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ABSTRAK

EFEKTIVITAS LKS BERBASIS PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM
MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES SAINS PADA

MATERI LAJU REAKSI DITINJAU DARI GENDER

Oleh

Galuh Oktriana

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) interaksi antara pemberian LKS

berbasis pendekatan saintifik dengan gender terhadap KPS;(2) efektivitas LKS ber-

basis pendekatan saintifik untuk meningkatkan KPS;(3) KPS siswa laki-laki yang

menggunakan LKS berbasis pendekatan saintifik dan siswa laki-laki yang meng-

gunakan LKS konvensional;(4) KPS siswa perempuan yang menggunakan LKS

berbasis pendekatan saintifik dan siswa perempuan yang menggunakan LKS

konvensional;(5) KPS siswa laki-laki dan perempuan yang menggunakan LKS ber-

basis pendekatan saintifik pada materi laju reaksi. Metode penelitian yng diguna-

kan adalah kuasi eksperimen dengan rancangan desain faktorial 2x2. Populasi pada

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMAN 13 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2016/2017, dengan XI IPA2 dan XI IPA3 sebagai sampel penelitian yang

diperoleh melalui teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan pada

penelitian ini adalah uji ANOVA dua jalur dan uji perbedaan dua rata-rata. Ber-

dasarkan pengujian hipotesis diperoleh (1) tidak terdapat interaksi antara peng-

gunaan LKS berbasis pendekatan saintifik dengan gender terhadap KPS siswa; (2)

LKS berbasis pendekatan saintifik efektif dalam meningkatkan KPS siswa; (3) rata-
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rata n-gain KPS siswa laki-laki dengan pembelajaran menggunakan LKS berbasis

pendekatan saintifik secara signifikan lebih tinggi dengan rata-rata n-gain KPS

siswa laki-laki menggunakan LKS konvensional; (4) rata-rata n-gain KPS siswa

perempuan pem-belajaran menggunakan LKS berbasis pendekatan saintifik secara

signifikan lebih tinggi dengan rata-rata n-gain KPS siswa perempuan menggunakan

LKS konven-sional; (5) rata-rata n-gain KPS siswa laki-laki secara signifikan lebih

tinggi dengan rata-rata n-gain KPS siswa perempuan pada pembelajaran meng-

gunakan LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi laju reaksi. Dapat di-

simpulkan bahwa LKS berbasis pendekatan saintifik efektif dalam meningkatkan

KPS materi laju reaksi .

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

A. Latar Belakang Masalah

Kurikulum 2013 telah diterapkan secara bertahap di sejumlah satuan pendidikan di

Indonesia. Tujuan dari kurikulum 2013 yaitu untuk mempersiapkan masyarakat

Indonesia agar memiliki pribadi yang beriman, produktif, kreatif, dan inovatif, serta

bermanfaat bagi kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, sehingga

proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif,

menyenangkan, inspiratif, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta mem-

berikan ruang yang cukup bagi kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan minat,

bakat dan perkembangan fisik serta psikologis siswa (Tim penyusun, 2014). Sesuai

dengan yang diamanatkan kurikulum 2013, proses pembelajaran untuk semua

jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan saintifik.

Salah satu penerapan dari penggunaan pendekatan saintifik pada media pembelajar-

an adalah LKS berbasis pendekatan saintifik. LKS menjadi salah satu media pem-

belajaran 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 dihadapi (Rohaeti,dkk., 2009;

Subainar, 2015). Menggunakan LKS berbasis pendekatan saintifik memberikan

lima pengalaman dalam belajar, yaitu mengamati, menanya, mengomunikasikan,
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mencoba, dan menalar (Subainar,2015). Lima pengalaman belajar yang diperoleh

dari LKS berbasis pendekatan saintifik, dapat mengarahkan siswa untuk melatih

keterampilan proses dan hasil belajar siswa. Hal tersebut, terlihat dari hasil

penelitian Musaropah (2014) yang menunjukkan bahwa LKS berbasis pendekatan

ilmiah dapat meningkatkan hasil belajar dan dapat membantu mengembangkan

keterampilan ilmiah siswa pada sub tema gaya dan gerak.

Langkah-langkah pembelajaran LKS berbasis pendekatan saintifik dapat dijadikan

sebagai jembatan untuk perkembangan sikap, keterampilan dan pengetahuan siswa

(Untari, 2014). Hal tersebut sesuai dengan karakteristik kimia sebagai  produk yang

berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori yang ditemukan oleh para ahli, dan

kimia sebagai proses yang meliputi keterampilan dan sikap ilmiah (Sunarya, dkk.

2013; Ulfah, dkk., 2014). Oleh sebab itu dalam mempelajari kimia, tidak hanya

memperhatikan kimia sebagai produk saja, tetapi juga proses menemukan ilmu

tersebut (Sunarya, dkk., 2014), selain itu agar dapat memahami hakikat ilmu kimia

secara utuh sebagai proses dan produk perlu ditumbuhkan Keterampilan Proses

Sain (KPS) dalam diri siswa (Wardani, dkk., 2009; Zeiden dan Jayosi, 2015).

Salah satu materi kimia yang dipelajari di kelas XI IPA adalah materi laju reaksi

dengan kompetensi dasar yang diharapkan adalah KD 3.6 yaitu memahami teori

tumbukan (tabrakan) untuk menjelaskan reaksi kimia, dan KD 3.7 yaitu meng-

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan menentukan orde reaksi

berdasarkan data hasil percobaan (Tim Penyusun, 2014). Dengan kompetensi pen-

capaian tersebut, menunjukan bahwa pembelajaran dengan materi faktor-faktor

yang mempengaruhi laju reaksi membutuhkan kegiatan percobaan untuk konsep-
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konsep didalamnya (Susanti, 2015), sehingga dibutuhkan LKS berbasis pendekatan

saintifik yang dapat memfasilitasi siswa dalam melakukan percobaan.

Selain membutuhkan kegiatan percobaan pada LKS berbasis pendekatan saintifik

juga harus menyajikan gambar-gambar submikroskopis untuk dapat menunjang

pemahaman siswa pada materi laju reaksi. Hal tersebut disebabkan materi laju

reaksi juga mempelajari hal-hal mikroskopik, seperti misalnya teori tumbukan dan

faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Hal ini membuat siswa kurang paham

dan cenderung hanya menghafal teori-teori yang ada tanpa memahaminya. Untuk

membantu mengatasi kesulitan memahami konsep-konsep tersebut diperlukan re-

presentasi submikroskopis yang dapat memvisualisasikan materi-materi tersebut

(Herawati, dkk., 2013), sehingga dibutuhkan kemampuan visualisasi yang baik agar

pemahaman siswa tentang laju reaksi juga semakin baik.

Diketahui bahwa kemampuan memvisualisasi antara siswa laki-laki dan perempuan

memiliki perbedaan, hal tersebut terlihat pada penelitian Maccoby & Jackin dalam

Manahal (2009) menunjukkan bahwa dari remaja laki-laki umumnya lebih baik di

visual-spasial dan kemampuan matematika dari pada perempuan. Selain itu, hasil

belajar kimia siswa laki-laki dan perempuan juga memiliki perbedaan hal ini di-

tunjukkan oleh penelitian Abungu, dkk. (2014) yang menunjukkan bahwa hasil

belajar kimia yang diperoleh siswa laki-laki secara signifikan lebih tinggi daripada

siswa perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa gender menjadi salah satu

faktor yang mempengaruhi hasil belajar dan kemampuan visual-spasial siswa. Hasil

penelitian Samsudin, dkk. (2015) menunjukkan bahwa kemampuan visual-spasial
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berkaitan dengan KPS, dimana kemampuan visual-spasial menjadi salah satu faktor

yang dapat memprediksikan KPS siswa.

KPS merupakan keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh para ilmuwan dan

diaplikasikan dalam suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh produk sains (Anitah,

2007; Zubaidah, dkk., 2014). KPS yang mengacu pada pendekatan saintifik  seperti

keterampilan mengamati, menanya, mencoba/ melakukan percobaan, mengolah,

menyaji, dan menalar (Asih, 2014). KPS pada siswa perlu dilatih karena dapat

menjadikan siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, mengembangkan rasa

tanggung jawab, membantu berpikir logis, mengajukan pertanyaan rasional dan

mencari jawabannya, serta memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari

(Ergul, dkk., 2011; Gurses, dkk., 2015).Akan tetapi, faktanya proses pembelajaran

di sejumlah sekolah di Bandar Lampung belum melatihkan KPS kepada siswa. Hal

tersebut dapat dilihat dari LKS yang digunakan, dimana sebagian besar guru-guru

di Bandar Lampung menggunakan LKS yang hanya berisi ringkasan materi dan

kumpulan soal yang tidak memperhatikan syarat penyusunan LKS yaitu syarat

didaktik, konstruktif, dan teknik (Darmodjo dan Kaligis dalam Widjajanti,2008),

dan tidak memperhatikan pengembanagan keterampilan proses siswa.

Disejumlah sekolah di Bandar Lampung, jarang ditemukan sekolah menggunakan

LKS yang memenuhi kriteria LKS berkualitas baik. Hal tersebut mengakibatkan

walaupun sekolah tersebut menggunakan LKS, tetapi tidak memberikan manfaat

seperti yang diharapkan, sehingga beberapa sekolah memutuskan tidak mengguna-

kan LKS dalam proses pembelajaran di kelas (Widodo, 2013). Hal tersebut sejalan

dengan hasil wawancara dengan guru kimia kelas XI IPA di SMAN 13 Bandar
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Lampung, diketahui bahwa dalam proses pembelajaran kimia di SMA tersebut

tidak menggunakan LKS, baik LKS berbasis pendekatan saintifik atau LKS lain-

nya. Pembelajaran di SMA tersebut berpusat pada guru, siswa hanya mendengarkan

penjelasan dari guru, mencatat, dan mengerjakan soal latihan yang diberikan oleh

guru.

Sehubungan dengan beberapa masalah yang terjadi dilapangan, beberapa peneliti

tertarik mengembangkan LKS berbasis pendekatan saintifik, seperti Santika (2015)

yang mengembangkan LKS Teori Tumbukan berbasis pendekatan saintifik, dan

Subainar (2015) mengembangkan LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi

faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Hasil penelitian dari kedua peneliti

ini menunjukkan bahwa kedua LKS tersebut memiliki hasil tanggapan siswa dan

guru terhadap aspek kesesuaian isi, keterbacaan, dan kemenarikan yang sangat

tinggi. Namun keberadaan LKS tersebut belum diuji keterlaksanaan dalam pem-

belajaran kimia di sekolah, serta belum diketahui apakah LKS berbasis pendekatan

saintifik dapat meningkatkan KPS siswa laki-laki dan siswa perempuan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui tentang “Efektivitas LKS

Berbasis Pendekatan Saintifik untuk Meningkatkan KPS pada Materi Laju Reaksi

ditinjau dari Gender”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana efektivitas LKS berbasis pendekatan

saintifik dalam meningkatkan KPS pada materi laju reaksi ditinjau dari gender?”
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Untuk lebih memperjelas rumusan masalah dalam penelitian maka dideskripsikan

dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat interaksi antara pembelajaran menggunakan LKS berbasis

pendekatan saintifik dengan gender terhadap KPS siswa pada materi laju reaksi?

2. Bagaimanakah efektivitas LKS berbasis pendekatan saintifik untuk meningkat-

kan KPS siswa pada materi laju reaksi?

3. Bagaimana KPS siswa laki-laki pada pembelajaran yang menggunakan LKS

berbasis pendekatan saintifik dan siswa laki-laki pada pembelajaran mengguna-

kan LKS konvensional pada materi laju reaksi?

4. Bagaimana KPS siswa perempuan pada pembelajaran yang menggunakan LKS

berbasis pendekatan saintifik dan siswa perempuan pada pembelajaran meng-

gunakan LKS konvensional pada materi laju reaksi?

5. Bagaimana KPS siswa laki-laki dan siswa perempuan pada pembelajaran meng-

gunakan LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi laju reaksi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsi-

kan efektivitas LKS berbasis pendekatan saintifik dalam meningkatkan KPS pada

materi laju reaksi ditinjau dari gender. Selain itu, dideskripsikan pula tujuan

penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian, yaitu

1. Mendeskripsikan interaksi antara pemberian LKS berbasis pendekatan saintifik

dengan gender terhadap KPS pada materi laju reaksi.

2. Mendeskripsikan efektivitas LKS berbasis pendekatan saintifik dalam meningkat-

kan KPS siswa pada materi laju reaksi.
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3. Mendeskripsikan KPS siswa laki-laki pada pembelajaran yang menggunakan

LKS berbasis pendekatan saintifik dan siswa laki-laki pada pembelajaran meng-

gunakan LKS konvensional pada materi laju reaksi.

4. Mendeskripsikan KPS siswa perempuan pada pembelajaran yang menggunakan

LKS berbasis pendekatan saintifik dan siswa perempuan pembelajaran meng-

gunakan LKS konvensional pada materilaju reaksi.

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

menggunakan LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi laju reaksi.

D. Manfaat Penelitian

Pada dasanya penelitian yang dilakukan oleh seseorang diharapkan memiliki

manfaat tertentu. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi siswa dapat meningkatkan KPS, sehingga memungkinkan siswa dapat

memahami dan menerapkan konsep-konsep yang dipelajarinya dalam kehidupan

sehari-hari.

2. Bagi guru dapat menggunakan LKS berbasis pendekatan saintifik sebagai salah

satu refrensi media pembelajaran yang dapat digunakan di dalam kelas.

3. Bagi sekolah diharapkan dapat menjadi informasi dan sumbangan pemikiran

dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian ini

adalah :
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1. Efektivitas LKS berbasis pendekatan saintifik dalam meningkatkan KPS,

LKS dikatakan efektif meningkatkan KPS siswa apabila terdapat perbedaan

yang signifikan antara n-gain KPS siswa kelas eksperimen dan kontrol

(Wahyuni, dkk., 2014).

2. Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis pendekatan saintifik adalah salah satu

bentuk media pembelajaran yang mencakup proses ilmiah yang meliputi

proses mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan.

LKS yang digunakan pada penelitian ini adalah hsil pengembangan dari

Subainar (2015) yaitu LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi faktor-

faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan LKS berbasis pendekatan saintifik

pada materi teori tumbukan hsail pengembangan dari Santika (2015).

3. Pokok bahasan yang dibahas dalam penelitian efekttivitas LKS berbasis pen-

dekatan saintifik pada penelitian ini adalah materi faktor-faktor yang mem-

pengaruhi laju reaksi dan teori tumbukan.

4. KPS pada yang diukur dalam penelitian ini adalah keterampilan mengamati,

menentukan variabel, merancang percobaan, melakukan percobaan, meng-

ukur, menginterpretasikan data, mengklasifikasi, menyimpulkan, dan

mengomunikasikan (Dimyanti, 2002).

5. Gender yang dimaksud merupakan istilah dari dua macam jenis kelamin

seseorang, yaitu laki-laki dan perempuan, dimana pengaruh perbedaan gender

yang diteliti yaitu pengaruh perbedaan gender siswa kelas XI IPA SMA

Negeri 13 Bandar Lampung.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas Pembelajaran

Menurut Abdurahmat (2008), efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi ter-

capai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas menekankan pada per-

bandingan antara rencana dengan tujuan yang dicapai. Oleh karena itu, efektivitas

pembelajaran sering kali diukur dengan tercapainya tujuan pembelajaran, atau dapat

pula diartikan sebagai ketepatan dalam mengelola suatu situasi (Warsita, 2008).

Eggen dkk dalam Warsita (2008), menyatakan bahwa pembelajaran akan efektif

bila siswa secara aktif dilibatkan dalam pengorganisasian dan penemuan informasi.

Ada beberapa ciri pembelajaran efektif yang dirumuskan oleh Eggen dkk dalam

Warsita (2008) adalah:

1. Siswa menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya melalui meng-
observasi, membandingkan, menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-
perbedaan serta membentuk konsep dan generalisasi berdasarkan kesamaan-
kesamaan yang ditemukan.

2. Guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi dalam
pelajaran.

3. Aktivitas-aktivitas siswa sepenuhnya didasarkan pada pengkajian.
4. Guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada siswa

dalam menganalisis informasi.
5. Orientasi pembelajaran penguasaan isi pelajaran dan pengembangan

keterampilan berpikir.
6. Guru menggunakan teknik pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan tujuan

dan gaya pembelajaran guru.
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B. Pendekatan Saintifik

Pendekatan yang digunaka kurikulum 2013 yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan

ini berbeda dari pendekatan pembelajaran kurikulum sebelumnya, tiap langkah inti

proses pembelajaran, guru akan melakukan langkah-langkah pembelajaran sesuai

dengan pendekatan saintifik (Abidin, 2013). Pendekatan ilmiah merupakan proses

pembelajaran yang mengedepankan pengalaman siswa melalui beberapa proses

mengamati, menanya, mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan membentuk je-

jaring atau mengomunikasikan (Hosnan, 2014). Pembelajaran santifik merupakan

pembelajaran yang menuntut siswa berpikir secara sistematis dan kritis dalam

upaya memecahkan masalah yang penyelesaiannya sulit diamati (Abidin, 2013).

Pendekatan saintifik berkaitan erat dengan metode saintifik. Metode saintifik pada

umumnya melibatkan kegiatan pengamatan yang dibutuhkan untuk perumusan

hipotesis atau pengumpulan data. Metode ilmiah pada umumnya dilandasi dengan

pemaparan data yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan. Oleh sebab itu,

kegiatan percobaan dapat diganti dengan kegiatan memperoleh informasi dari ber-

bagai sumber (Sani, 2014).

Pendekatan saintifik berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran
pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi lima pengalaman
belajar. yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar , dan mengomunikasikan
(Tim Penyusun, 2014), sebagaimana tercantum pada tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi langkah pembelajaran

Langkah
Pembelajaran

(1)

Deskripsi Pembelajaran
(2)

Bentuk Hasil Belajar
(3)

Mengamati mengamati dengan indra (membaca, perhatian pada waktu mengamati suatu
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Lanjutan tabel 1
(1) (2) (3)

(obseving) mendengar, menyimak, melihat,
menonton, dan sebagainya) dengan
atau tanpa alat

objek/membaca suatu tulisan/-mendengar
suatu penjelasan, catatan yang dibuat
tentang yang diamati, kesabaran, waktu
(on task) yang digunakan untuk
mengamati

Menanya
(questioning)

membuat dan mengajukan pertanyaan,
tanya jawab, berdiskusi tentang
informasi yang belum dipahami,
informasi tambahan yang ingin di-
ketahui, atau sebagai klarifikasi.

jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan
yang diajukan siswa (pertanyaan
faktual, konsep-tual, prosedural, dan
hipotetik)

Mengumpulkan
informasi/
mencoba
(experimenting)

mengeksplorasi, mencoba, berdiskusi,
mendemonstrasikan, meniru bentuk/-
gerak, melakukan eksperimen, mem-
baca sumber lain selain buku teks,
mengumpulkan data dari nara sumber
melalui angket, wawancara, dan me-
modifikasi/menambahi/mengembangka
n

jumlah dan kualitas sumber yang
dikaji/digunakan, kelengkapan
informasi, validitas informasi yang
dikumpulkan, dan instrumen/alat yang
digunakan untuk mengumpulkan data.

Menalar/Menga
sosiasi
(associating)

mengolah informasi yang sudah
dikumpulkan, menganalisis data
dalam bentuk membuat kategori,
mengasosiasi atau menghubungkan
fenomena/ informasi yang terkait
dalam rangka menemukan suatu pola,
dan menyimpulkan.

mengembangkan interpretasi, argumentasi
dan kesimpulan mengenai keterkaitan
informasi dari dua
fakta/konsep,interpretasi argumentasi dan
kesimpulan mengenai keterkaitan lebih
dari dua fakta/konsep/teori, mensintesis
dan argumentasi serta kesimpulan
keterkaitan antar berbagai jenis
fakta/konsep/teori/ pendapat;
mengembangkan interpretasi, struktur
baru, argumentasi, dan kesimpulan yang
menunjukkan hubungan
fakta/konsep/teori dari dua sumber atau
lebih yang tidak bertentangan;
mengembangkan interpretasi,struktur
baru, argumentasi dan kesimpulan dari
konsep/teori/pendapat yang ber-beda dari
berbagai jenis sumber.

Mengomunikasi
kan(communicat
ing)

menyajikan laporan dalam bentuk
bagan, diagram, atau grafik;
menyusun laporan tertulis; dan
menyajikan laporan meliputi proses,
hasil, dan kesimpulan secara lisan

menyajikan hasil kajian (dari
mengamati sampai menalar) dalam
bentuk tulisan, grafis, media
elektronik, multi media dan lain-lain.

(Tim Penyusun, 2014)

C. Lembar Kerja Siswa

Menurut Sriyono (1992) pengertian LKS yaitu:

Lembar Kerja Siswa adalah salah satu bentuk program yang berlandaskan atas
tugas yang harus diselesaikan dan berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan
pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu mempercepat tumbuhnya minat
siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.
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Menurut Senam dalam Santika (2015), lembar kerja siswa adalah sumber belajar

penunjang yang dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi kimia

yang harus mereka kuasai. LKS merupakan alat bantu untuk menyampaikan pesan

kepada siswa yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Melalui media

pembelajaran berupa LKS ini akan memudahkan guru dalam menyampaikan materi

pembelajaran dan mengefektifkan waktu, serta akan menimbulkan interaksi antara

guru dengan siswa dalam proses pembelajaran. LKS juga merupakan media pem-

belajaran karena dapat digunakan secara bersamaan dengan sumber belajar atau

media pembelajaran yang lain. LKS menjadi sumber belajar dan media pem-

belajaran tergantung pada kegiatan pembelajaran yang dirancang (Rohaeti, dkk.,

2009). Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan panduan bagi siswa dalam me-

mahami keterampilan proses dan konsep-konsep materi yang sedang dan akan

dipelajari (Astuti dan Setiawan, 2013).

Dari beberapa penjelasan lembar kerja siswa diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

lembar kerja siswa adalah media pembelajaran dan sumber belajar yang membantu

guru dalam proses pembelajaran, sehingga dengan adanya LKS diharapkan siswa

menjadi lebih aktif dan kreatif, serta dapat membantu memahami konsep yang

sedang diajarkan.

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
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sendiri-sendiri sesuai kemampuan dan minatnya. 3) Penggunaan media dapat

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

pengalaman yang sama mengenai suatu peristiwa dan memungkinkan terjadinya

interaksi langsung dengan lingkungan sekitar. Tidak hanya itu melalui LKS, di-

harapkan siswa dapat ter-motivasi dalam mempelajari konsep-konsep kimia. Pada

proses pembelajaran, LKS yang digunakan berperan sebagai sarana pembelajaran

untuk menuntun siswa mendalami materi dari suatu materi pokok atau submateri

pokok mata pelajaran yang telah atau sedang dipelajari. Dengan LKS guru dapat

melibatkan dan menjadikan siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran serta me-

mudahkan siswa dalam mengikuti pembelajaran.

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

membantu siswa menemukan konsep, (b)LKS yang membantu siswa menerapkan

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

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

yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum (Rohman dan Sofyan, 2013). Sedang-

kan menurut Sudjana (Djamarah dan Zain, 2000), fungsi LKS adalah :

1. Sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif.

2. Sebagai alat bantu untuk melengkapi proses belajar mengajar supaya lebih

menarik perhatian siswa.

3. Untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam

menangkap pengertian pengertian yang diberikan guru.

4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengar-

kan uraian guru tetapi lebih aktif dalam pembelajaran.

5. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkesinambungan pada siswa.
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6. Untuk mempertinggi mutu belajar mengajar, karena hasil belajar yang dicapai

siswa akan tahan lama, sehingga pelajaran mempunyai nilai tinggi.

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

1. Sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif.

2. Sebagai alat bantu untuk melengkapi proses belajar mengajar supaya lebih me-

narik perhatian siswa.

3. Untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam me-

nangkap pengertian-pengertian yang diberikan guru.

4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengar-

kan uraian guru, tetapi lebih aktif dalam pembelajaran.

Dari beberapa penjelasan fungsi dan manfaat LKS diatas, maka dapat disimpulkan

bahwa tujuan penggunaan LKS yakni sebagai alat bantu guru dalam proses pem-

belajaran untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan menarik, serta

meningkatkan keaktifan siswa dan membantu siswa memahami konsep yang di-

ajarkan guru.

D. Keterampilan Proses Sains

Salah satu keterampilan yang perlu diasah oleh guru dalam pembelajaran sains

adalah keterampilan proses sains (KPS). Menurut Tim penyusun (2014) pengertian

KPS syaitu, seperangkat keterampilan yang digunakan para ilmuwan dalam me-

lakukan penyelidikan ilmiah. Keterampilan yang dilatihkan ini dikenal dengan ke-

terampilan proses IPA. Menurut Semiawan (1992), KPS merupakan keterampilan

fisik dan mental terkait dengan kemampuan-kemampuan yang mendasar yang di-
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miliki, dikuasai dan diaplikasikan dengan suatu kegiatan ilmiah, sehingga para

ilmuwan dapat menemukan sesuatu yang baru.

KPS didefinisikan sebagai adaptasi dari keterampilan yang digunakan oleh ilmu-

wan untuk menyusun pengetahuan, memikirkan masalah dan membuat kesimpulan

(Karsli dkk., 2009). KPS perlu dilatihkan agar seseorang dapat mendefinisikan

masalah yang ada disekitar mereka, untuk mengamati, menganalisis, berhipotesis,

bereksperimen, menyimpulkan, mengeneralisasi, dan menghubungkan informasi

yang mereka miliki dengan keterampilan yang diperlukan (Harlen, 1999).

Berdasarkan penjelasan diatas tentang KPS, maka dapat disimpulkan bahwa KPS

adalah seperangkat keterampilan yang digunakan oleh ilmuwan yang diaplikasi-

kan untuk suatu kegiatan ilmiah seperti mengamati, menganalisis, berhipotesis,

bereksperiment, menyimpilkan, dan menghubungkan informasi-informasi yang

diperoleh, sehingga diperoleh suatu pengetahuan baru.

Menurut Funk (dalam Dimyati, 2002), jenis-jenis keterampilan dalam keterampil-

an proses yaitu

Ada berbagai keterampilan dalam keterampilan proses, keterampilan-keterampil-
an tersebut terdiri dari keterampilan-keterampilan dasar (basic skills) dan ke-
terampilan-keterampilan terintegrasi (integrated skills). Keterampilan-ke-
terampilan dasar terdiri dari enam keterampilan, yakni mengobsevasi, meng-
klarifikasi, mendeskripsi, mengukur, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan.
Sedangkan keterampilan-keterampilan terintegrasi terdiri dari: mengidentifikasi
variabel, membuat tabulasi, menyajikan data dalam bentuk grafik, membuat
gambar hubungan antar-variabel, mengumpulkan dan mengolah data, meng-
analisa penelitian, menyusun hipotesis, mendefinisikan variabel secara
operasional, merancang penelitian, dan melaksanakan penelitian.

Funk (dalamTrianto, 2010) mengemukakan KPS tingkat dasar dapat dijelaskan

sebagai berikut:
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1. Observasi, artinya siswa mampu menggunakan semua indera (penglihatan, pem-

bau, pendengaran, pengecap, dan peraba) untuk mengamati, mengidentifikasi,

dan menamai sifat benda dan kejadian secara teliti dari hasil pengamatan.

2. Klasifikasi, artinya siswa mampu menentukan perbedaan, mengkontraskan ciri-

ciri, mencari kesamaan, membandingkan dan menentukan dasar penggolongan

terhadap suatu obyek.

3. Meramalkan, artinya siswa mampu memperkirakan berdasarkan pada data hasil

pengamatan yang reliabel. Apabila siswa dapat menggunakan pola-pola hasil

pengamatannya untuk mengemukakan apa yang mungkin terjadi pada keadaan

yang belum diamatinya, maka siswa tersebut telah mempunyai kemampuan

proses meramalkan.

4. Berkomunikasi, artinya siswa mampu memberikan/menggambarkan data empiris

hasil percobaan atau pengamatan dengan tabel, menyusun dan menyampaikan

laporan secara sistematis, menjelaskan hasil percobaan, membaca tabel, men-

diskusikan hasil kegiatan suatu masalah atau suatu peristiwa.

5. Inferensi, artinya siswa mampu membuat suatu kesimpulan tentang suatu benda

atau fenomena setelah mengumpulkan, menginterpretasi data dan informasi.

American Association for the Advancement of Science dalam Permendikbud (2014)

mengklasifikasikannya menjadi keterampilan proses dasar dan keterampil-an proses

terpadu. Keterampilan proses perlu dikembangkan melalui pengalaman secara

langsung sebagai pengalaman pembelajaran. Melalui berbagai pengalaman

langsung, siswa lebih menghayati proses atau kegiatan yang sedang dilakukan.

Tabel.2 menyajikan indikator KPS beserta sub indikatornya.

Tabel 2. Indikator KPS beserta sub indikatornya.
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No Indikator Sub Indikator KPS
1 Mengamati a. Menggunakan sebanyak mungkin alat indera

b. Mengumpulkan/menggunakan fakta yang relevan
2 Merumuskan

hipotesis
a. Mengetahui bahwa ada lebih dari satu kemungkinan penjelasan

dari suatu kejadian
b. Menyadari bahwa suatu penjelasan perlu diuji kebenarannya

dengan memperoleh bukti lebih banyak atau melakukan cara
pemecahan masalah.

3 Menentukan
variabel

a. Mendefinisikan semua variabel jika digunakan dalam percobaan

4 Merancang
percobaan

a. Menentukan alat dan bahan yang diperlukan dalam suatu
penyelidikan

b. Menentukan apa yang akan diamati, diukur dan ditulis
c. Menentukan cara dan langkah kerja yang mengarah pada

pencapaian kebenaran ilmiah
5 Melakukan

percobaan
a. Melakukan kegiatan percobaan sesuai dengan prosedur

percobaan
6 Mengukur a. 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.

b. Mendemontrasikan perubahan suatu satuan pengukuran ke
satuan pengukuran lain.

7 Menginterpretasikan
data

a. Menghubukan hasil pengamatan terhadap obyek untuk menarik
kesimpulan, menemukan pola atau keteraturan yang dituliskan
(misalkan dalam tabel) suatu fenomena alam

8 Mengklasifikasi a. Mencatat setiap pengamatan secara terpisah
b. Mencari perbedaan, persamaan
c. Mengontraskan ciri-ciri
d. Membandingkan
e. Mencari dasar pengelompokkan atau penggolongan

9 Memprediksi a. Membuat ramalan tentang segala hal berdasarkan perkiraan pada
pola atau kecenderungan tertentu, atau hubungan antara fakta,
konsep, dan prinsip dalam ilmu pengetahuan.

10 Menyimpulkan a. Membuat suatu kesimpulan tentang suatu benda atau fenomena
setelah mengumpulkan, menginterpretasi data dan informasi.

11 Berkomunikasi a. Mengubah bentuk penyajian
b. Menggambarkan data empiris hasil percobaan atau pengamatan

dengan grafik atau tabel atau diagram
c. Menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis
d. Membaca grafik atau tabel atau diagram
e. Mendiskusikan hasil kegiatan mengenai masalah atau peristiwa

(Dimyanti dan Mudjiono, 2015; Tim Penyusun, 2014)

E. Gender

Salah satu topik yang menjadi bahasan dan penelitian dalam dunia pendidikan

adalah masalah kemajemukan siswa di sekolah. Perbedaan-perbedaan pada diri

siswa harus diakui dalam dunia pendidikan, terutama selama proses pembelajaran.
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Perbedaan yang cukup tampak terutama di sekolah umum adalah perbedaan

Gender. Gender menurut Narwoko dan Yuryanto (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. Perbedaan gender merupakan satu dari berbagai macam per-

bedaan yang ada di dalam kelas. Siswa laki-laki dan perempuan memiliki per-

bedaan dalam beberapa hal. Elliott dalam Pambudiono,dkk. (2013) telah meng-

ungkapkan beberapa perbedaan siswa ditinjau dari perbedaan gender. Perbedaan

yang tampak jelas adalah perbedaan secara fisik. Anak laki-laki biasanya memiliki

fisik yang lebih besar dan kuat meskipun hampir semua anak perempuan matang

lebih cepat daripada anak laki-laki. Anak laki-laki juga dinyatakan lebih unggul

dalam hal keterampilan spasial daripada anak perempuan. Meskipun demikian,

anak laki-laki sering mengalami masalah dalam hal berbahasa, sehingga anak

perempuan dinyatakan lebih unggul dalam hal kemampuan verbal. Perbedaan

gender ini tampaknya juga berpengaruh pada besarnya motivasi siswa untuk ber-

prestasi. Hal tersebut karena adanya anggapan bahwa anak laki-laki lebih unggul

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

pada tugas-tugas yang lebih feminim seperti seni dan musik. Perbedaan berikutnya

yaitu tingkat agresivitasnya, anak laki-laki cenderung akan lebih agresif daripada

akan perempuan (Wahyudi,2015).
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Perbedaan-perbedaan ditinjau dari perbedaan gender tersebut tampaknya berkaitan

dengan kemampuan berpikir dan pencapaian hasil belajar siswa. Terkait dengan

perbedaan gender, proses berpikir dan kemampuan berpikir antara laki-laki dan

perempuan diperkirakan memiliki perbedaan. Beberapa kajian telah menjelaskan

terkait perbedaan tersebut. Dengan demikian, pengembangan kemampuan berpikir

siswa di sekolah perlu memperhatikan aspek perbedaan jender. Hal tersebut di-

lakukan karena mengembangkan kemampuan berpikir siswa di sekolah merupakan

hal yang penting. Kemampuan berpikir yang baik diperlukan oleh siswa seumur

hidup, terutama untuk memecahkan persoalan (Pambudiono, dkk. 2013).

F. Hasil Penelitian yang Relevan

Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang

dilakukan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Musaropah (2014) mengenai LKS berbasis

pendekatan ilmiah, menunjukkan bahwa LKS berbasis pendekatan ilmiah

dapat meningkatkan hasil belajar dan dapat membantu mengembangkan

keterampilan ilmiah siswa pada sub tema gaya dan gerak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abungu, dkk. (2014) bertujuan untuk mem-

bandingkan efek dari strategi pembelajaran proses sains keterampilan (SPSTS)

pada anak laki-laki dan prestasi anak perempuan dalam kimia. Penelitian ini

menggunakan metode pnelitian quasi eksperimental. Instrumen penelitian yang

digunakan adalah soal pretes dan postes. Hasil yang diperoleh menunjukkan

bahwa hasil belajar kimia yang diperoleh siswa laki-laki secara signifikan lebih

tinggi dibandingkan dengan siswa perempuan.
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G. Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pikir ini peneliti akan mendeskripsikan sebuah kerangka pemikiran

agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan penelitian

yang sesuai dengan prosedur penelitian Pada penelitian ini akan diuji efektivitas

pembelajaran menggunakan LKS berbasis pendekatan saintifik di SMA Negeri 13

Bandar Lampung untuk meningkatkan KPS ditinjau dari gender pada materi laju

reaksi. Sampel pada penelitia ini adalah XI IPA 2 sebagai kelas kontrol dan XI IPA

3 sebagai kelas eksperimen, dimana dalam proses pembelajaran siswa kelas kontrol

akan menggunakan LKS konvensional dan siswa kelas eksperimen menggunakan

LKS berbasis pendekatan saintifik.

LKS berbasis pendekatan saintifik memberikan lima tahapan pembelajaran yang

dimulai dari tahap mengamati ( observing ), menanya (questioning ), mencoba

(experimenting), menalar (associating), dan mengomunikasikan (communicating).

Stiap tahapn yang dilalui siswa dapat melatihkan KPS, sehingga diharapkan siswa

kelas eksperimen memiliki KPS lebih tinggi dari pada siswa kelas kontrol.

Pada proses pembelajaran siswa laki-laki dan perempuan dikelompokkan secara

heterogen. Dalam proses pembelajaran siswa tuntut untuk bekerjasama antar

kelompok, sehingga antar siswa laki-laki maupun  perempuan dapat bekerja sama

dan saling berdiskusi. Berdasarkan hal tersebut diharapkan siswa laki-laki dan

perempuan yang menggunakan  LKS berbasis pendekatan saintifik mengalami

peningkatan KPS.

Langkah awal pembelajaran menggunakan LKS pendekatan saintifik adalah meng-

amati, siswa diberi fenomenayang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti
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gambar kompor gas, dimana pada kompor gas terdapat tombol yang berfungsi

untuk jumlah gas LPG yang dikeluarkan. Pada tahap ini, siswa diharapkan memacu

rasa ingin tahu siswa dengan adanya fenomena yang berkaitan dengan kehidupan

sehari-hari siswa. Selanjutnya tahap menanya, siswa akan menemukan hal-hal yang

kurang dipahami. Siswa dapat mengemukakan pertanyaan pada tahap ini.

Tahap selanjutnya adalah tahap mencoba, pada tahap ini siswa merancang percoba-

an, melakukan percobaan dan pengumpulan data percobaan faktor-faktor yang

mempengaruhi laju reaksi dan teori tumbukan. Setalah mengumpulkan data, siswa

melakukan pemrosesan data atau informasi. Pada tahap menalar, siswa mengaitan

satu informasi dengan informasi yang lainnya. Siswa mengambilkan berbagai ke-

simpulan dari keterkaitan informasi tersebut. Pada tahap ini guru membimbing

siswa dalam mengolah data yang telah dikumpulkan tadi. Siswa berdiskusi dengan

kelompoknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKS.

Tahap selanjutnya adalah tahap mengkomunikasikan, siswa dari perwakilan ke-

lompok mempresentasikan hasil jawaban diskusi pada setiap pertemuan di depan

kelas. Siswa dari perwakilan kelompok lain menanggapi hasil dari diskusi ke-

lompok yang mempresentasikan. Selanjutnya siswa menyimpulkan hasil pem-

belajaran yang berlangsung. Setiap siswa laki-laki maupun perempuan memiliki

kesempatan yang sama untuk melakukan setiap tahapan pembelajaran mengguna-

kan LKS berbasis pendekatan saintifik. Berdasarkan uraian dan langkah-langkah

diatas, pembelajaran menggunakan LKS berbasis pendekatan saintifik akan dapat

meningkatkan KPS pada materi laju reaksi ditinjau dari gender.
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H. Anggapan Dasar

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah:

1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi yang dibelajarkan sama.

2. Perbedaan peningkatan KPS pada kelas kontrol dan eksperiment terjadi karena

perbedaan perlakuan dalam proses pembelajaran.

3. Faktor lain yang mempengaruhi peningkatan KPS siswa pada kedua kelas

yaitu gender.

4. Faktor-faktor lain diluar perlakuan yang mempengaruhi peningkatan ke-

terampilan proses sains siswa pada kedua kelas diabaikan.

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat interaksi antara penggunaan LKS berbasis pendekatan saintifik

dengan gender terhadap KPS siswa dalam mempelajari materi laju reaksi.

2. LKS berbasis pendekatan saintifik efektif dalam meningkatkan KPS siswa pada

materi laju reaksi.

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

pendekatan saintifik secara signifikan lebih tinggi daripada siswa laki-laki pada

pembelajaran menggunakan LKS konvensional pada materi laju reaksi.

4. KPS siswa perempuan pada pembelajaran yang menggunakan LKS berbasis

pendekatan saintifik secara signifikan lebih tinggi daripada siswa perempuan

pada pembelajaran menggunakan LKS konvensional pada materi laju reaksi.

5. KPS laki-laki secara signifikan lebih tinggi daripada perempuan pada pem-

belajaran menggunakan LKS berbasis pendekatan saintifik materi laju reaksi.



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Sampel dan Populasi Penelitian

Salah satu langkah yang harus dilakukan oleh peneliti sebelum mengumpulkan data

adalah menentukan subyek penelitian. Pada penelitian ini, populasi penelitiannya,

yaitu siswa kelas XI IPA SMAN 13 Bandar Lampung tahun ajaran 2016/2017.

Terdapat empat kelas dengan jumlah siswa pda masing-masing kelas yaitu XI IPA1

berjumlah 36 siswa, XI IPA 2 berjumlah 40, kelas XI IPA 3 berjumlah 36, dan

kelas XI IPA 4 berjumlah 38.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik purposif sampling, yaitu

teknik pengambilan sampel berdasarkan pengetahuan sebelumnya tentang populasi

dan tujuan khusus dari penelitian, investigator menggunakan pertimbangan per-

sonal untuk menyeleksi suatu sampel (Fraenkel, dkk, 2012). Pada pelaksanaannya,

guru kimia memberikan masukan dan informasi mengenai karakteristik siswa kelas

XI IPA SMA Negeri 13 Bandar Lampung untuk menentukan sampel penelitian, dan

terpilih kelas XI IPA 2 dan XI IPA 3 sebagai sampel penelitian. Penentuan kelas

kontrol dan eksperiment dilakukan dengan cara diundi, diperoleh kelas XI IPA3 se-

bagai kelas eksperimen menggunakan LKS berbasis pendekatan saintifik, sedang-

kan kelas XI IPA 2 sebagai kelas control menggunakan LKS konvensional. Berikut

ini jumlah siswa pada sampel penelitian berdasarkan gender:
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Tabel 4.Jumlah Siswa Berdasarkan Gender

Gender Kelas XI IPA 2 Kelas XI IPA 3
Laki-laki 9 siswa 11 siswa
Perempuan 31 siswa 26 siswa
Jumlah 40Siswa 37 siswa

B. Jenis dan Sumber Data

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

dukung. Adapun data utama yaitu: data nilai pretes dan postes kelas eksperimen

dan kelas kontrol dan data pendukung berupa data sikap siswa. Kedua jenis data

bersumber dari seluruh siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol.

C. Metode dan Desain Penelitian

Metode penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan rancangan desain faktorial

2x2. Desain ini merupakan modifikasi dari posttest-only control group atau pretest-

posttest control group designs yang memperbolehkan penyelidikan variabel-

variabel independen tambahan (Fraenkel,dkk.,2012). Terdapat dua faktor yang ter-

libat dalam desain faktorial 2x2 ini, yaitu pembelajaran dengan menggunakan LKS

dan gender siswa. Faktor pembelajaran terdiri dari dua kategori yaitu pembelajaran

menggunakan LKS berbasis pendekatan saintifik dan LKS konvensional, sedang-

kan faktor gender siswa yaitu siswa laki-laki dan siswa perempuan. Desain fatorial

2x2 pada penelitian ini seperti pada Tabel 4 berikut

Tabel 4. Desain faktorial 2x2

Variabel Bebas (A)

Variabel Moderat (B)

Pembelajaran

LKS berbasis pendekatan saintifik
(A1)

LKS konvensional
(A2)

Gender
Laki-laki (B1) A1B1 A2B1

Perempuan (B2) A1B2 A2B2
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(Wahyudi, 2015).
Keterangan :
A1B1 = KPS siswa laki-laki pada pembelajaran menggunakan LKS berbasis

pendekatan saintifik .
A1B2 = KPS siswa perempuan pada pembelajaran menggunakan LKS berbasis

pendekatan saiktifik.
A2B1 = KPS siswa laki-laki pada pembelajaran menggunakan LKS konvensional.
A2B2 = KPS siswa perempuan pada pembelajaran menggunakan LKS

konvensional.

Tabel 3 merupakan desain faktorial penelitian untuk melihat pengaruh penggunaan

LKS berbasis pendekatan saintifik dan gender terhadap KPS siswa pada materi laju

reaksi. Kelas eksperiment dengan menggunakan LKS berbasis pendekatan saintifik

(A1) dan kelas kontrol menggunakan LKS konvensional(A2). Perbedaan gender

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

D. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdapat empat variabel yang terdiri dari variabel bebas, variabel

terikat, varibel kontrol, dan variabel moderator. Variabel bebas pada penelitian ini

adalah LKS yang digunakan, yaitu LKS berbasis pendekatan saintifik dan LKS

konvensional. Variabel terikat pada penelitian ini adalah adalah KPS siswa pada

materi laju reaksi. Variabel kontrol untuk penelitian ini yaitu kurikulum, materi

yang dipelajari yaitu laju reaksi, dan guru. Variabel moderator pada penelitian ini

adalah gender siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol.

E. Instrumen Penetitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis KI-KD,

analisis konsep, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja

Siswa (LKS) kimia yang berbasis pendekatan saintifik pada materi laju, LKS yang
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digunakan merupakan LKS hasil pengembangan dari peneliti sebelumnya yaitu

Subainar (2013) dan Santika (2013). LKS tersebut terdiri dari empat LKS faktor-

faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan dua LKS teori tumbukan, tes tertulis

berupa soal pretes dan postes yang terdiri dari 10 soal pilihan jamak dan 3 soal

uraian. Tes tertulis yang digunakan merupakan hasil modifikasi dari Prasdiantika

(2013)

F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Prosedur penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah

1. Peneliti melakukan observasi lapangan yang akan menghasilkan informasi

untuk menentukan populasi peelitian.

2. Menyusun instrumen penelitian yang akan menghasilkan instrumen penelitian

(RPP, LKS, soal tes KPS, lembar observasi aktivitas dan kinerja siswa)

3. Peneliti menentukan sampel (kelas kontrol dan eksperimen) untuk kemudian

diberikan soal pretes KPS..

4. Selanjutnya, kedua sampel diberikan perlakuan, dengan kelas eksperimen

diberikan pembelajaran menggunakan LKS berbasis pendekatan saintifik,

sedangkan kelas kontrol diberikan pembelajaran menggunakan

LKSnkonvensional pada materi laju reaksi.

5. Kelas eksperimen juga akan diadakan penilaian terhadap sikap siswa saat

melakukan proses pembelajaran.  Sehingga akan diperoleh hasil data sikap

siswa dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas.

6. Dilakukan postes setelah usai pembelajaran, yang akan menghasilkan nilai

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

suatu kesimpulan dalam penelitian ini.

Prosedur pelaksanaan penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Prosedur pelaksanaan penelitian

Postes Nilai postes
siswa

Analisis Data

Kesimpulan

Penilaian sikap
siswa

Hasil:

Data sikap siswa

Kelas Eksperimen
(Pembelajaran
menggunakan LKS
berbasis pendekatan
saintifik)

Kelas kontrol
(Pembelajaran
menggunakan
LKS
konvensional)

Perlakuan

Pretes Nilai pretes
siswa

Dilakukan
uji kesamaan
untuk
mengatahui
KPS awal
siswa

1. Melakukan
observasi
lapangan

2. Menyusun
instrumen
penelitian

Hasil:
1. Informasi mengenai

populasi
2. Instrumen penelitian

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

Persiapan

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

G. Analisis Data

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

dikumpulkan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan rumusan

masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis yang telah dibuat.

1. Perhitungan Nilai Siswa

Nilai pretes dan postes pada penilaian memperoleh dan menyajikan data serta

menganalisis data dirumuskan sebagai berikut:

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

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

lanjutnya digunakan pengujian hipotesis.

2. Perhitungan nilai sikap ilmiah siswa

Pengumpulan data sikap ilmiah siswa dilakukan dengan menggunakan lembar

observasi sikap ilmiah. Data diperoleh dengan mengadakan pengamatan secara

langsung terhadap sikap siswa selama kegiatan pembelajaran dan memberikan

skor pada setiap aspek sikap ilmiah yang dipenuhi siswa selama proses pem-

belajaran berlansung, sesuai dengan pedoman penskoran yang terdapat pada

lampiran 9. Kemudian skor yang diperoleh diubah menjadi nilai sikap ilmiah

siswa dengan rumus berikut:
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Nilai sikap ilmiah = ............................... (2)

Setelah diperoleh nilai sikap ilmiah masing-masing siswa kemudian dihitung

nilai rata-rata sikap ilmiah, dengan rumus sebagai berikut:

Nilai rata-rata sikap = ...................................................... (3)

3. Perhitungan n-gain

Peningkatan KPS siswa ditunjukkan oleh skor yang diperoleh siswa dalam tes (pre-

tes dan postes). Peningkatan KPS ditunjukkan melalui nilai n-gain, yaitu selisih

antara nilai postes dan nilai pretes. Perhitung n-gain yang pertama dilakukan adalah

menghitung n-gain masing-masing siswa, menggunakan rumus dibawah ini. Per-

hitungan nilai n-gain dilakukan dengan menggunakan rumus yang dikemukakan

oleh Hake (1998)

n-gain = ................................................................... (4)

Setelah diperoleh nilai n-gain masing-masing siswa kemudian dihitung nilai

rata-rata n-gain, dengan rumus sebagai berikut:

Nilai rata-rata n-gain = ............................................................. (5)

Peningkatan n-gainnya dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Klasifikasi peningkatan n-gain

Nilai Gain (g) Keterangan
0,7 Tinggi

0,3-0,7 Sedang
<0,3 Rendah
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3. Uji kesamaan dua rata-rata

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

siswa dalam KPS di kelas eksperimen tidak berbeda secara signifikan dengan

kemampuan awal siswa dalam KPS di kelas kontrol.

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah:

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

nilai pretes KPS siswa di kelas kontrol pada materi laju reaksi.

H0 : µ1x = µ2x

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

rata-rata nilai pretes KPS siswa di kelas kontrol pada materi laju reaksi.

H1 : µ1x ≠ µ2x

Keterangan:
µ1 = Rata-rata nilai pretes (x) pada materi laju reaksi di kelas eksperimen.
µ2 = Rata-rata nilai pretes (x) pada materi laju reaksi di kelas kontrol.
X = KPS siswa.

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

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

eksperiment dan kelas kontrol.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sampel penelitian berasal dari populasi

berdistribusi normal atau tidak dan untuk menentukan uji selanjutnya mengguna-

kan statistik parametrik atau non parametrik.

Hipotesis untuk uji normalitas:
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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 :

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

Keterangan : = uji Chi-kuadrat
fo = frekuensi observasi
fe = frekuensi harapan

Data akan berdistribusi normal terima H0 jika χ2
hitung χ2

tabeldengan taraf signifikan

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

2) Uji Homogenitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui sampel yang dibandingkan memiliki nilai

rata-rata dan varians sama (homogen).

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 .......................................................... (7)

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

Dengan kriteria uji adalah terima jika pada taraf signifikan

5% (Sudjana, 2005).

3) Uji kesamaan dua rata-rata
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Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan diketahui bahwa salah satu sampel ber-

asal dari populasi tidak berdistribusi normal yaitu kelas eksperiment dan kedua

kelas penelitian memiliki varians yang homogen, maka uji kesamaaan dua rata-

rata menggunakan uji statistik nonparametrik, yaitu uji Mann Whitney U (uji U)

dengan menggunakan rumus sebagai berikut

U1 = n1n2+ .................................................................................. (8)

U2 = n1n2+ .................................................................................. (9)

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

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

pengujian. Sampel yang digunakan lebih dari 20 (n>20), baik itu n1 atau n2, dan

terdapat peringkat yang sama, maka digunakan rumus berikut

........................................................... (10)

Keterangan: t = banyaknya rangking yang sama dalam satu peringkat

Kriteria pengujian untuk sampel besar (n>20) yaitu tolak H0 jika Zhitung Ztabel.

(Daniel dalam Astuti, 2011).

4. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menentukan taraf signifikan diterima atau ditolak-

nya hipotesis yang telah dirumuskan pada bab dua. Pengujian hipotesis penelitian
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji ANOVA dua jalur dan uji perbedaan

(uji t). Pengujian hipotesis tersebut dilakukan setelah melakukan uji prasyarat

analisis berupa uji normalitas dan uji homogenitas data. Uji normalitas dilakukan

seperti rumus 3 yang telah dijabarkan pada uji kesamaan dua rata-rata dengan

kriteria uji dan hipotesis yang sama. Setelah uji normalitas dilakukan kemudian

menguji homogenitas data kelas eksperimen dan kontrol. Uji homogenitas di-

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

dengan kriteria uji dan hipotesis yang sama.

1) Uji Hipotesis 1 dan Hipotesis 2

Uji hipotesis 1 dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya interaksi antara pem-

belajaran menggunakan LKS dengan gender terhadap KPS siswa pada materi laju

reaksi. Uji hipotesis 2 dilakukan untuk mengetahui efektivitas LKS berbasis

pendekatan saintifik dalam meningkatkan KPS siswa pada materi laju reaksi.

Sebelum menguji hipotesis 1 dilakukan terlebih dahulu dilakukan uji normalitas

dan homogenitas terhadap nilai rata-rata n-gain KPS siswa di kelas kontrol dan

kelas eksperimen. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa data berasal

dari sampel yang berdistribusi normal dan homogen, maka untuk menguji hipotesis

1 dan 2 di-lakukan dengan uji ANOVA dua jalur menggunakan SPSS 16.0 foe

windows Berikut ini rumus hipotesis untuk uji 1 adalah

Hipotesis 1

H0 : Tidak ada interaksi yang signifikan antara penggunaan LKS berbasis

pendekatan saintifik dengan gender terhadap KPS siswa pada materi laju

reaksi.
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H0 : A * B = 0

H1 : Ada interaksi yang signifikan antara pemberian perlakun LKS berbasis

pendekatan saintifik dengan gender terhadap KPS siswa pada materi laju

reaksi.

H1 : A * B

Keterangan
A = LKS berbasis pendekatan saintifik
B = gender siswa .

Hipotesis 2

Berikut ini rumus untuk hipotesis 2 yaitu

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

pendekatan saintifik lebih rendah atau sama dengan KPS siswa dengan pem-

belajaran LKS konvensional pada materi laju reaksi.

H0 : A1 A2

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

pendekatan saintifik secara signifikan lebih tinggi daripada KPS siswa dengan

pembelajaran LKS konvensional pada materi laju reaksi.

H1 : A1 A2

Kriteria uji untuk uji ANOVA dua jalur yaitu terima H0 jika sig>0,05.

2) Uji Hipotesis 3

Uji hipotesis 3 dilakukan untuk mengetahui KPS siswa laki-laki pada pembelajar-

an yang menggunakan LKS berbasis pendekatan saintifik dengan siswa laki-laki

pada pembelajaran menggunakan LKS konvensional. Sebelum uji hipotesis 3, di-
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lakukan terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan homogenitas terhadap n-gain

KPS siswa laki-laki di kelas kontrol dan kelas eksperimen. Berdasarkan data yang

diperoleh diketahui bahwa data berasal dari sampel yang berdistribusi normal,

sehingga uji yang dilakukan untuk hipotesis 3 adalah uji parametrik yaitu uji t.

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 pada materi laju reaksi.

H0 : µA1B1 ≤ µA2B1

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

berbasis pendekatan saintifik secara signifikan lebih tinggi daripada siswa laki-

laki dalam pembelajaran menggunakan LKS konvensional pada materi laju

reksi.

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 .

Kriteria ujinya yaitu terima H0 jika  thitung< ttabel dengan taraf signifikan 5% dan

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

3) Uji Hipotesis 4

Uji hipotesis 4 dilakukan untuk mengetahui KPS siswa perempuan kelas kontrol

dan kelas eksperimen. Sebelum pengujian hipotesis 4, terlebih dahulu dilakukan uji
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normalitas dan homogenitas terhadap n-gain KPS siswa. Berdasarkan data yang di-

peroleh diketahui bahwa data berasal dari sampel yang berdistribusi normal, se-

hingga uji yang dilakukan untuk hipotesis 3 adalah uji parametrik yaitu uji t.

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 secara signifikan lebih tinggi daripada siswa

perempuan dalam pembelajaran menggunakan LKS konvensional .

H1 : µA1B1 ˃ µA2B1

Keterangan
µA1B1 = Rata-rata n-gain KPS siswa perempuan pada pembelajaran mengguna-

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

kan LKS konvensional .

Kriteria ujinya yaitu terima H0 jika  thitung< ttabel dengan taraf signifikan 5% dan

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

4) Uji Hipotesis 5

Uji hipotesis 5 dilakukan untuk mengetahui KPS siswa laki-laki dan perempuan

pada pembelajaran yang menggunakan LKS berbasis pendekatan saintifik. Sebelum

pengujian hipotesis 5, dilakukan terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan

homogenitas terhadap n-gain KPS siswa laki-laki dan perempuan kelas eksperimen.

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa data berasal dari sampel yang
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berdistribusi normal, sehingga uji yang dilakukan untuk hipotesis 5 adalah uji

parametrik yaitu uji t.

Hipotesis 5

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

pada pembelajaran menggunakan LKS berbasis pendekatan saintifik pada

materi laju reaksi.

H0 : µA1B1 ≤ µA2B1

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

siswa perempuan pada pembelajaran menggunakan LKS berbasis pendekatan

saintifik pada materi laju reaksi.

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.

Kriteria ujinya yaitu terima H0 jika  thitung< ttabel dengan taraf signifikan 5% dan

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

a. Uji t (uji perbedaan)

Pengujian hipotesis 3,4 dan 5 dilakukan dengan uji-t.Uji statistik ini sangatlah ber-

gantung pada uji prasyarat yaitu uji normalitas dan homogenitas data, kedua uji

prasyarat tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan homogen,

sehingga uji perbedaan dilakukan dengan uji t dengan rumus yang mengacu pada

Sudjana (2005) sebagai berikut :



38

dengan ......................................... (11)

Keterangan:
t hitung = Koefisien t

1 =  Mean  kelas eksperimen

2 = Mean  kelas kontrol
2
1s = Varians kelas eksperimen
2
2s = Varians kelas kontrol
2s = Varians kedua kelas

1n = Jumlah sampel kelas eksperimen

2n = Jumlah sampel kelas kontrol

Kriteria pengujian tolak Ho jika thitung> ttabel. Mencari harga t tabel pada tabel

distribusi tdengan level signifikan 5% dan 2-nndk 21  untuk 2
2

2
1   ,

kemudian membandingkan harga t hitung dengan t tabel dan menarik kesimpulan.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian dapat disimpulkan

secara umum bahwa LKS berbasis pendekatan saintifik efektif dalam meningkat-

kan KPS siswa pada materi laju reaksi ditinjau dari gender.

Dideskripsikan pula simpulan berdasarkan pertanyaan penelitian, sebagai berikut

1. Tidak ada interaksi yang signifikan antara penggunaan LKS berbasis pendekat-

an saintifik dengan gender dengan KPS siswa dalam mempelajari laju reaksi

2. LKS berbasis pendekatan saintifik efektif untuk meningkatkan KPS siswa pada

materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan teori tumbukan.

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

saintifik secara signifikasn lebih tinggi daripada siswa laki-laki dalam pem-

belajaran menggunakan LKS konvensional pada materi laju reaksi.

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

dekatan saintifik secara signifikan lebih tinggi daripada siswa perempuan dalam

pembelajaran menggunakan LKS konvensional pada materi laju reaksi.

5. KPS siswa laki-laki lebih secara signfikan lebih tinggi daripada perempuan

pada pembelajaran menggunakan LKS berbasis pendekatan saintifik.
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B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan bahwa

1. Guru perlu management waktu dengan baik pada saat pembelajaran meng-

gunakan LKS berbasis pendekatan saintifik, agar semua tahapan pembelajaran

dengan menggunakan LKS tersebut tercapai sesuai waktu yang ditentukan.

2. Sekolah memiliki laboratorium kimia agar kegiatan percobaan dalam pem-

belajaran menggunakan LKS berbasis pendekatan saintifik berjalan dengan

nyaman dan aman.
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