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ABSTRAK

EFEKTIVITAS LKS BERBASIS PENDEKATAN SAINTIFIK PADA MATERI
KONSEP LAJU REAKSI DALAM MENINGKATKAN

KETERAMPILAN PROSES SAINS
DITINJAU DARI GENDER

Oleh

RIDO YUSUF ABADI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keefektivan dari LKS berbasis pen-

dekatan saintifik pada materi konsep laju reaksi dalam meningkatkan keterampilan

proses sains (KPS) ditinjau dari gender siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh siswa kelas XI IPA di SMA Negeri 13 Bandar Lampung pada semester

ganjil tahun 2016/2017. Sampel yang didapat adalah kelas XI IPA 2 dan XI IPA 3

yang diperoleh dengan teknik purposive sampling melalui undian. Metode peneliti-

an yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan The Matching Only Pretest and

Posttest Control Group Design. Efektivitas penerapan LKS berbasis pendekatan

saintifik ditunjukkan oleh perbedaan n-Gain KPS antara siswa kelas kontrol dan

eksperimen.  Teknik analisis yang digunakan adalah uji ANOVA dua jalur dan uji

Mann Whitney U. Kesimpulan yang didapatkan adalah LKS berbasis pendekatan

saintifik pada materi konsep laju reaksi efektif dalam meningkatkan KPS ditinjau

dari gender siswa; tidak ada interaksi antara pemberian LKS berbasis pendekatan
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saintifik dengan KPS siswa laki-laki dan perempuan (gender) dalam mempelajari

konsep laju reaksi; KPS siswa dengan pembelajaran menggunakan LKS berbasis

pendekatan saintifik lebih tinggi daripada pembelajaran menggunakan LKS kon-

vensional; KPS siswa laki-laki dan perempuan pada pembelajaran menggunakan

LKS berbasis pendekatan saintifik lebih tinggi daripada siswa laki-laki dan

perempuan pada pembelajaran menggunakan LKS konvensional; KPS siswa laki-

laki lebih tinggi daripada siswa perempuan pada pembelajaran menggunakan LKS

berbasis pendekatan saintifik.

Kata kunci: LKS berbasis pendekatan saintifik, KPS, konsep laju reaksi, gender
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu pengetahuan tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia yang memiliki rasa

ingin tahu. Salah satu ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi kehidupan

adalah Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang merupakan suatu kumpulan pengetahu-

an yang tersusun secara sistematik, yang di dalam penggunaannya secara umum

terbatas pada gejala-gejala alam (Trianto, 2010). Perkembangan IPA terlihat

melalui kumpulan fakta yang dikaji sehingga menghasilkan suatu teori, konsep,

atau hukum, juga oleh timbulnya metode ilmiah dan sikap ilmiah (Trianto, 2007;

Holbrook, 2007). Hal ini menjadi pokok yang mendasar dari pentingnya pembela-

jaran IPA yang mengembangkan proses ilmiahnya untuk pembentukan pola pikir

siswa (Susilowati, 2013; Rutten, dkk., 2012).

Salah satu cabang dari IPA adalah ilmu kimia, dimana ilmu kimia secara khusus

mempelajari mengenai komposisi, struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi,

serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut (Irwan, 2008). Ilmu kimia

itu sendiri didasarkan pada eksperimen dengan proses ilmiah atau lebih dikenal

dengan proses sains. Proses tersebut meliputi kriteria pengamatan (observasi),

menyimpulkan (inferensi), mengelompokkan (klasifikasi), menafsirkan (inter-

pretasi), meramalkan (prediksi), dan mengkomunikasikan (Khaerudin, 2005;
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Trinurhayati, 2014; Afolaby, 2010). Oleh sebab itu, dalam mempelajari ilmu kimia

tidak hanya mempelajari isi atau kontennya saja, tetapi juga prosesnya yang jauh

lebih penting (Rahman, 2014). Hal ini sesuai dengan tujuan penting mata pelajaran

kimia di SMA yakni agar peserta didik menguasai konsep, prinsip, hukum dan teori

kimia serta saling keterkaitannya dan penerapannya untuk memecahkan masalah

dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi. Proses sains ini menjadi keterampilan

yang harus dimiliki oleh siswa dalam mempelajari ilmu kimia dan keterampilan ini

lebih di kenal dengan KPS (Tim Penyusun, 2006).

KPS pada pembelajaran sains lebih menekankan pembentukan keterampilan untuk

memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan hasilnya. Penting bagi seorang

guru melatihkan KPS kepada siswa, karena dapat membekali siswa dengan suatu

keterampilan berpikir dan bertindak melalui sains untuk menyelesaikan masalah

serta menjelaskan fenomena-fenomena yang ada dalam kehidupannya sehari-hari,

untuk itu KPS perlu ditingkatkan (Ergin, 2008; Rahman, 2014).

Tentunya untuk meningkatkan KPS memerlukan berbagai upaya yang dapat di-

mulai dengan menentukan materi kimia yang tepat.  Salah satu materi kimia yang

dapat meningkatkan KPS siswa adalah materi laju reaksi.  Hal ini karena terdapat

kesesuaian indikator dengan kriteria yang ada pada KPS. Materi laju reaksi merupa-

kan materi pembelajaran kima untuk kelas XI semester ganjil.  Kompetensi dasar

yang digunakan yaitu KD 3.7, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju

reaksi dan menentukan orde reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Selanjutnya

untuk menunjang KD tersebut diperlukan media pembelajaran berupa LKS yang

akan digunakan saat pembelajaran berlangsung.
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LKS sendiri merupakan media bantu untuk menyampaikan pesan kepada siswa

yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. LKS ini akan memudahkan

guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan mengefektifkan waktu, serta

akan menimbulkan interaksi antara guru dengan siswa dalam proses pembelajaran

(Senam, dkk., 2008). LKS yang akan digunakan untuk dapat meningkatkan KPS

siswa tentu harus sesuai dengan indikator pada materi laju reaksi dan memiliki

kriteria yang sesuai dengan KPS (Karsli, 2009). Salah satu LKS yang memenuhi

kriteria tersebut adalah LKS berbasis pendekatan saintifik.  LKS ini dipilih karena

memiliki langkah-langkah pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik

yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, menalar, dan

mengkomunikasikan (Machin, 2014).

LKS berbasis pendekatan saintifik ini merupakan hasil pengembangan yang dilaku-

kan oleh mahasiswa pendidikan kimia Universitas Lampung pada tahun 2015

dengan judul “Konsep Laju Reaksi” dan sudah sesuai kriteria untuk meningkatkan

KPS siswa. LKS berbasis pendekatan saintifik menuntut siswa untuk dapat mema-

hami konsep laju reaksi dengan cara diskusi yang akan menuntun siswa untuk me-

nemukan konsep tersebut.

Pada tahap pertama yaitu mengamati, siswa dilatih untuk memperhatikan (melihat,

membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau peristiwa sehingga

dapat menggali pengetahuan awal siswa.  Pada tahap kedua yaitu bertanya, siswa

dilatih untuk mengajukan pertanyaan sehingga rasa ingin tahu siswa berkembang.

Kemudian  untuk menjawab pertanyaan tersebut maka pada tahap ketiga yaitu me-

ngumpulkan informasi/mencoba, siswa menggali dan mengumpulkan informasi
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dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Pada tahap keempat yaitu menalar,

siswa melakukan pemrosesan informasi untuk menemukan keterkaitan satu infor-

masi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi dan

bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan.  Tahap terakhir

yaitu mengkomunikasikan, siswa berinteraksi dengan empati, saling menghormati,

dan menerima kekurangan atau kelebihan masing-masing (Ariyanti, 2015).

Secara menyeluruh langkah-langkah tersebut akan mendorong dan menginspirasi

siswa berpikir secara kritis, analistis, dan tepat. Serta mendorong dan menginspirasi

siswa agar mampu berpikir hipotetik dan mampu memahami, menerapkan, dan

mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi

pembelajaran (Ayas, dkk., 2011).

Sayangnya di SMA, LKS berbasis pendekatan saintifik ini masih jarang diterapkan.

Padahal penerapan LKS ini dalam pembelajaran sangat penting untuk meningkat-

kan KPS siswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi yang dilakukan di SMA

Negeri 13 Bandar Lampung yang menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran kimia

cenderung masih berpusat pada guru (teacher centered learning). Kegiatan pembel-

ajaran yang berpusat pada guru hanya melibatkan siswa sebagai pendengar dan pen-

catat sehingga KPS yang dimiliki siswa tidak dapat berkembang dan cenderung tidak

diperhatikan. Seperti kita ketahui bahwa setiap siswa memiliki kemampuan belajar

yang berbeda-beda khususnya antara siswa laki-laki dan perempuan (Michael, 2012).

Perbedaan tersebut  membuat jenis kelamin (gender) siswa mem-pengaruhi capaian

siswa dalam peningkatan KPS (Cheung, 2009). Dalam mempelajari ilmu sains,

pengaruh perbedaan gender terlihat dimana prestasi belajar sains siswa perempuan
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mengalami kemunduran, sementara prestasi laki-laki meningkat, perempuan lebih

menguasai segala sesuatu yang menyangkut masalah kesehatan dan lingkungan,

sedangkan siswa laki-laki dengan kecakapan spasialnya lebih unggul dalam

matematika, fisika dan kimia (Rachmawati, 2008; Jangsi, dkk., 2011; Woodzicka,

dkk., 2010).

Kecakapan spasial adalah kemampuan untuk melakukan perubahan dengan peng-

lihatan atau membayangkan dan berkaitan dengan warna, garis, bangun, bentuk,

ruang, serta hubungannya (Armstrong, 2009). Kecakapan spasial dapat dikembang-

kan dengan cara mengintegrasikan kecakapan spasial dengan kurikulum disekolah

yang berlaku dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga selama anak bersekolah

kemampuan ini dapat dipelihara, dikembangkan dan ditingkatkan (Hoerr, dkk.,

2010).  Kecakapan spasial siswa akan meningkat karena pada indikator konsep laju

reaksi dan  langkah-langkah pada LKS berbasis pendekatan saintifik mendukung hal

tersebut dengan menyajikan gambar-gambar dua dimensi dan submikroskopis saat

pembelajaran. Penyajian tersebut merupakan cara untuk mengetahui makna kata

untuk membangun proses belajar kimia (Mustofa, dkk., 2013).

Berdasarkan penjabaran diatas maka perlu untuk mencari tahu pengaruh pengguna-

an LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi konsep laju reaksi dalam mening-

katkan KPS ditinjau dari Gender siswa. Cara yang dapat yaitu dengan langsung

menerapkan LKS berbasis pendekatan saintifik pada siswa di sekolah dan meneliti

bagaimana pengaruhnya terhadap KPS siswa. Untuk itu penulis tertarik melakukan

penelitian yang berjudul “Efektivitas LKS Berbasis Pendekatan Saintifik pada Materi

Konsep Laju Reaksi dalam Meningkatkan KPS Ditinjau dari Gender.”
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah umum

pada penelitian ini adalah bagaimanakah keefektivan LKS berbasis pendekatan

saintifik pada materi konsep laju reaksi dalam meningkatkan KPS ditinjau dari

Gender. Selanjutnya dirumuskan rumusan masalah secara khusus sebagai berikut:

1. Apakah terdapat interaksi antara pembelajaran menggunakan LKS berbasis

pendekatan saintifik dengan gender terhadap KPS siswa pada materi konsep laju

reaksi?

2. Bagaimanakah efektivitas LKS berbasis pendekatan saintifik untuk meningkat-

kan KPS siswa pada materi konsep laju reaksi?

3. Bagaimanakah KPS siswa laki-laki dalam pembelajaran menggunakan LKS

berbasis pendekatan saintifik dan pembelajaran menggunakan LKS konven-

sional pada materi konsep laju reaksi?

4. Bagaimanakah KPS siswa perempuan dalam pembelajaran menggunakan LKS

berbasis pendekatan saintifik dan pembelajaran menggunakan LKS konven-

sional pada materi konsep laju reaksi?

5. Bagaimanakah KPS siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam pembelajaran

yang menggunakan LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi konsep laju

reaksi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini secara umum

adalah mendeskripsikan keefektivan LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi
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konsep laju reaksi dalam meningkatkan KPS ditinjau dari Gender, yang selanjutnya

memiliki tujuan yang lebih khusus yaitu :

1. Mengetahui ada tidaknya interaksi antara pemberian LKS berbasis pendekatan

saintifik dengan KPS pada siswa laki-laki dan perempuan pada materi konsep

laju reaksi.

2. Mendeskripsikan efektivitas LKS berbasis pendekatan saintifik untuk mening-

katkan KPS siswa pada materi konsep laju reaksi.

3. Mendiskripsikan KPS siswa laki-laki dalam pembelajaran menggunakan LKS

berbasis pendekatan saintifik dan pembelajaran menggunakan LKS konven-

sional pada materi konsep laju reaksi.

4. Mendeskripsikan KPS siswa perempuan dalam pembelajaran menggunakan

LKS berbasis pendekatan saintifik dan pembelajaran menggunakan LKS kon-

vensional pada materi konsep laju reaksi.

5. Mendeskripsikan KPS siswa laki-laki dan perempuan dalam pembelajaran yang

menggunakan LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi konsep laju reaksi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar bermanfaat bagi:

1. Siswa

Melalui LKS berbasis pendekatan saintifik siswa diharapkan dapat memberikan

pengalaman baru bagi siswa dalam menyikapi masalah kimia, dan lebih mudah

untuk memahami materi kimia, khususnya materi laju reaksi.

2. Guru

Memberikan alternatif bagi guru dalam membuat LKS berbasis pendekatan
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saintifik yang dapat meningkatkan KPS siswa.

3. Bagi Sekolah

Menjadi informasi dan pengetahuan tambahan serta sebagai gagasan baru bagi

kepala sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah,

khususnya ilmu kimia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas pembelajaran dapat diketahui melalui perhitungan n-gain. Gain di

normalisasi (n-gain) telah banyak digunakan dalam menilai kinerja siswa dalam

pretes dan postes yaitu dengan menggunakan skor individu siswa (Bao, 2006).

2. Penggunaan LKS berbasis pendekatan saintifik yang merupakan hasil pengem-

bangan oleh mahasiswa pendidikan kimia angkatan 2011 yaitu Murni Ariyanti

pada tahun 2015 yang memiliki beberapa langkah ilmiah diantaranya mengamati,

menanya, mengumpulkan informasi, menalar dan mengkomunikasikan.

3. Materi laju reaksi yang dibahas dalam penelitian ini adalah pengertian laju

reaksi, pengertian laju rata-rata, menghitung laju rata-rata, pengertian laju sesaat,

menghitung laju sesaat, persamaan umum laju reaksi, orde reaksi, dan meng-

hitung orde reaksi.

4. KPS adalah pendekatan yang memberi kesempatan kepada peserta didik agar

dapat menemukan fakta, membangun konsep-konsep melalui kegiatan dan atau

pengalaman-pengalaman seperti ilmuwan. KPS yang diamati dalam penelitian

ini ada 5 yaitu keterampilan mengamati, memprediksi, menginterpretasi, meng-

komunikasikan, dan menerapkan konsep (Dimyati, 2002).
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5. Gender merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan per-

bedaan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan secara social (Narwoko,

2004).
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembelajaran Konstruktivisme

Konstruktivisme merupakan salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekan-

kan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi (bentukan) kita sendiri.

Konstruktivisme menurut Von Glasersfeld (Pannen, 2001) :

“Konstruktivisme juga menyatakan bahwa semua pengetahuan yang kita peroleh
adalah hasil konstruksi sendiri, maka sangat kecil kemungkinan adanya transfer
pengetahuan dari seseorang kepada yang lain.”

Pembelajaran konstruktivisme memahami hakikat belajar sebagai kegiatan manusia

membangun atau menciptakan pengetahuan dengan cara memberi makna pada

pengetahuan sesuai pengalamannya (Baharuddin, 2008). Menurut Slavin (Trianto,

2010) teori pembelajaran konstruktivisme merupakan teori pembelajaran kognitif

yang baru dalam psikologi pendidikan yang menyatakan bahwa siswa harus mene-

mukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi

yang baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu

tidak sesuai lagi. Bagi siswa agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan

pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan sesuatu

untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide-ide. Secara sederhana

konstruktivisme merupakan konstruksi dari kita yang mengetahui sesuatu.

Pengetahuan itu bukanlah suatu fakta yang tinggal ditemukan melainkan suatu
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perumusan yang di ciptakan orang yang sedang mempelajarinya (Trianto, 2010).

Bettencourt (Suparno, 2006) menyimpulkan bahwa konstruktivisme tidak bertujuan

untuk mengerti realitasnya, tetapi lebih melihat bagaimana proses kita menjadi tahu

tentang sesuatu.

B. Pendekatan Saintifik

Pendekatan pembelajaran merupakan cara mengelola kegiatan belajar dan perilaku

siswa untuk memudahkan pelaksanaan proses pembelajaran dan membantu dalam

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pendekatan saintifik merupa-

kan pendekatan yang pada dasar gaya berpikirnya mengadopsi dari metode ilmiah.

Upaya penerapan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran bukan hal yang

aneh dan mengada-ada tetapi memang itulah yang seharusnya terjadi dalam proses

pembelajaran, karena sesungguhnya pembelajaran itu sendiri adalah sebuah proses

ilmiah (keilmuan). Banyak para ahli yang meyakini bahwa melalui pendekatan

saintifik, selain dapat menjadikan siswa lebih aktif dalam mengkonstruksi pengeta-

huan dan keterampilannya, juga dapat mendorong siswa untuk melakukan penye-

lidikan guna menemukan fakta-fakta dari suatu fenomena atau kekejadian. Artinya,

dalam proses pembelajaran, siswa dibelajarkan dan dibiasakan untuk menemukan

kebenaran ilmiah, bukan diajak untuk beropini dalam melihat suatu fenomena

(Sudrajat, 2013).

Menurut Permendikbud Nomor 103 tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendi-

dikan Dasar dan Pendidikan Menengah, ada lima pengalaman belajar dengan pen-

dekatan saintifk yaitumengamati (observing), menanya (questioning), mencoba

(experimenting), menalar (associating), dan mengkomunikasikan (communicating).
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1. Mengamati (Observing)

Mengamati ialah melakukan pengumpulan data tentang fenomena atau peristiwa

dengan menggunakan inderanya. Metode mengamati mengutamakan kebermakna-

an proses pembelajaran (meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan

tertentu, seperti menyajikan objek secara nyata sehingga siswa senang dan tertan-

tang. Dengan metode observasi siswa menemukan fakta bahwa ada hubungan

antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru.

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan

siswa untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak, men-

dengar, dan membaca. Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan pengamatan,

melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang

penting dari suatu benda atau objek (Permendikbud, 2014). Kegiatan mengamati

dalam pembelajaran di-lakukan dengan menempuh langkah-langkah seperti berikut:

a. Menentukan objek yang akan diobservasi.
b. Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan di

observasi.
c. Menentukan data-data yang perlu diobservasi, baik primer maupun

sekunder.
d. Menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi.
e. Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk

mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar.
f. Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi, seperti

menggunakan buku catatan, kamera, tape recorder, video perekam, dan alat-
alat tulis lainnya.

(Permendikbud, 2014)

Selama proses pembelajaran, siswa dapat melakukan observasi dengan dua cara

pelibatan diri.  Kedua cara pelibatan yang dimaksud  yaitu observasi berstruktur

dan observasi tidak berstruktur. Pada observasi berstruktur dalam rangka proses

pembelajaran, fenomena subjek, objek, atau situasi apa yang ingin diobservasi oleh
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siswa telah direncanakan secara sistematis di bawah bimbingan guru.  Pada obser-

vasi yang tidak berstruktur dalam rangka proses pembelajaran, subjek, objek, atau

situasi apa yang ingin diobservasi oleh siswa ditentukan secara baku oleh guru.

Dalam kerangka ini, siswa membuat catatan, rekaman, atau mengingat dalam

memori secara spontan atas subjek, objek, atau situasi yang di observasi

(Permendikbud, 2014).

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh guru dan siswa selama observasi

pembelajaran disajikan berikut:

a. Cermat, objektif, dan jujur serta terfokus pada objek yang diobservasi untuk
kepentingan pembelajaran.

b. Banyak atau sedikit serta homogenitas atau heterogenitas subjek, objek, atau
situasi yang diobservasi.  Makin banyak dan heterogensubjek, objek, atau
situasi yang diobservasi, makin sulit kegiatan obervasi itu  dilakukan.
Sebelum observasi dilaksanakan, guru dan siswa sebaiknya menentukan dan
menyepakati cara dan prosedur pengamatan.

c. Guru dan siswa perlu memahami apa yang hendak dicatat, direkam, dan
sejenis nya, serta bagaimana membuat catatan atas perolehan observasi.

(Permendikbud, 2014)

2. Menanya (Questioning)

Dalam kegiatan menanya, guru membuka kesempatan secara luas siswa untuk ber-

tanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau dilihat pada kegiatan

mengamati. Guru perlu membimbing siswauntuk dapat mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang berhubungan dengan hasil pengamatan objek yang konkret sampai

kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain

yang lebih abstrak. Pertanyaan tersebut dapat bersifat faktual sampai kepada per-

tanyaan yang bersifat hipotetik. Dari situasi di mana siswa dilatih mengajukan per-

tanyaan oleh guru, siswa tersebut masih memerlukan bantuan guru untuk mengaju-
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kan pertanyaan sampai ke tingkat di mana siswa mampu mengajukan pertanyaan

secara mandiri. Melalui kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu siswa.

Siswa yang semakin terlatih dalam bertanya maka rasa ingin tahunya semakin dapat

dikembangkan. Pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk mencari informasi yang

lebih lanjut dan beragam dari sumber yang ditentukan guru sampai yang ditentukan

siswa, dari sumber yang tunggal sampai sumber yang beragam. Menanya memiliki

banyak fungsi dalam kegiatan pembelajaran (Permendikbud, 2014). Fungsi

bertanya adalah sebagai berikut:

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

b. Mendorong dan menginspirasi siswa untuk aktif belajar, serta mengem-
bangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya sendiri.

c. Mendiagnosis kesulitan belajar siswa sekaligus menyampaikan ancangan
untuk mencari solusinya.

d. Menstrukturkan tugas-tugas dan memberikan kesempatan kepada siswa
untuk menunjukkan sikap, keterampilan, dan pemahamannya atas substan-
si pembelajaran yang diberikan.

e. Membangkitkan keterampilan siswa dalam berbicara, mengajukan perta-
nyaan, dan memberi jawaban secara logis, sistematis, dan menggunakan
bahasa yang baik dan benar.

f. Mendorong partisipasi siswa dalam berdiskusi, berargumen, mengembang-
kan kemampuan berpikir, dan menarik simpulan.

g. Membangun sikap keterbukaan untuk saling memberi dan menerima pen-
dapat atau gagasan, memperkaya kosa kata, serta mengembangkan toleran-
si sosial dalam hidup berkelompok.

h. Membiasakan siswa berpikir spontan dan cepat, serta sigap dalam meres-
pon persoalan yang tiba-tiba muncul.

i. Melatih kesantunan dalam berbicara dan membangkitkan kemampuan ber-
empati satu sama lain.

(Permendikbud, 2014)

3. Mencoba (Experimenting)

Tindak lanjut dari menanya adalah mencoba. Dalam hal ini, siswa menggali dan

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara.  Untuk itu

siswa dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau
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objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut

terkumpul sejumlah informasi yang menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya yaitu

menalar. Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, siswa harus

mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang

sesuai. Pada mata pelajaran IPA, peserta siswa memahami konsep-konsep IPA dan

kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Siswa-pun harus memiliki keterampilan

proses untuk mengembangkan pengetahuan tentang alam sekitar, serta mampu

meng-gunakan metode ilmiah dan bersikap ilmiah untuk memecahkan masalah-

masalah yang dihadapinya sehari-hari (Permendikbud, 2014).

Aplikasi metode eksperimen atau mencoba dimaksudkan untuk mengembangkan

berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Aktivi-

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

sesuai dengan kompetensi dasar menurut tuntutan kurikulum; (2) mempelajari cara-

cara penggunaan alat dan bahan yang tersedia dan harus disediakan; (3) mempela-

jari dasar teoritis yang relevan dan hasil-hasil eksperimen sebelumnya; (4) melaku-

kan dan mengamati percobaan; (5) mencatat fenomena yang terjadi, menganalisis,

dan menyajikan data; (6) menarik simpulan atas hasil percobaan; dan (7) membuat

laporan dan mengkomunikasikan hasil percobaan (Permendikbud, 2014).

4. Menalar (Associating)

Istilah “menalar” dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah

yang dianut dalam kurikulum 2013 digunakan untuk menggambarkan bahwa guru

dan siswa merupakan pelaku aktif. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan

sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh sim-
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pulan berupa pengetahuan.  Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah,

meski penalaran nonilmiah tidak selalu tidak bermanfaat (Permendikbud, 2014).

Istilah menalar di sini merupakan padanan dari associating; bukan merupakan ter-

jemanan dari reasonsing. Istilah aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran

pada kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori belajar

asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk

pada kemampuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam

peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi penggalan memori.  Selama

mentransfer peristiwa-peristiwa khusus ke otak, pengalaman tersimpan dalam

referensi dengan peristiwa lain. Pengalaman-pengalaman yang sudah tersimpan di

memori otak berelasi dan berinteraksi dengan pengalaman sebelumnya yang sudah

tersedia. Proses itu dikenal sebagai asosiasi atau menalar. Dalam kegiatan ini,

siswa melakukan pemrosesan informasi untuk menemukan keterkaitan satu infor-

masi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi dan

bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan (Permendikbud,

2014).

5. Mengkomunikasikan (Communicating)

Mengkomunikasikan merupakan suatu filsafat personal, lebih dari sekadar teknik

pembelajaran di kelas-kelas sekolah.  Kolaborasi esensinya merupakan filsafat

interaksi dan gaya hidup manusia yang menempatkan dan memaknai kerjasama

sebagai struktur interaksi yang dirancang secara baik dan disengaja sedemikian

rupa untuk memudahkan usaha kolektif dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Jika pembelajaran kolaboratif diposisikan sebagai satu falsafah pribadi, maka
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menyentuh tentang identitas siswa terutama jika mereka berhubungan atau ber-

interaksi dengan yang lain atau guru (Permendikbud, 2014).

Dalam situasi kolaboratif itu, siswa berinteraksi dengan empati, saling menghor-

mati, dan menerima kekurangan atau kelebihan masing-masing. Dengan cara se-

macam ini akan tumbuh rasa aman, sehingga memungkin siswa menghadapi ber-

bagai perubahan dan tuntutan belajar secara bersama-sama. Dalam kegiatan ini,

siswa menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari

informasi, mengasosiasi, dan menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas

dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar siswa atau kelompok siswa tersebut

(Permendikbud, 2014).

Proses pembelajaran dengan berbasis pendekatan ilmiah harus dipandu dengan

kaidah-kaidah pendekatan ilmiah. Pendekatan ini bercirikan penonjolan dimensi

pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu

kebenaran.  Dengan demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan

dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah (Permendikbud, 2014).

Berikut beberapa kriteria dalam pendekatan ilmiah:

1. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelas-
kan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayal-
an, legenda, atau dongeng semata.

2. Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru-siswa terbebas
dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang
menyimpang dari alur berpikir logis.

3. Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analistis, dan
tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan
mengaplikasikan materi pembelajaran.

4. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam me-
lihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembe-
lajaran.

5. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan
mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon
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materi pembelajaran.
6. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat di pertanggung-

jawabkan.
7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun

menarik sistem penyajiannya.
(Permendikbud, 2014)

Proses pembelajaran pendekatan ilmiah menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengeta-

huan, dan keterampilan.Integrasi dari ketiga ranah. Ranah sikap menggamit trans-

formasi substansi atau materi ajar agar siswa “tahu mengapa”. Ranah keterampilan

menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar siswa “tahu bagaimana”.

Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar siswa

“tahu apa”. Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemam-

puan untuk menjadi manusia yang baik (soft skills) dan manusia yang memiliki

kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills) dari siswa yang

meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Permendikbud,

2014).

C. Keterampilan Proses Sains

Menurut Semiawan (1992)  KPS adalah keterampilan-keterampilan fisik dan men-

tal untuk menemukan dan mengembangkan sendiri fakta dan konsep sains serta me-

numbuhkan dan mengembangkan sikap dan nilai yang dituntut.  KPS adalah ke-

mampuan siswa untuk menerapkan metode ilmiah dalam memahami, mengem-

bangkan dan menemukan ilmu pengetahuan. KPS sangat penting bagi setiap siswa

sebagai bekal untuk menggunakan metode ilmiah dalam mengembangkan sains

serta diharapkan memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan

yang telah dimiliki. KPS bukan tindakan instruksional yang berada diluar kemam-

puan siswa, tetapi dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan
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yang dimiliki siswa (Semiawan, 1992).

Untuk dapat memahami hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) secara utuh, yakni

IPA sebagai proses, produk dan aplikasi, siswa harus memiliki kemampuan KPS

(KPS). Dalam pembelajaran IPA, aspek proses perlu di tekankan bukan hanya

pada hasil akhir dan berpikir benar lebih penting dari pada memperoleh jawaban

yang benar. KPS adalah semua keterampilan yang terlibat pada saat berlangsung-

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

kaitan dan sebagai prasyarat.  Namun pada setiap jenis keterampilan proses ada

penekanan khusus pada masing-masing jenjang pendidik-an (Fitriani, 2009).

Penerapan KPS merupakan salah satu upaya yang penting untuk memperoleh

keberhasilan belajar yang optimal. Materi pelajaran akan lebih mudah dikuasai dan

dihayati oleh siswa bila siswa sendiri mengalami peristiwa belajar tersebut.

Menurut Usman (2001) proses ini adalah :

a) Memberikan motivasi belajar kepada siswa karena dalam keterampilan
proses ini siswa dipacu untuk senantiasa berpartisipasi secara aktif dalam
belajar.

b) Untuk lebih memperdalam konsep, pengertian, dan fakta yang dipelajari
siswa karena hakikatnya siswa sendirilah yang mencari fakta dan menemu-
kan konsep tersebut

c) Untuk mengembangkan pengetahuan teori dengan kenyataan hidup di mas-
yarakat sehingga antara teori dengan kenyataan hidup akan serasi.

d) Sebagai persiapan dan latihan dalam menghadapi kenyataan hidup di dalam
masyarakat sebab siswa telah dilatih untuk berpikir logis dalam memecah-
kan masalah

e) Mengembangkan sikap percaya diri, bertanggung jawab dan rasa kesetia-
kawanan sosial dalam menghadapi berbagai problem kehidupan.

Menurut Funk (Dimyati, 2002) mengutarakan bahwa berbagai keterampilan proses

dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: KPS dasar (basic skill) dan KPS terpadu

(integarted skill) antara lain:

1. KPS dasar terdiri atas enam keterampilan yakni mengamati, mengklasifikasikan,
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memprediksi, mengukur, mengkomunikasikan dan menyimpulkan.

Tabel 1. Indikator KPS dasar

Keterampilan Dasar Indikator
Mengamati Mampu menggunakan semua indera (penglihatan,

pembau, pendengaran, pengecap, peraba) untuk meng-
amati, mengidentifikasi suatu hasil dari pengamatan.

Klasifikasi Mampu menentukan perbedaan, mengontraskan ciri-
ciri, mencari kesamaan, membandingkan dan menentukan
dasar penggolongan terhadap suatu obyek.

Memprediksi Mampu mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang
belum terjadi berdasarkan fakta dan yang menunjukkan
suatu, misalkan memprediksi kecenderungan atau pola
yang sudah ada menggunakan grafik untuk
menginterpolasi dan mengekstrapolasi dugaan.

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

Mengkomunikasikan Memberikan/menggambarkan data empiris hasil
percobaan atau pengamatan dengan grafik/ tabel/ diagram,
menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis,
menjelaskan hasil percobaan atau penelitian, membaca
grafik/ tabel/ diagram, mendiskusikan hasil kegiatan suatu
masalah atau suatu peristiwa.

Menyimpulkan Mampu menjelaskan hasil pengamatan, menyimpulkan
dari fakta yang terbatas.

(Dimyati, 2002)

D.  Lembar Kerja Siswa

LKS merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh guru

sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. LKS yang disusun dapat dirancang

dan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi kegiatan pembelajaran yang

akan dihadapi. LKS juga merupakan media pembelajaran karena dapat digunakan

secara bersama dengan sumber belajar atau media pembelajaran yang lain. LKS

menjadi sumber belajar dan media pembelajaran tergantung pada kegiatan pem-
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belajaran yang dirancang (Rohaeti, 2009). Menurut Abdul (2012) “LKS(student

work sheet) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh

peserta didik”. LKS ini berisi petunjuk langkah-langkah yang harus dilakukan oleh

siswa untuk mengerjakan suatu tugas, dan berperan membantu siswa dalam mema-

dukan aktivitas fisik dan mental mereka selama proses pembelajaran. Selain itu,

LKS juga berperan membantu guru dalam mengarahkan siswa menemukan konsep-

konsep melalui aktivitas nya sendiri. Dengan adanya LKS diharapkan siswa dapat

melaksanakan kegiatan pembelajaran dan menuangkan ide-ide kreatifnya baik secara

perorangan maupun kelompok, mampu berpikir kritis dan menjalin kerjasama yang

baik dengan anggota kelompok. Sementara menurut Trianto (2009) :

“LKS adalah panduan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau
pemecahan masalah”.

Menurut Djamarah (2000), fungsi LKS adalah sebagai berikut:

a) Sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif.
b) Sebagai alat bantu untuk melengkapi proses belajar mengajar supaya lebih

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

menangkap pengertian pengertian yang diberikan guru.
d) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya men-

dengarkan uraian guru tetapi lebih aktif dalam pembelajaran.
e) Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkesinambungan pada siswa.
f) Untuk mempertinggi mutu belajar mengajar, karena hasil belajar yang di-

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

Menurut tim instruktur PKG (Sudiati, 2003), tujuan  dari LKS yaitu:

Melatih siswa berfikir lebih mantap dalam kegiatan belajar mengajar. Memper-

baiki minat siswa untuk belajar, misalnya guru membuat LKS lebih sistematis, ber-

warna serta bergambar untuk menarik perhatian dalam mempelajari LKS tersebut.

Menurut tim instruktur PKG (Sudiati 2003), tujuan penggunaan LKS dalam proses

belajar mengajar adalah:
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1. Memberi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh
peserta didik.

2. Mengecek tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah
disajikan.

3. Mengembangkan dan menerapkan materi pelajaran yang sulit disampaikan
secara lisan.

Penggunaan media LKS ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam proses

pembelajaran, hal ini seperti yang 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

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. Tidak hanya itu melalui LKS,

diharapkan siswa dapat termotivasi dalam mempelajari konsep-konsep kimia.

Pada proses pembelajaran, LKS yang digunakan berperan sebagai sarana pem-

belajaran untuk menuntun siswa mendalami materi dari suatu materi pokok atau

sub materi pokok mata pelajaran yang telah atau sedang dipelajari.

E.  Pengaruh Gender

Perbedaan gender merupakan salah satu topik yang banyak menarik perhatian

dewasa ini (Sugihartono, 2007). Sekolah adalah salah satu wadah di mana guru

sebagai fasilitator sering secara sadar maupun tidak sadar telah memberikan

perlakuan yang berbeda antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Siswa laki-

laki sering mendapatkan perhatian yang lebih besar dari siswa perempuan. Hal ini

terlihat dari sikap guru yang lebih banyak memberikan pujian maupun nasihat
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kepada siswa laki-laki dari pada pujian maupun nasihat kepada siswa perempuan.

Jenis kelamin dan gender adalah dua hal yang berbeda. Namun masih saling ber-

kaitan. Pada umumnya jenis kelamin diartikan sebagai perbedaan individual

berdasarkan faktor biologis yang dibawa sejak lahir, yaitu perbedaan antara jenis

kelamin laki-laki dan perempuan, Sedangkan gender merupakan aspek psikososial

dari laki-laki dan perempuan (Sugihartono, 2007). Gender menurut Narwoko

(2004) adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat

dari nilai dan tingkah laku. Gender merupakan suatu istilah yang digunakan untuk

menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender

adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki dan

perempuan. Tumbuhnya perbedaan individu berdasarkan gender berkembang

secara pesat sebagai akibat perbedaan perlakuan yang dilakukan secara terus-

menerus antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini nampak dalam hal peran,

tingkah laku, kecenderungan, sifat, dan atribut lain yang menjelaskan arti menjadi

laki-laki atau perempuan dalam kebudayaan yang ada. Hal ini menumbuhkan

sebuah idiologi bagaimana laki-laki dan perempuan harus bertingkah laku. Oleh

karena itu, dapat diartikan gender sebagai suatu konsep merupakan hasil pemikiran

manusia atau rekayasa manusia, dibentuk oleh masyarakat sehingga bersifat dina-

mis dapat berbeda karena perbedaan adat istiadat, budaya, agama, system nilai dari

bangsa, masyarakat, dan suku bangsa tertentu (Narwoko, 2004).

Menurut Heymans (Kartono, 1989), perbedaan antara laki-laki dan perempuan

terletak pada sifat-sifat sekunderitas, emosional dan aktivitas dari fungsi-fungsi

kejiwaan. Pada wanita fungsi sekunderitas tidak terletak di bidang intelektual,

tetapi pada perasaan, sehingga nilai perasaan dan pengalarnan-pengalaman jauh
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lebih lama mempengaruhi struktur kepribadiannya, jika dibandingkan dengan nilai

perasaan laki-laki. Perempuan merealisasi dengan respon-respon yang lebih kuat

dan lebih emosional dari pada laki-laki. Perempuan pada umumnya lebih akurat

dan lebih mendetail. Umpamanya saja pada masalah ilmiah perempuan lebih kon-

sekuen dan lebih akurat (persis) daripada laki-laki. Pada perempuan akan membuat

catatan dan diktat-diktat pelajaran lebih lengkap dan teliti daripada laki-laki, tetapi

biasa-nya catatan-catatan tadi kurang kritis. Adanya perbedaan-perbedaan antara

laki-laki dan perempuan antara lain: perempuan pada umumnya perhatiannya ter-

tuju pada hal-hal yang bersifat konkrit, praktis, emosional dan personal, sedangkan

kaum laki-laki tertuju pada hal-hal yang yang bersifat intelektual, abstrak dan

objektif (Kartono, 1989).

Perbedaan gender ini juga menjadikan orang berpikir apakah cara belajar, cara

berpikir, atau proses konseptualisasi juga berbeda menurut jenis kelamin. Dengan

demikian perbedaan gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab

antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat

berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Pengaruh perbedaan gender dalam

mempelajari matematika dan sains memperoleh perhatian dalam riset pendidikan

sejak awal 1980-an ketika dominasi laki-laki dalam matematika dan sains ditemu-

kan dalam beberapa penelitian. Adanya perbedaan hasil belajar siswa laki-laki dan

siswa perempuan, khususnya dalam mempelajari sains. Siswa yang terdiri dari

laki-laki dan perempuan tentunya memiliki karakteristik yang berbeda baik secara

fisiologis maupun psikologis. Secara fisiologis, perbedaan itu terkait perbedaan

fisik, pancaindra dan sebagainya. Sedangkan secara psikologis, perbedaan itu

terkait dengan minat, tingkat kecerdasan, bakat, motivasi, kemampuan kognitif dan
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sebagainya. Dimana semua ini akan mempengaruhi proses dan hasil belajarnya

(Kartono, 1989).

Hasil penelitian Nuryami (2014), menunjukkan bahwa terdapat perbedaan keyakin-

an diri antara siswa laki-laki dengan perempuan dalam mempelajari IPA.

Menurut Sugiharto (Nuryami, 2014), memaparkan bahwa anak perempuan lebih

cakap dalam mengerjakan tugas-tugas verbal, sedangkan anak laki-laki menunjuk-

kan masalah-masalah bahasa yang lebih banyak dibandingkan perempuan. Namun,

anak laki-laki lebih superior dalam kemampuan spasial. Dalam mempelajari ilmu

sains, perbedaaan gender terlihat dimana prestasi belajar sains anak perempuan me-

ngalami kemunduran, sementara prestasi laki-laki meningkat. Berdasarkan peneli-

tian yang dilakukan oleh Rachmawati (2008) menyimpulkan bahwa perempuan

lebih menguasai segala sesuatu yang menyangkut masalah kesehatan dan lingkung-

an, sedangkan siswa laki-laki dengan kecakapan spasialnya lebih unggul dalam

matematika, fisika dan kimia.

F. Hasil Penelitian yang Relevan

Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian.

1.  Penelitian yang dilakukan oleh Luky, dkk. (2015) yang bertujuan mendeskrip-

sikan kelayakan LKS yang dikembangkan, mendeskripsikan hasil belajar siswa,

melatihkan KPS, dan mendeskripsikan respon siswa. Lembar kegiatan siswa

termasuk dalam bahan ajar cetak (printed) yang berupa lembaran-lembaran yang

berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. LKS berorientasi Guided Inquiry

merupakan LKS yang disusun berdasarkan fase-fase model pembelajaran Guided

Inquiry untuk melatihkan KPS (KPS) siswa. KPS yang dilatihkan dalam peneliti-
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an ini yaitu merancang penelitian ilmiah, melakukan penelitian, melakukan pe-

ngumpulan data, menganalisis data, serta menarik kesimpulan. Kriteria kelayakan

terdiri atas isi, penyajian, kebahasaan, dan kegrafikan. Jenis penelitian adalah

pengembangan dengan metode Research and Development (R&D). Subjek

penelitian adalah LKS yang dikembangkan. Instrumen penelitian terdiri atas

lembar telaah, lembar validasi, lembar tes pemahaman konsep, lembar tes KPS,

dan lembar angket respon siswa. Sumber data diperoleh dari dosen kimia, guru

kimia, dan 12 orang siswa Kelas XI SMA Gedangan Sidoarjo. Data dianalisis

secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKS layak digunakan

sebagai media pembelajaran dengan persentase kelayakan 66,7%-100%. LKS

dapat melatihkan KPS merancang penelitian, melakukan penelitian, melakukan

pengumpulan data, membuat kesimpulan dengan sangat baik, dan keterampilan

menganalisis data dengan baik. Rata-rata nilai post-test siswa pada materi laju

reaksi telah melampaui nilai KKM yaitu 77,4 sehingga siswa dikatakan tuntas.

Hasil respon siswa menunjukkan bahwa LKS mendapatkan respon yang positif

karena memperoleh persentase 75%-100%.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiyanti, dkk. (2011) dengan tujuan untuk me-

ngetahui peningkatan pemahaman konsep, KPS dan berpikir kreatif siswa pada

materi IPA setelah pembelajaran dengan menggunakan LKS. Metode penelitian

yang digunakan adalah metode quasi eksperiment dengan desain static group

pretes-postes design. Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan antara lain

tes pemahaman konsep, KPS dan berpikir kreatif, angket dan lembar observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan LKS dapat meningkatkan pe-

mahaman konsep dan KPS siswa pada pembelajaran IPA, guru dan siswa juga
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memberikan tanggapan yang positif terhadap penggunaan LKS dalam proses

pembelajaran.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ariyanti, (2015) yang bertujuan untuk: (1) Me-

ngembangkan Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis pendekatan saintifik pada

materi laju reaksi; (2) Mendeskripsikan karakteristik LKS yang dikembangkan;

(3) Mendeskripsikan tanggapan guru terhadap LKS yang dikembangkan; dan (4)

Mendeskripsikan tanggapan siswa terhadap LKS yang dikembangkan.  Metode

penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan dari Sugiyono

(2013) dengan subyek penelitian adalah LKS berbasis pendekatan saintifik.

LKS dirancang berasis pendekatan saintifik, sehingga dalam LKS memiliki lima

pengalaman belajar yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, me-

nalar, dan mengkomunikasikan. Berdasarkan hasil validasi ahli diperoleh pre-

sentase penilaian validator pada aspek kesesuaian isi, keterbacaan, dan konstruk-

si sebesar 94,54%; 96%; dan 96%. Hasil tanggapan guru terhadap aspek kese-

suaian isi, keterbacaan, dan kemenarikan sebesar 90,90%; 92%; dan 96%. Hasil

tanggapan siswa terhadap keterbacaan dan kemenarikan sangat tinggi yaitu

dengan persentase 84,27% dan 80,20%. Dengan demikian disimpulkan bahwa

LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi laju reaksi telah berhasil dikem-

bangkan dan secara keseluruhan LKS sudah menarik dan layak untuk pembel-

ajaran SMA di kabupaten Lampung Utara.

4. Penelitian yangdilakukan oleh Veloo, dkk. (2015) dengan tujuan untuk menge-

tahui perbedaan gender dan etnis yang diwujudkan dalam prestasi belajar kimia

dan pengaturan diri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pe-

nelitian kuantitatif dengan menggunakan hasil ujian tengah semester kimia
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sebagai ukuran pencapaian prestasi belajar kimia dan survei kuesioner. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar kimia yang diperoleh siswa laki-

laki secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan siswa perempuan.

G.  Kerangka Pemikiran

Pembelajaran merupakan upaya untuk membelajarkan anak agar dapat berkem-

bang secara optimal. Pengembangan yang diorientasikan dalam pembelajaran

tidak hanya menekankan penguasaan konsep, tetapi juga diorientasikan pada ke-

mampuan berproses, bernalar, dan termasuk juga bagaimana anak tersebut dapat

memecahkan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Pembe-

lajaran pada masa sekarang ini lebih berorientasi kepada siswa aktif terlibat dalam

proses pembelajaran sehingga mereka akan mendapatkan pengalaman yang dapat

mengembangkan KPS melalui diskusi.

KPS adalah kemampuan siswa untuk menerapkan metode ilmiah dalam memahami,

mengembangkan dan menemukan ilmu pengetahuan yang meliputi kriteria yaitu

mengamati, menyimpulkan, memprediksi, menginterpretasi, dan mengkomunikasi-

kan. KPS sangat penting bagi setiap siswa sebagai bekal untuk menggunakan

metode ilmiah dalam mengembangkan sains serta diharapkan memperoleh penge-

tahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki khususnya

dalam ilmu kimia.

Tidak semua materi kimia dapat membantu menigkatkan KPS.  Salah satu materi

kimia yang dapat membantu meningkatkan KPS siswa adalah K.D 3.7 yaitu me-

nganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan menentukan orde
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reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Materi ini dapat mendukung meningkat-

kan KPS siswa karena memiliki kesesuaian indikator dengan kriteria yang ada pada

KPS. Selanjutnya diperlukan media untuk menunjang peningkatan KPS yaitu

berupa LKS.  LKS yang digunakan tentunya harus sesuai materi yang mendukung

dan meliki kriteria yang ada pada KPS. LKS yang dimaksud salah satunya adalah

LKS berbasis pendekatan saintifik karena sesuai dengan kriteria KPS. LKS ber-

basis pendekatan saintifik ini merupakan hasil pengembangan dari mahasiswa

pendidikan kimia Universitas Lampung angkatan 2011. LKS ini mengkhususkan

pada materi konsep laju reaksi.  LKS berbasis pendekatan saintifik diharapkan

dapat meningkatkan KPS siswa karena memiliki langkah-langkah yaitu meng-

amati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan.

LKS berbasis pendekatan saintifik ini akan diterapkan pada kelas eksperimen di

SMAN 13 Bandar Lampung sesuai langkah yang ada pada LKS ini. Sebelum

menerapkan terhadap kelas-kelas tersebut, terlebih dahulu diberikan soal pretes

untuk mengetahui ke-mampuan awal siswa.  Setelah perlakuan, akan dilakukan

tes akhir (postes) untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan hasil belajar dan

peningkatan KPS siswa.  Peningkatan tersebut diharapkan terjadi karena langkah-

langkah yang ada pada LKS berbasis pendekatan saintifik.

Pada langkah pertama yaitu mengamati, siswa akan diminta untuk mengamati dan

memahami fenomena yang disajikan pada LKS berbasis pendekatan saintifik

beserta wacananya.  Melalui langkah ini diharapkan dapat memotivasi siswa,

menimbulkan rasa ingin tahu, dan meningkatkan kemampuan mengamati. Kedua

yaitu langkah menanya, siswa di-harapkan akan mengungkapkan pertanyaan yang
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sesuai dengan materi yang akan dibahas pada pertemuan itu berdasarkan fenomena

dan wacana yang diberi-kan pada langkah mengamati.  Melalui langkah ini di-

harapkan dapat merangsang aspek rasa ingin tahu dan komunikatif siswa  juga

meningkatkan salah satu KPS yaitu mengkomunikasikan.  Ketiga yaitu langkah

mengumpulkan informasi, siswa diharapkan akan lebih banyak menggali informasi

berkaitan dengan materi yang sedang dibahas. Melalui langkah ini diharapkan dapat

merangsang aspek ketelitian siswa dan meningkatkan KPS yaitu memprediksi dan

menginterpretasi data. Keempat yaitu langkah menalar, siswa diharapkan lebih

banyak berpikir dan berlatih, melakukan pemrosesan informasi untuk menemukan

keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keter-

kaitan informasi dan bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang di-

temukan. Melalui langkah ini diharapkan dapat merangsang aspek ketelitian siswa

dan meningkatkan KPS yaitu memprediksi, menginterpretasi data dan menerapkan

konsep. Langkah terakhir yaitu mengkomunikasikan, siswa diharapkan dapat me-

nuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mengumpulkan

informasi dan menalar, juga mempresentasikan kesimpulan yang didapatkan dalam

pembelajaran.  Melalui langkah ini diharapkan dapat merangsang aspek komunikatif

siswa dan meningkatkan KPS yaitu mengkomunikasikan.

Melalui langkah-langkah yang ada pada LKS berbasis pendekatan saintifik diharap-

kan dapat membuat KPS siswa pada kelas ekperimen lebih tinggi daripada KPS

siswa pada kelas kontrol yang menggunakan LKS konvensional baik secara kese-

luruhan maupun ditinjau dari gender siswa yang akan terlihat dari n-gain yang

diperoleh. Keterlibatan gender dalam hal ini, karena diperkirakan gender dapat
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mempengaruhi perbedaan pencapaian KPS antara siswa laki-laki dan siswa perem-

puan yang disebabkan oleh perbedaan kecakapan spasial.  Kecakapan spasial siswa

secara otomatis akan meningkat karena langkah pada LKS berbasis pendekatan

saintifik mendukung hal tersebut dengan menyajikan gambar-gambar dua dimensi

yang merupakan cara untuk mengetahui makna kata untuk membangun proses

belajar kimia.  Diperkirakan diantara siswa laki-laki dan siswa perempuan yang

memiliki kecakapan spasial lebih tinggi akan memiliki KPS yang lebih tinggi pula

dan hal ini juga akan terlihat dari n-gain KPS yang diperoleh.

H.   Anggapan Dasar

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah:

1. Perbedaan n-Gain KPS siswa semata-mata terjadi karena perbedaan perlakuan

dalam proses belajar yang diberikan di kelas yang menggunakan LKS berbasis

pendekatan saintifik dengan kelas yang menggunakan LKS konvensional.

2. Gender mempengaruhi peningkatan KPS siswa pada kedua kelas.

3. Faktor-faktor lain diluar perilaku pada kedua kelas diabaikan.

I.   Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian secara umum adalah LKS berbasis pendekatan saintifik pada

materi konsep laju reaksi efektif dalam meningkatkan KPS ditinjau dari Gender,

selanjutnya dapat dijabarkan menjadi hipotesis khusus sebagai berikut :

1. Tidak ada interaksi antara pemberian LKS berbasis pendekatan saintifik dengan

KPS siswa laki-laki dan perempuan (gender) pada materi konsep laju reaksi.

2. LKS berbasis pendekatan saintifik efektif untuk meningkatkan KPS siswa pada
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materi konsep laju reaksi.

3. KPS siswa laki-laki dalam pembelajaran yang menggunakan LKS berbasis

pendekatan saintifik lebih tinggi daripada siswa laki-laki dalam pembelajaran

menggunakan LKS konvensional pada materi konsep laju reaksi.

4. KPS siswa perempuan dalam pembelajaran yang menggunakan LKS berbasis

pendekatan saintifik lebih tinggi daripada siswa perempuan pada pembelajar-

an menggunakan LKS konvensional pada materi konsep laju reaksi.

5. KPS siswa laki-laki lebih tinggi daripada siswa perempuan di kelas yang pem-

belajarannya menggunakan LKS berbasis pendekatan saintifik.
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III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel Penelitian

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

Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017 yang terdiri dari empat kelas, yaitu

kelas XI IPA 1, XI IPA 2, XI IPA 3, dan XI IPA 4. Dari populasi tersebut di-

ambil 2 kelas yang akan dijadikan sampel penelitian. Satu kelas sebagai kelas

eksperimen dan satu kelas lagi sebagai kelas kontrol.

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling (pengambilan

sampel berdasarkan pertimbangan). Berdasarkan masukan guru bidang studi

kimia yang memahami karakteristik populasi tersebut, dengan pertimbangan ting-

kat kognitif yang sama, maka diperoleh kelas XI IPA 2 dan XI IPA 3 sebagai

sampel penelitian. Selanjutnya dilakukan undian untuk menentukan kelas eks-

perimen dan kelas kontol, lalu didapatkan kelas XI IPA 3 sebagai kelas eks-

perimen yang menggunakan LKS berbasis pendekatan saintifik, sedangkan kelas XI

IPA 2 sebagai kelas kontrol menggunakan pembelajaran LKS konvensional.

B. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data utama yaitu data hasil tes

sebelum model pembelajaran diterapkan (pretes) dan data hasil tes setelah model

pembelajaran diterapkan (postes), serta data pendukung yaitu data sikap siswa
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yang diperoleh dari kelas eksperimen dan kelas kontrol.

C. Metode dan Desain Penelitian

Metode penelitian ini merupakan kuasi eksperimen desain The Matching only

pretest and posttest control group design, dengan tipe faktorial 2 x 2 karena diguna-

kan varibel tambahan (Fraenkel,dkk.,2012). Selanjutnya dilakukan pencocokan

statistik (Statistic Matching) berdasarkan nilai pretes dikelas eksperimen dan kelas

kontrol.  Nilai pretes yang diperoleh diuji normalitas, uji homogenitas, dan uji

kesamaan dua rata-rata. Pencocokan bertujuan agar sampel penelitian memiliki

kemampuan awal yang sama. Desain faktorial penelitian seperti pada Tabel 2

berikut ini.

Tabel 2. Desain Faktorial Penelitian

Jenis Pembelajaran
Pembelajaran LKS
berbasis pendekatan
saintifik (A1)

Pembelajaran
menggunakan
LKS
konvensional
(A2)

Gender Laki-Laki (B1) A1B1 A2B1
Perempuan (B2) A1B2 A2B2

(Fraenkel, dkk., 2012)

Tabel 2 merupakan desain faktorial penelitian untuk melihat pengaruh dan interaksi

pembelajaran LKS berbasis pendekatan saintifik dan perbedaan gender siswa

terhadap hasil belajar dan KPS siswa. Yang dibandingkan yakni pembelajaran

LKS berbasis pendekatan saintifik (A1) dan menggunakan LKS konvensional (A2).

Perbedaan gender siswa dikategorikan menjadi laki-laki (B1) dan perempuan (B2).

D. Variabel Penelitian

Penelitian ini memiliki variabel bebas, variabel kontrol, variabel terikat dan

Bebas (A)
Moderat (B)

Variabel
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variabel moderat. Sebagai variabel bebas adalah perlakuan yang diberikan di kelas

kontrol (LKS konvensional) dan kelas eksperimen (LKS berbasis pendekatan saintifik).

Variabel kontrol adalah soal pretest dan postest serta guru. Sebagai variabel

terikat adalah KPS siswa pada materi laju reaksi dari siswa SMA Negeri 13

Bandar Lampung. Selain itu ada variabel moderat yang merupakan variabel

independen sekunder untuk meneliti hal yang mempengaruhi antara variabel

bebas dengan variabel terikat. Pada penelitian ini yang berperan sebagai variabel

moderator adalah Gender siswa di kelas XI IPA 2 dan XI IPA 3 di SMA Negeri

13 Bandar Lampung.

E. Instrumen Penelitian dan Validitas Instrumen

Instrumen adalah alat yang berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan sesuatu.

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan oleh pengumpul

data untuk melaksanakan tugasnya mengumpulkan data (Arikunto, 1997).

Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah :

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

standar kurikulum 2013.

2. LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi konsep laju reaksi.

3. Soal pretes dan postes KPS yang masing-masing berisi 7 soal uraian.

4.  Lembar observasi penilaian sikap siswa.

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan kesahihan suatu instrumen.

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan

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

teks pengujian kevalidan instrumen dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu

cara judgment atau keputusan ahli dan pengujian empirik. Pada penelitian ini peng-
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ujian kevalidan instrument dilakukan dengan cara judgment atau keputusan ahli.

F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Langkah-langkah yang digunakan pada penelitian ini adalah

1. Tahap pra penelitian

1) Meminta izin kepada Waka Kurikulum SMA Negeri 13 Bandar Lampung

untuk melaksanakan penelitian.

2) Melakukan wawancara dan observasi dengan guru kimia kelas XI IPA untuk

mendapatkan informasi mengenai pembelajaran kimia yang diterapkan di

sekolah.

2. Tahap penelitian

Prosedur pelaksanaan penelitian terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

1) Menentukan populasi dan sampel penelitian.

2) Menyusun instrumen penelitian yaitu: silabus, RPP, LKS, soal pretes dan

postes.

3) Melaksanakan penelitian di sekolah yang diteliti.

Adapun prosedur pelaksanaan penelitian adalah:

a) melaksanakan kegiatan pembelajaran pada materi konsep laju reaksi sesuai

dengan pembelajaran yang telah ditetapkan pada masing-masing kelas, pembe-

lajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik yang diterapkan pada kelas

eksperimen serta pembelajaran dengan cara menggunakan LKS konvensional

diterapkan pada kelas kontrol.

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

kelas kontrol.

3.   Analisis dan pelaporan hasil penelitian
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4.

P
ra

pe
ne

li
ti

an

Pada tahap ini, dilakukan pengolahan  dan analisis data untuk memperoleh

suatu kesimpulan.

Prosedur pelaksanaan penelitian tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

1. Menentukan sekolah yang akan dipilih.
2. Melakukan wawancara dan observasi dengan guru kimia

di sekolah.

1. Menentukan populasi dan sampel
penelitian.

2. Menyusun instrumen penelitian.

Kelas kontrol
(Pembelajaran
menggunakan

LKS
konvensional)

Pretes
&

Postes

Kelas eksperimen
(Pembelajaran
menggunakan
LKS berbasis pendekatan
saintifik)

Analisis data

Pembahasan dan simpulan

Gambar 1. Prosedur pelaksanaan penelitian

G. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

1. Analisis Data KPS

Analisis data dilakukan untuk memberikan makna atau arti pada data yang telah

dikumpulkan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan rumusan

Data nilai pretes dan postes
kelas kontrol dan eksperimen
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masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis yang telah dibuat.

1) Perhitungan Nilai Siswa

Nilai pretes dan postes hasil penelitian dikelas eksperimen dan kelas kontrol di-

operasikan dengan rumus sebagai berikut:

Nilai akhir = x 100

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

lanjutnya digunakan pengujian hipotesis.

2) Perhitungan n-Gain

Peningkatan KPS siswa ditunjukkan oleh skor yang diperoleh siswa dalam tes

(pretes dan postes). Peningkatan KPS ditunjukkan melalui nilai n-Gain, yaitu

selisih antara nilai postes dan nilai pretes, dan dihitung berdasarkan rumus berikut

perhitungan nilai n-Gain dilakukan dengan menggunakan rumus yang dikemuka-

kan oleh Hake (2002).

<g> =
%% x 100 =

% %%
Setelah menghitung nilai n-Gain masing-masing siswa, dilakukan perhitungan rata-

rata nilai n-Gain masing-masing kelas baik kelas ekperimen dan kelas kontrol.

Berikut ini adalah rumus rata-rata nilai n-Gain kelas.

rata − rata n − Gain (x) = (Jumlah n − Gain siswa dalam satu kelas)(Jumlah siswa dalam satu kelas)
Klasifikasi peningkatan n-Gain nya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 3. Klasifikasi kriteria n-Gain

Nilai Gain (g) Keterangan>0,7 Tinggi

0,3-0,7 Sedang

<0,3 Rendah

(Hake, 2002)

2. Uji Hipotesis

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sampel penelitian berasal dari popula-

si berdistribusi normal atau tidak dan untuk menentukan uji selanjutnya menggu-

nakan statistik parametrik (berdistribusi normal) atau non parametrik (berdistribu-

si tidak normal).

Hipotesis untuk uji normalitas:

Ho = sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 = sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Untuk uji normalitas data digunakan rumus sebagai berikut := ∑ ( )
Keterangan : = uji Chi-kuadrat

fo = frekuensi observasi
fe = frekuensi harapan

Data akan berdistribusi normal terima H0 jika χ2
hitung≤ χ2

tabel dengan taraf signifi-

kan 5% dan derajat kebebasan dk = k – 1(Sudjana, 2005).

2) Uji Homogenitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui sampel yang dibandingkan memiliki varians
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homogen atau tidak.

Hipotesis untuk uji homogenitas :

H0 : 2
2

2
1   = sampel penelitian mempunyai variansi yang homogen

H1 : 2
2

2
1   = sampel penelitian mempunyai variansi yang tidak

homogen

Uji  homogenitas kedua varians kelas sampel, digunakan uji kesamaan dua varians,

dengan rumusan statistik := dengan = ∑( ̅)
Keterangan: s = simpangan baku

x = siswa
= rata-rata

n = jumlah siswa

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

(Sudjana, 2005).

3) Uji kesamaan dua rata-rata

Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah KPS awal siswa

dikelas kontrol tidak berbeda secara signifikan dengan KPS awal siswa dikelas

eksperimen. Uji kesamaan dua rata-rata yang digunakan dalam penelitian ini

adalah dengan menggunakan Mann Whitney U (Sudjana, 2005).

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah:

H0 : µ 1x = µ 2x : Rata-rata nilai KPS awal siswa di kelas eksperimen sama dengan

rata-rata nilai KPS awal siswa di kelas kontrol pada materi konsep

laju reaksi.

H1 : µ 1x ≠ µ 2x : Rata-rata nilai KPS awal siswa di kelas eksperimen tidak sama

dengan rata-rata nilai KPS awal siswa di kelas kontrol pada materi

konsep laju reaksi.
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Keterangan:

µ 1 = Rata-rata nilai pretes (x) pada materi konsep laju reaksi kelas eksperimen.
µ 2 = Rata-rata nilai pretes (y) pada materi konsep laju reaksi kelas kontrol .

X  = KPS.

Salah satu sampel tidak berdistribusi normal tetapi homogen, maka pengujian

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

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

Hipotesis uji statistik non parametrik sama dengan hipotesis uji statistik parametrik.

Rumus perhitungannya:

(9)

Keterangan :   U =

Kriteria pengujian adalah: tolak H0 jika  Z > Zα.  (Siddiq, 2012).

4) Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji

ANOVA dua jalur dan uji Mann Whitney U. Pengujian hipotesis tersebut dilakukan

setelah melaku-kan uji persyaratan analisis berupa uji normalitas dan uji homogeni-

tas data. Maka disusunlah hipotesis statistik berdasarkan hipotesis penelitian yang

telah dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis 1

H0 : Tidak ada interaksi antara pemberian perlakuan LKS berbasis pendekatan

saintifik dengan KPS siswa laki-laki dan perempuan (gender) pada materi

konsep laju reaksi.

H0 : A * B = 0
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H1 : Ada interaksi antara pemberian perlakun LKS berbasis pendekatan saintifik

dengan KPS siswa laki-laki dan perempuan (gender) pada materi konsep laju

reaksi.

H1 : A * B ≠ 0
Keterangan

A = LKS berbasis pendekatan saintifik
B = gender siswa .

Hipotesis 2

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

pendekatan saintifik lebih rendah daripada pembelajaran menggunakan LKS

konvensional.

H0 : A1≤ A2

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

pendekatan saintifik lebih tinggi daripada pembelajaran menggunakan LKS

konvensional.

H1 : A1> A2

Keterangan :

A1 = Rata-rata n-Gain KPS siswa dengan pembelajaran menggunakan LKS
berbasis pendekatan saintifik.

A2 = Rata-rata n-Gain KPS siswa dengan pembelajaran menggunakan LKS
konvensional.

Pengujian hipotesis 1 dan 2 menggunakan analisis varians dua jalur (two way

ANOVA) dengan menggunakan program SPSS 16.0 for windows (Subana dalam

Hasyim, dkk., 2014) karena penelitian ini menggunakan desain faktorial 2x2.

Kriteria Uji: Hipotesis 1 terima H0 jika nilai sig pada “gender*lks” > 0.05 dan

hipotesis 2 terima H0 jika nilai sig pada” lks” > 0.05.
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Hipotesis 3

H0 : Rata-rata n-Gain KPS siswa laki-laki pada pembelajaran menggunakan LKS

berbasis pendekatan saintifik lebih rendah daripada siswa laki-laki dalam

pembelajaran menggunakan LKS konvensional.

H0 : µA1B1 ≤ µA2B1

H1 : Rata-rata n-Gain KPS siswa laki-laki pada pembelajaran menggunakan LKS

berbasis pendekatan saintifik lebih tinggi daripada siswa laki-laki dalam pem-

belajaran menggunakan LKS konvensional.

H1 : µA1B1  ˃µA2B1

Keterangan

µA1B1 = Rata- rata n-Gain KPS siswa laki-laki pada pembelajaran menggunakan
LKS berbasis pendekatan saintifik.

µA2B1 = Rata- rata n-Gain KPS siswa laki-laki pada pembelajaran menggunakan
LKS konvensional.

Hipotesis 4

H0 : Rata-rata n-Gain KPS siswa perempuan pada pembelajaran menggunakan

LKS berbasis pendekatan saintifik lebih rendah daripada siswa perempuan

dalam pembelajaran menggunakan LKS konvensional.

H0 : µA1B1 ≤ µA2B1

H1 : Rata-rata n-Gain KPS siswa perempuan pada pembelajaran menggunakan

LKS berbasis pendekatan saintifik lebih tinggi daripada siswa perempuan

dalam pembelajaran menggunakan LKS konvensional.

H1 : µA1B1  ˃µA2B1

Keterangan

µA1B1 = Rata- rata n-Gain KPS siswa perempuan pada pembelajaran menggunakan
LKS berbasis pendekatan saintifik.

µA2B1 = Rata- rata n-Gain KPS siswa perempuan pada pembelajaran menggunakan
LKS konvensional.
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Hipotesis 5

H0 : Rata-rata n-Gain KPS siswa laki-laki lebih rendah daripada siswa perempuan

pada pembelajaran menggunakan LKS berbasis pendekatan saintifik.

H0 : µA1B1 ≤ µA2B1

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

pada pembelajaran menggunakan LKS berbasis pendekatan saintifik.

H1 : µA1B1  ˃µA2B1

Keterangan

µA1B1 = Rata- rata n-Gain KPS siswa laki-laki pada pembelajaran menggunakan
LKS berbasis pendekatan saintifik.

µA2B1 = Rata- rata n-Gain KPS siswa perempuan pada pembelajaran mengguna-
kan LKS berbasis pendekatan saintifik.

Pada pengujian hipotesis ke-3, 4, dan 5 dilakukan dengan Mann Whitney U karena

salah satu sampel tidak berdistribusi normal tetapi homogen. Hipotesis uji statistik

non parametrik sama dengan hipotesis uji statistik parametrik.  Rumus

perhitungannya:

(9)

Keterangan :   U =

Kriteria pengujian adalah: tolak H0 jika  Z > Zα.  (Siddiq, 2012).
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan didapatkan beberapa kesimpulan

dari penelitian ini yaitu LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi konsep laju

reaksi efektif dalam meningkatkan KPS ditinjau dari Gender, kesimpulan lainnya

adalah sebagai berikut.

1.  Tidak ada interaksi antara pemberian perlakuan LKS berbasis pendekatan

saintifik dengan KPS siswa laki-laki dan perempuan (gender) dalam mem-

pelajari konsep laju reaksi.

2. KPS siswa dengan pembelajaran menggunakan LKS berbasis pendekatan

saintifik lebih tinggi daripada pembelajaran menggunakan LKS konvensional.

3. KPS siswa laki-laki pada pembelajaran menggunakan LKS berbasis pendekat-

an saintifik lebih tinggi daripada siswa laki-laki dalam pembelajaran menggu-

nakan LKS konvensional.

4. KPS siswa perempuan pada pembelajaran menggunakan LKS berbasis pen-

dekatan saintifik lebih tinggi daripada siswa perempuan dalam pembelajaran

menggunakan LKS konvensional.

5. KPS siswa laki-laki lebih tinggi daripada siswa perempuan pada pembelajaran

menggunakan LKS berbasis pendekatan saintifik.
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B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan bahwa :

1. Penerapan LKS berbasis pendekatan saintifik dapat meningkatkan hasil belajar

siswa, khususnya pada materi konsep laju reaksi.  Oleh karena itu peneliti me-

rekomendasikan kepada guru kimia untuk mengembangkan dan menggunakan

LKS yang berbasis pendekatan saintifik pada pembelajaran kimia.

2. Guru harus mencoba menerapkan LKS berbasis pendekatan saintifik dalam

pembelajaran di kelas untuk meningkatkan KPS siswa karena pada umumnya

siswa belum terbiasa dengan pembelajaran menggunakan LKS tersebut.

3. Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan LKS berbasis pendekatan sain-

tifik memerlukan media tambahan seperti LCD projector, agar pembelajaran

berjalan dengan baik dan lebih menarik.
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