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EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN LKS BERBASIS 

PROBLEM SOLVING DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN 

MENGKLASIFIKASI PADA MATERI ASAM BASA 

 

 

Oleh 

NENY SHERLIANI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pembelajaran menggu-

nakan LKS berbasis problem solving dalam meningkatkan keterampilan mengkla-

sifikasi pada materi asam basa.  Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan 

dengan cara  purposive sampling dan diperoleh kelas XI IPA 4 dijadikan sebagai 

kelas eksperimen dan kelas XI IPA 1 sebagai kelas kontrol.  Metode pada peneliti-

an ini adalah kuasi eksperimen dengan Non Equivalent (Pretest-Posttest) Control 

Group Design.  Kelas eksperimen diberi perlakuan menggunakan LKS berbasis 

problem solving sedangkan pada kelas kontrol menggunakan LKS konvensional.  

Aspek keefektifan ditentukan dari rata-rata n-Gain siswa dalam mengklasifikasi, 

yang didukung oleh aktivitas siswa selama proses pembelajaran, dan kemampuan 

guru dalam mengelola pembelajaran sedangkan aspek kepraktisan ditentukan dari 

keterlaksanaan pembelajaran menggunakan LKS berbasis problem solving dan 

respon siswa terhadap pembelajaran.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai 



rata-rata n-Gain kelas kontrol dan kelas eksperimen berbeda secara signifikan, 

yaitu 0,6 dan 0,71.  Hal ini didukung aktivitas siswa dan kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran yang memiliki penilaian dengan kriteria sangat tinggi.  

Penilaian kepraktisan dalam keterlaksanaan pembelajaran dan respon siswa ter-

hadap pelaksanaan pembelajaran menggunakan LKS berbasis problem solving 

memiliki kriteria sangat tinggi.  Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran menggunakan LKS berbasis problem solving efektif dalam 

meningkatkan keterampilan mengklasifikasi pada materi asam basa. 

 

Kata kunci: asam-basa, keterampilan mengklasifikasi,  problem solving.

Neny Sherliani 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang 

 

Pendidikan IPA  merupakan bagian dari pendidikan yang memiliki peranan pen-

ting dalam peningkatan mutu pendidikan.  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah 

pengetahuan yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan eksperimen, peng-

amatan dan deduksi untuk menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala 

yang dapat dipercaya (Widiyatmoko dan Pamelasari, 2012).  IPA bukan hanya pe-

nguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan (Listyawati, 

2012).  Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan 

lebih lanjut dalam menerapkannya di kehidupan sehari-hari (BSNP, 2006). 

 

Menurut BSNP (2006) kimia merupakan ilmu yang termasuk rumpun IPA, kimia 

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

gejala-gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, struktur dan sifat perubahan, 

dinamika, dan energetika zat yang melibatkan keterampilan dan penalaran.  Ada 

dua  hal yang berkaitan dengan kimia yaitu kimia sebagai produk yang berupa 

fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori; kimia sebagai proses atau kerja ilmiah.  

Oleh sebab itu pembelajaran kimia harus memperhatikan karakteristik kimia 

sebagai proses dan produk. 
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Fakta yang diperoleh pada Sekolah Menengah Atas (SMA) sekarang ini, selama 

proses pembelajaran, siswa menyerap dan menerima informasi yang diberikan 

oleh guru (Machin, 2014; Asabe dan Yusuf, 2016).  Siswa hanya menjadi pende-

ngar dalam pembelajaran dan hanya menerima produk tanpa mengalami proses 

dalam pembelajaran (Karsli dkk., 2010).   

 

Hal ini diperkuat berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di kelas XI 

IPA SMA Negeri 13 Bandarlampung yang masih menggunakan pembelajaran 

konvensional, dimana pembelajaran yang dilakukan masih berpusat pada guru 

(teacher centered learning).  Pada pembelajaran konvensional, siswa cenderung 

hanya bertindak sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh guru, tanpa berusaha 

sendiri memikirkan apa yang sebaiknya dilakukan untuk mencapai tujuan belajar-

nya.  Hal ini menyebabkan interaksi yang terjadi hanya satu arah yaitu interaksi 

guru ke siswa sedangkan interaksi siswa ke siswa jarang terjadi sehingga tidak 

tumbuh sikap ilmiah dari dalam diri siswa.  Pembelajaran konvensional ini kurang 

efektif, karena tidak sesuai dengan tuntutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidik-

an (KTSP) yang menghendaki siswa memiliki keterampilan proses sains.  

 

Keterampilan proses sains yaitu keterampilan fisik, mental, dan kompetensi yang 

dibutuhkan untuk keefektifan pembelajaran sains seperti memecahkan masalah, 

perkembangan individu dan sosial (Akinbobola dan Afolabi, 2010).  Keterampilan 

proses sains dibedakan menjadi dua yaitu keterampilan proses sains dasar dan ke-

terampilan proses sains terintegrasi (Dimyati dan Mudjiono, 2002).  Keterampilan 

proses sains dasar meliputi mengamati, berkomunikasi, mengukur, memprediksi, 

menyimpulkan, dan mengklasifikasi (Hirea, 2013).  Keterampilan proses sains 
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siswa perlu dilatih karena dapat membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran, 

membantu berpikir logis, serta memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari 

(Ergul dkk., 2011).  Keterampilan proses dasar terdiri dari enam keterampilan, 

yakni: mengamati (observasi), mengelompokkan (klasifikasi), melakukan peng-

ukuran, menarik kesimpulan (inferring), meramalkan (prediksi), berkomunikasi 

(Hartono dan Sunarto, 2002).  Salah satu keterampilan proses sains yang dapat 

dilatih, diantaranya yaitu keterampilan mengklasifikasi.  Keterampilan mengklasi-

fikasi merupakan keterampilan proses sains yang dilatih untuk dapat memilah ber-

bagai objek peristiwa yang didasarkan pada sifat-sifat khususnya, sehingga didapat-

kan kelompok sejenis dari objek yang dimaksud (Dimyati dan Mudjiono, 2002).   

Keterampilan proses sains sangat penting untuk memperoleh pengetahuan dalam 

proses pembelajaran dan menjadi tujuan utama dalam pembelajaran sains (Shahali 

dan Halim, 2010).  Keterampilan proses sains memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap prestasi belajar kimia siswa (Abungu, dkk., 2014).   

 

Salah satu materi kimia yang dapat mengembangkan keterampilan proses sains 

siswa adalah materi asam basa, dengan kompetensi dasar yang harus dicapai siswa 

yaitu mendeskripsikan teori-teori asam-basa dengan menentukan sifat larutan dan 

menghitung pH larutan (BSNP, 2006).  Materi asam-basa dipilih karena banyak 

fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi ini, misalnya 

rasa asam pada buah-buahan, pemanfaatan tumbuhan dengan warna mencolok 

sebagai indikator alami, pemanfaatan senyawa basa dalam mengobati sakit maag, 

pemanfaatan senyawa basa dalam produk sabun dan deterjen, pencemaran air dan 

lain sebagainya.   
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Pada materi asam-basa, dalam pembelajaran kimia di SMA lebih dikondisikan 

untuk dihafal oleh siswa, akibatnya siswa mengalami kesulitan menghubungkan-

nya dengan lingkungan sekitar, dan tidak merasakan manfaat dari pembelajaran 

(Aisah, dkk., 2013).  Berdasarkan hal tersebut,  maka perlu adanya model pembe-

lajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif dan mandiri serta mengaitkannya 

dengan konsep yang telah didapat.  Salah  satu model pembelajaran yang dapat 

digunakan adalah  problem solving.  Problem solving akan meningkatkan daya in-

telektual dalam memecahkan permasalahan yang sulit karena siswa diberi kesem-

patan untuk bereksplorasi dengan mengkombinasikan pengetahuan yang telah di-

milikinya (declarative, procedural, conditional) (Capriora, 2015).   

 

Model pembelajaran problem solving mengarahkan siswa untuk mengkombinasi-

kan informasi atau pengetahuan baru yang diterimanya dengan informasi yang  

telah dimiliki sebelumnya untuk menyelesaikan suatu permasalah (Pehkonen, dkk., 

2013).  Model pembelajaran problem solving sangat diperlukan dalam proses pem-

belajaran dikelas karena dapat merangsang kemampuan dan kreativitas siswa dalam 

kegiatan pembelajaran (Djamarah dan Zain, 2006).  Kreativitas diperlukan untuk 

membangun dan menumbuhkan konsep atau suatu cara alternatif dalam suatu pe-

mecahan masalah (Awang dan Ramly, 2008).  Oleh karena itu, pembelajaran kimia 

harus diarahkan pada proses pembelajaran yang mengaktifkan siswa dan memberi-

kan pengalaman belajar secara langsung,  salah satunya yaitu pembelajaran yang 

menggunakan media LKS.  LKS merupakan sumber belajar penunjang yang dapat 

meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi kimia yang harus mereka kuasai 

(Senam, dkk., 2008).  Penyajian menggunakan LKS dapat membimbing siswa 

secara terstruktur sehingga siswa dapat memecahkan masalah yang diberikan dan 
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dapat meningkatkan keterampilan proses sains.  Pada pelaksanaannya, siswa di-

arahkan untuk mengamati perbedaan dan persamaan ciri-ciri berdasarkan perubah-

an warna kertas lakmus dan indikator universal, mengidentifikasi perbedaan serta 

persamaan larutan-larutan yang diamati, lalu mengelompokan atau menggolongkan 

larutan-larutan tersebut kedalam asam, basa, dan netral.   

 

Beberapa hasil penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saputra, 

dkk (2012) pada siswa kelas XI IPA di SMAN 7 Bandarlampung menunjukkan 

bahwa model  problem solving dapat meningkatkan keterampilan bertanya dan 

menjawab pertanyaan pada materi laju reaksi.  Kemudian, penelitian yang dilaku-

kan oleh Yuliza, dkk (2013) pada siswa kelas XI SMA Al-Azhar 3 Bandarlampung, 

menggunakan model pembelajaran problem solving pada materi koloid menunjuk-

kan bahwa sangat baik dalam meningkatkan keterampilan mengelompokkan dan 

penguasaan konsep.  Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan Marthandila, dkk 

(2012) pada siswa kelas XI IPA 1 SMA Batanghari menunjukkan bahwa model 

pembelajaran problem solving efektif untuk meningkatkan keterampilan dalam 

menjawab pertanyaan pada materi hasil kali kelarutan.  Berdasarkan uraian diatas, 

maka dilakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Pembelajaran Menggunakan 

LKS Berbasis Problem Solving dalam Meningkatkan Keterampilan Mengklasifikasi 

pada Materi Asam Basa”. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana efektivitas pembelajaran menggunakan LKS berbasis problem 

solving dalam meningkatkan keterampilan mengklasifikasi pada materi asam-basa? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pembelajaran menggu-

nakan LKS berbasis problem solving dalam meningkatkan keterampilan mengkla-

sifikasi pada materi asam-basa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah:  

1. Bagi siswa 

Penggunaan LKS berbasis problem solving selama pembelajaran diharapkan 

mampu memudahkan siswa dalam memahami konsep pada materi asam basa, 

dan  dapat memberikan pengalaman belajar secara langsung, mempermudah 

dalam meningkatkan keterampilan proses sains yaitu keterampilan mengkla-

sifikasi. 

2. Bagi guru 

Menambah media pembelajaran baru yang diharapkan dapat menjadi salah 

satu alternatif pada materi asam basa yang dapat digunakan untuk melatih 

siswa dalam meningkatkan keterampilan mengklasifikasi. 

3. Bagi sekolah 

Sumbangan pemikiran dan informasi dalam upaya meningkatkan mutu 

pembelajaran kimia di sekolah. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 
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1. Pembelajaran dikatakan efektif meningkatkan KPS apabila menunjukkan 

adanya perbedaan rata-rata n-Gain yang signifikan antara kelas kontrol dan 

eksperimen dan siswa terlibat aktif dalam pembelajaran (Eggen dan Kauchak 

dalam Warsita, 2008; Nuraeni, dkk., 2010).  

2. Materi yang dibahas dalam penelitian ini adalah identifikasi larutan asam 

basa, derajat keasaman (pH), indikator asam basa, teori asam basa Bronsted-

Lowry dan Lewis , dan pencemaran air. 

3. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pem-

belajaran Problem Solving.  Model problem solving terdiri dari 5 tahapan.  

Tahap 1 yaitu mengorientasikan siswa pada masalah, tahap 2 yaitu mencari 

data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, 

tahap 3 yaitu menetapkan jawaban sementara dari masalah, tahap 4 yaitu 

menguji kebenaran jawaban sementara, dan tahap 5 yaitu menarik kesimpulan 

(Depdiknas, 2008). 

4. Keterampilan proses sains yang diamati dalam penelitian ini adalah keteram-

pilan mengklasifikasi dengan indikator  mencari kesamaan, mencari perbedaan, 

membandingkan ciri-ciri, dan mencari dasar penggolongan.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Teori Belajar Konstruktivisme  

 

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana terjadinya 

belajar atau bagaimana informasi diproses dalam pikiran siswa.  Berdasarkan suatu 

teori belajar, diharapkan suatu pembelajaran dapat meningkatkan perolehan siswa 

terhadap  hasil belajar.  Menurut Gagne (Dahar, 1989) belajar merupakan sejenis 

perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku, yang keadaaannya 

berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan 

suatu tindakan.   

Piaget atau yang dikenal sebagai konstrukvis pertama (Dahar, 1989) menegaskan 

bahwa peran guru dalam pembelajaran menurut konstruktivisme yaitu sebagai 

fasilitator atau moderator, dan siswa yang menjadi pusat kegiatan.  Tugas seorang 

guru adalah membantu untuk memulai diskusi, memberi kesempatan siswa untuk 

mengekspos pengetahuannya, menyampaikan ide atau gagasan mereka, dan menilai 

pemahaman mereka (Lunenburg, 2011).  Menurut Budiningsih (2005) pembelaja-

ran secara konstruktivisme adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, guru 

berperan membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh siswa berjalan 

lancar, guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan 

membantu siswa untuk membentuk pengetahuan sendiri.  Pengetahuan bukanlah 

suatu barang yang dapat ditransfer dari orang yang mempunyai pengetahuan kepada 
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orang yang belum mempunyai pengetahuan.  Bahkan, bila seorang guru bermaksud 

mentransfer konsep, ide, atau pengertiannya kepada siswa, harus diinterpretasikan 

dan dikonstruksikan oleh siswa itu lewat pengalamannya (Trianto, 2009). 

Menurut Von Glaserfeld (Budingisih, 2005) menyatakan bahwa ada beberapa ke-

mampuan yang diperlukan dalam proses mengkonstruksi pengetahuan, yaitu: 1) 

kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman, 2) kemampuan 

membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan, 3) ke-

mampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu dari pada lainnya.  

Proses belajar jika dipandang dari pendekatan kognitif, bukan sebagai perolehan 

informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa, melainkan se-

bagai pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya.  Menurut Naylor dan 

Keogh (dalam Ultanir, 2012:196) proses pembelajaran bermakna yaitu pembelaja-

ran yang dalam prosesnya pelajar dapat mengkontruksi pemahaman dan ide dari 

pengetahuan yang ada.  

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

1. Pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif;  

2. Tekanan dalam proses belajar terletak pada siswa;  

3. Mengajar adalah membantu siswa belajar;  

4. Tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil akhir;  

5. Kurikulum menekankan partisipasi siswa;  

6. Guru adalah fasilitator. 

 

B. Model Pembelajaran Problem Solving 

Salah satu pembelajaran konstruktivisme adalah pembelajaran dengan mengguna-

kan model  problem solving.  Model problem solving adalah suatu proses mental 

dan intelektual dalam menemukan suatu masalah dan memecahkannya berdasarkan 
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data atau  informasi yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan 

cermat (Hidayati, 2006).  Pada pemecahan masalah prosesnya terutama terletak 

dalam diri pelajar, pelajar harus berfikir, mencobakan hipotesis dan bila berhasil 

memecahkan masalah itu ia mempelajari sesuatu yang baru (Suryobroto, 2009).  

Model problem solving dapat menstimulasi peserta didik dalam berfikir yang di-

mulai dari mencari data sampai merumuskan kesimpulan sehingga peserta didik 

dapat mengambil makna dari kegiatan pembelajaran (Shoimin, 2016). 

Menurut Djamarah dan Zain (2006) langkah-langkah model pembelajaran problem 

solving yaitu: (1) Ada masalah yang jelas untuk dipecahkan; (2) Mencari data atau 

keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut;  (3) Mene-

tapkan jawaban sementara dari masalah tersebut; (4) Menguji kebenaran jawaban 

sementara tersebut; dan (5) Menarik kesimpulan. 

Adapun kelebihan pembelajaran problem solving menurut Djamarah dan Zain 

(2006) adalah sebagai berikut: 

a.  Membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan dengan kehidupan. 

b.  Membiasakan siswa menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. 

c.  Model pembelajaran ini merangsang pengembangan kemampuan berfikir 

siswa secara kreatif dan menyeluruh, karena dalam proses belajarnya siswa 

banyak menyoroti permasalahan dari berbagai segi dalam rangka mencari 

pemecahannya 

 

 

Lebih lanjut lagi Muliawan (2016) kelebihan pembelajaran problem solving, yaitu: 

1. Melatih siswa untuk belajar mandiri. 

2. Ilmu dan pengetahuan yang diperoleh siswa bersifat nyata dan aplikatif. 

3. Meningkatkan kemampuan analisis siswa. 

4. Menumbuhkan kebanggan dalam diri siswa ketika ia berhasil memecahkan 

masalah yang dihadapi. 

5. Ilmu dan pengetahuan yang diperoleh cendrung bersifat permanen dalam 

arti melekat dalam ingatan siswa. 
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Kekurangan pembelajaran problem solving menurut Djamarah dan Zain (2006), 

yaitu: 

a. Memerlukan keterampilan dan kemampuan guru.  Hal ini sangat penting 

karena tanpa keterampilan dan kemampuan guru dalam mengelola kelas 

pada saat strategi ini digunakan maka tujuan pengajaran tidak akan tercapai 

karena siswa menjadi tidak teratur dan melakukan hal-hal yang tidak 

diinginkan dalam pembelajaran. 

b. Memerlukan banyak waktu.  Penggunaan model pembelajaran problem 

solving untuk suatu topik permasalahan tidak akan maksimal jika waktunya 

sedikit, karena bagaimanapun juga akan banyak langkah-langkah yang harus 

diterapkan terlebih dahulu dimana masing-masing langkah membutuhkan 

kecekatan siswa dalam berpikir untuk menyelesaikan topik permasalahan 

yang diberikan dan semua itu berhubungan dengan kemampuan kognitif dan 

daya nalar masing-masing siswa. 

c. Mengubah kebiasaan siswa belajar dari mendengarkan dan menerima 

informasi yang disampaikan guru menjadi belajar dengan banyak berpikir 

memecahkan masalah sendiri dan kelompok memerlukan banyak sumber 

belajar sehingga menjadi kesulitan tersendiri bagi siswa.  Sumber-sumber 

belajar ini bisa di dapat dari berbagai media dan buku-buku lain.   

 

C. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

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 (Sriyono, 1992).  Menurut Trianto 

(2009) Lembar Kerja Siswa (LKS) digunakan oleh guru untuk mempermudah 

siswa untuk mengetahui lebih banyak dan memahami materi atau informasi yang 

disampaikan oleh guru atau pendidik.  Penggunaan media LKS memberikan man-

faat dalam proses pembelajaran, hal ini dikemukakan oleh Arsyad (2005) antara 

lain yaitu; 1) Memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga proses belajar 

semakin lancar dan meningkatkan hasil belajar; 2) Meningkatkan motivasi siswa 

dengan mengarahkan perhatian siswa sehingga memungkinkan siswa belajar   
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sendiri-sendiri sesuai kemampuan dan minatnya;  3) Penggunaan media dapat 

mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu; 4) Siswa akan mendapatkan 

pengalaman yang sama mengenai suatu peristiwa dan memungkinkan terjadinya 

interaksi langsung dengan lingkungan sekitar. 

 

Menurut Widjajanti (2010) Lembar Kerja Siswa selain sebagai media pembelajaran 

juga mempunyai fungsi, sebagai berikut : 

1) Merupakan alternatif bagi guru untuk mengarahkan pengajaran atau 

memperkenalkan suatu kegiatan tertentu sebagai kegiatan belajar mengajar. 

2) Dapat digunakan untuk mempercepat proses pengajaran dan menghemat 

waktu penyajian suatu topik. 

3) Dapat untuk mengetahui seberapa jauh materi yang telah dikuasai siswa. 

4) Dapat mengoptimalkan alat bantu pengajaran yang terbatas. 

5) Membantu siswa dapat lebih aktif dlam proses belajar mengajar. 

6) Dapat membangkitkan minat siswa jika lks disusun secara rapi, sistematis 

mudah dipahami oleh siswa sehingga mudah menarik perhatian siswa. 

7) Dapat menumbuhkan kepercayaan pada diri siswa dan meningkatkan 

motivasi belajar dan rasa ingin tahu. 

8) Dapat mempermudah penyelesaian tugas perorangan, kelompok atau 

klasikal karena siswa dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan kecepatan 

belajarnya. 

9) Dapat digunakan untuk melatih siswa menggunakan waktu seefektif mungkin 

10) Dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. 

 

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

membantu siswa menemukan suatu konsep, (b) LKS yang membantu siswa mene-

rapkan dan mengintegrasikan suatu konsep yang telah ditemukan, (c) LKS yang 

berfungsi sebagai penuntun belajar, (d) LKS yang berfungsi sebagai penguatan,   

(e) LKS yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum (Rohman dan Sofyan, 2013). 

Secara rinci aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh suatu LKS agar dapat dikate-

gorikan menjadi LKS yang baik menurut Widjajanti (2010) adalah : 



13 
 
 

a. Pendekatan penulisan   f. Kebahasaan 

b. Kebenaran konsep    g. Evaluasi belajar 

c. Kedalaman konsep   h.Kegiatan siswa / percobaan kimia 

d. Keluasan Konsep   i. Keterlaksanaan 

e. Kejelasan kalimat   j Penampilan Fisik 

 

Menurut Siddiq (2009), penyusunan LKS harus memenuhi syarat- syarat sebagai 

berikut : 

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

berlangsungya proses belajar mengajar haruslah memenuhi persyaratan didaktik, 

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

memperhatikan adanya perbedaan individual, sehingga LKS yang baik adalah 

yang dapat digunakan baik oleh siswa yang lamban, yang sedang, maupun yang 

pandai, menekankan pada proses untuk menemukan konsep-konsep sehingga 

LKS dapat berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi siswa untuk mencari tahu, me-

miliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan siswa, dapat me-

ngembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral, dan estetika 

pada diri sendiri, pengalaman belajarnya ditentukan oleh tujuan pengembangan 

pribadi siswa (intelektual, emosional, dan sebagainya), bukan ditentukan oleh 

materi bahan pelajaran. 

2. Syarat konstruksi, yang dimaksud dengan syarat 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 oleh peserta didik.  Menggunakan bahasa yang sesuai dengan 

tingkat kedewasaan peserta didik, menggunakan struktur kalimat yang jelas, me-

miliki taat aturan pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik 
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menghindari pertanyaan yang terlalu terbuka, tidak mengacu pada buku sumber 

yang diluar kemampuan keterbacaan, peserta didik menyediakan ruangan yang 

cukup untuk memberi keluasaan pada peserta didik untuk menulis maupun 

menggambar pada LKS, menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek, 

lebih banyak menggunakan ilustrasi daripada kata- kata, sehingga akan mem-

permudah peserta didik dalam menangkap apa yang diisyaratkan LKS, memiliki 

tujuan belajar yang jelas serta manfaat dari pelajaran itu sebagai sumber moti-

vasi, maupun identitas untuk memudahkan administrasinya. 

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

a. Tulisan, menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf latin atau 

romawi, menggunakan huruf tebal agak besar, bukan huruf biasa yang diberi 

garis bawah, menggunakan tidak lebih dari 10 kata dalam satu baris, meng-

gunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah dengan jawaban pe-

serta didik, mengusahakan agar perbandingan besarnya huruf dengan 

besarnya gambar serasi. 

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

dari gambar tersebut secara efektif kepada pengguna LKS, dan yang lebih 

penting adalah kejelasan isi atau pesan dari gambar itu secara keseluruhan. 

c. Penampilan, apabila suatu LKS ditampilkan dengan penuh kata- kata, lalu  

ada sederatan pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik, hal ini  

akan menimbulkan kesan jenuh sehingga membosankan dan tidak menarik.  

Apabila ditampilkan dengan gambarnya saja, itu tidak mungkin karena 

pesannya atau isinya tidak akan sampai.  Jadi yang baik adalah LKS yang 

memiliki kombinasi antara gambar dan tulisan. 
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D.  Keterampilan Proses Sains (KPS) 

Keterampilan proses merupakan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial, dan 

fisik yang pada dasarnya telah ada dalam diri setiap siswa, sedangkan pendekatan 

keterampilan proses adalah cara memandang anak didik dalam kegiatan belajar me-

ngajar, memperhatikan pengembangan pengetahuan, sikap, nilai, serta keterampilan 

(Dimyati dan Moedjiono, 2006).  Menurut Zubaidah (2014) keterampilan proses 

sains adalah keterampilan yang digunakan peserta didik untuk menyelidiki dunia   

di sekitar mereka dan untuk membangun konsep ilmu pengetahuan.   

Hartono (2007) mengemukakan bahwa: 

Untuk dapat memahami hakikat IPA secara utuh, yakni IPA sebagai proses, 

produk dan aplikasi, siswa harus memiliki kemampuan KPS.  Dalam pem-

belajaran IPA, aspek proses perlu ditekankan bukan hanya pada hasil akhir 

dan berpikir benar lebih penting dari pada memperoleh jawaban yang benar.  

KPS adalah semua keterampilan yang terlibat pada saat berlangsungnya 

proses sains. KPS terdiri dari beberapa keterampilan yang satu sama lain 

berkaitan dan sebagai prasyarat. Namun pada setiap jenis keterampilan 

proses ada penekanan khusus pada masing-masing jenjang pendidikan. 

 

Dimyati dan Mudjiono (2006) membagi keterampilan proses menjadi dua kelom-

pok besar yaitu keterampilan dasar dan keterampilan terintegrasi.  Keterampilan 

dasar (basic skill) terdiri dari enam keterampilan, yakni: mengamati, mengklasifi-

kasi, memprediksi, mengukur, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan.  Keteram-

pilan terintegrasi (integrated skill ) terdiri dari sepuluh keterampilan, yakni: meng-

identifikasi variabel, membuat tabel data, menyajikan data dalam bentuk grafik, 

menggambarkan hubungan antar variabel, mengumpulkan dan mengolah data, me-

nganalisis penelitian, menyusun hipotesis, mendefinisikan variabel secara operasi-

onal, merancang penelitian, dan melaksanakan eksperimen. 
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Lebih lanjut lagi Esler dan Esler (1996) mengelompokkan keterampilan proses 

sebagai berikut: 

Tabel 1.  Keterampilan proses sains 

Keterampilan Proses Dasar Keterampilan Proses Terpadu 

Mengamati (observasi) 

Inferensi 

Mengelompokkan (klasifikasi) 

Menafsirkan (interpretasi)  

Meramalkan (prediksi)  

Berkomunikasi  

Mengajukan pertanyaan  

Berhipotesis  

Penyelidikan  

Menggunakan alat/bahan  

Menerapkan Konsep  

Melaksanakan percobaan  

 

Berikut adalah jenis-jenis indikator keterampilan proses sains beserta sub indikator, 

yang disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Jenis-Jenis Indikator Keterampilan Proses Sains dan Sub indikatornya. 

No Indikator Sub Indikator Keterampilan Proses Sains 

1 Mengamati 
- Menggunakan sebanyak mungkin alat indera 

- Mengumpulkan/menggunakan fakta yang relevan 

2 
Mengelompokkan/

Klasifikasi 

- Mencatat setiap pengamatan secara terpisah 

- Mencari perbedaan, persamaan; Mengontraskan  

  ciri-ciri; Membandingkan 

- Mencari dasar pengelompokkan atau penggolongan 

3 Menafsirkan 

- Menghubungkan hasil-hasil pengamatan 

- Menemukan pola dalam suatu seri pengamatan;     

  Menyimpulkan 

4 Meramalkan 

- Menggunakan pola-pola hasil pengamatan 

- Mengungkapkan apa yang mungkin terjadi pada    

  keadaan sebelum diamati 

5 
Mengajukan 

Pertanyaan 

- Bertanya apa, mengapa, dan bagaimana. 

- Bertanya untuk meminta penjelasan; Mengajukan  

  pertanyaan yang berlatar belakang hipotesis. 

6 
Merumuskan 

Hipotesis 

-Mengetahui bahwa ada lebih dari satu kemungkinan  

  penjelasan dari suatu kejadian. 

-Menyadari bahwa suatu penjelasan perlu diuji kebenaran   

  nya dengan memperoleh bukti lebih banyak atau    

  melakukan cara pemecahan masalah. 

7 
Merencanakan 

Percobaan 

- Menentukan alat/bahan/sumber yang akan digunakan 

- Mentukan variabel/ faktor penentu; 

- Menetukan apa yang akan diukur, diamati, dicatat;  

- Menentukan apa yang akan dilaksanakan  
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Lanjutan Tabel 2.  Jenis-Jenis Indikator Keterampilan Proses Sains dan Sub indi-

katornya. 

8 
Menggunakan 

alat/bahan 

- Memakai alat/bahan 

- Mengetahui alasan mengapa menggunakan alat/bahan 

- Mengetahui bagaimana menggunakan alat/bahan. 

9 
Menerapkan 

Konsep 

- Menggunakan konsep yang telah dipelajari dalam     

  situasi baru 

- Menggunakan konsep pada pengalaman baru untuk   

  menjelaskan apa yang sedang terjadi 

10 Berkomunikasi 

- Menggambarkan data empiris hasil percobaan atau  

   pengamatan dengan grafik, tabel atau diagram 

- Menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis 

- Menjelaskan hasil percobaan atau penelitian 

- Membaca grafik atau tabel atau diagram 

- Mendiskusikan hasil kegiatan mengenai suatu    

  masalah atau suatu peristiwa. 

(Permendikbud, 2014) 

  

Tahapan-tahapan pendekatan pembelajaran keterampilan proses sains menurut 

Dimyati dan Mudjiono (2009): 

Pendekatan keterampilan proses lebih cocok diterapkan pada pembelajaran 

sains.  Pendekatan pembelajaran ini dirancang dengan tahapan: (1) penam-

pilan fenomena, (2) apersepsi, (3) menghubungkan pembelajaran dengan 

pengetahuan awal yang dimiliki siswa, (4) demonstrasi atau eksperimen,  

(5) siswa mengisi lembar kerja, (6) guru memberikan penguatan materi dan 

penanaman konsep dengan tetap mengacu kepada teori permasalahan. 

 

Penerapan pendekatan pembelajaran keterampilan proses sains memungkinkan 

siswa untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang pada dasarnya sudah 

dimiliki oleh siswa.  Hal ini didukung oleh pendapat Arikunto (2004): 

“Pendekataan berbasis keterampilan proses sains adalah wawasan atau 

anutan  pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial dan 

fisik yang bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang pada 

prinsipnya keterampilanketerampilan intelektual tersebut telah ada pada diri 

siswa.” 
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Adapun keterampilan proses sains yang ingin diteliti pada penelitian ini adalah 

mengklasifikasi.  Menurut Dimyati dan Mudjiono (2002) mengklasifikasi adalah 

keterampilan proses untuk memilah berbagai objek peristiwa berdasarkan sifat-sifat 

khususnya, sehingga di dapatkan golongan/ kelompok sejenis dari objek peristiwa 

yang dimaksud.  Contoh kegiatan yang menampakkan keterampilan mengklasifi-

kasi antara lain: mengklasifikasikan cat berdasarkan warna, mengklasifikasikan 

binatang menjadi binatang beranak dan bertelur dan kegiatan lain yang sejenis. 

 

Lebih lanjut lagi Dimyati dan Mudjiono (2002) indikator keterampilan klasifikasi 

adalah mampu menentukan perbedaan, mengontraskan ciri-ciri, mencari kesamaan, 

membandingkan dan menentukan dasar penggolongan terhadap suatu obyek.  

Pengelompokkan obyek adalah cara memilah obyek berdasarkan kesamaan, perbe-

daan, dan hubungan.  Keterampilan mengklasifikasi dapat dikuasai apabila siswa 

dapat melakukan dua keterampilan berikut ini: 

a. Mengidentifikasi dan memberi nama sifat-sifat yang dapat diamati dari seke-

lompok obyek yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengklasifikasi. 

b. Menyusun klasifikasi dalam tingkat-tingkat tertentu sesuai dengan sifat-sifat  

obyek  

E.  Kerangka Pemikiran 

Problem solving merupakan pembelajaran yang menghadapkan siswa kepada masa-

lah.  Pada pembelajaran problem solving siswa dilibatkan secara aktif dalam proses 

pembelajaran dalam artian siswa lebih mendominasi daripada guru sehingga siswa 

dapat mengembangkan ide-ide atau daya pikir yang mereka miliki untuk memecah-

kan suatu masalah.  Selain itu pembelajaran akan lebih bermakna karena dilakukan 
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secara bertahap.  Pada saat proses pembelajaran berlangsung, siswa dikelompokkan 

secara heterogen. Pengelompokan ini didasarkan pada kemampuan kognitif siswa, 

dimana satu kelompok terdiri dari siswa yang berkemampuan kognitif tinggi, 

sedang, dan rendah.  Tahap pertama, yaitu mengorientasikan siswa pada masalah.  

Pada tahap ini, guru memulai pembelajaran dengan menyampaikan tujuan pembe-

lajaran, mengajukan fakta untuk memunculkan masalah, dan memotivasi siswa 

untuk terlibat aktif dalam memecahan masalah.  Guru mengajukan fenomena untuk 

memunculkan masalah yaitu seperti pada pertemuan pertama, mengenai air jeruk 

yang memiliki rasa asam dan merupakan sampel yang bersifat asam, serta air kapur 

yang memiliki rasa pahit dan merupakan sampel yang bersifat basa.  Tidak semua 

sampel yang bersifat asam maupun basa dapat ditentukan sifatnya dengan men-

cicipi, karena ada sebagian yang bersifat racun.  Fenomena ini menimbulkan rasa 

ingin tahu siswa, bagaimana menentukan suatu sampel bersifat asam atau basa 

tanpa harus mencicipinya dan apa-kah yang menyebabkan larutan bersifat asam  

dan basa.  Pada tahap ini, diharapkan siswa dapat menentukan atau menemukan 

permasalahan dari orientasi masalah  yang disampaikan oleh guru. 

Tahap kedua siswa diminta  mencari data atau keterangan yang digunakan untuk 

memecahkan masalah.  Pada tahap ini, siswa mencari informasi sebanyak-banyak-

nya tentang masalah yang sedang dihadapi.  Tahap ketiga yakni menetapkan jawa-

ban sementara dari permasalahan yang diberikan, siswa dilatih untuk dapat menge-

mukakan hipotesis.  Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk memberikan ide atau pendapat sebagai hipotesis awal terhadap jawaban atas 

permasalahan yang dikemukakan secara bebas berdasarkan pengetahuan awal 

mereka. 
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Tahap keempat yakni menguji kebenaran dari jawaban sementara.  Pada tahap ini 

siswa melakukan percobaan untuk menguji jawaban sementara yang bertujuan 

memberi kesempatan kepada siswa untuk mengamati fenomena-fenomena yang 

terjadi dengan memanfaatkan panca indera semaksimal mungkin.  Selain itu pada 

tahap ini, siswa juga memungkinkan untuk memasukkan perhitungan matematis 

sebagai salah satu langkah dalam membuat penyelesaian masalah, dan setelah me-

lakukan praktikum, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi persamaan atau perbe-

daan larutan-larutan asam-basa yang diamati, membandingkan ciri-ciri berdasarkan 

perubahan kertas lakmus, serta mengelompokkan atau menggolongkan larutan yang 

bersifat asam, basa, atau netral sehingga diharapkan siswa dapat meningkatkan ke-

terampilan proses sains siswa yaitu keterampilan mengklasifikasi.   

Pada proses selanjutnya siswa melakukan diskusi untuk membahas hasil percobaan 

dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di LKS.  Sehingga terjadi pro-

ses menuju kesetimbangan antara konsep-konsep yang telah dimiliki siswa dengan 

konsep-konsep yang baru dipelajari.  Pada tahap ini, siswa yang berkemampuan 

kognitif rendah, dapat terbantu dalam memahami materi asam-basa dengan baik.  

Kemudian melalui diskusi kelompok, kegiatan praktikum, dan pembelajaran meng-

gunakan LKS berbasis problem solving, siswa yang berkemampuan kognitif tinggi 

dapat membantu siswa  yang berkemampuan kognitif sedang dan rendah untuk 

dapat memahami materi asam-basa dengan baik. 

Tahap kelima, yakni siswa diminta untuk menarik kesimpulan yang diperoleh me-

lalui tahapan pembelajaran.  Pada tahap ini terlihat apakah siswa sudah memahami 

pembelajaran yang diberikan atau belum.  
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F. Anggapan Dasar 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah: 

1. Siswa-siswa kelas XI IPA semester genap SMAN 13 Bandarlampung Tahun 

Pelajaran  2017/2018 yang menjadi subjek penelitian memiliki tingkat keda-

laman dan keluasan materi yang dibelajarkan sama. 

2. Perbedaan n-Gain keterampilan mengklasifikasi pada materi asam basa kelas   

XI IPA semester genap SMAN 13 Bandarlampung Tahun Pelajaran 2017/2018 

semata-mata karena perbedaan perlakuan dalam proses pembelajaran. 

3. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan keterampilan 

mengklasifikasi pada materi asam basa siswa kelas XI IPA semester genap 

SMAN 13 Bandarlampung Tahun Pelajaran 2017/2018 diabaikan. 

 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis umum dalam penelitian ini adalah pembelajaran menggunakan LKS ber-

basis problem solving efektif dalam meningkatkan keterampilan mengklasifikasi 

pada materi asam basa. 

  



22 
 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A.  Populasi dan Sampel  

 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI IPA SMA Negeri 13 

Bandarlampung Tahun Ajaran 2016/2017 yang berjumlah 153 siswa dan tersebar 

dalam empat kelas yaitu kelas IPA 1, IPA 2, IPA 3, dan IPA 4 yang masing-masing 

terdiri atas 37 siswa, 40 siswa, 37 siswa, dan 39 siswa.  Selanjutnya dari populasi 

tersebut diambil sebanyak dua kelas untuk dijadikan sampel penelitian.  Satu kelas 

sebagai kelas eksperimen yang akan diberi perlakuan dan satu kelas lagi sebagai 

kelas kontrol.  

 

Oleh karena peneliti ingin mendapatkan kelas dengan tingkat kemampuan kognitif 

yang sama, peneliti memilih teknik purposive sampling dalam pengambilan sampel. 

Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada 

suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri (Fraenkel, 2012).  

Pertimbangan yang dilakukan adalah  guru bidang studi kimia di SMA Negri 13 

Bandarlampung hanya mengizinkan menggunakan dua kelas dari empat kelas yang 

ada sebagai sampel penelitian, yaitu kelas XI IPA 1 dan XI IPA 4.  Menetapkan 

kelas eksperimen dan kelas kontrol peneliti melakukan pengundian, dan terpilih 

kelas eksperimen yaitu XI IPA 4 sedangkan kelas kontrol XI IPA 1. 
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B.  Jenis dan Sumber Data  

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.  Data primer 

berupa skor tes keterampilan mengklasifikasi sebelum penerapan pembelajaran 

dengan menggunakan LKS berbasis problem solving (pretes), skor tes keterampilan 

mengklasifikasi  setelah penerapan  pembelajaran dengan menggunakan LKS 

berbasis problem solving (postes). 

Adapun sumber data dibagi menjadi dua kelompok yaitu:  

1. Seluruh siswa kelas eksperimen; dan  

2. Seluruh siswa kelas kontrol.  

C.  Metode dan Desain Penelitian 

Metode penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan menggunakan Non 

Eqiuvalent (Pretest-Posttest) Control Group Design (Creswell, 2014) dengan 

urutan kegiatan seperti yang terlihat pada di bawah ini: 

Tabel 3.  Desain penelitian 

O1          X          O2 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

O1          X          O2 

(Creswell, 2014) 

 

Keterangan:  

O1 : Pretest kelas eksperimen dan kontrol 

O2 : Postest kelas eksperimen dan kontrol 

X   : Perlakuan dengan LKS berbasis problem solving pada kelas eksperimen 
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D.  Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Dalam memperoleh informasi, langkah-langkah yang digunakan penelitian ini 

adalah: 

1.  Observasi Pendahuluan 

a. Peneliti meminta izin kepada Kepala SMA Negeri 13 Bandarlampung untuk 

   melaksanakan penelitian.  

b. Peneliti menentukan populasi kemudian menentukan sampel penelitian  

   sebanyak 2 kelas.  

2.  Pelaksanaan penelitian 

Prosedur pelaksanaan penelitian terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 

a.  Tahap persiapan 

Penyusun silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan instrumen tes. 

b.  Tahap pelaksanaan proses pembelajaran. 

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

dan kelas kontrol. 

(2)  Melaksanakan kegiatan pembelajaran pada materi asam basa dengan pem-

belajaran yang telah ditetapkan pada masing-masing kelas, pembelajaran 

dengan menggunakan LKS berbasis problem solving diterapkan di kelas 

eksperimen sedangkan pembelajaran menggunakan LKS konvensional 

diterapkan di kelas kontrol. 

(3)  Memberikan postest dengan soal-soal yang sama pada kelas eksperimen 

dan  kelas kontrol. 

(4)  Melakukan tabulasi dan analisis data. 

(5)  Penulisan pembahasan dan simpulan. 
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Izin Penelitian 

Mempersiapkan perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian 

Tes 
keterampilan 

mengklasifikasi 

awal 

Tes 
keterampilan 

mengklasifikasi 

akhir 

 

Validasi instrumen penelitian 

a. LKS berbasis problem 

solving (Eksperimen) 

 

b. LKS konvensioanal 

(kontrol)(Kontrol) 

Analisis Data 

Alur prosedur penelitian tersebut dapat digambarkan dalam bentuk bagan berikut: 

 

Tahap Penelitian 

Pendahuluan 

 

Tahap  

Pelaksanaan 

Penelitian 

 

  

 

 

 

Tahap Penelitian  

Akhir 

 

 

 

Gambar 1.  Prosedur pelaksanaan penelitian 

 

 

Menentukan sampel penelitian 

Pembahasan 

Kesimpulan 

a. LKS berbasis problem solving 

(Eksperimen) 
 

b. LKS konvensional (Kontrol) 
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E.  Variabel penelitian 

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

bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran problem solving dan media 

pembelajaran yang digunakan, yaitu LKS berbasis problem solving dan LKS 

konvensional sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah keterampilan 

siswa dalam mengklasifikasi pada materi pokok asam basa. 

 

F.  Perangkat Pembelajaran dan Instrumen Penelitian 

1. Perangkat Pembelajaran  

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Analisis konsep adopsi Nurdiana (2015) 

b. Silabus modifikasi dari Kandari (2012) 

c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) modifikasi dari Kandari (2012)  

d. Lembar Kerja Siswa (LKS) yang digunakan sebanyak 5  LKS kelompok yaitu 

LKS-1 mengenai identifikasi larutan asam basa, LKS-2 mengenai derajat 

keasaman, LKS-3 indikator asam basa, LKS-4 teori asam basa Bronsted-Lowry 

dan Lewis, LKS-5 pencemaran air adopsi dari Kandari (2012) 

 

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat yang berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan sesuatu.   

Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah :  

a. Soal pretes dan postes yang berupa soal keterampilan mengklasifikasi bentuk 

uraian, dimodifikasi dari Aisah (2013) 

b. Lembar penilain afektif (lembar penilaian sikap), lembar penilaian psikomotor 
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(lembar aktivitas siswa), lembar penilaian kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran, modifikasi dari Nopita (2013) 

c. Lembar observasi keterlaksanaan lks berbasis problem solving, modifikasi dari 

Dienna (2016) 

d. Angket respon siswa terhadap penggunaan lks berbasis problem solving, 

dimodifikasi dari Putra (2016). 

 

G. Analisis Data  

Tujuan analisis data yang dikumpulkan adalah untuk memberikan makna atau arti  

yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan yang berkaitan dengan masalah,  

tujuan, dan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.  Sebelum melaksanakan 

penelitian, analisis data yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Analisis validitas dan reliabilitas instrumen 

Analisis validitas dan reabilitas instrumen tes digunakan untuk mengetahui kualitas 

instrument yang digunakan dalam penelitian.  Uji coba instrumen dilakukan untuk 

mengetahui dan mengukur apakah instrumen yang digunakan telah memenuhi 

syarat dan layak digunakan sebagai pengumpul data.  Instrumen yang baik harus 

memenuhi dua persyaratan pentingyaitu valid dan reliabel (Arikunto, 2010).  

Berdasarkan hasil uji coba tersebut maka akan diketahui validitas dan reliabilitas 

instrumen tes. 

a. Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen tes (Arikunto, 2010).  Sebuah  instrumen dikatakan 
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valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan.  Uji validitas dilakukan 

dengan menggunakan rumus product moment dengan angka kasar yang dikemu-

kakan oleh Pearson, dalam hal ini analisis dilakukan dengan menggunakan SPSS 

versi 17.0.  Untuk menginterpretasikan tingkat validitas, maka koefisien korelasi 

dikategorikan pada kriteris sebagai berikut: 

Tabel 4. Kriteria Validitas Instrumen Tes (Arikunto, 2010) 

Nilai r Interpretasi 

0,81 – 1,00 Sangat Tinggi 

0,61 – 0,80 Tinggi 

0,41 – 0,60 Cukup 

0,21 – 0,40 Rendah 

0,00 – 0,20  Sangat Rendah 

 

b. Reliabilitas  

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kepercayaan instrumen 

penelitian yang digunakan sebagai alat pengumpul data.  Suatu alat evaluasi disebut 

reliabel jika alat tersebut mampu memberikan hasilyangdapat dipercaya dan konsis-

ten.  Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach yang 

kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan derajat reliabilitas alat evaluasi 

menurut Guilford (Suherman, 2003), dalam hal ini analisis dilakukan dengan meng-

gunakan SPSS versi 17.0. 

Kriteria derajat reliabilitas (r11) alat evaluasi menurut Guilford:  

0,80 < r11≤ 1,00; derajat reliabilitas sangat tinggi 

0,60 < r11≤ 0,80; derajat reliabilitas tinggi 

0,40 < r11≤ 0,60; derajat reliabilitas sedang 

0,20 < r11≤ 0,40; derajat reliabilitas rendah 

0,00 < r11≤ 0,20; tidak reliabel   
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2.  Analisis data keterampilan mengklasifikasi  

a. Perhitungan Nilai Siswa  

Nilai pretes dan postes pada penilaian keterampilan mengklasifikasi sebagai berikut: 

Nilai Siswa =  
                            

             
 x 100%       ............ (1) 

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

nya digunakan pengujian hipotesis.  Nilai n-Gain digunakan untuk mengetahui 

efektivitas penggunaan LKS berbasis problem solving dalam meningkatkan kete-

rampilan mengklasifikasi siswa pada materi asam basa.  Nilai n-Gain tiap siswa 

dihitung dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Hake (2002) sebagai 

berikut: 

   n-Gain  
               

           
 ……………. (2) 

Selanjutnya menghitung rata-rata n-Gain dari n-Gain masing-masing siswa 

dengan rumus sebagai berikut: 

rata-rata n-Gain = 
∑            

            
  ……………. (3) 

Hasil perhitungan rata-rata n-Gain (g) kemudian diinterpretasikan dengan meng-

gunakan kriteria dari Hake (2002) sebagai berikut: 

1. Jika g  0,7 maka n-Gain yang dihasilkan termasuk kategori tinggi. 

2. Jika 0,7 > g  0,3 maka n-Gain yang dihasilkan termasuk kategori sedang. 

3. Jika g < 0,3 maka n-Gain yang dihasilkan termasuk kategori rendah. 

Analisis data kepraktisan dan keefektifan pembelajaran menggunakan LKS berbasis 

problem solving dilakukan untuk menyakinkan penggunaan LKS berbasis problem 

solving dalam meningkatkan keterampilan mengklasifikasi siswa.  Analisis data 



30 
 
 

kepraktisan ditentukan dari keterlaksanaan pembelajaran menggunakan LKS 

berbasis problem solving dan respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran. 

a)  Analisis data keterlaksanaan pembelajaran menggunakan LKS berbasis 

problem solving 

Keterlaksanaan pembelajaran menggunakan  LKS berbasis problem solving diukur 

melalui penilaian terhadap keterlaksanaan RPP  yang memuat unsur-unsur model 

pembelajaran yang meliputi sintak pembelajaran, sistem sosial, dan perilaku guru.  

Analisis dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menghitung jumlah skor yang diberikan oleh pengamat untuk setiap aspek 

pengamatan, kemudian dihitung persentase ketercapaian dengan rumus  

% Ji = (Σji / N) x 100% …………………………(4) 

 

Keterangan :   %Ji =  Persentase ketercapaian dari skor ideal untuk setiap aspek 

    pengamatan pada pertemuan ke-i 

  ∑Ji =  Jumlah skor setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh       

             pengamat pada pertemuan ke-i 

    N =   Skor maksimal (skor ideal) 

2. Menghitung rata-rata presentase ketercapaian untuk setiap aspek pengamatan 

dari dua orang pengamat. 

3. Menafsirkan data dengan tafsiran harga presentase ketercapaian pelaksanaan 

RPP sebagaimana pada tabel berikut. 

 

Tabel 5. Kriteria tingkat keterlaksanaan (Ratumanan dalam Sunyono, 2012) 

Persentase Kriteria 

80,1% - 100,0% Sangat tinggi 

60,1% - 80,0% Tinggi 

40,1% - 60,0% Sedang 

20,1% - 40,0% Rendah 

0,0% - 20,0% Sangat rendah 
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b) Analisis data respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran  

 

Analisis data respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran menggunakan LKS 

berbasis problem solving, dilakukan langkah-langkah berikut: 

1. Menghitung jumlah siswayang memberikan respon positif dan negatif 

terhadap pelaksanaan pembelajaran. 

2. Menghitung persentase jumlah siswa yang memberikan respon positif dan 

negatif. 

3. Menafsirkan data dengan menggunakan tafsiran harga persentase 

sebagaimana Tabel 5. 

Ukuran keefektifan pembelajaran menggunakan LKS berbasis problem solving 

dalam penelitian ini ditentukan dari ketercapaian dalam meningkatkan keteram-

pilan mengklasifikasi siswa, dan didukung aktivitas siswa selama pembelajaran 

berlangsung, serta kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. 

c)  Analisis data aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung 

Aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung diukur dengan menggunakan 

lembar observasi oleh dua orang observer.  Analisis deskriptif terhadap aktivitas 

siswa dalam pembelajaran dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menghitung jumlah skor yang diberikan oleh pengamat untuk setiap aspek 

pengamatan, kemudian dihitung persentase ketercapaian dengan rumus  

% Ji = (Σji / N) x 100% …………………………(5) 

Keterangan : %Ji   =  Persentase ketercapaian dari skor ideal untuk setiap aspek 

  pengamatan pada pertemuan ke-i 
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∑Ji =  Jumlah skor setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh 

           pengamat pada pertemuan ke-i 

N    =  Skor maksimal (skor ideal) 

 

2. Menghitung rata-rata presentase ketercapaian untuk setiap aspek pengamatan 

dari dua orang pengamat. 

3. Menafsirkan data dengan menggunakan tafsiran harga persentase sebagaimana 

Tabel 5. 

 

d) Analisis data kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

Untuk analisis data kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan 

menggunakan LKS berbasis problem solving, dilakukan langkah-langkah berikut: 

1) Menghitung jumlah skor yang diberikan oleh pengamat untuk setiap aspek 

pengamatan, kemudian dihitung persentase kemampuan guru dengan 

menggunakan rumus: 

% Ji = (ΣJi / N) x 100% ....................................... (6) 

Keterangan : %Ji = Persentase dari skor ideal untuk setiap aspek pengamatan pada   

pertemuan ke-i 

ΣJi  = Jumlah skor setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh   

pengamat pada pertemuan ke-i 

N = Skor maksimal (skor ideal) 

 

2) Menghitung rata-rata persentase kemampuan guru untuk setiap aspek 

pengamatandari dua orang pengamat. 

3) Menafsirkan data dengan tafsiran harga persentase kemampuan guru 

sebagaimana Tabel 5. 
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H. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji perbedaan dua 

rata-rata yang dilakukan pada n-Gain, sebelum dilakukan uji perbedaan dua rata-

rata terdapat uji prasyarat yang harus dilakukan, yaitu uji normalitas dan uji 

homogenitas. 

1.  Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dari kedua kelompok ter-

distribusi normal atau tidak dan untuk menentukan uji selanjutnya apakah mema-

kai statistik parametrik atau non parametrik.  Hipotesis untuk uji normalitas:  

Ho = data penelitian berdistribusi normal  

H1 = data penelitian berdistribusi tidak normal  

Untuk uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggu-

nakan uji Lilliefors, menurut Sudjana (2005) langkah-langkah uji Lilliefors sebagai 

berikut: 

1. dijadikan bilangan baku z1,z2,…,zn dengan menggunakan rumus zi= 
   ̅

 
 

(  ̅ dan s masing-masing rata-rata dan simpangan baku sampel). 

2. Untuk tiap bilangan baku ini dan menggunakan daftar distribusi baku normal, 

kemudian dihitung peluang F(zi) = P(z ≤ zi ). 

3. Selanjtunya dihitung proporsi  z1,z2,…,zn yang lebih kecil atau sama dengan 

zi. Jika proporsi ini dinytakan sebagai S(zi) maka 

            banyaknya z1,z2,…,znyang ≤ zi 

S(zi) = ……………. (7) 

         n 
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4. Hitung selisih F(zi)- S(zi), kemudian tentukan harga mutlaknya. 

5. Ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih tersebut.  

Sebutlah hargaterbesar ini Lhitung.  Dengan kriteria uji, Terima H0 jika Lhitung < 

Ltabel. 

 

2.  Uji Homogenitas  

Uji homogenitas dua varians digunakan untuk mengetahui apakah dua kelompok 

sampel mempunyai varians yang homogen atau tidak.  Rumusan hipotesis pada 

uji ini adalah sebagai berikut: 

        
      

  = sampel mempunyai variansi yang homogen 

        
      

  = sampel mempunyai variansi yang tidak homogen 

Keterangan :  

  
 = variansi nilai kelompok 1 

  
  = variansi nilai kelompok 2 

Rumus statistik yang digunakan adalah : 

          
  
 

  
    ……………………….. (7) 

Keterangan : 

  
  = varians terbesar 

  
  = varians terkecil 

Kriteria uji, terima H0 hanya jika Fhitung < Ftabel,  dan tolak H0 jika memiliki harga 

lain (Sudjana, 2005) 
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3.  Uji Perbedaan Dua Rata- Rata 

Untuk data sampel yang berasal dari populasi berdistribusi normal, maka uji hipo-

tesis yang digunakan adalah uji parametrik (Sudjana, 2005).  Teknik pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik yaitu uji perbedaan 

dua rata-rata, uji perbedaan dua rata-rata digunakan untuk menentukan rata-rata 

nilai n-Gain keterampilan mengklasifikasi pada materi asam basa yang berbeda 

secara signifikan antara pembelajaran yang menggunakan LKS berbasis problem 

solving dengan pembelajaran yang  menggunakan LKS konvensional sehingga 

dapat diketahui perbedaan antara pembelajaran yang menggunakan LKS berbasis 

problem solving dengan pembelajaran menggunakan LKS konvensional dalam 

meningkatkan keterampilan mengklasifikasi  siswa. 

Adapun rumus hipotesis pada uji ini adalah: 

H0 : µ1x    µ2x : Rata-rata n-Gain keterampilan mengklasifikasi siswa pada materi 

asam basa yang menggunakan LKS berbasis problem solving 

berbeda dengan rata-rata n-Gain keterampilan mengklasifikasi 

yang menggunakan LKS konvensional. 

H1 : µ1x =µ2x:    Rata-rata n-Gain keterampilan mengklasifikasi siswa pada materi 

asam basa yang menggunakan LKS berbasis problem solving sama 

atau tidak berbeda dengan rata-rata n-Gain keterampilan mengkla-

sifikasi yang menggunakan LKS konvensional.. 

Keterangan:  

µ1 :  Rata-rata n-Gain (x) pada materi asam-basa yang menggunakan LKS berbasis 

problem solving.  
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µ2 : Rata-rata n-Gain  (x) pada materi asam-basa ang menggunakan LKS 

konvensional. 

x  :  Keterampilan mengklasifikasi  

Uji statistik ini bergantung terhadap homogenitas kedua varians data, jika  kedua 

varians kelas sampel homogen (  
     

 ) maka menggunakan rumus berikut:  

        = 
  ̅̅̅̅    ̅̅ ̅̅ ̅̅

  √
 

  
 
 

  

  ...................................(8) 

dengan 

  
  = 

(     )     
   (     )     

 

        
 ..................................(9) 

Keterangan:  

  ̅̅ ̅  
 

= Rata-rata n-Gain keterampilan mengklasifikasi  pada materi asam-basa yang 

diberi pembelajaran menggunakan LKS berbasis problem solving 

  ̅̅ ̅  = Rata-rata n-Gain keterampilan mengklasifikasi  pada materi asam-basa yang   

diberi pembelajaran menggunakan LKS konvensional. 

      = Simpangan baku gabungan. 

  n1 = Jumlah siswa yang pembelajarann menggunakan  LKS berbasis problem     

    solving.  

  n2 = Jumlah siswa yang pembelajarannya menggunakan LKS konvensional 

  S1 = Simpangan baku siswa yang menggunakan LKS berbasis problem solving. 

 S2 = Simpangan baku siswa yang menggunakan LKS konvensional 

 

Dalam hal ini, kriteria pengujian adalah tolak H0 jika thitung > ttabel (Sudjana, 2005). 
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V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis pada hasil penelitian dan pembahasan 

pada penelitian ini diperoleh rata-rata nilai n-Gain pada kelas eksperimen sebesar 

0,71 dan kelas kontrol sebesar 0,6.  Kategori rata-rata nilai n-Gain kelas eksperimen 

dan kelas kontrol adalah tinggi dan sedang.  Berdasarkan deskripsi tersebut terdapat 

peningkatan keterampilan mengklasifikasi siswa setelah diterapkan pembelajaran 

menggunakan LKS berbasis  problem solving, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran pembelajaran menggunakan LKS berbasis problem solving efektif 

dalam meningkatkan keterampilan mengklasifikasi pada materi asam-basa. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa: 

1. Pembelajaran menggunakan LKS berbasis problem solving hendaknya 

diterapkan dalam pembelajaran kimia, terutama pada materi asam-basa 

karena terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan mengklasifikasi 

siswa. 

2. Bagi calon peneliti lain yang akan melakukan penelitian agar lebih 

memperhatikan pengelolaan waktu dan pengkondisian kelas dalam proses 

pembelajaran sehingga pembelajaran lebih maksimal. 
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