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ABSTRAK

PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING UNTUK MENINGKATKAN
KEMAMPUAN METAKOGNISI DAN PENGUASAAN

KONSEP SISWA PADA MATERI LARUTAN
ELEKTROLIT DAN NON ELEKTROLIT

Oleh

DINI ANDRIANI

Penelitian dengan One Group Pretes-Posttes Desaign ini bertujuan

mendeskripsikan kepraktisan dan keefektifan serta effect size pembelajaran

discovery learning untuk meningkatkan kemampuan metakognisi dan penguasaan

konsep siswa pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit.  Sampel dalam

penelitian ini adalah kelas X.9 dan X.10 SMA Negeri 16 Bandar Lampung dengan

teknik pengambilan sampel yaitu cluster random sampling. Kepraktisan diukur

berdasarkan keterlaksanaan RPP dan respon siswa. Kefeektifan diukur melalui

kemampuan guru mengelola pembelajaran, aktivitas siwa selama proses

pembelajaran, peningkatan kemempuan metakognisi dan penguasaan konsep

siswa.  Ukuran pengaruh pembelajaran discovery learning terhadap kemampuan

metakognisi dan penguasaan konsep siswa dihitung menggunakan rumus

Abujahjouh (2014). Kemampuan metakognisi ditunjukkan dengan skor

responden siswa pada angket dan penguasaan konsep siswa diukur melalui nilai n-

Gain. Hasil penelitian menunjukkan pembelajaran discovery learning memiliki

kepraktisan untuk meningkatkan kemampuan metakognisi dan penguasaaan



konsep siswa yang dibuktikan dengan keterlaksanaan RPP dan respon siswa yang

tergolong sangat tinggi.  Hasil penelitian juga menunjukkan pembelajaran

discovery learning memiliki keefektifan yang sangat tinggi dalam meningkatkan

kemampuan metakognisi dan penguasan konsep.  Hal ini dibuktikan dengan

kemampuan metakognisi meningkat dari kriteria tinggi ke sangat tinggi, n-Gain

penguasaan konsep siswa memiliki krteria sedang, kemampuan guru dalam

mengelola pembelajaran, dan aktivitas siswa dalam kegiatan memiliki kriteria

sangat tinggi.  Pembelajaran discovery learning berpengaruh terhadap

kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep siswa yang dibuktikan dengan

nilai effect zise yang besar.

Kata Kunci : discovery learning, keefektifan, kemampuan metakognisi,

kepraktisan, penguasaan konsep.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan penguasaan kumpulan pengetahuan

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip, tidak hanya itu IPA juga

merupakan suatu proses penemuan.  Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi

wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta

prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya lebih lanjut.  Proses

pembelajarannya menekankankan pada pemberian pengalaman langsung untuk

mengembangkan kompetensi agar peserta didik mampu menjelajahi dan

memahami alam sekitar secara ilmiah (BSNP, 2006).  Salah satu rumpun ilmu

IPA adalah ilmu kimia yang mempelajari mengenai materi yang mengklasifikasi

materi sebagai zat (Pertrucci, 1985).  Oleh sebab itu pelajaran kimia khususnya di

SMA/MA meliputi segala sesuatu tentang zat yang meliputi komposisi, struktur,

dan sifat, perubahan, dinamika, dan energetika zat yang melibatkan keterampilan

dan penalaran (BSNP,2006).

Salah satu materi kimia yang dipelajari dikelas X yaitu larutan elektrolit dan

larutan non elektrolit.  Materi ini sangat erat dan dalam kehidupan sehari-hari,

diantaranya yaitu dapat menjelaskan penyebab mengapa aliran listrik dapat

menyengat tubuh kita saat peristiwa orang kesetrum dan larutan aki yang dapat
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menghidupkan kendaraan. Pembelajaran akan bermakna apabila mengkaitkan

dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa dengan mudah menguasai dan

memahami materi yang dipelajari (Suyanti, 2010). Pada pembelajaran kimia hal

tersebut tak sepenuhnya terjadi karena hasil observasi yang dilakukan oleh

Ngabidin sekitar 89% dari 176 siswa menganggap kimia merupakan mata

pelajaran yang sulit dan membosankan.  Salah satu penyebabnya adalah dalam

proses pembelajaran kimia tidak menerapkan pendekatan dan metode yang tepat,

sehingga siswa cenderung dihadapkan pada teori-teori yang bersifat abstrak

(Depdiknas, 2005).

Pada hakikatnya dalam standar proses pendidikan, pembelajaran didesain untuk

membelajarkan siswa, artinya sistem pembelajaran menempatkan siswa sebagai

subjek belajar atau dengan kata lain pembelajaran diorientasikan pada aktivitas

siswa (students center).  Hal ini jika dilakukan secara optimal, maka akan

memperoleh hasil belajar berupa panduan antara aspek kognitif, afektif, dan

psikomotor yang seimbang (Suyanti, 2010).  Penerapan strategi atau model

pembelajaran yang menitikberatkan partisipasi siswa dapat meningkatkan proses

berpikir siswa yang berdampak pada hasil belajar siswa (Huda, 2013).

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SMA Negeri 16 Bandar Lampung,

dalam proses pembelajaran kimia guru cenderung menggunakan metode ceramah

sehingga siswa hanya mendengarkan penjelasan guru dan sesekali guru dan siswa

juga berdiskusi.  Hal tersebut membuat siswa kurang aktif dalam pembelajaran,

membuat siswa tidak akan belajar mandiri, dan membuat siswa tidak berorientasi

pada proses serta siswa tidak terbiasa dalam memecahkan masalah.  Selain itu
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hasil wawancara juga menyebutkan dalam mencapai kompetensi dasar (KD) 3.8

menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik, tidak pernah dilakukan

praktikum yang disebabkan laboratorium sekolah belum aktif digunakan.  Oleh

karena itu diperlukan adanya upaya memperbaiki pembelajaran yang ada

disekolah, salah satunya dengan menggunakan pembelajaran discovery learning.

Discovery learning merupakan model pembelajaran yang mana siswa membangun

sendiri pengetahuan melalui percobaan dan menentukan aturan dari hasil

percobaan tersebut (Joolingen,1998).  Belajar penemuan mendorong siswa untuk

menghubungkan pengalaman yang telah dimilikinya dengan pengalaman baru

yang dihadapi sehingga siswa menemukan prinsip-prinsip baru (Suprijono, 2014).

Dampak hasil belajar dengan menggunakan model ini yaitu pengetahuan lebih

mudah dihapal dan diingat, mudah ditransfer untuk memecahkan masalah

(Djamarah, 2006).

Hasil pembelajaran menggunakan discovery learning didukung dengan penelitian

Istiana (2015) bahwa pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran

discovery learning meningkatkan aktivitas belajar siswa sebesar 40,78%.

Meningkatnya aktivitas siswa dikelas ditandai dengan siswa lebih aktif bertanya

dan menyampaikan pendapat sendiri.  Penelitian yang dilakukan oleh

Widiadnyana, dkk (2014) menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman konsep

IPA dan sikap ilmiah  juga terlihat pada siswa yang mengikuti pembelajaran

menggunakan model ini dikarenakan sintak model discovery learning dapat

mengembangkan sikap ilmiah dan pemahaman konsep siswa.  Diantini (2015)

menunjukkan bahwa pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit model
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discovery learning efektif dalam meningatkan kemampuan generating yang

ditandai rata-rata n-Gain pada kemampuan generating dengan menggunakan

discovery learning berbeda secara signifikan dengan rata-rata n-Gain kemampuan

generating dengan menggunakan metode ceramah.  Dilihat dari hasil penelitian

yang telah dipaparkan diharapkan pembelajaran discovery learning juga dapat

meningkatkan kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep siswa.

Kemampuan metakognisi menurut Flavell dan Mc Cormick (dalam Slavin, 2008)

diartikan sebagai pengetahuan tentang pembelajaran diri sendiri atau tentang

bagaimana belajar.  Seseorang yang memiliki kemampuan mampu mengontrol

proses belajarnya, mulai dari tahap perencanaan, memilih strategi yang tepat

sesuai masalah yang dihadapi, kemudian memonitor kemajuan dalam belajar, dan

secara bersamaan mengkoreksi jika ada kesalahan yang terjadi selama memahami

konsep, serta menganalisis keefektifan dari strategi yang dipilih (Iskandar, 2016).

Siswa yang memperoleh nilai rendah disebabkan karena siswa tidak menerapkan

startegi atau keterampilan secara sadar, hal ini dibuktikan melalui penelitian yang

dilakukan oleh Marhromah, dkk, ( 2013) yang menyatakan siswa dengan skor

rendah (nilai kurang dari 38)  tidak dapat menjelasakan masalah dengan jelas yang

telah diberikan karena bingung dan tidak mengetahui informasi apa yang

diketahui dan ditanya dari soal, tidak sadar apa saja yang dipantau dan kesalahan

konsep (rumus) sehingga jawaban siswa berasal dari jawaban coba-coba.

Kemampuan metakognisi yang dimiliki siswa dapat mempengaruhi penguasaan

konsep siswa.  Danial (2010) menunjukkan adanya hubungan korelasi positif

antara keterampilan metakognisi dengan penguasaan konsep, artinya bila
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keterampilan metakognisi siswa tinggi, maka penguasaan konsep siswa akan

tinggi.  Penyebab ini dikarenakan keterampilan metakognisi mengacu pada proses

mental yang diorganisasi secara sistematis, logis, dan penuh refleksi sehingga

pelajar memiliki kemampuan dalam mengakses pengetahuan secara baik.

Seseorang yang memiliki keterampilan metakognisi yang tinggi, akan membentuk

dirinya menjadi mandiri yang memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sediri

dalam belajar sehingga berdampak pada penguasaan konsep siswa.

Berdasarkan uraian di atas, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan

kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep siswa khususnya materi larutan

elektrolit dan non elektrolit yaitu dengan dilaksanakan penelitian yang berjudul

“Pembelajaran Discovery Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan

Metakognisi dan Penguasaan Konsep Siswa pada Materi Larutan Elektrolit dan

Larutan Non Elektrolit”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah :

1. Bagaimana kepraktisan penerapan pembelajaran discovery learning dalam

meningkatkan kemampuan metakognisi dan pengusaan konsep pada materi

larutan elektrolit dan non elektrolit?

2. Bagaimana keefektifan pembelajaran discovery learning dalam meningkatkan

kemampuan metakognisi dan penguasan konsep siswa pada materi larutan

elektrolit dan non elektrolit ?
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3. Bagaimana ukuran pengaruh  pembelajaran discovery learning dalam

meningkatkan kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep pada materi

larutan elektrolit dan non elektrolit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitan adalah untuk

mendeskripsikan :

1. Kepraktisan pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan

kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep siswa pada materi larutan

elektrolit dan non elektrolit.

2. Keefektifan pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan

kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep siswa pada materi larutan

elektrolit dan non elektrolit.

3. Ukuran pengaruh pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan

kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep siswa pada materi larutan

elektrolit dan non elektrolit.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yaitu :

1. Siswa

Melalui pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan kemampuan

metakognisi dan penguasaan konsep siswa pada materi larutan elektrolit dan

non elektrolit.
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2. Guru dan calon guru

Pembelajaran discovery learning menjadi salah satu alternatif model

pembelajaran yang inovatif dalam meningkatkan kemampuan metakognisi

dan penguasaan konsep.

3. Sekolah

Pembelajaran discovery learning menjadi sumbangan pemikiran informasi

dan bahan refrensi model pembelajaran dalam meningkatkan mutu

pembelajaran kimia di sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Pembelajaran discovery learning adalah stimulation, problem statment, data

collection , data verification, dan generalization (Djamarah dan Zain, 2006).

2. Kemampuan metakognisi merupakan pengetahuan individu tentang

pengetahuan mereka mengenai keadaan dan proses pemikiran mereka sendiri

serta kemampuan mereka memulai dan mengubah sesuai keadaan dan proses

pemikiran (Schraw dan Dennison, 1994). Kemampuan metakognisi diukur

menggunakan angket metakognisi.

3. Penguasaan konsep merupakan produk dari suatu kegiatan belajar seseorang

untuk menegrti dan memahami suatu obyek atau benda melalui pengamatan

dan pengalaman seseorang dalam menyelesaikan, sehingga penguasaan

konsep ini menjadi konsep yang tidak mudah hilang (Rokhayati, 2011).

4. Kepraktisan pembelajaran discovery learning diukur berdasarkan

keterlaksanaan rencana pelaksanaan pembelajaran (lembar observasi) dan
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kemenarikan model pembelajaran berdasarkan angket respon siswa (Nieveen,

1999).

5. Keefektifan model pembelajaran sangat terkait dengan pencapaian tujuan

pembelajaran.  Model pembelajaran dikatakan efektif bila pembelajar

dilibatkan secara aktif dalam mengorganisasi dan menemukan hubungan

informasi-informasi yang diberikan serta tidak hanya secara pasif menerima

pengetahuan dari guru/dosen (Nieveen, 1999).  Keefektifan pembelajaran

discovery learning diukur berdasarkan peningkatan kemampuan guru dalam

mengelola kelas (lembar observasi), aktivitas siswa (lembar observasi),

kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep siswa.

6. Materi pada penelitian ini adalah larutan elektrolit dan non elektrolit yang

mencakup uji daya hantar listrik, penyebab perbedaan daya hantar listrik dan

jenis ikatan pada senyawa yang dapat atau tidak dapat menghantarkan arus

listrik.

7. Effect size merupakan ukuran mengenai signifikansi praktis hasil penelitian

yang berupa ukuran besarnya korelasi atau perbedaan atau efek dari suatu

variabel pada variabel lain (Santoso, 2010). Effect Size pada penelitian ini

dilihat besarnya pengaruh pembelajaran discovery learning terhadap

peningkatan kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep pada materi

larutan elektrolit dan non elektroli dengan rumus Abujahjaouh (2014).
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II.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Belajar Konstruktivisme

Konstruktivisme adalah aliran filsafat yang tema utamanya berkenaan dengan

hakikat pengetahuan. Menurut Sutarno (2008) ada tiga jenis konstruktivisme,

yaitu a) konstruktivisme psikologis personal yang menekankan bahwa pribadi

sendiri yang mengkonstruksikan pengetahuan; b) konstruktivisme sosiologi yang

lebih menekankan masyarakat sebagai pembentuk pengetahuan; dan c)

sosiokulturalisme yang mengakui baik peranan aktif personal maupun masyarakat

dan lingkungan dalam pembentukan pengetahuan.

Konstruktivisme adalah proses membangun dan menyusun pengetahuan baru

dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman (Surayani dan Agung,

2012).  Pengalaman ini yang menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan

dan menjadi lebih dinamis.  Pengetahuan (dalam Sunyono, 2015) merupakan hasil

dari konstruksi kognitif melalui kegiatan seseorang dengan membentuk struktur,

kategori, konsep, dan skema yang diperlukan untuk membentuk pengetahuan

tersebut.  Jean Piaget yang mengatakan pengetahuan terbentuk bukan hanya dari

objek semata, tetapi juga dari kemampuan induvidu sebagai sebagai subjek yang

menangkap setiap objek yang diamati.  Piaget (dalam Sanjaya, 2011) menyatakan

hakikat pengetahuan sebagai berikut :
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a. Pengetahuan bukanlah merupakan gambaran dunia kenyataan belaka, akan
tetapi selalu merupakan konstruksi kenyataan melalui kegiatan subjek.

b. Subjek membentuk skema kognitif, kategori, konsep, dan struktur  yang
perlu untuk pengetahuan

c. Pengetahuan dibentuk dalam struktur konsepsi seseorang. Struktur konsepsi
membentuk pengetahuan bila konsepsi itu berlaku dalam berhadapan
dengan pengalaman-pengalaman seseorang.

Peserta didik harus mengkonstruksi pengetahuan baru secara bermakna melalui

pengalaman nyata, melalui proses penemuan dan mengubah informasi kedalam

situasi lain secara kontekstual.  Oleh karena itu, proses pembelajaran merupakan

proses mengkontruksi gagasan dengan strategi sendiri bukan sekedar menerima

pengetahuan, sehingga peserta didik menjadi pusat perhatian dalam proses

pembelajaran. Pendekatan ini disajikan supaya lebih merangsang dan memberi

peluang kepada peserta didik untuk belajar berpikir inovatif dan mengembangkan

potensinya secara optimal (Suhana, 2014).

Kaum konstruktivis (dalam Sutarno, 2008) menyatakan bahwa manusia dapat

mengetahui sesuatu dengan inderanya dalam proses mengkonstruksi pengetahuan.

Dengan berinteraksi terhadap objek dan lingkungannya melalui proses melihat,

mendengar, menjamah, membau, dan merasakan, orang dapat mengetahui

sesuatu.  Semakin banyak seseorang berinteraksi dengan objek dan lingkungan

maka pengetahuan dan pemahaman akan objek dan lingkungan akan meningkat

dan rinci (Budiningsih, 2012) .  Hal ini sejalan dengan teori belajar menurut

Vygotsky yang menyatakan belajar merupakan proses perkembangan internal

untuk membentuk pengetahuan baru dengan bantuan orang lain dan ketika itu

induvidu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya (Karwono dan Mularsih,

2010).
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Schuman (dalam Margel, 1998) memaparkan kelebihan konstruktivisme yaitu

peserta didik mampu menghadapi situasi kehidupan nyata, dan menerapkan

pengetahuan yang sudah mereka miliki untuk situasi baru.  Sedangkan

kekurangannya yaitu pada situasi tertentu induvidu memiliki cara pandang yang

divergen sehingga dapat menimbulkan banyak masalah.

B. Pembelajaran Discovery Learning

Burner (dalam Dahar, 1989) menganggap belajar penemuan (discovery learning)

adalah cara terbaik bagi siswa untuk aktif dalam pencarian pengetahuan.  Siswa

berusaha mencari pemecahan masalah sendiri dan pengetahuan yang

mendukungnya sehingga diperoleh pengetahuan yang bermakna.  Pengetahuan

yang diperoleh dengan menggunaan model pembelajaran penemuan akan lama

diingat dan konsep-konsep yang dibangun oleh siswa sendiri lebih mudah

diterapkan pada situasi-situasi baru (Dahar, 1989).

Discovery learning adalah model pembelajaran dimana siswa membangun

pengetahuan mereka sendiri melalui suatu percobaan dan menemukan aturan dari

hasil percobaan tersebut. Kegiatan ini bersifat konstruktif sehingga siswa akan

memiliki pemahaman yang lebih tinggi terhadap suatu informasi dibandingkan

ketika informasi tersebut hanya disajikan oleh guru melalui belajar ekspositori

(Joolingen, 1998).

Uraian tersebut menjelaskan bahwa belajar penemuan merupakan proses

pengalaman.  Adapun langkah-langkah proses pengalaman dalam Hamalik (2014)

adalah :
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1. Tindakan dalam instansi tertentu. Siswa melakukan tindakan dan mengamati
pengaruh-pengaruhnya.

2. Pemahaman kasus tertentu. Apabila keadaan yang sama muncul kembali,
maka siswa dapat mengantisipasi pengaruh yang akan terjadi dan konsekuensi-
konsekuensi apa yang akan terasakan.

3. Generalisasi.  Siswa membuat kesimpulan atas prinsip-prinsip umum
berdasarkan pemahaman terhadap instansi tersebut.

4. Tindakan dalam suasana baru. Siswa menerapkan prinsip dan mengantisipasi
pengaruhnya.

Belajar penemuan mendorong siswa untuk menghubungkan pengalaman yang

telah dimilikinya dengan pengalaman baru yang dihadapi sehingga siswa

menemukan prinsip-prinsip baru.  Siswa berusaha belajar mandiri dalam

memecahkan problem dengan mengembangkan kemempuan menganalisis dan

mengolah data.  Belajar penemuan membuat siswa mampu menunjukkan

kemampuan eksplanasi (menjelaskan) dan generalisasi (menarik kesimpulan)

siswa (Suprijono, 2014).

Proses pembelajaran menggunakan  metode discovery learning dalam Djamarah

dan Zain (2006) terdiri beberapa tahap pembelajaran yang harus dilakukan,

sebagai berikut :

a. Simulation

Guru mulai bertanya dengan mengajukan persoalan atau menyuruh anak didik

membaca atau mendengarkan uraian yang membuat permasalalahan.

b. Problem Statment

Pada tahap ini siswa diberi kesempaatan mengidentifikasi berbagai

permasalahan. Sebagian besar memilihnya yang dipandang paling menarik dan

fleksibel untuk dipecahkan.  Permasalahan yang dipilih itu selanjutnya harus
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dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis, yakni pernyataan

(statment) sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan.

c. Data Collection

Untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis ini,

anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan (collection) berbagai

informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara

dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya.

d. Data processing

Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, semua

diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan

cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu.

e. Verification

Berdasararkan hasil pengolahan dan tafsiran, atau informasi yang ada, pernya-

taan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek,

apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak.

f. Geralization

Tahap selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi tadi, siswa belajar menarik

kesimpulan atau generalisasi tertentu.

C. Kemampuan Metakognisi

Pengklasifikasian mengajar berpikir dalam proses pembelajaran menurut La costa

(dalam Sanjaya, 2011) dibagi menjadi tiga, yaitu teaching of thinking, teaching

for thinking, dan teaching about thinking. Teaching of thingking adalah proses

pembelajaran yang diarahkan untuk pembentukan keterampilan mental tertentu,
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sedangkan teaching for thingking yaitu proses pembelajaran yang diarahkan pada

usaha menciptakan lingkungan belajar yang dapat mendorong pengembangan

kognitif. Teaching about thinking adalah pembelajaran yang diarahkan kepada

upaya untuk membantu agar siswa lebih sadar terhadap proses berpikirnya.

Kemampuan siswa akan sadar terhadap proses berfikirnya disebut kemampuan

metakognisi.

Metakognisi berasal dari kata “meta” yang artinya sesudah dan “kognisi” berfikir.

Metakognisi diartikan sebagai kognisi tentang kognisi, pengetahuan tentang

pengetahuan, atau berfikir tentang berfikir (Desmita, 2010).  Menurut Flavell

(1979) metakognisi adalah kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar,

kemampuan untuk menilai kesukaran sesuatu masalah, kemampuan untuk

mengamati tingkat pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan berbagai

informasi untuk mencapai tujuan dan kemampuan menilai kemajuan belajar

sendiri.

Schraw dan Dennison (1994) menyatakan bahwa kemampuan metakognisi

merupakan pengetahuan individu tentang pengetahuan mereka mengenai keadaan

dan proses pemikiran mereka sendiri serta kemampuan mereka memulai dan

mengubah sesuai keadaan dan proses pemikiran tersebut yang meliputi komponen

pengetahuan deklaratif, prosedural dan kondisional yang mewakili komponen

pengetahuan tentang kognisi seseorang.

Flavell (dalam Santrock, 2009) membagi metakognisi menjadi dua yaitu

pengetahuan metakognisi dan aktivitas metakognisi.  Pengetahuan metakognisi

melibatkan pemantauan dan refleksi pemikiran terbaru seseorang, ini mencakup
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pengetahuan faktual (pengetahuan tentang tugas,tujuan diri, atau diri sendiri) dan

pengetahuan strategis (bagaimana dan kapan harus menggunakan prosedur

tertentu untuk memecahkan masalah).  Aktivitas metakognisi terjadi ketika para

siswa secara sadar menyesuaikan dan mengatur strategi pemikiran mereka untuk

memecahkan masalah.  Dengan mendorong kemampuan metakognisi mereka

dapat membantu siswa dalam memproses informasi secara lebih efektif.

Berdasarkan penelitian Brown (dalam Neuenhaus, dkk, 2011), komponen

pengetahauan dari metakognisis dibedakan menjadi tiga yaitu:

1) declarative strategy knowledge, yang merujuk pada pengetahuan mengenai

“apa” pengukuran yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan tugas.

2) prosedural startegy knowledge, mengenai “bagaimana” mereaisasikan

pengukuran.

3) conditional startegy knowledge, yang berkaiatan dengan efektifitas strategi

“kapan” saat yang tepat untuk mengaplikasikan startegi tersebut.

D. Penguasaan Konsep

Dahar (1989) menyatakan bahwa konsep adalah suatu abstraksi yang mewakili

suatu kelas objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, hubungan-

hubungan yang mempunyai atribut yang sama.  Konsep menghubungkan fakta,

objek, atau kejadian yang memiliki ciri yang sama dan mempunyai satu nama.  Di

dalam pelajaran, konsep menuju tingkat rapatan yang lebih tinggi.  Tingkatan ini

dapat saja merupakan kaidah, hukum, asas, atau tata cara yang sudah mantap

(Kemp, 1994).
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Rokhayati (2011) berpendapat bahwa konsep merupakan suatu pengertian yang

dapat digunakan atau memungkinkan seseorang untuk mengelompokkan atau

menggolongkan suatu obyek atau peristiwa termasuk atau tidak termasuk dalam

pengertian tersebut.  Untuk membangun konsep siswa melakukan dengan cara

pengamatan atau membayangkan sesuatu yang konkret terlebih dahulu.  Siswa

tersebut dikatakan dapat membangun konsep jika dia dapat membedakan mana

yang termasuk contoh dan bukan contoh dari suatu ide abstrak.

Menurut Ausubel (dalam Dahar, 1989), untuk memperoleh konsep-konsep

melalui dua cara, pertama formasi konsep (concept formation) yang merupakan

bentuk perolehan kosep-konsep sebelum anak-anak masuk sekolah.  Menurut

Gagne (dalam Dahar,1989) formasi konsep dapat disamakan dengan belajar

konsep-konsep.  Kedua, asimilasi konsep (concept assimilation) merupakan cara

utama untuk memperoleh konsep-konsep selama dan sesudah sekolah.

Penguasaan konsep merupakan produk dari suatu kegiatan belajar seseorang

untuk mengerti dan memahami suatu obyek-obyek atau benda-benda melalui

pengamatan dan pengalaman seseorang dalam menyelesaikan, sehingga

penguasaan konsep ini menjadi konsep yang tidak mudah hilang (Rokhayati,

2011).  Penguasaan konsep yang dimiliki siswa dapat digunakan untuk

menyelesaikan suatu permasalahan yang ada kaitannya dengan konsep yang

dimiliki.  Penguasaan konsep siswa tidak terbatas hanya mengenal, tetapi siswa

harus dapat menghubungkan antara satu konsep dengan konsep yang lain.

Konsep sangat penting dalam proses belajar, karena sebagian materi pembelajaran

yang dipelajari di sekolah terdiri dari konsep-konsep.  Konsep awal sangat
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diperlukan yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman sehari pada aspek.

Untuk menguasi konsep baru maka diperlukan konsep awal yang diperoleh dari

pengalaman-pengalaman keseharian pada aspek pengetahuan (Djamarah dan Zain,

2006).  Cara mengetahui penguasaan konsep siswa, langkah kegiatan penilaian

belajar konsep menekankan pada kemampuan siswa dari aspek penyimpulan

(generalisasi) tentang apakah siswa telah memahami sesuatu (Hamalik, 2002).

E. Kerangka Pemikiran

Materi kimia terdiri dari konsep-konsep prinsip-prisnsip yang bersifat abstrak

yang membuat siswa merasa kesulitan mempelajari kimia.  Penggunaan model

pembelajaran yang tepat oleh guru akan memberikan hasil belajar siswa yang

memuasakan.  Sesuai hal ini diperlukan pembelajaran discovery learning yang

dirasa tepat untuk membangun pengetahuan siswa dengan mengajak berfikir aktif

dalam pembelajaran.

Pada pembelajaran discovery learning diharapkan siswa dapat membangun dan

menemukan pengetahuannya sendiri.  Proses pembelajaran discovery learning

terdiri dari enam tahap yaitu : stimulation, problem statment, data collection, data

processing, verification, dan generalization.  Tahap pertama yaitu stimulation

yaitu guru memberikan suatu permasalahan berupa fenomena kehidupan sehari-

hari agar siswa dapat menemukan sendiri cara memecahkan permasalahan yang

diberikan oleh guru.  Tahap kedua adalah problem statment, siswa menemukan

hal-hal yang kurang dipahami sehingga dituangkan dalam bentuk pertanyaan,

sehingga siswa membuat hipotesis atas rumusan permasalahan yang diajukan.
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Langkah ketiga yaitu data collection, untuk membuktikan benar atau tidak

hipotesis yang mereka buat, siswa mencari dan mengumpulkan data sebanyak-

banyaknya melalui merancang, melakukan percobaan, dan literatur.  Selanjutnya

siswa melaksanakan percobaan dengan prosedur yang diberikan guru dan diminta

untuk menulisan hasil percobaan dengan cara mereka sendiri.  Pada tahap inilah

kemampuan metakognisi siswa dapat berkembang.

Tahap keempat yaitu data prossessing, siswa menganalisis data dan informasi

yang diperoleh dengan diberikan soal diskusi yang menggiring siswa untuk mene-

mukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lain yang telah diperoleh pada

tahapan-tahapan sebelumnya.  Selanjutnya siswa diberikan kesempatan untuk

membuktikan hipotesis yang telah mereka buat dengan cara  membandingaknnya

dengan informasi-informasi terkait yaitu pada tahap verification.  Tahap terakhir

yaitu generalization, siswa mengkomunikasika hasil pengamatan, dan kesimpulan

berdasarkan hasil menalar secara lisan dan tulisan.  Pada tahap ini siswa dapat me-

nemukan keterkaitan antar materi satu dengan materi yang lainnya, sehingga pada

tahap ini kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep siswa dapat

berkembang.

Berdasarkan uraian diatas dengan diterapkan model pembelajaran discovery

learning diharapkan dapat meningkatkan kemampuan metakognisi dan

penguasaan konsep siswa pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit.

F. Anggapan Dasar

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah :

1. Siswa kelas X SMAN 16 Bandar Lampung  menjadi subjek penelitian
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mempunyai kemampuan awal yang sama dalam penguasaan kompetensi

kimia.

2. Perbedaan kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep pada materi

larutan elektrolit dan non elektrolit terjadi karena adanya perlakuan yang

berbeda selama proses pembelajaran berlangsung.

3. Faktor-faktor lain diluar perlakuan pada kelas diabaikan.

G. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pembelajaran discovery learning praktis untuk meningkatkan kemampuan

metakognisi siswa pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit.

2. Pembelajaran discovery learning efektif untuk meningkatkan kemampuan

metakognisi siswa pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit.

3. Pembelajaran discovery learning memiliki ukuran pengaruh yang besar untuk

meningkatkan kemampuan metakognisi siswa pada materi larutan elektrolit

dan non elektrolit.
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III.  METODOLOGI PENELITIAN

A. Subyek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini semua siswa kelas X SMA Negeri 16 Bandar

Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 yang tersebar dalam sepuluh kelas dengan

jumlah siswa ± 333 siswa.  Pengambilan sampel menggunakan teknik cluster

random sampling. Teknik pengambilan sampel ini merupakan teknik

pengambilan sampel secara acak, maka diperoleh dua kelas sebagai sampel yaitu

kelas X.9 yang terdiri dari 30 siswa dan kelas X.10 terdiri dari 25 siswa yang

nantinya akan diberikan perlakuan dalam pembelajaran menggunakan discovery

learning.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah poor experiment

dengan one group pretest-postes desaign (Fraenkel,2012).  Desain penelitian ini

melihat perbedaan nilai pretes maupun postes pada kelas yang mendapatkan

perlakuan.

Tabel.1 Desain Penelitian
Kelas Pretes Perlakuan Postes
X.9 O1 X O2

X.10 O1 X O2
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Keterangan :
O1 : pemberian pretes pada kelas perlakuan
X : Pembelajaran kimia menggunakan model discovery learning
O2 : pemberian postes pada kelas perlakuan

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif.

Menurut Sugiyono (2012), analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan

untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan

yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

C. Perangkat Pembelajaran dan Instrumen Penelitian

1. Perangkat pembelajaran

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Analisis konsep

b. Analisis KI-KD

c. Silabus

d. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

e. Lembar Kerja Siswa (LKS) yang digunakan berjumlah dua LKS kelompok

yaitu LKS-1 mengenai sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya, LKS-

2 mengenai daya hantar listrik larutan.

2. Instrumen penelitian

Instrumen adalah alat yang berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan sesuatu.

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
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a. Tes tertulis yang digunakan yaitu soal pretes dan postes pada materi arutan

elektrolit dan non elektrolit yang masing-masing terdiri atas soal penguasaan

konsep yang berupa soal essay berjumlah lima soal yang diadopsi dari

Nurmala (2016).

b. Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran discovery learning disusun

dengan memodifikasi instrumen Putra (2016).

c. Angket respon siswa yang digunakan untuk mengumpulkan data respon siswa

terhadap kemenarikan  pembelajaran discovery learning yang diadopsi oleh

dari Sunyono (2014).

d. Lembar observasi kemampuan guru dalam mengolah pembelajaran kimia di

kelas menggunakan discovery learning yang dimodifikasi dari Putra (2016).

e. Lembar pengamatan aktivitas siswa pada pembelajaran discovery learning

yang diadopsi dari Sunyono (2014).

f. Tes metakognisi dalam bentuk angket yang dimodif dari Sunyono (2015).

D. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi pendahuluan

Adapun prosedur observasi pendahuluan yaitu:

a. Meminta izin kepada Kepala SMA Negeri 16 Bandar Lampung untuk

melakukan penelitian.

b. Mengadakan observasi dan kesekolah untuk mendapatkan informasi tentang

keadaan sekolah, data siswa, data nilai, jadwal, cara guru mengajar dikelas,
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sarana prasana di sekolah yang dapat digunakan sebagai sarana pendukung

pelaksanaan penelitian.

c. Menentukan kelas yang digunakan sebagai sampel penelitian.

2. Pelaksanaan penelitian

a. Tahap persiapan

Mempersiapkan analisis konsep,analisis Kompetensi Inti-Kompetensi Dasar-

indikator, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), kisi-kisi soal

pretes dan postes, soal penguasaan konsep siswa (pretes-postes), Lembar Kerja

Siswa (LKS), angket kemampuan metakognisi siswa, lembar observasi

keterlaksanaan pembelajaran discovery learning,kemampuan guru, dan

aktivitas siswa serta angket respon siswa.

b. Tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaannya, penelitian dilakukan pada dua kelas perlakuan.

Kelas perlakuan diberikan angket kemampuan metakognisi dan pretes sebelum

diberikan perlakuan berupa pembelajaran discovery learning, kelas diberi

perlakuan berupa dilakukan observasi dan diakhiri pemberian angket

kemampuan metakognisi dan tes penguasaan konsep sesudah pembelajaran

dengan discovery learning.

3. Tahap akhir

Tahap akhir dalam penelitian ini adalah analisis data, penulisan pembahasan dan

simpulan.



24

Prosedur pelaksanaan penelitian dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai
berikut :

Gambar 1. Prosedur pelaksanaan penelitian

Keterangan:

: digunakan
: proses berlanjut

Menentukan subyek penelitian

Mempersiapkan instrumen pembelajaran

Validitas dan reliabilitas instrumen

Angket metakognisi dan soal penguasaan konsep

Pembelajaran menggunakan
model discovery learning

Lembar observasi selama
pembelajaran:

 Kemampuang guru
 Aktivitas siswa
 Keterlaksanaan model

discovery learning
 Angket respon siswa

Analisis Data

Pembahasan

Simpulan

Melakukan observasi

Minta izin pendahuluan

Pretes

 Metakognisi
Penguasaan

konsep

Postes

 Metakognisi
 Penguasaan

konsep
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E. Analisis Data

1. Analisis validitas dan reliabilitas instrumen tes

Analisis validitas dan realibilitas instrumen digunakan untuk mengetahui kualitas

instrumen yang digunakan dalam penelitian.  Uji coba instrumen dilakukan untuk

mengetahui dan mengukur apakah instrumen yang digunakan sudah memenuhi

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

memenuhi dua syarat yaitu valid dan relibilitas (Arikunto, 2006).  Berdasarkan

hasil uji coba tersebut maka akan diketahui validitas dan relibilitas instrumen tes.

a. Validitas

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan

atau kesahihan suatu instrumen tes (Arikunto, 2006).  Sebuah instrumen

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan.  Uji validitas

dilakukan dengan menggunakan rumus product moment dengan angka kasar

yang dikemukakan oleh Pearson. Soal penguasaan konsep diadopsi dari

Nurmala (2016), dimana dalam hal ini analisis dilakukan dengan menggunaakn

software SPSS.17.0. Validitas instrumen kemampuan metakognisi dilakukana

dengan validitas teoritis dan empiris. Validitas teoritis untuk instrumen

kemampuan metakognisi dilakukan oleh ahli psikologi Unit Pelayanan

Konseling Terpadu (UPKT) FKIP Universitas Lampung. Validitas empiris

instrumen kemampuan metakognisi diujikan pada 20 siswa kelas XI dan

analisis dilakukan dengan menggunakan software SPSS.17.0.
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b. Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kepercayaan

instrumen penelitian yang digunakan sebagai alat pengumpul data.  Suatu alat

evaluasi dikatakan reliabel jika alat tersebut mampu memberikan hasil yang

dapat dipercaya dan konsisten.  Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan

rumus Alpha Cronbach yang kemudian diinterpretasikan menggunakan derajat

reliabilitas alat evaluasi menurut Guilford (Suherman, 2003). Instrumen tes

penguasaan konsep mengadopsi dari Nurmala (2016), dan kemampuan

metakognisi yang dimodifikasi dari Sunyono (2015) dalam hal ini analisis

dilakukan dengan menggunakan software SPSS Statistic 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 teliabel

2. Analisis data kepraktisan

Analisis data kepraktisan meliputi analisis data keterlaksanaan pembelajaran

(RPP) dan analisis data kemenarikan pembelajaran (angket respon siswa) dalam

hal ini analisis dilakukan dengan software Microsoft Excel 2007.

a. Analisis data keterlaksanaan model

Analisis data keterlaksanaan pembelajaran (melalui keterlaksanaan RPP)

dilakukan secara deskriptif dengan mengolah data hasil pengamatan terhadap

keterlaksanaan pembelajaaran discovery learning (lembar observasi yang

dinilai observer).  Analisis data keterlaksanaan pembelajaran diukur melalui
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penilaian terhadap keterlaksanaan RPP yang memuat unsur-unsur

pembelajaran yang meliputi sintak pembelajaran, sistem sosial, dan prinsip

reaksi.  Langkah-langkah dalam menganalisis data keterlaksanaan

pembelajaran sebagai berikut:

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

pengamatan, kemudian dihitung persentase ketercapaian dengan rumus:% = ∑ 100% (Sudjana,2005)

Keterangan:

%Ji = Persentase 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 = jumlah skor setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh pengamat
pada pertemuan ke-i.

2) Menghitung rata-rata persentase ketercapaian untuk setiap aspek

pengamatan dari dua orang pengamat.

3) Menafsirkan data dengan tafsiran harga persentase ketercapaian pelaksanaan

pembelajaran (RPP) sebagimana tabel 2 (Ratumanan dalam Sunyono,

2012).

Tabel 2. Kriteria tingkat keterlaksanaan
Persentase Kriteria

80,1%-100% Sangat tinggi
60,1%-80% Tinggi
40,1%-60% Sedang
20,1%-40% Rendah
0,0%-20% Sangat rendah
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b. Analisis data kemenarikan pembelajaran

Analisis data kemenarikan pembelajaran ditinjau dari respon siswa terhadap

pelaksanaan penerapan pembelajaran discovery learning dilakukan dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

1) Mengolah jumlah skor jawaban responden

2) Menghitung persentase jawaban angket pada setiap item dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:% = ∑ 100% (Sudjana, 2005)

Keterangan :% = Persentase jawaban angket-i pada pembelajaran discovery learning
pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit∑ = Jumlah skor jawaban

= Skor maksimum yang diharapkan

3) Menafsirkan data dengan menggunakan tafsiran harga persentase

sebagaimana Tabel.2 di atas.

3. Analisis data keefektifan model pembelajaran discovery learning

Ukuran keefektifan pembelajaran dalam penelitian ini ditentukan dari aktivitas

siswa selama pembelajaran berlangsung, kemampuan guru dalam mengelola

pembelajaran, dan peningkatan kemampuan metakognisi serta penguasaan

konsep.

a. Analisis data kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran

Untuk analisis data kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan

menggunakan pembelajaran discovery learning dilakukan langkah-langkah

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

pengamataan. Kemudian dihitung persentase kemampuan guru dengan

rumus:% = ∑ 100% (Sudjana,2005)

Keterangan:

%Ji = Persentase 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  = jumlah skor setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh pengamat
pada pertemuanke-i.

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

pengamatan dari dua orang pengamat.

3) Menafsirkan data dengan tafsiran harga persentase kemampuan guru

sebagaimana Tabel 2.

b. Analisis data aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung

Aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung diukur dengan menggunakan

lembaran observasi oleh dua orang pengamat.  Analisis deskriptif terhadap

aktivitas siswa dalam pembelajaran dilakukan dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

1) Menghitung persentase aktivitas siswa untuk setiap pertemuan dengan

rumus:% = 100% (Sunyono,2014)

Keterangan:

Pa = persentase aktivitas aktivitas siswa dalam belajar dikelas.
Fa = Frekuensi rata-rata aktivitas siswa yang muncul.
Fb = Frekuensi rata-rat aktivitas aktivitas siswa yang diamati.
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2) Menghitung jumlah persentase aktivitas siswa yang relevan dan yang tidak

relevan dengan pembelajaran untuk setiap pertemuan dan menghitung rata-

ratanya, kemudian menafsirkan data dengan menggunakan tafsiran harga

persentase sebagaimana Tabel.2.

3) Mengurutkan aktivitas siswa yang dominan dalam pembelajaran

berdasarkan persentase setiap aspek aktivitas yang diamati.

c. Analisis data kemampuan metakognisi

Data yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah data mengenai kemampuan

metakognisi dengan menggunakan instrumen dalam bentuk angket.  Kisi-kisi

instrumen kemampuan metakognisi yang digunakan  penelitian ini dapat dilihat

dari tabel berikut :

Tabel 3. Kisi-kisi instrumen metakognisi

No Faktor Indikator No Item Jumlah

1.
Pengetahuan
deklaratif

1. Siswa memiliki
pengetahuan  sebelum
belajar

1(f),2 (u), 3
(u), 4(f)

122. Mengetahui tentang
informasi bahan materi
yang digunakan untuk
belajar

5 (u), 6 (u), 7
(u)

3 Mengetahui
keterampilan dan
kemampuan
intelektualnya

8(u), 9(u),
10(f), 11 (u),
12 (u)

2
Penegtahuan
Prosedural

1. Menyelesaikan dan
melaksanakan prosedur
pembelajaran

13. (f), 14 (f),
15 (f), 16 (u),
17 (f), 18 (f)

12
2. Siswa dapat

menentukan waktu
yang tepat dalam
melaksanakan prosedur
pembelajaran

19. (f), 20 (u),
21(u), 22(u)
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Lanjutan Tabel 3. Kisi-kisi instrumen metakognisi

No Faktor Indikator No Item Jumlah

3. Siswa dapat
memperoleh
pengetahuan melalui
eksperimen atau
diskusi kelompok

23. (f), 24 (u)

3
Pengetahuan
Kondisional

1. Menentukan kapan
prosedur atau strategi
belajar dapat digunakan

25. (f), 26(u),
27 (f), 28 (u),
29 (u), 30(f)

122. Siswa dapat
memperoleh
pengetahuan melalui
cara belajar tertentu

31. (f), 32(f),
33 (f), 34
(f), 35 (f),
36 (u)

Jumlah 36

Keterangan: (f) = favorable (pernyataan positif); jumlah = 18
(u) = unfavorable (pernyataan positif); jumlah = 18

Berdasarkan tabel diatas, butir-butir pertanyaan disajikan dalam dua bentuk,

yaitu pernyataan positif dan penyataan negatif. Analisis data angket

kemampuan metakognisi menggunakan cara sebagai berikut :

1) Mengkode atau klasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan jawaban

berdasarkan pertanyaan angket. Pengkodean data ini dibuat buku kode yang

merupakan suatu tabel berisi tentang substansi–substansi yang hendak

diukur, pertanyaan-pertanyaan yang menjadi alat ukur substansi tersebut

serta kode jawaban setiap pertanyaan tersebut dan rumusan jawabannya.

2) Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan

untuk memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap

jawaban berdasarkan pertanyaan angket dan banyaknya respon (pengisi

angket).
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3) Memberi skor jawaban responden berdasarkan Tabel 4 berikut :

Tabel 4. Penskoran pada angket kemampuan metakognisi
No Pilihan Jawaban Skala Pemberian Skor

Pernyataan Positif Pernyataan negatif
1. Selalu 3 3
2. Kadang-kadang 2 2
3. Tidak pernah 1 1

4) Mengolah jumlah skor jawaban responden

Pengolahan jumlah skor (ƩS) jawaban angket adalah sebagai berikut :

a) Skor untuk pernyataan Selalu (SL)

(1) Pernyataan positif : skor = 3 x jumlah responden

(2) Pernyataan negatif : skor = 1 x jumlah responden

b) Skor untuk pernyataan Kadang-kadang (KD)

(1) Pernyataan positif : skor = 2 x jumlah responden

(2) Pernyataan negatif : skor = 2 x jumlah responden

c) Skor untuk pernyataan Tidak pernah (TP)

(1) Pernyataan positif : skor = 1 x jumlah responden

(2) Pernyataan negatif : skor = 3 x jumlah responden

5) Menghitung persentase jawaban angket pada setiap item dengan

menggunakan rumus sebagai berikut :% = ∑ 100% (Sudjana, 2005)

Keterangan :% = Persentase jawaban angket-i pada model pembelajaran
discovery learning pada materi larutan elektrolit dan non
elektrolit∑ = Jumlah skor jawaban

= Skor maksimum yang diharapkan
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6) Menghitung rata-rata persentase angket untuk mengetahui tingkat

kemampuan metakognisi pada model pembelajaran discovery learning

dengan rumus sebagai berikut :% = ∑%
(Sudjana, 2005)

Keterangan :% = Rata-rata persentase angket-i pada pembelajaran discovery
learning pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit∑% = Jumlah persentase angket-i pada pembelajaran discovery
learning

= Jumlah butir soal

7) Menvisualisasikan data untuk memberikan informasi berupa data temuan

dengan menggunakan analisis data non statistik yaitu analisis yang

dilakukan dengan cara membaca tabel-tabel, grafik atau angka-angka yang

tersedia (Marzuki, 1997).

8) Menafsirkan persentase angket secara keseluruhan dengan menggunakan

Tabel 5 tafsiran skor Arikunto (1997).

Tabel.5 Tafsiran Skor (Persen)
Persentase Kriteria

80,1%-100% Sangat tinggi
60,1%-80% Tinggi
40,1%-60% Sedang
20,1%-40% Rendah
0,0%-20% Sangat rendah

d. Analisis data penguasaan konsep

Penguasaan konsep kimia merupakan produk dari suatu kegiatan belajar

seseorang untuk mengerti dan memahami suatu obyek-obyek atau benda-benda

melalui pengamatan dan pengalaman seseorang dalam menyelesaikan masalah.

Penguasaan konsep ditunjukkan oleh nilai yang diperoleh siswa dalam tes
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penguasaan konsep (pretes dan postes).  Peningkatan penguasaan konsep

ditinjukkan melalui nilai n-Gain tiap siswa, dihitung berdasarkan rumus

berikut:

− = % −%100 −%
Kriterianya yaitu 1)Pembelajaran dengan nilai n-Gain “tinggi”, jika n-Gain >0

,7; 2) Pembelajaran dengan nilai n-Gain “sedang”, jika n-Gain terletak antara

0,3<n-Gain≤0,7; 3) Pembelajaran dengan nilai n-Gain “rendah”, jika n-Gain ≤

0,3 (Hake, 2002).

4. Analisis ukuran pengaruh (effect size)

Analisis terhadap ukuran pengaruh pembelajaran dengan model discovery

learning terhadap peningkatan kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep

siswa sebelumnya perlu dilakukan uji normalitas, dan uji t-student.

a. Uji normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah sampel penelitian berasal

dari populasi berdistribusi normal atau tidak normal.  Uji normalitas data

angket kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep siswa dapat dilakukan

dengan teknik Kolmogorov-Smirnov dengan software SPSS 17.0.

Hipotesis statistik untuk uji normalitas yaitu :

H0 = sampel aca berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 = sampel acak berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

(Rusman,2014).
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Kaidah yang digunakan untuk menguji normalitas adalah nilai signifikansi

(Sig.)yang terdapat pada hasil perhitungan Kolmogorov-Smirnov dengan taraf

signifikansi 5% ( α = 0,05).  Kriteria pengambilan keputusan yang apabila Sig.

pada perhitungan lebih besar dari 0,05 (nilai Sig > 0,05) maka H0 diterima dan

apabila Sig. perhitungan lebih kecil dari 0,05 (nilai Sig < 0,05) maka H0 ditolak

(Santoso, 2010).

b. Analisis ukuran pengaruh (effect size)

Analisis terhadap ukuran pengaruh pembelajaran dengan model discovery

learning terhadap peningkatan kemampuan metakognisi dan penguasaan

konsep siswa dilakukan dengan menggunakan uji t perbedaan pretes-postes dan

uji effect size.  Uji t dilakukan terhadap perbedaan n-Gain antara pretes dan

postes penguasaan konsep dan kemampuan metakognisi siswa. Perhitungan

uji-t perbedaan pretes dan postes dilakukan dengan software SPSS.17.0.

Hipotesis statistika untuk uji-t perbedaan pretes-postes yaitu:

= nilai pretes sama dengan nilai postes (tidak ada perubahan)

H1 = nilai pretes tidak sama dengan nilai postes (ada perubahan).

taraf kepercayaan yang digunakan adalah α=0,05.  Nilai thitung dibandingkan

dengan nilai ttabel pada tarak kepercayaan 5% dengan kaidah keputusan adalah

jika ttabel < thitung maka H0 ditolak.  Berdasarkan uji t perbedaan pretes-postes,

selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menentukan ukuran pengaruh dengan

rumus :
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= +
Keterangan:

= efeect sizet = t hitung dari uji-t
df = derajat kebebasan

(Abujahjouh, 2014).

Kriteria:

≤ 0,15;efek diabaikan (sangat kecil)0,15 < ≤ 0,40;efek kecil0,40 < ≤ 0,75; efek sedang0,75 < ≤ 1,10;efek besar> 1,10; efek sangat besar
(Dincer, 2015).
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh simpulan sebagai

berikut :

1. Pembelajaran discovery learning memiliki keprasktisan yang sangat tinggi

dalam meningkatkan kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep siswa

pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit.

2. Pembelajaran discovery learning memiliki keefektifan yang sangat tinggi

dalam meningkatkan kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep siswa

pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit.

3. Pembelajaran discovery learning memiliki berpengaruh besar dalam

meningkatkan kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep siswa pada

materi larutan elektrolit dan non elektrolit.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa:

1. Pembelajaran discovery learning dapat dijadikan pengetahuan bagi guru dan

calon guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa.  Penerapan pembelajaran

discovery learning sebaiknya disertai dengan kemampuan guru mengelola

pembelajaran yang baik.
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2. Peneliti yang akan menerapkan pembelajaran discovery learning hendaknya

memperhatikan alokasi waktu pembelajaran kimia disekolah.

3. Peneliti yang akan menerapkan pembelajaran discovery learning hendaknya

memilih sekolah yang memiliki jam pelajaran belajar pagi hari supaya dapat

berjalan maksimal.

4. Peneliti yang akan mengamati aktivitas siswa selama pembelajaraan sebaiknya

memperhatikan persentase jumlah pengambilan sampel siswa yang digunakan

sebagai objek observasi.
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