelajaran yang permanen, yaitu pembela-

jaran yang dapat diingat dalam waktu yang lama. Secara garis besar KPS meliputi:

mengamati, mengklasifikasikan, memprediksi, menyimpulkan, dan mengomu-

nikasikan.

D. Kemampuan Kognitif

Kemampuan kognitif merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan untuk mem-

peroleh atau menggunakan pengetahuan (Warsita, 2008). Kemampuan kognitif

berorientasi pada kemampuan berfikir yang mencakup kemampuan intelektual

(Haryati 2009). Kemampuan kognitif mempunyai korelasi yang positif terhadap

KPS siswa, artinya siswa yang mempunyai KPS tinggi cenderung mempunyai

kemampuan kognitif yang tinggi pula (Yanustiana, 2012).

Winarni (2006) mendefinisikan kemampuan kognitif siswa sebagai berikut:

Kemampuan kognitif siswa adalah gambaran tingkat pengetahuan atau
kemampuan siswa terhadap suatu materi pembelajaran yang sudah dipelajari
dan dapat digunakan sebagai bekal atau modal untuk memperoleh pengetahuan
yang lebih luas dan kompleks lagi, maka dapat disebut sebagai kemampuan
kognitif.
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Kemampuan kognitif siswa dibagi menjadi dua bagian, yaitu kemampuan kognitif

rendah dan kemampuan kogntif tinggi (Widianingtyas, dkk., 2015). Siswa berke-

mampuan tinggi adalah sejumlah siswa yang memiliki keadaan awal lebih tinggi

dari rata-rata kelas, sedangkan siswa yang berkemampuan rendah adalah sejumlah

siswa yang memiliki keadaan awal lebih rendah atau sama dengan rata-rata kelas.

Siswa berkemampuan tinggi memiliki keadaan awal lebih baik daripada siswa

berkemampuan rendah. Hal ini menyebabkan siswa berkemampuan tinggi me-

miliki rasa percaya diri yang lebih dibandingkan dengan siswa yang berkemam-

puan rendah (Wuni, 2013).

Berdasarkan uraian di atas, kemampuan kognitif mempunyai korelasi yang positif

terhadap KPS siswa, artinya siswa yang mempunyai KPS tinggi cenderung mem-

punyai kemampuan kognitif yang tinggi pula.  Jika kemampuan kognitif siswa

dikelompokkan, maka akan menjadi dua bagian yaitu kemampuan kognitif rendah

dan kemampuan kogntif tinggi

E. Penelitian yang Relevan

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Parliani (2016) bertujuan untuk mengetahui

apakah ada pengaruh penggunaan LKS berbasis KPS terhadap keterampilan

berpikir kritis siswa kelas X di SMA Negeri 1 Gunungsari. Penelitian ini

merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan non equivalent control group

design dan instrumen penelitian yang digunakan adalah soal pretes dan postes.

Hasil penelitian meunjukkan bahwa penggunaan LKS berbasis KPS
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memberikan pengaruh lebih baik terhadap keterampilan berpikir kritis siswa

pada materi pokok reaksi redoks.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa, dkk. (2014) bertujuan untuk mengetahui

keefektifan pembelajaran kimia dengan pendekatan KPS berbantuan LKS yang

diterapkan pada KBM di suatu SMA N di Pemalang. Metode penelitian yang

digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan pretest and posttest

control group design dan instrumen penelitian yang digunakan adalah soal

pretes dan postes.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKS berbasis KPS

pada materi sifat koligatif larutan efektif dalam meningkatkan hasil belajar

siswa.

F. Kerangka Pemikiran

Pembelajaran kimia di SMA Negeri 6 Metro masih cenderung menggunakan LKS

konvensional, sehingga siswa kesulitan untuk mencapai kompetensi yang sesuai

dengan kurikulum. Pada dasarnya kimia merupakan disiplin ilmu yang berasal

dari pengamatan terhadap fenomena-fenomena alam, ekspererimen, sampai di-

temukannya hukum, teori, dan rumus.  Semua konsep yang kita pelajari dalam

pelajaran kimia memiliki sejarah yang sama pada proses perumusannya. Sebaik-

nya guru menggunakan proses yang sama seperti para ilmuwan menemukan

konsep tersebut dalam mempelajari kimia. Maksud dari proses yang sama bukan

berarti siswa harus menemukan sesuatu yang baru, melainkan selalu melakukan

langkah-langkah yang sama seperti mengobservasi, mengklasifikasikan, mempre-

diksi, mengukur, menyimpulkan, dan mengomunikasikan. Pembelajaran yang

sistematis sesuai dengan langkah-langkah tersebut dapat diwujudkan dengan
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menggunakan LKS berbasis KPS.

Pada penelitian ini akan diuji apakah pembelajaran dengan menggunakan LKS

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

dari kemampuan kognitif siswa pada materi hukum-hukum dasar kimia. Pada

kelas eksperimen 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 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 me-

ngamati dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya siswa diajak untuk

mengobservasi data hasil percobaan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan

yang diajukan.  Kegiatan selanjutnya yaitu siswa dibimbing untuk menginferensi

pola-pola perbandingan yang telah ditemukan setelah mengidentifikasi data hasil

percobaan tersebut. Kemudian siswa dibimbing untuk memprediksi berdasarkan

fakta.

Kegiatan berikutnya siswa menarik kesimpulan dari pengetahuan yang diperoleh-

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

atas suatu permasalahan yang terjadi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman
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belajarnya. Kegiatan terakhir yang ada pada LKS yaitu mengomunikasikan hasil

diskusi kelompok. Siswa lain diminta memberikan tanggapan terhadap presentasi

yang dilakukan oleh temannya. Berdasarkan uraian dan langkah-langkah di atas,

maka pembelajaran menggunakan LKS berbasis KPS dapat meningkatkan KPS

siswa kemampuan kognitif tinggi dan rendah pada materi hukum-hukum dasar

kimia.

G. Anggapan Dasar

Beberapa hal yang menjadi anggapan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi yang dibelajarkan sama.

2. Perbedaan n-gain KPS materi pokok hukum-hukum dasar kimia semata-mata

karena perbedaan LKS yang digunakan dalam proses pembelajaran.

3. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan KPS siswa pada materi

pokok hukum-hukum dasar kimia kelas X semester ganjil SMA Negeri 6

Metro tahun pelajaran 2016/2017 diabaikan.

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis umum dalam penelitian ini adalah “LKS berbasis KPS efiktif dalam

meningkatkan KPS siswa pada materi hukum-hukum dasar kimia ditinjau dari

kemampuan kognitif”.
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Adapun hipotesis dari pertanyaan-pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Terdapat interaksi antara LKS dengan kemampuan kognitif siswa terhadap

KPS pada materi hukum-hukum dasar kimia.

2. LKS berbasis KPS efiktif dalam meningkatkan KPS siswa pada materi

hukum-hukum dasar kimia

3. KPS siswa dengan kemampuan kognitif tinggi yang menggunakan LKS

berbasis KPS lebih tinggi dibandingkan dengan LKS konvensional pada

materi hukum-hukum dasar kimia.

4. KPS siswa dengan kemampuan kognitif rendah yang menggunakan LKS

berbasis KPS lebih tinggi dibandingkan dengan LKS konvensional pada

materi hukum-hukum dasar kimia.

5. KPS siswa kemampuan kognitif tinggi lebih tinggi dibandingkan dengan KPS

siswa kemampuan kognitif rendah yang menggunakan LKS berbasis KPS

pada materi hukum-hukum dasar kimia.



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel Penelitian

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

Tahun Pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 196 siswa dan tersebar ke dalam

delapan kelas. Pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan tertentu, yaitu

kelas yang siswanya memiliki kemampuan kognitif heterogen, sehingga dalam

pengambilan subyek digunakan teknik purposive sampling. Dibantu guru bidang

studi kimia, dipilih kelas X.6 dan X.7 untuk dijadikan sampel penelitian. Satu

kelas sebagai kelas eksperimen yaitu X.6 yang mengalami pembelajaran menggu-

nakan LKS berbasis KPS dan satu kelas lagi sebagai kelas kontrol yaitu X.7 yang

mengalami pembelajaran menggunakan LKS konvensional.

Berdasarkan kemampuan kognitif siswa dikelompokkan menjadi dua kategori,

yaitu siswa kemampuan kognitif tinggi dan rendah.  Penentuan kelompok ini ber-

dasarkan hasil mid semester siswa pada materi struktur atom dan tabel periodik

unsur yang telah dilakukan sebelumnya oleh guru mata pelajaran kimia.

Pengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan kognitifnya dilakukan dengan

tahapan membuat daftar distribusi frekuensi menurut Sudjana (2005) sebagai

berikut: (1) nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil untuk menentukan

rentang (r); (2) ditentukan banyak kelas interval (k= 2); (3) rentang (r) dibagi
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dengan banyak kelas (k) untuk menentukan panjang kelas interval (p = r/k); (4)

setelah diperoleh interval, ditentukan frekuensi siswa yang memiliki kemampuan

kognitif tinggi dan rendah.  Hasil pengelompokkan ini disajikan pada Tabel 1

(perhitungan terlampir pada lampiran 12).

Tabel 1. Hasil pengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan kognitif

Kemampuan Kognitif Kelas Eksperimen Kelas Kontrol
Tinggi 11 orang 10 orang
Rendah 9 orang 13 orang
Jumlah 20 23

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Adapun data primer yaitu nilai hasil pretes dan postes, serta data sikap

siswa. Data sekunder berupa nilai mid semester ganjil. Kedua jenis data

bersumber dari seluruh siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol.

C. Variabel Penelitian

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

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

ran dengan menggunakan LKS berbasis KPS pada kelas eksperimen dan LKS

konvensional pada kelas kontrol.  Variabel terikat adalah KPS siswa pada materi

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

hukum-hukum dasar kimia dan guru yang mengajar. Variabel moderat adalah

kemampuan kognitif siswa.
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D. Metode dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan desain faktorial 2x2.

Desain faktorial pada dasarnya adalah modifikasi dari posttest-only control group

atau pretest-posttest control group designs yang memperbolehkan penyelidikan

variabel-variabel independen tambahan (Fraenkel, dkk., 2012). Ada dua faktor

yang terlibat pada desain faktorial 2x2 yaitu pembelajaran dengan menggunakan

LKS dan kemampuan kognitif siswa. Faktor pembelajaran dengan menggunakan

LKS terdiri dari dua kategori, yaitu pembelajaran menggunakan LKS berbasis

KPS dan LKS konvensional, sedangkan faktor kemampuan kognitif terdiri atas

dua kategori, yaitu tinggi dan rendah. Desain faktorial 2x2 dituliskan pada Tabel

2.

Tabel 2. Desain faktorial 2x2

Variabel Bebas (A)

Variabel Moderat (B)

LKS
Berbasis KPS

(A1)
Konvensional

(A2)
Kemampuan

Kognitif
Tinggi (B1) A1B1 A2B1

Rendah (B2) A1B2 A2B2

(Herawati, dkk., 2013)

Keterangan:
A1B1 = KPS siswa kemampuan kognitif tinggi dengan menggunakan LKS

berbasis KPS.
A1B2 = KPS siswa kemampuan kognitif rendah dengan menggunakan LKS

berbasis KPS.
A2B1 = KPS siswa kemampuan kognitif tinggi dengan menggunakan LKS

konvensional.
A2B2 = KPS siswa kemampuan kognitif rendah dengan menggunakan LKS

konvensional.
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E. Instrumen Penelitian dan Validitas Instrumen

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu silabus, rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP), LKS berbasis KPS hasil pengembangan 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 Okaviani (2015) dan lembar observasi sikap

siswa. Instrumen penelitian untuk LKS berbasis KPS ini sudah divalidasi meng-

gunakan 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 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.



24

F. Prosedur Penelitian

Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Meminta izin kepada Kepala SMA Negeri 6 Metro tahun Pelajaran

2016/2017 untuk mengadakan penelitian.

2. Melakukan observasi lapangan yang akan menghasilkan informasi untuk

menentukan populasi penelitian.

3. Menyiapkan instrumen penelitian (RPP, LKS, soal tes KPS, lembar observasi

sikap siswa)

4. Menentukan sampel (kelas kontrol dan eksperimen) yang akan diberikan soal

KPS awal (Pretes), kemudian hasil pretes antara kedua kelas sampel akan

dicocokkan agar dapat membuktikan bahwa kedua kelas sampel tersebut

memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda.

5. Memberikan perlakuan terhadap kedua kelas penelitan, dengan kelas

eksperimen diberikan LKS berbasis KPS, sedangkan kelas kontrol diberikan

LKS konvensional pada materi hukum-hukum dasar kimia.

6. Melakukan penilaian terhadap sikap siswa selama proses pembelajaran di

kedua kelas sampel, sehingga akan diperoleh data hasil sikap siswa.

7. Setelah usai pembelajaran dilakukan postes, sehingga diperoleh hasil akhir

KPS siswa.

8. Data hasil postes pada kedua sampel akan dianalisis, kemudian dapat diambil

suatu kesimpulan dalam penelitian ini.

Adapun langkah-langkah penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat

ditunjukkan pada Gambar 1 sebagai berikut:
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Gambar 1. Prosedur penelitian

Keterangan:
garis tegas (           ) : proses penelitian
garis putus-putus (          ) : hasil

Postes Hasil akhir KPS

Analisis Data

Kesimpulan

Penilaian
sikap siswa

Hasil:
Data sikap
siswa

Menggunakan LKS
berbasis KPS pada
kelas eksperimen

Menggunakan
LKS

konvensional
pada kelas

kontrol

Perlakuan

Pretes Hasil awal KPS siswa

Kedua kelas penelitian
matching secara statistik

1. Meminta izin
2. Melakukan

observasi lapangan
3. Menyiapkan

instrumen
penelitian

Hasil:
1. Informasi mengenai

populasi
2. Instrumen penelitian

(RPP, LKS, soal tes
KPS, lembar
observasi sikap
siswa)

Persiapan

Menentukan
sampel penelitian

Pencocokkan
secara statistik
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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 masing-masing siswa

yang selanjutnya digunakan untuk pengujian hipotesis.

2. Perhitungan n-gain KPS siswa

a. Menghitung n-gain setiap siswa

Cara untuk menghitung efektivitas LKS berbasis KPS dalam meningkatkan KPS

ditinjau dari kemampuan kognitif siswa dilakukan analisis n-gain siswa dari

kedua kelas penelitian. Rumus rata-rata n-gain menurut Hake (1998) dinyatakan

sebagai berikut:

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

Dimana <Sf> dan <Si> adalah rata-rata 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.
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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 dengan rumus sebagai berikut:

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

c. Menghitung rata-rata n-gain siswa kemampuan kognitif tinggi

Setelah didapatkan nilai n-gain dari setiap siswa kemampuan kognitif tinggi,

kemudian dihitung rata-rata n-gain nya dengan rumus sebagai berikut:

Rata-rata n-gain = ∑ ........................... (4)

d. Menghitung rata-rata n-gain siswa kemampuan kognitif rendah

Setelah didapatkan nilai n-gain dari setiap siswa kemampuan kognitif rendah,

kemudian dihitung rata-rata n-gain nya dengan rumus sebagai berikut:

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

3. Uji kesamaan dua rata-rata

Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah kemampuan awal

siswa dalam KPS di kelas eksperimen tidak berbeda secara signifikan dengan

kemampuan awal siswa di kelas kontrol. Adapun rumusan hipotesis untuk uji ini

adalah:

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

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

kimia.

H0 : µ1x = µ2x



28

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

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

dasar kimia.

H1 : µ1x ≠ µ2x

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

eksperimen.
µ2 = Nilai rata-rata 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

yaitu uji normalitas dan uji homogenitas terhadap nilai pretes KPS siswa di kelas

kontrol dan kelas eksperimen.

a. Uji normalitas

Tujuan uji normalitas data adalah untuk mengetahui apakah sampel penelitian

berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak serta untuk menentukan uji

selanjutnya apakah memakai statistik parametrik atau non parametrik.

Hipotesis untuk uji normalitas:

H0 = sampel penelitian berdistribusi normal

H1 = sampel penelitian berdistribusi tidak normal

Adapun untuk uji normalitas data dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

χ2 = ∑
( )²

....................(6)

Keterangan:
χ2 = uji chi-kuadrat
Oi = frekuensi observasi
Ei = frekuensi harapan
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Terima H0 jika χ2
hitung< χ2

tabel dengan taraf signifikan 5% dan derajat kebebasan

dk = k-3 (Sudjana, 2005).

b. Uji homogenitas

Setelah melakukan uji normalitas, maka dilakukan uji prasyarat selanjutnya yaitu

uji homogenitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diban-

dingkan memiliki varian yang homogen atau tidak homogen.

Hipotesis untuk uji homogenitas:

H0 : 2
2

2
1   = kedua kelas penelitian mempunyai varian yang homogen

H1: 2
2

2
1   = kedua kelas penelitian mempunyai varian yang tidak homogen

Uji homogenitas kedua varian kelas penelitian menggunakan uji kesamaan dua

varian, dengan rumus := dengan = ∑( ̅)
.....................(7)

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

Dengan kriteria uji adalah terima jika < pada taraf signifikan 5%

(Sudjana, 2005).

Uji kesamaan dua rata-rata tidak menggunakan uji statistik parametrik yaitu uji-t,

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

karena sampel tidak berdistribusi normal. Hipotesis uji statistik non parametrik

sama dengan hipotesis uji statistik parametrik.  Rumus yang digunakan dalam uji

Mann-Whitney U adalah sebagai berikut:



30

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

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

Keterangan:
U1 = Jumlah peringkat 1
U2 = Jumlah peringkat 2
n1 = Jumlah sampel 1
n2 = Jumlah sampel 2
R1 = Jumlah ranking pada sampel 1
R2 = Jumlah ranking pada sampel 2

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

pengujian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 20

(n> 20), n1, n2 atau kedua-duanya lebih besar dari 20, dan terdapat bilangan yang

sama, maka digunakan rumus seperti di bawah ini.

= ( ) ∑ ∑( )( )
......................... (10)

Keterangan: t = banyaknya angka yang sama dalam suatu peringkat.

Kriteria pengujian untuk sampel besar (n> 20) yaitu tolak Ho jika Zhitung≥ Ztabel

(Daniel dalam Astutik, 2011).

4. Uji hipotesis

a. Uji hipotesis 1 dan 2

Sebelum menguji hipotesis 1 dan 2 dilakukan terlebih dahulu uji normalitas

terhadap nilai n-gain KPS siswa di kelas kontrol dan kelas eksperimen.  Uji

normalitas ini dilakukan seperti rumus 3 yang telah dijabarkan pada uji kesamaan

dua rata-rata dengan hipotesis dan kriteria uji yang sama. Setelah melakukan uji
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normalitas, maka dilakukan uji homogenitas. Uji homogenitas ini dilakukan

seperti rumus 4 yang telah dijabarkan pada uji kesamaan dua rata-rata dengan

hipotesis dan kriteria uji yang sama.

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa sampel berdistribusi normal

dan homogen, maka untuk menguji hipotesis 1 dan 2 dilakukan uji anova dua jalur

(Two Way ANOVA) dengan bantuan SPSS 18.0 for Windows. Berikut adalah

hipotesis statistiknya:

Hipotesis 1

H0 : Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran menggunakan LKS dengan

kemampuan kognitif siswa terhadap KPS pada materi hukum-hukum dasar

kimia.

H0 : A * B = 0

H1 : Terdapat interaksi antara pembelajaran menggunakan LKS dengan

kemampuan kognitif siswa terhadap KPS pada materi hukum-hukum dasar

kimia.

H1 : A * B ≠ 0
Keterangan:
A = Pembelajaran menggunakan LKS
B = Kemampuan kognitif siswa

Kriteria Uji: Jika nilai sig LKS*Kemampuan Kognitif ˂ 0,05 maka terima H1 dan

tolak H0.

Hipotesis 2

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

KPS lebih rendah atau sama dengan daripada LKS konvensional pada materi
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hukum-hukum dasar kimia.

H0 : µA1 ≤ µA2

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

KPS lebih tinggi daripada yang menggunakan LKS konvensional pada materi

hukum-hukum dasar kimia.

H1 : µA1 ˃ µA2

Keterangan:
µA1 = n-gain rata-rata KPS siswa yang menggunakan LKS berbasis KPS pada

materi hukum-hukum dasar kimia.
µA2 = n-gain rata-rata KPS siswa yang menggunakan LKS konvensional pada

materi hukum-hukum dasar kimia.

Kriteria Uji: Jika nilai sig LKS ˂ 0,05 maka terima H1 dan tolak H0.

b. Uji hipotesis 3

Sebelum menguji hipotesis 3 dilakukan terlebih dahulu uji normalitas terhadap

nilai n-gain KPS siswa kemampuan kognitif tinggi di kelas kontrol dan kelas

eksperimen. Uji normalitas ini dilakukan seperti rumus 6 yang telah dijabarkan

pada uji kesamaan dua rata-rata dengan hipotesis dan kriteria uji yang sama.

Setelah melakukan uji normalitas, maka dilakukan uji homogenitas.  Uji

homogenitas ini dilakukan seperti rumus 7 yang telah dijabarkan pada uji

kesamaan dua rata-rata dengan hipotesis dan kriteria uji yang sama.

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa sampel berdistribusi normal

dan homogen, maka untuk menguji hipotesis 3 dilakukan menggunakan uji-t.

Berikut adalah hipotesis statistiknya:
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Hipotesis 3

H0 : n-gain rata-rata KPS siswa kemampuan kognitif tinggi yang menggunakan

LKS berbasis KPS lebih rendah atau sama dengan daripada LKS

konvensional pada materi hukum-hukum dasar kimia.

H0 : µA1B1 ≤ µA2B1

H1 : n-gain rata-rata KPS siswa kemampuan kognitif tinggi yang menggunakan

LKS berbasis KPS lebih tinggi daripada LKS konvensional pada materi

hukum-hukum dasar kimia.

H1 : µA1B1 ˃ µA2B1

Keterangan:
µA1B1 = n-gain rata-rata KPS siswa kemampuan kognitif tinggi dengan pem-

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

µA2B1 = n-gain rata-rata KPS siswa kemampuan kognitif tinggi dengan pem-
belajaran menggunakan LKS konvensional pada materi hukum-hukum
dasar kimia.

Hipotesis 3 dihitung dengan menggunakan rumus uji-t sebagai berikut := dengan = ( ) ( )
........................(11)

Keterangan:
t hitung =  Koefisien t

1x =  Nilai n-gain rata-rata kelas eksperimen

2x =  Nilai n-gain rata-rata kelas kontrol
2
1s =  Varian kelas eksperimen
2
2s =  Varian kelas kontrol
2s =  Varian kedua kelas

1n =  Jumlah sampel kelas eksperimen

2n =  Jumlah sampel kelas kontrol

Kriteria uji: jika tHitung ˃ tTabel terima H1 dan tolak H0 dengan taraf signifikan 5%

dan dk = n1 + n2 - 2 (Sudjana, 2005).
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c. Uji hipotesis 4

Sebelum menguji hipotesis 4 dilakukan terlebih dahulu uji normalitas terhadap

n-gain KPS siswa kemampuan kognitif rendah di kelas kontrol dan kelas

eksperimen. Uji normalitas ini dilakukan seperti rumus 6 yang telah dijabarkan

pada uji kesamaan dua rata-rata dengan hipotesis dan kriteria uji yang sama.

Setelah melakukan uji normalitas, maka dilakukan uji homogenitas.  Uji

homogenitas ini dilakukan seperti rumus 7 yang telah dijabarkan pada uji

kesamaan dua rata-rata dengan hipotesis dan kriteria uji yang sama.

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa sampel berdistribusi normal

dan homogen, maka untuk menguji hipotesis 4 dilakukan uji-t. Uji-t ini dilakukan

seperti rumus 11 yang telah dijabarkan pada uji hipotesis 3, dengan hipotesis uji

sebagai berikut:

Hipotesis 4

H0 : n-gain rata-rata KPS siswa kemampuan kognitif rendah yang menggunakan

LKS berbasis KPS lebih rendah atau sama dengan daripada LKS

konvensional pada materi hukum-hukum dasar kimia.

H0 : µA1B2 ≤ µA2B2

H1 : n-gain rata-rata KPS siswa kemampuan kognitif rendah yang menggunakan

LKS berbasis KPS lebih tinggi daripada LKS konvensional pada materi

hukum-hukum dasar kimia.

H1 : µA1B2 ˃ µA2B2

Keterangan:
µA1B2 = n-gain rata-rata KPS siswa kemampuan kognitif rendah dengan pem-

belajaran menggunakan LKS berbasis KPS pada materi hukum-hukum
dasar kimia.
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µA2B2 = n-gain rata-rata KPS siswa kemampuan kognitif rendah dengan pem-
belajaran menggunakan LKS konvensional pada materi hukum-hukum
dasar kimia.

Kriteria uji: jika tHitung ˃ tTabel terima H1 dan tolak H0 dengan taraf signifikan 5%

dan dk = n1 + n2 - 2 (Sudjana, 2005).

d. Uji hipotesis 5

Sebelum menguji hipotesis 5 dilakukan terlebih dahulu uji normalitas terhadap

nilai n-gain KPS siswa kemampuan kognitif tinggi dan kemampuan kognitif

rendah pada kelas eksperimen. Uji normalitas ini dilakukan seperti rumus 6 yang

telah dijabarkan pada uji kesamaan dua rata-rata dengan hipotesis dan kriteria uji

yang sama.  Setelah melakukan uji normalitas, maka dilakukan uji homogenitas.

Uji homogenitas ini dilakukan seperti rumus 7 yang telah dijabarkan pada uji

kesamaan dua rata-rata dengan hipotesis dan kriteria uji yang sama.

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa sampel berdistribusi normal

dan homogen, maka untuk menguji hipotesis 5 dilakukan uji-t. Uji-t ini dilakukan

seperti rumus 11 yang telah dijabarkan pada uji hipotesis 3, dengan hipotesis uji

sebagai berikut:

Hipotesis 5

H0 : n-gain rata-rata KPS siswa kemampuan kognitif tinggi lebih rendah atau

sama dengan daripada kemampuan kognitif rendah yang menggunakan LKS

berbasis KPS pada materi hukum-hukum dasar kimia.

H0 : µA1B1 ≤ µA1B2

H1 : n-gain rata-rata KPS siswa kemampuan kognitif tinggi lebih tinggi daripada

kemampuan kognitif rendah yang menggunakan LKS berbasis KPS pada
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materi hukum-hukum dasar kimia.

H1 : µA1B1 ˃ µA1B2

Keterangan:
µA1B1 = n-gain rata-rata KPS siswa kemampuan kognitif tinggi dengan pem-

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

µA1B2 = n-gain rata-rata KPS siswa kemampuan kognitif rendah dengan pem-
belajaran menggunakan LKS berbasis KPS pada materi hukum-hukum
dasar kimia.

Kriteria uji: jika tHitung ˃ tTabel terima H1 dan tolak H0 dengan taraf signifikan 5%

dan dk = n1 + n2 - 2 (Sudjana, 2005).

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 ..................................... (6)



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan dalam

penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

LKS berbasis KPS efektif dalam meningkatkan KPS siswa pada materi hukum-

hukum dasar kimia ditinjau dari kemampuan kognitif.

Adapun kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Tidak terdapat interaksi antara LKS dengan kemampuan kognitif siswa

terhadap KPS pada materi hukum-hukum dasar kimia.

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

hukum dasar kimia.

3. KPS siswa dengan kemampuan kognitif tinggi yang menggunakan LKS

berbasis KPS lebih tinggi dibandingkan dengan LKS konvensional pada materi

hukum-hukum dasar kimia.

4. KPS siswa dengan kemampuan kognitif rendah yang menggunakan LKS

berbasis KPS lebih tinggi dibandingkan dengan LKS konvensional pada materi

hukum-hukum dasar kimia.
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5. KPS siswa kemampuan kognitif tinggi lebih tinggi dibandingkan dengan KPS

siswa kemampuan kognitif rendah yang menggunakan LKS berbasis KPS pada

materi hukum-hukum dasar kimia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa:

1. Bagi calon peneliti lain yang akan melakukan penelitian agar lebih memper-

hatikan pengelolaan waktu dan pengkondisian kelas dalam proses pembela-

jaran sehingga pembelajaran lebih maksimal.

2. Pembelajaran menggunakan LKS berbasis KPS seharusnya diterapkan dalam

pembelajaran kimia, terutama pada materi hukum-hukum dasar kimia karena

terbukti efektif dalam meningkatkan KPS siswa.
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