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ABSTRAK 

 

 

EFEKTIVITAS LEMBAR KERJA SISWA BERBASIS PENDEKATAN 

ILMIAH PADA MATERI ASAM BASA DALAM MENINGKATKAN 

KETERAMPILAN PROSES SAINS DITINJAU DARI  

SIKAP ILMIAH 

 

 

Oleh 

 

NIDDIA RAISA MARTA 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas LKS berbasis pende-

katan ilmiah pada materi asam basa untuk meningkatkan KPS ditinjau dari sikap 

ilmiah siswa.  Desain penelitian ini adalah faktorial 2x2 yang pada dasarnya meru-

pakan modifikasi dari the matching pretest-posttest control group design. Popula-

si dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMA Negeri 15 Bandar-

lampung Tahun Ajaran 2016/2017 yang berjumlah 158 siswa.  Sampel penelitian 

ini adalah kelas XI IPA 2 dan XI IPA 4 yang diambil dengan teknik purposive 

sampling.  Instrumen penelitian berupa soal pretes dan postes untuk mengukur 

KPS siswa dan lembar observasi sikap ilmiah siswa.  Analisis data menggunakan 

analisis statistik ANOVA dua jalur dan uji-t.  Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pembelajaran menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah efektif dalam 

meningkatkan KPS siswa pada materi asam basa.  Tidak terdapat interaksi antara 

pembelajaran menggunakan LKS dengan sikap ilmiah siswa terhadap KPS pada 

materi asam basa.  KPS siswa dengan sikap ilmiah tinggi pada pembelajaran 
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menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah lebih tinggi dibandingkan LKS 

konvensional pada materi asam-basa. KPS siswa dengan sikap ilmiah rendah pada 

pembelajaran menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah lebih tinggi diban-

dingkan LKS konvensional pada materi asam-basa.  KPS siswa dengan sikap 

ilmiah tinggi lebih tinggi dibandingkan siswa dengan sikap ilmiah rendah pada 

pembelajaran menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah pada materi asam-

basa. 

 

Kata Kunci : LKS, pendekatan ilmiah, asam basa, KPS, sikap ilmiah 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara guru, peserta didik, dan 

komponen belajar lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam mempero-

leh, mengingat, dan menggunakan pengetahuan (Hosnan, 2014; Woolfolk, 2009). 

Interaksi yang diharapkan yaitu guru membimbing siswa untuk mengkonstruksi 

pengetahuan secara mandiri. Agar dapat terjadi interaksi antara guru dan siswa 

selama proses pembelajaran, salah satunya dibutuhkan suatu media pembelajaran 

(Krismanto, 2003). Media pembelajaran yang dapat digunakan adalah lembar 

kerja siswa (LKS) (Rohaeti dkk, 2009). LKS berisi pedoman bagi siswa untuk 

melakukan kegiatan yang mencerminkan keterampilan proses agar siswa mem-

peroleh pengetahuan atau keterampilan yang perlu dikuasainya selama proses 

pembelajaran berlangsung (Indrianto, 1998).  Dalam suatu LKS biasanya berisi 

petunjuk, dan tahapan–tahapan untuk menyelesaikan suatu tugas agar memper-

mudah siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (Trianto, 2008). 

Salah satu KD dalam kurikulum 2013 yang dipelajari di kelas XI IPA semester 

genap adalah KD 3.10 yaitu menganalisis sifat larutan berdasakan konsep asam 

basa dan/atau pH larutan dan KD 4.10 yaitu mengajukan ide/gagasan tentang 

penggunaan indikator yang tepat untuk menentukan keasaman asam/basa atau 
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titrasi asam /basa (Tim Penyusun, 2013a).  Untuk mencapai KD tersebut, dalam 

pembelajarannya siswa melakukan pengamatan terhadap fenomena tentang asam 

basa yang terjadi dalam kehidupan yang tersedia dalam LKS. Kemudian dari 

proses pengamatan tersebut diharapkan akan muncul pertanyaan dari siswa 

mengenai fenomena yang telah diamati.  Setelah itu siswa akan diajak untuk men-

coba atau mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya melalui diskusi ataupun 

eksperimen. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dan dihubungkan 

dengan pertanyaan yang diajukan sebelumnya, sehingga  siswa dapat menyimpul-

kan suatu konsep pengetahuan.  Terakhir siswa dituntut untuk menyajikan hasil 

diskusi kelompoknya. Berdasarkan hal tersebut, dapat digunakan tahapan pende-

katan ilmiah selama pembelajaran berlangsung. Tahapan tersebut dimasukkan ke 

dalam LKS sehingga didapatkan LKS berbasis pendekatan ilmiah.  

Langkah pembelajaran dengan pendekatan ilmiah meliputi 5 langkah yaitu 

mengamati (observing), menanya (questioning), mencoba (experimenting), mena-

lar (associating) dan mengomunikasikan (comunicating) (BSNP, 2006).  LKS 

berbasis pendekatan ilmiah dapat menstimulus sikap ilmiah dan keterampilan 

ilmiah siswa sehingga dapat menumbuhkan partisipasi aktif dari siswa selama 

pembelajaran (Wati, 2016).  Hal tersebut dapat membuat siswa mengkonstruksi 

pengetahuan secara mandiri.   

Tahapan atau proses yang dilalui siswa ketika belajar menggunakan LKS berbasis 

pendekatan ilmiah tersebut dapat melatihkan keterampilan proses sains (KPS) 

siswa (Nuriyawan dkk, 2016).  KPS  merupakan keseluruhan keterampilan ilmiah 

yang terarah (baik kognitif maupun psikomotor) yang dapat digunakan untuk 
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menemukan suatu konsep, prinsip atau teori (Nuh, 2010; Eva, 2012). Hal ini di-

dukung oleh penelitian Wati (2016)  dan Aida (2015) yang menunjukkan bahwa 

LKS berbasis pendekatan saintifik dapat meningkatkan KPS siswa. Dengan pem-

belajaran menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah pada materi asam basa, 

KPS siswa akan meningkat. Apabila KPS siswa tinggi diharapkan hasil belajar 

yang diperoleh siswa juga tinggi. 

Faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah faktor internal siswa 

salah satunya adalah sikap ilmiah (Lestari dkk, 2014). Berdasarkan beberapa pe-

nelitian, sikap ilmiah memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pe-

mahaman konsep dan prestasi belajar baik pada aspek kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik (Putra, 2015; Veloo, 2013; Mudalara, 2012). Siswa dengan sikap 

ilmiah tinggi akan memiliki keinginan yang lebih kuat untuk menggali informasi 

terkait suatu permasalahan, sehingga pengetahuan yang didapatkannya akan ber-

tambah (Lestari dkk, 2014).   

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan siswa dengan sikap ilmiah tinggi pada tahap 

mengamati yang terdapat dalam LKS, akan memiliki ketelitian yang lebih tinggi 

dalam melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena dibandingkan siswa 

dengan sikap ilmiah rendah. Begitu juga pada tahapan mencoba, diharapkan siswa 

dengan sikap ilmiah tinggi akan memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi dalam 

mengumpulkan informasi dibandingkan siswa dengan sikap ilmiah rendah. 

Akibatnya, pada saat menganalisis data yang didapatkan, siswa dengan sikap 

ilmiah tinggi dapat dengan mudah menemukan kecenderungan sehingga diperoleh 

kesimpulan  mengenai pengetahuan yang dipelajari. 



4 

 

Dalam skripsi ini akan dideskripsikan efektivitas LKS berbasis pendekatan ilmiah 

pada materi asam basa dalam meningkatkan KPS ditinjau dari sikap ilmiah siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian yang menerapkan LKS ber-

basis pendekatan ilmiah dengan mempertimbangkan sikap ilmiah siswa untuk 

mengetahui pencapaian KPS siswa dengan judul “Efektivitas Lembar Kerja Siswa 

Berbasis Pendekatan Ilmiah pada Materi Asam Basa Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Proses SainsDitinjau dariSikap Ilmiah”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas LKS berbasis pendekatan 

ilmiah pada materi asam basa untuk meningkatkan KPS ditinjau dari sikap ilmiah 

siswa ? 

Rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam pertanyaan penelitian. 

a. Apakah terdapat interaksi antara pembelajaran yang menggunakan LKS 

dengan sikap ilmiah siswa terhadap KPS pada materi asam basa ? 

b. Bagaimana efektivitas LKS berbasis pendekatan ilmiah pada materi asam basa 

untuk meningkatkan KPS ? 

c. BagaimanaKPS siswa dengan sikap ilmiahtinggi pada pembelajaran yang 

menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah dibandingkan dengan pembela-

jaran yang menggunakan LKS konvensional pada materi asam basa ? 

d. BagaimanaKPS siswa dengan sikap ilmiahrendah pada pembelajaran yang 

menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah dibandingkan dengan pembela-

jaran yang menggunakan LKS konvensional pada materi asam basa ? 
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e. Bagaimana KPS siswa dengan sikap ilmiahtinggi dibandingkan dengan KPS 

siswa dengan sikap ilmiahrendahpada pembelajaran yang menggunakan LKS 

berbasis pendekatan ilmiah pada materi asam basa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalahmendeskripsikan efektivitas LKS berbasis pendekatan ilmiah pada materi 

asam basa untuk meningkatkan KPS ditinjau dari sikap ilmiah siswa. 

Tujuan penelitian tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan interaksi antara pembelajaran menggunakan LKS dengan 

sikap ilmiahsiswa terhadap KPS pada materi asam basa.  

2. Mendeskripsikan efektivitas LKS pada materi asam basa berbasis 

pendekatanilmiah untuk meningkatkan KPS. 

3. Mendeskripsikan KPS siswa dengan sikap ilmiahtinggi pada pembelajaran 

yang menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah dibandingkan dengan 

pembelajaran yang menggunakan LKS konvensional pada materi asam basa 

4. Mendeskripsikan KPS siswa dengan sikap ilmiahrendah pada pembelajaran 

yang menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah dibandingkan dengan 

pembelajaran yang menggunakan LKS konvensional pada materi asam basa. 

5. Mendeskripsikan KPS siswa dengan sikap ilmiahtinggi dibandingkan dengan 

KPS siswa dengan sikap ilmiahrendahpada pembelajaran yang menggunakan 

LKS berbasis pendekatan ilmiah pada materi asam basa 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian tentang pengembangan LKS berbasis pendekatan 

ilmiah pada materi asam basa ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1.  Siswa 

 Pembelajaran menggunakan LKSberbasis pendekatan ilmiah pada materi asam 

basa dalam pembelajaran diharapkan dapat membantu dan memudahkan siswa 

memahami dan membangun konsep asam basa, serta melatihKPS siswa. 

2.  Guru 

LKS berbasis pendekatan ilmiah merupakan salah satu alternatif guru dalam 

memilih media pembelajaran untuk meningkatkan KPS siswa. 

3.  Sekolah 

LKS berbasis pendekatan ilmiah merupakan salah satu alternatif untuk mening-

katkan mutu pembelajaran kimia di sekolah. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah : 

1. LKS berbasis pendekatan ilmiah dikatakan efektif meningkatkan KPS siswa 

apabila secara statistik KPS siswa menunjukkan perbedaaan n-gain yang 

signifikan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. 

2. Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah sumber belajar penunjang yang dapat 

meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi kimia yang harus mereka 

kuasai (Senam, 2008). Pada penelitian ini digunakan 2 jenis LKS, yaitu LKS 

berbasis pendekatan ilmiah dan LKS konvensional. 
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3. LKS berbasis pendekatan ilmiah yang digunakan pada penelitian ini adalah 

LKS hasil pengembangan dari Sari (2015) yang memiliki karakteristik sesuai 

dengan kompetensi dan kegiatan dalam LKS berlandaskan tahapan dari 

pendekatan ilmiah. 

4. LKS konvensional yang digunakan pada penelitian ini adalah LKS dari 

sekolah yang berisi rangkuman materi dan soal latihan. 

5. KPSyang diteliti dalam penelitian ini adalah KPS dasar yang meliputi 

keterampilan mengamati, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, 

menyimpulkan, dan mengomunikasikan (Dimyati dan Mudjiono, 2006) 

6. Sikap ilmiah dalam penelitian ini adalah sikap ingin tahu, kerjasama, kritis, 

jujur serta teliti, cermat, dan hati-hati (Dimyati dan Mudjiono, 2006; Kusuma, 

2013; Sipayung, 2016). 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lembar Kerja Siswa 

Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah sumber belajar penunjang yang dapat mening-

katkan pemahaman siswa mengenai materi kimia yang harus mereka kuasai 

(Senam, 2008).  Pada proses kegiatan belajar mengajar, LKS digunakan sebagai 

sarana pembelajaran untuk menuntun siswa dalam menemukan konsepnya sendiri.  

Dengan adanya LKS siswa akan mengeksplorasi keterampilan proses saat pem-

belajaran, serta akan membimbing siswa dalam berpikir secara kritis, analistis, 

dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, serta meng-

aplikasikan materi pembelajaran. 

Menurut Rohaeti (2009), LKS merupakan salah satu sumber belajar yang dapat 

dikembangkan oleh guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran.  LKS 

memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran secara aktif 

dan meningkatkan prestasi siswa.  Pembelajaran menggunakan LKS yang 

dikembangkan sesuai dengan teori konstruktivis dimana siswa berperan aktif lebih 

efektif dibandingkan metode pengajaran tradisional lainnya. LKS yang disusun 

dapat dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan 

pembelajaran yang dihadapi. Menurut Trianto (2010), LKS merupakan panduan 

siswa yang biasa digunakan dalam kegiatan observasi, eksperimen, maupun 
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demonstrasi untuk mempermudah proses penyelidikan atau memecahkan suatu 

permasalahan.  

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

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 mende-

ngarkan 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 

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

Penggunaan media LKS ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam proses 

pembelajaran, menurut Prianto dan Harnoko (1997), manfaat dan tujuan LKS 

antara lain: 

a. Mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar. 

b. Membantu siswa dalam mengembangkan konsep. 

c. Melatih siswa untuk menemukan dan mengembangkan proses belajar 

mengajar. 

d. Membantu guru dalam menyusun pelajaran. 

e. Sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelaja-

ran. 

f. Membantu siswa memperoleh catatan tentang materi yang dipelajarai me-

lalui kegiatan belajar. 

g. Membantu siswa untuk menambah informasi tentang konsep yang dipela-

jari melalui kegiatan belajar secara sistematis. 

Hal seperti ini dikemukakan pula oleh Arsyad (2004) antara lain yaitu : 1) Mem-

perjelas penyajian pesan dan informasi sehingga proses belajar semakin lancar 

dan meningkatkan hasil belajar; 2) Meningkatkan motivasi siswa dengan menga-

rahkan perhatian siswa sehingga memungkinkan siswa belajar sendiri-sendiri 

sesuai kemampuan dan minatnya; 3) Penggunaan media dapat mengatasi keter-

batasan indera, ruang, dan waktu; 4) Siswa akan mendapatkan pengalaman yang 
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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. 

B. Pendekatan Ilmiah 

Pendektan saintifik (ilmiah) adalah pendekatan pembelajaran yang diterapkan 

pada aplikasi pembelajaran kurikulum 2013. Pendekatan ini berbeda dari pende-

katan pembelajaran kurikulum sebelumnya, pada setiap langkah inti proses pem-

belajaran, guru akan melakukan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan 

pendekatan saintifik (Abidin, 2014).Pendekatan ilmiah merupakan proses pembel-

ajaran yang mengedepankan pengalaman personal peserta didik melalui beberapa 

proses mengamati, menanya, mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mem-

bentuk jejaring atau mengomunikasikan (Hosnan, 2014).Pembelajaran santifik 

merupakan pembelajaran yang menuntut siswa berpikir secara sistematis dan 

kritis dalam upaya memecahkan masalah yang penyelesaiannya tidak mudah 

dilihat (Abidin, 2014). 

Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik akan menyentuh 

tiga ranah, yaitu sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psiko-

motor). Dengan proses pembelajaran tersebut maka diharapkan hasil belajar akan 

melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif  melalui 

penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi (Tim Penyusun, 

2014). 
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Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologis) 

yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas“ menerima, menjalankan, meng-

hargai, menghayati, dan mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas 

“ mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. 

Keterampilan diperoleh melalui aktivitas“ mengamati, menanya, mencoba, 

menalar, menyaji, dan mencipta” (Tim Penyusun, 2014). 

 
Gambar 1. Ranah dalam pendekatan ilmiah 

Berdasarkan Peraturan Kementrian Pendidikan dan Budaya No 59 tahun 2014 

mengemukakan bahwa proses pembelajaran dengam pendekatan saintifik terdiri 

atas lima pengalaman belajar pokok yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan.  

Secara umum langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik dapat 

digambarkan 

sebagai berikut: 

 

Gambar 2. Langkah-langkah pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik 
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Kelima pembelajaran pokok tersebut dapat dirinci dalam berbagai kegiatan belajar 

sebagaimana tercantum dalam tabel berikut : 

Tabel 1. Keterkaitan antara langkah pembelajaran dengan kegiatan belajar  

LangkahPembelaj

aran 
Kegiatan Belajar Bentuk Hasil Belajar 

Mengamati 

Membaca, mendengar, 

menyimak, melihat (tanpa atau 

dengan alat) 

perhatian pada waktu mengamati suatu 

objek/membaca suatu tulisan/mendengar 

suatu penjelasan, catatan yang dibuat 

tentang yang diamati, kesabaran, waktu (on 

task) yang digunakan untuk mengamati 

Menanya 

Mengajukan pertanyaan tentang 

informasi yang tidak dipahami 

dari apa yang diamati atau 

pertanyaan untuk mendapatkan 

informasi tambahan tentang apa 

yang diamati(dimulai dari 

pertanyaan faktual sampai ke 

pertanyaan yang bersifat 

hipotetik) 

jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang 

diajukan peserta didik (pertanyaan faktual, 

konseptual, prosedural, dan hipotetik) 

Mengumpulkan 

informasi/ 

eksperimen 

Mengeksplorasi, mencoba, 

berdiskusi, mendemonstrasikan, 

meniru bentuk/gerak, melaku-

kan eksperimen, membaca 

sumber lain selain buku teks, 

mengumpulkan data dari nara 

sumber melalui angket, 

wawancara, dan memodifikasi/ 

menambahi/mengembangkan 

jumlah dan kualitas sumber yang 

dikaji/digunakan, kelengkapan informasi, 

validitas informasi yang dikumpulkan, dan 

instrumen/alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. 

Mengasosiasikan

/ Menalar 

informasi 

mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan, menganalisis data 

dalam bentuk membuat 

kategori, 

mengasosiasi atau 

menghubungkan 

fenomena/informasi yang 

terkaitdalam 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- 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 berbeda 

dari berbagai jenis sumber. 

Mengomunikasi-

kan 

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). 
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C. Keterampilan Proses Sains 

Untuk dapat memahami hakikat sains secara utuh, yakni sains sebagai proses dan 

produk, siswa harus memiliki KPS.KPS merupakan keterampilan-keterampilan 

yang dimiliki oleh para ilmuwan untuk memperoleh dan mengembangkan produk 

sains (Anitah, 2007). Menurut Rustaman (2005), keterampilan proses perlu 

dikembangkan melalui pengalaman-pengalaman langsung sebagai pengalaman 

pembelajaran. Melalui pengalaman langsung seseorang dapat lebih menghayati 

proses atau kegiatan yang sedang dilakukan.Menurut Indrawati dalam Nuh (2010) 

mengemukakan bahwa KPS merupakan keseluruhan keterampilan ilmiah yang 

terarah (baik kognitif maupun psikomotor) yang dapat digunakan untuk 

menemukan suatu konsep atau prinsip atau teori, untuk mengembangkan konsep 

yang telah ada sebelumnya. 

Mempelajari sains dengan menggunakan KPS berarti mempersiapkan ilmuwan di 

masa yang akan datang, yang akan menciptakan literatur-literatur sains sehingga 

memungkinkan siswa untuk menggunakan informasi sains tersebut pada kehidu-

pan sehari-hari (personal, sosial, dan global).  Ketika siswa belajar sains, siswa 

membuat pertanyaan dan menemukan jawaban untuk menjawab pertanyaan. Hal 

ini sebenarnya merupakan kemampuan yang sama, yaitu kemampuan yang digu-

nakan untuk menjawab pertanyaan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. 

Funk dalam Dimyati dan Mudjiono (2006) membagi keterampilan Proses menjadi 

dua kelompok besar yaitu keterampilan dasar dan keterampilan terintegrasi. 

Keterampilan dasar (basic skill) terdiri dari enam keterampilan, yakni: mengamati, 
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mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, mengomunikasikan, dan menyimpul-

kan. Berikut merupakan rincian kegiatan dari masing-masing KPS dasar.  

a. Mengamati 

Kemampuan mengamati merupakan keterampilan paling dasar dalam 

proses dan memperoleh ilmu pengetahuan serta merupakan hal terpenting 

untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan proses yang lain. 

Mengamati memiliki dua sifat yang utama, yakni sifat kualitatif dan sikap 

kuantitatif. Mengamati bersifat kualitatif apabila dalam pelaksanaannya 

hanya menggunakan pancaindra untuk memperoleh informasi. Mengamati 

bersifat kuantitatif apabila dalam pelaksanaannya selain menggunakan 

pancaindra, juga menggunakan peralatan lain yang memberikan informasi 

khusus dan tepat. 

b. Mengklasifikasikan 

Mengklasifikasikan merupakan keterampilan proses untuk memilah berba-

gaiobjek peristiwa berdasarkan sifat-sifat khususnya, sehingga didapatkan 

golongan atau kelompok sejenis dari objek peristiwa yang dimaksud.  

c. Mengukur 

Mengukur dapat diartikan sebagai membandingkan yang diukur dengan 

satuan ukuran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.  

d. Memprediksi 

Memprediksi dapat diartikan sebagai mengantisipasi atau membuat ramal-

an tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu mendatang, berdasarkan 

perkiraan pada pola atau kecenderungan tertentu, atau hubungan antara 

fakta, konsep, dan prinsip dalam ilmu pengetahuan. 

e. Mengomunikasikan 

Mengomunikasikan dapat diartikan sebagai menyampaikan dan memper-

oleh fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk tulisan, 

gambar, gerak, tindakan, atau penampilan misalnya dengan berdiskusi, 

mendeklamasikan, mendramakan, mengungkapkan, melaporkan (dalam 

bentuk lisan, tulisan, gerak, atau penampilan). 

f. Menyimpulkan 

Menyimpulkan dapat diartikan sebagai suatu keterampilan untuk memutus-

kan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta, konsep dan 

prinsip yang diketahui. 

Penggunaan KPS oleh siswa dapat meningkatkan pembelajaran yang permanen, 

yaitu pembelajaran yang dapat diingat dalam waktu yang lama. Pengembangan 

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

buat keputusan, menemukan jawaban dan mengomunikasikan jawaban tersebut. 

KPS tidak hanya mencari keterampilan yang bisa membuat siswa belajar banyak 

informasi mengenai sains, tetapi juga mempelajari keterampilan yang membantu 
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siswa untuk berpikir logis, mengajukan pertanyaan rasional dan mencari jawaban-

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

2011). 

Dimyati dan Mudjiono (2002) memuat alasan mengenai pendekatan KPS yang 

diambil dari pendapat Funk dalam Hartono (2007) sebagai berikut : 

a. Pendekatan KPS dapat mengembangkan hakikat ilmu pengetahuan siswa. 

Siswa terdorong untuk memperoleh ilmu pengetahuan dengan baik karena 

lebih memahami fakta dan konsep ilmu pengetahuan. 

b. Pembelajaran melalui KPS akan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bekerja dengan ilmu pengetahuan, tidak hanya menceritakan, dan 

atau men-dengarkan sejarah ilmu pengetahuan. 

c. KPS dapat digunakan untuk belajar proses dan sekaligus produk ilmu 

pengetahuan. Pendekatan KPS memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertindak sebagai seorang ilmuan ( Dimyati dan Mudjiono, 2002 ). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diutarakan bahwa dengan penerapan pendekatan 

KPS dapat melatih siswa untuk melibatkan kemampuan fisik dan mental-

intelektual siswa.  Hal ini dapat melatih siswa untuk mengembangkan kemampuan 

berfikir dan juga sikap ilmiahnya.  Siswa dapat menemukan dan mengembangkan 

fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan menggunakan KPS ditunjang dengan 

sikap ilmiah yang baik.   

D. Sikap Ilmiah 

Sikap adalah suatu bentuk respon positif (menerima) atau negatif (menolak) ter-

hadap orang, benda, atau keadaan tertentu. Sikap bisa muncul pada diri seseorang 

sebagai suatu tanggapan dari seseorang terhadap orang lain, suatu benda, atau 

terhadap situasi tertentu. 

Menurut Majid (2014) “sikap merupakan sebuah ekspresi dari nilai-nilai atau  
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pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang”Uraian tersebut menyatakan 

bahwa sikap seseorang adalah ekspresi dari nilai dan pandangan hidupnya. Sikap 

seseorang dapat dibentuk melalui proses tertentu, sehingga terjadi perilaku positif 

dalam diri individu tersebut. 

Sikap terbentuk dan berubah sejalan dengan perkembangan individu serta sikap 

merupakan hasil belajar individu melalui interaksi sosial, dengan demikian sikap 

dapat dibentuk dan diubah melalui proses pembelajaran. Pembelajaran mempu-

nyai peranan penting dalam membina sikap seseorang yang harus mampu mengu-

bah sikap negatif menjadi positif dan meningkatkan sikap positif lebih positif.  

Sikap ilmiah (scientific attitude) menurut Harlen (1992) mengandung dua makna, 

yaitu: sikap terhadap IPA (attitude to science) dan sikap yang melekat setelah 

mempelajari IPA (attitude of science). Sikap terhadap IPA (attitude to science) 

dapat berupa perasaan suka atau tidak suka terhadap IPA, sedangkan sikap 

yangmelekat setelah mempelajari IPA (attitude to science) mencakup beberapa 

aspek perilaku positif seperti sikap rasa ingin tahu, jujur, dan lain sebagainya. 

Sikap ilmiah berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.  Menurut Wahyudi (2011) 

sikap ilmiah mahasiswa mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa baik pada 

aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik.  Mahasiswa dengan sikap ilmiah 

yang tinggi memiliki prestasi belajar yang baik dari pada mahasiswa dengan sikap 

ilmiah rendah. 

Para ahli mengelompokkan sikap ilmiah ke dalam berbagai variasi, tapi secara 

umum, hal tersebut tidak memiliki perbedaan yang berarti.  Variasi yang ada ha-

nya dalam penempatan dan penamaan sikap ilmiah yang ditonjolkan.  Misalnya 



17 

 

pengelompokkan sikap ilmiah oleh American Association for Advancement of 

Science (AAAS) dan Harlen dalam Kusuma (2013), secara ringkas disajikan pada 

Tabel 2. 

Tabel 2.  Pengelompokkan sikap ilmiah menurut para ahli 

AAAS Harlen  

Honesty (sikap jujur) Curiosity (sikap ingin tahu) 

Curiosity (sikap ingin tahu) Respect for evidence (sikap respek terhadap 

daa) 

Open minded (sikap berpikiran terbuka) Critical reflection (sikap refleksi kritis) 

Skepticism (sikap keragu-raguan) Perseverance (sikap ketekunan) 

 Cretivity and inventiveness (sikap kreatif dan 

penemuan)  

 Co-operation with others (sikap bekerjasama 

dengan orang lain)  

 Willingness to tolerate uncertainty (sikap 

keinginan menerima ketidakpastian)  

 Sensitivity to environment (sikap sensitive 

terhadap lingkungan 

Kusuma (2013). 

Sikap ilmiah merupakan produk dari kegiatan belajar.  Sikap ilmiah diperoleh me-

lalui proses seperti pengalaman, pembelajaran, identifikasi, perilaku peran (guru-

murid, orang tua-anak).  Karena sikap itu merupakan hasil belajar yang artinya 

dapat dipelajari, dimodifikasi dan diubah.  Pengalaman baru dalam kegiatan bela-

jar secara konstan mempengaruhi sikap, membuat sikap berubah, intensif, lemah, 

ataupun sebaliknya. Untuk mengukur sikap ilmiah siswa, dapat didasarkan pada 

pengelompokkan sikap ilmiah, sikap selanjutnya dikembangkan indikator-indika-

tor untuk setiap sikap yang diamati sehingga mudah untuk menyusun butir instru-

men sikap ilmiah. lndikator-indikator tersebut dapat dikembangkan sendiri agar 

tepat mendukung sikap ilmiah yang akan diukur. Merujuk pada pendapat para ahli 

di atas, maka sikap ilmiah yang diteliti dalam penelitian ini adalah rasa ingin tahu 

yang tinggi, sikap jujur, sikap kritis, sikap kerjasama, dan teliti. Dimensi dan indi-

kator pencapaiannya ditunjukkan pada Tabel 3. 



18 

 

Tabel 3. Indikator pencapaian sikap ilmiah 

No Sikap Ilmiah Siswa Indikator 

1.  Sikap Ingin Tahu  a. sikap antusiasme siswa melakukan praktikum dan 

diskusi  

b. sikap berani siswa dalam bertanya 

 

2.  Sikap Kerjasama   a. partisipasi siswa dalam melakukan praktikum dan 

diskusi  

b. sikap siswa dalam bekerja sama dengan teman 

sekelompok  

c. sikap siswa dalam mengkaji informasi dan menerapkan 

dalam melakukan percobaan dan diskusi  

3.  Sikap kritis  a. siswa mendiskusikan hasil percobaan dan jawaban 

pertanyaan yang ada dalam LKK.  

b. siswa mengisi LKK.  

c. siswa mempresentasikan hasil percobaan yang telah 

dilakukan di depan kelas.  

4.  Sikap Jujur  a. siswa tidak memanipulasi data  

b. mencatat data yang sebenarnya sesuai dengan hasil 

LKK kelompoknya  

c. tidak mencontek hasil LKK kelompok lain 

5.  Ketelitian  a. siswa dapat menggunakan alat dengan baik/siswa 

mengamati gambar dengan benar.  

b. siswa melakukan langkah-langkah percobaan dengan 

benar/ siswa dapat menjawab LKK dengan benar.  

  (Dimyati dan Mudjiono, 2004) 

E. Analisis Konsep Asam Basa 

Menurut Dahar (1989), konsep adalah suatu abstraksi yang memiliki suatu kelas 

objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, hubungan-hubungan yang 

mempunyai atribut yang sama. Setiap konsep saling berhubungan satu sama lain, 

oleh karena itu siswa dituntut tidak hanya menghafal konsep saja, tetapi hendak-

nya memerhatikan hubungan antara satu konsep dengan konsep yang 

lainnya.Penguasaan konsep merupakan dasar dari penguasaan prinsip-prinsip 

teori, artinya untuk dapat menguasai prinsip dan teori harus dikuasai terlebih 

dahulu konsep-konsep yang menyusun prinsip dan teori yang bersangkutan.  
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Herron et al. dalam Fadiawati (2011) mengemukakan bahwa analisis konsep me-

rupakan suatu prosedur yang dikembangkan untuk menolong guru dalam meren-

canakan urutan-urutan pengajaran bagi pencapaian konsep. Prosedur ini telah 

digunakan secara luas oleh Markle dan Tieman serta Klausemer dkk. Analisis 

konsep dilakukan melalui tujuh langkah, yaitu menentukan nama atau label kon-

sep, definisi konsep, jenis konsep, atribut kritis, atribut variabel, posisi konsep, 

contoh, dan non contoh. Analisis konsep asam basa dapat dilihat pada Tabel 4.
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Tabel 4. Analisis konsep asam basa 

 

Label 

Konsep 
Definisi Konsep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Posisi Konsep 
Contoh 

Non 

Contoh Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Larutan  Larutan adalah  

campuran homogen 

dua zat atau lebih  

dan masing-masing 

zat tidak dapat 

dibedakan lagi 

secara fisik. 

Berdasarkan 

sifatnya larutan 

dapat dibagi 

menjadi larutan 

asam, larutan basa, 

dan netral.  

 

Konsep 

konkrit 
 Asam 

 Basa 

 Netral 

 Jenis zat   Campuran  Koloid 

 Suspensi 

 

 Asam 

 Basa 

 Netral 

 

 Larutan 

HCl 

 Larutan 

NaOH 

 Larutan 

NaCl 

 Air susu 

Asam Asam adalah  suatu 

zat yang bila 

dilarutkan dalam 

air dapat 

melepaskan ion H
+ 

 

(menurut teori 

Arrhenius),  di-

mana   konsen-trasi 

ion H
+ 

menunjukan  

Konsep 

Abstrak 

dengan 

contoh 

konkret 

 Kekuatan 

asam 

 Derajat 

keasaman 

(pH) 

 

 Konsentrasi 

ion H
+
 

 

 

 Larutan  Larutan 

basa 

 Larutan 

netral 

 Larutan 

elektrolit 

 Kekuatan 

asam 

 Derajat 

keasaman 

(pH) 

 

 Larutan 

HCl 

 Larutan 

CH3COOH 

 

 Larutan 

NaCl 
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Label 

Konsep 
Definisi Konsep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Posisi Konsep 
Contoh 

Non 

Contoh Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

kekuatan asam 

suatu larutan yang 

dinyata-kan dengan 

derajat ke-asaman 

(pH), asam 

merupakan spesi 

yang mendonorkan 

proton menurut 

teori Bronsted-

Lowry, dan  

menerima  

pasangan  elektron 

menurut teori 

Lewis. 
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Label 

Konsep 
Definisi Konsep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Posisi Konsep 
Contoh 

Non 

Contoh Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Basa 

 

Basa adalah zat 

yang melepaskan  

ion 
-
OH  di dalam 

pelarut air menurut 

teori Arrhenius,   

konsentrasi ion OH
- 

menunjukkan 

kekuatan basa yang 

dinyatakan dengan 

derajat pOH yang 

berkaitan dengan  

pKw atau spesi spesi 

yang menerima 

proton menurut 

Bronsted-Lowry, 

dan melepaskan 

pasangan elektron 

menurut Lewis. 

 

Konsep 

Abstrak 

dengan 

contoh 

konkret 

 pOH 

 pKw 

 Indikator 

asam –basa 

 Konsentrasi 

ion 
-
OH 

 Larutan 

 

 

 

 Larutan 

asam 

 Larutan 

netral   

 Larutan 

elektrolit 

 

 Basa 

kuat  

 Basa 

lemah 

 Larutan 

NaOH 

 Larutan 

NH4OH 

 Larutan 

C6H12O6 

 

 

 

Kekuata

n asam 

basa 

 

 

Kemampuan spesi 

asam atau basa 

untuk menghasilkan 

ion H
+
 atau ion 

-

OHdalam air yang 

bergantung pada 

Konsep 

abstrak 
 Asamkuat 

 Asam lemah 

 Basa kuat 

 Basa lemah 

 Derajat 

 Konsentrasi 

ion H
+
 

 Konsentrasi 

ion 
-
OH 

 Larutan 

Asam 

 Larutan 

basa 

 Konsep 

pH,pOH 

dan pKw 

 Tetapan 

kesetimba

ngan air 

(Kw) 

 Derajat 

ionisasi 

 Asam 

kuat = 

H2SO4 

 Basa 

kuat = 

NaOH 

 Asam 

kuat=CH3

COOH 

 Basa kuat 

= 

NH4OH 
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Label 

Konsep 
Definisi Konsep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Posisi Konsep 
Contoh 

Non 

Contoh Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

derajat keasaman 

(pH),  derajat 

ionisasi, besarnya 

tetapan ionisasi 

asam maupun 

tetapan ionisasi 

basa, dapat dibagi 

menjadi asam kuat, 

asam lemah, basa 

kuat dan basa lemah 

keasaman 

 Derajat 

ionisasi 

 Ka 

 Kb 

 

 

 

 Tetapan 

ionisasi 

asam (Ka) 

 Tetapan 

ionisasi 

basa (Kb) 

 

 

 

pH 

 

 

Derajat ke-asaman  

suatu larutan yang 

bergantung pada 

kon-sentrasi ion H
+ 

 

Konsep 

abstrak 

contoh 

konkrit 

 Derajat 

keasaman 

(pH) 

 Konsentrasi 

ion H
+
 

 Nilai pH 

 Asam 

basa 

Arrhenius 

 pOH  

 pKw 

-  pH  

CH3CO

OH0,1 

M = 3 

 pH  

CH3COO

H0,1 M = 

1 

pOH Parameter untuk 

menyatakan 

konsentrasi  
-
OH. pOH 

berkaitan dengan 

pH dan tetapan 

kesetimbangan air 

(Kw) 

Konsep 

abstrak 

contoh 

konkrit 

 pH 

 Kw 

 Konsentrasi 

ion 
–
OH 

 Nilai pOH 

 Asam 

basa 

Arrhenius 

 pH 

 pKw 

-  pOH 

NaOH 

1M 0,01 

= 2 

 pH 

CH3COO

H 0,1 M 

=3 

Tetapan 

Kesetim

Tetapan 

kesetimbangan 

Konsep 

abstrak 
 Kesetimban

gan air 

 Konsentrasi 

ion H
+
 

 Kesetimb

angan 

 Ka 

 Kb 

pKw  Kw 

pada 

 Ka asam 

asetat 
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Label 

Konsep 
Definisi Konsep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Posisi Konsep 
Contoh 

Non 

Contoh Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

bangan 

air 

untuk 

kesetimbangan air 
 Konsentrasi 

ion 
-
OH 

larutan suhu 

25
0
C = 

1x10
-14

 

1x10
-5

 

pKw Besaran yang 

menyatakan 

hubungan pH dan 

pOH larutan 

 

 

 

 

 

Konsep 

abstrak 
 pKw  pH 

 pOH 

 Tetapan 

Kesetimb

angan air 

(Kw) 

 pH 

 pOH 

-  pKw = 

14 

 pH 

CH3COO

H 0,1 M 

=3 

Asam 

kuat  

Asam yang dapat 

terionisasi 

sempurna dalam 

larutannya 

Konsep 

abstrak 
 ionisasi 

sempurna 

 Jenis 

larutan 

asam  

 

 Kekuatan 

asam basa 

 Asam 

lemah 

 Basa kuat 

 Basa lemah 

 

-  HCl  CH3CO

OH 

Asam 

lemah 

Asam yang dalam  

larutannya 

terionisasi 

sebagian, 

konsentrasi ion H
+ 

hanya dapat 

ditentukan jika 

tetapan ionisasi 

Konsep 

abstrak 
 Ka  Jenis 

larutan 

asam  

 Kekuatan 

asam basa 

 Asam 

kuat 

 Basa kuat 

 Basa lemah 

 

-  CH3 

COOH 

 HCl 
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Label 

Konsep 
Definisi Konsep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Posisi Konsep 
Contoh 

Non 

Contoh Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

asam (Ka)  juga 

diketahui. 

Basa 

kuat  

Basa yang dapat 

terionisasi 

sempurna dalam 

larutannya 

Konsep 

abstrak 
 Ionisasi 

sempurna 

 Jenis 

larutan 

asam  

 

 Kekuatan 

asam basa 

 Asam 

lemah 

 Asam kuat 

 Basa lemah 

 

-  NaOH  NH4O

H 

Basa 

lemah 

Basa yang dalam 

larutannya 

terionisasi 

sebagian, 

konsentrasi ion OH
- 

hanya dapat 

ditentukan jika 

tetapan ionisasi 

basa (Kb)  juga 

diketahui 

Konsep 

abstrak 
 Kb  Jenis 

larutan 

asam  

 

 Kekuatan 

asam basa 

 Asam kuat 

 Asam 

lemah 

 Basa kuat 

 

-  NH4O

H  

 NaOH 
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Label 

Konsep 
Definisi Konsep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Posisi Konsep 
Contoh 

Non 

Contoh Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Derajat 

Ionisasi 

Istilah yang 

digunakan untuk 

menyatakan 

perbandingan  antara 

jumlah zat yang 

mengion dengan 

jumlah zat mula-

mula 

 

 

Konsep 

abstrak 
 Ionisasi 

larutan 

 Jumlah zat 

yang 

mengion 

 Jumlah zat 

mula-mula 

 Larutan 

elektrolit 

 Kekuatan 

asam 

 Tetapan 

ionisasi 

asam 

(Ka) 

 Tetapan 

ionisasi 

basa (Kb) 

-  Derajat 

ionisasi 

larutan 

HCl 

mendek

ati 1 

 Derajat  

ionisasi 

CH3COO

H 

mendekat

i 1 

Tetapan 

ionisasi 

asam 

(Ka) 

Tetapan 

kesetimbangan 

untuk ionisasi asam 

lemah 

Konsep 

abstrak 
 Ionisasi 

asam lemah 

 Nilai 

tetapan 

kesetimban

gan asam 

lemah 

 Larutan 

elektrolit 

 Kekuatan 

asam 

 Tetapan 

ionisasi 

basa (Kb) 

 Derajat 

ionisasi  

-  Ka 

asam 

asetat 

1,8 x 

10
-5

 

 Kb 

larutan 

amonia 

1,8 x 10
-5

 

Tetapan 

ionisasi 

basa 

(Kb) 

Tetapan 

kesetimbangan 

untuk ionisasi basa 

lemah 

Konsep 

abstrak 
 Ionisasi 

basa lemah 

 Nilai 

tetapan 

kesetimban

gan basa 

lemah 

 Larutan 

elektrolit 

 Kekuatan 

asam 

 Tetapan 

ionisasi 

asam 

(Ka) 

 Derajat 

ionisasi 

-  Kb 

amonia 

1,8 x 

10
-5

 

 Ka asam 

asetat 1,8 

x 10
-5
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F. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

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 Wati (2016) mengenai pengaruh LKS berbasis 

saintifik terhadap keterampilan proses siswa sekolah dasar, menunjukkan 

bahwa LKS berbasis saintifik yang diterapkan berpengaruh pada keterampilan 

proses siswa di SDN Taktakan 1 Kota Serang. 

3. Damanik (2013) tentang analisis kemampuan berpikir kritis dan sikap ilmiah 

pada pembelajaran fisika menggunakan model pembelajaran inquiry training 

(IT) dan direct instruction (DI) dengan desain penelitian yang digunakan 

adalah ANAVA 2x2.  Sampel yang digunakan berjumlah 64 siswa kelas IX 

yang diambil menggunakan teknik cluster random sampling.  Sampel tersebut 

dibagi kedalam dua kelompok yaitu kelas kontrol dan eksperimen yang 

masing-masing berjumlah 32 siswa.  Hasil analisis pengujian hipotesis menun-

jukkan bahwa : (1) terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa me-

lalui IT dan DI; (2) terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang 

memiliki sikap ilmiah siswa rendah dan tinggi.  (3) tidak ada interaksi antara 

model pembelajaran IT dan DI dengan sikap ilmiah siswa untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis fisika siswa.   

4. Katimo (2016) tentang pengaruh pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

menggunakan metode eksperimen dan demonstrasi terhadap prestasi belajar 
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dan kreativitas ditinjau dari sikap ilmiah dengan desain penelitian quasi eks-

penmen menggunakan rancangan faktorial 2 x 2.  Subjek dalam penelitian 

adalah siswa kelas X IPA SMA Negeri 8 Surakarta tahun pelajaran 2013/2014 

semester II.  Hasil analisis pengujian hipotesis menunjukkan bahwa : (1) Ada 

perbedaan prestasi belajar (pengetahuan, sikap, keterampilan) dan kreativitas 

antara peserta didik yang diberi pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

menggunakan metode eksperimen dengan demonstrasi; (2) Ada perbedaan 

prestasi belajar (pengetahuan, sikap, keterampilan) dan kreativitas bagi peserta 

didik yang memiliki sikap ilmiah tinggi dan rendah; (3) Tidak ada interaksi 

antara pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan metode ekspe-

rimen demonstrasi dan sikap ilmiah terhadap prestasi belajar (pengetahuan, 

sikap, keterampilan) dan kreativitas peserta didik. 

G. Kerangka Pemikiran  

Salah satu kompetensi dasar (KD) yang harus dikuasai siswa pada mata pelajaran 

kimia adalah KD 3.10 yaitu menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam 

basa dan/atau pH larutan dan KD 4.10 yaitu mengajukan ide/gagasan tentang 

penggunaan indikator yang tepat untuk menentukan keasaman asam/basa atau 

titrasi asam/basa.  Untuk mencapai KD tersebutdapat digunakan pendekatan 

ilmiah dalam pembelajarannya.  Tahapan dalam pendekatan ilmiah ini dapat 

dimasukkan dalam LKS. 

Pembelajaran menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah pada materi asam 

basa merupakan salah satu upaya untuk membangkitkan keaktifan dan rasa ingin 

tahu siswa terhadap suatu permasalahan dengan cara pemberian fenomena yang 
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umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian siswa akan diajak berdisku-

si mengenai solusi dari permasalahan tersebut, sehingga didapatkan pengetahuan 

yang sistematis dan utuh.  LKS berbasis pendekatan ilmiah ini terdiri dari lima 

langkah, yaitu mengamati, menanya, mencoba (mengumpulkan informasi), me-

nalar atau mengasosiasi, dan membentuk jejaring atau mengomunikasikan. 

Pada tahap 1 yaitu mengamati, siswa diminta untuk mengamati fenomena yang 

terdapat dalam LKS, misalnya terdapat fenomena bahwa jeruk nipis dan jeruk 

sunkis yang sama–sama bersifat asam, tetapi tingkat keasamannya berbeda.pada 

tahap ini diharapkan muncul sikap ketelitian dalam mengamati fenomena yang 

tersedia dalam LKS.  Tahap ini dapat melatih kemampuan mengamati siswa.  Dari 

fenomena tersebut, diharapkan akan timbul sikap ingin tahu dari siswa sehingga 

muncullah pertanyaan -pertanyaan yang berkaitan dengan fenomena tersebut.  

Pertanyaan yang timbul dari siswa tersebut masuk dalam tahap 2 yaitu menanya.  

Pada tahap ini, selain menimbulkan rasa ingin tahu siswa, diharapkan juga akan 

muncul sikap kerjasama sehingga terjadi diskusi dalam kelompok prihal informasi 

yang belum diketahui tersebut.   

Langkah selanjutnya dalam LKS adalah tahap 3 yaitu mencoba.  Pada tahap ini 

siswa mengumpulkan data, melakukan diskusi atau eksperimen berkaitan dengan 

permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya.  

Misalnya untuk menjawab pertanyaan pada tahap kedua, siswa akan melakukan 

eksperimen pengujian pH larutan asam dan basa menggunakan indikator univer-

sal.  Pada saat melakukan eksperimen, diharapkan muncul sikap kerjasama dalam 

kelompok, sikap cermat dan teliti dalam mengamati perubahan yang terjadi pada 
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indikator universal, serta sikap jujur dalam menuliskan hasil pengamatan.  

Sehingga akan didapatkan data pH untuk setiap larutan asam dan basa.  Pada 

tahap ini dapat melatih keterampilan mengklasifikasi dan mengomunikasikan 

siswa.  Selanjutnya pada tahap 4 yaitu menalar, siswa dituntun untuk mengolah 

informasi yang sudah didapatkan dengan cara menghubungkan fenomena yang 

terjadi dengan informasi yang tersedia.  Siswa menganalisis kecenderungan atau 

suatu pola yang bisa didapatkan dari aktivitas ini, sehingga siswa akan dapat 

menyimpulkan suatu konsep baru secara mandiri.  Pada tahap ini, diharapkan 

akan muncul sikap ingin tahu yang tinggi, cermat, dan teliti untuk membaca be-

berapa data dan mengaitkannya, sehingga diperoleh kecenderungan yang dapat 

menghasilkan suatu kesimpulan.  KPS yang dapat dilatihkan dalam tahap ini 

adalah kemampuan memprediksi, dan menyimpulkan.  Kemudian pada tahap 

terakhir yaitu tahap mengomunikasikan, siswa diminta menyajikan hasil diskusi 

kelompoknya dari proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan.  Dalam tahap ini 

dapat dilatihkan kemampuan mengomunikasikan siswa. 

Dari proses tahap–tahap yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa 

pembelajaran menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah pada materi asam 

basa merupakan suatu alternatif yang efisien untuk menciptakan diskusi siswa 

mengenai pemahaman konsep materi kimia.  Sehingga guru dapat melatih KPS 

siswa yang terdapat dalam proses pembelajaran tersebut.  Selain itu pembelajaran 

menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah juga memunculkan sikap ilmiah 

siswa ketika belajar.  Berdasarkan uraian di atas, apabila pada pembelajaran kimia 

digunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah diharapkan dapat meningkatkan KPS 

siswa berdasarkan sikap ilmiah siswa. 



31 

 

H. Anggapan Dasar 

Beberapa hal yang menjadi anggapan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Perbedaan n-gainKPSsiswa dengan sikap ilmiah tinggi dan rendah terjadi 

karena perbedaan perlakuan dalam proses pembelajaran.  Pembelajaran di 

kelas eksperimen menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah sedangkan 

pada kelas kontrol menggunakan LKS konvensional. 

2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi yang dibelajarkan sama. 

3. Faktor-faktor lain di luar perlakuan yng mempengaruhi peningkatan KPS 

siswa dengan sikap ilmiah tinggi dan rendah pada kedua kelas peneltian 

diabaikan. 

I. Hipotesis  

Hipotesis umum dalam penelitian ini adalah:  

1. Terdapat interaksi antara pembelajaran menggunakan LKS dengan sikap 

ilmiah siswa terhadap KPS pada materi asam basa. 

2. LKS berbasis pendekatan ilmiah efektif dalam meningkatkan KPSsiswa pada 

materi asam basa. 

3. KPS siswa dengan sikap ilmiah tinggi pada pembelajaran menggunakan LKS 

berbasis pendekatan ilmiah lebih tinggi dibandingkan LKS konvensional pada 

materi asam-basa. 

4. KPS siswa dengan sikap ilmiah rendah pada pembelajaran menggunakan LKS 

berbasis pendekatan ilmiah lebih tinggi dibandingkan LKS konvensionalpada 

materi asam-basa. 
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5. KPS siswadengan sikap ilmiah tinggi lebih tinggi dibandingkanKPS siswa 

dengan sikap ilmiah rendah pada pembelajaran menggunakan LKS berbasis 

pendekatan ilmiah pada materi asam basa. 

.
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMA Negeri 15 

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 yang berjumlah 158 siswa dan terse-

bar dalam lima kelas yaitu XI IPA 1 sampai dengan XI IPA 4.  Teknik pengam-

bilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah pusposive sampling. 

Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan 

berdasarkan pertimbangan (Sudjana, 2005). 

Pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan nilai ulangan harian kimia pada 

materi kesetimbangan.  Berdasarkan pertimbangan tersebut, didapatkan kelas XI 

IPA 2 dan XI IPA 4 sebagai sampel penelitian.  Penentuan kelas kontrol dan ek-

sperimen menggunakan undian, didapatkan kelas XI IPA 4 sebagai kelas ekspe-

rimen yang menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah dan kelas XI IPA 2 

sebagai kelas kontrol yang menggunakan LKS konvensional. 

B. Data Penelitian 

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

hasil tes KPSyang diperoleh dari pretes dan postes, serta datasikap ilmiah siswa.  

Data ini bersumber dari seluruh siswa kelas kontrol dan eksperimen. 
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C. Metode dan Desain Penelitian  

Rancangan eksperimen yang digunakan penelitian ini dengan desain faktorial 

2x2.  Desain faktorial pada dasarnya adalah modifikasi dari the matchingpretest-

posttest control group design yang memperbolehkan penyelidikan variabel-

variabel independen tambahan ( Fraenkel,dkk., 2012).  Desain penelitian ini me-

merhatikan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan (variabel 

bebas) terhadap hasil (variabel terikat).Ada dua faktor yang terlibat pada desain 

faktorial 2x2 yaitu pembelajaran menggunakan LKS terdiri dari dua kategori 

yaitu pembelajaran menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah dan pembel-

ajaran menggunakan LKS konvensional, sedangkan faktor sikap ilmiah terdiri 

dari dua kategori, yaitu tinggi dan rendah.  Desain faktorial 2x2 dapat dituliskan 

dalam Tabel 5 sebagai berikut : 

Tabel 5. Desain faktorial 2x2 
 

Pembelajaran menggunakan LKS 

Berbasis 

pendekatan ilmiah 

(A1) 

Konvensional 

(A2) 

Sikap ilmiah Tinggi (B1) A1B1 A2B1 

Rendah (B2) A1B2 A2B2 

 

Keterangan: 

A1B1 = KPS siswa dengan sikap ilmiah tinggi dengan pembelajaran mengguna-

kan LKS berbasis pendekatan ilmiah. 

A1B2 = KPS siswadengan sikap ilmiah rendah dengan pembelajaran mengguna-

kan LKS berbasis pendekatan ilmiah. 

A2B1 = KPS siswa dengan sikap ilmiah tinggi dengan pembelajaran mengguna-

kan LKS yang di sediakan sekolah. 

A2B2 = KPS siswa dengan sikap ilmiah rendah dengan pembelajaran mengguna-

kan LKS yang di sediakan sekolah. 

 

Variabel Bebas (A) 

Variabel Moderat 

(B) 
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D. Variabel Penelitian 

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

variabel moderat.  Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran 

menggunakan LKS, yaitu dengan pembelajaran menggunakan LKS berbasis 

pendekatanilmiah pada kelas eksperimen dan LKS konvensional pada kelas 

kontrol.Variabel terikatnya adalah KPS siswa pada materi asam basa.  variabel 

kontrolnya adalah tingkat kedalaman materi yang diajarkan dan guru yang 

mengajar.  Variabel moderator dalam penelitian ini adalah sikap ilmiah. 

E. Perangkat Pembelajaran dan Instrumen Penelitian 

1. Perangkat pembelajaran 

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis KI-

KD, analisis konsep, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang 

merupakan hasil modifikasi dari perangkat pembelajaran yang disusun oleh 

Nurdiana (2015). 

2. Instrumen pengambilan data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. soal berupa pretes dan postes yang terdiri dari tujuh soal uraian untuk me-

ngukur KPS pada materi asam basa.  Soal ini telah dilakukan uji validitas isi 

cara judgement.  Pengujian validitas dilakukan dengan menelaah kisi-

kisisoal, terutama kesesuaian indikator, tujuan pembelajaran dan butir-butir 

 pertanyaannya, validasi soal tes ini dilakukan oleh dosen pembimbing. 
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b. lembar kerja siswa 

LKS yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu LKS 

berbasis pendekatan ilmiah dan LKS konvensional.  LKS berbasis pendekat-

an ilmiah yang digunakan merupakan hasil modifikasi dari LKS pengem-

bangan yang disusun oleh Sari (2015).  Sedangkan LKS konvensional meru-

pakan LKS dari sekolah yang biasa digunakan oleh siswa-siswi di SMAN 15 

Bandar Lampung. 

c. lembar observasi sikap ilmiahsiswa. 

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

1. Prapenelitian 

Prosedur pelaksanaan pra-penelitian ini adalah : 

a. meminta izin kepada Wakil Kepala bidang kurikulum dan guru bidang studi 

kimia kelas XI IPA SMA 15 Bandar Lampung untuk melakasanakan 

penelitian. 

b. mengadakan observasi kesekolah tempat penelitian untuk mendapatkan 

informasi tentang data siswa, karakteristik siswa, jadwal dan sarana-prasa-

rana yang ada di sekolah yang dapat digunakan sebagai sarana pendukung 

pelaksanaan penelitian. 

c. menentukan populasi dan sampel penelitian. 

2. Pelaksanaan penelitian 

 

Prosedur pelaksanaan penelitian terdiri dari beberapa tahap yaitu : 
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a. tahap persiapan, menyiapkan analisis konsep, analisis KI-KD, silabus, RPP, 

LKS, dan instrument penelitian terdiri dari kisi-kisi soal pretes dan postes, 

rubrikasi soal pretes dan postes, soal pretes dan postes, serta lembar obser-

vasi sikap ilmiah. 

b. tahap pelaksanaan penelitian, adapun prosedur pelaksanaan penelitian adalah 

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

kontrol; (2) melaksanakan kegiatan pembelajaran pada materi asam basa 

sesuai dengan pembelajaran yang telah ditetapkan di masing-masing kelas, 

pembelajaran menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah diterapkan 

dikelas eksperimen (dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang di-

siapkan pada tahap persiapan) serta pembelajaran menggunakan LKS dari 

sekolahan yang diterapkan dikelas kontrol; (3) melakukan postes dengan 

soal-soal yang sama pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

3. Analisis dan pelaporan 

Analisis data dan pelaporan pada penelitian ini antara lain: 

a. Menganalisis jawaban test tertulis siswa yang berupa hasil pretes dan postes. 

b. Melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian dan penarikan kesimpulan. 
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Adapun langkah-langkah penelitian tersebut ditunjukkan pada Gambar 3 sebagai 

berikut: 

Gambar 3. Alur penelitian 

Perlakuan 

Tes KPS Pretes 
Hasil awal : 

KPS 

Matching 

nilai secara 

statistik 

terhadap 

kedua 

sampel 

Penilaian sikap 

ilmiah siswa 

Hasil: 

Data sikap 

ilmiah siswa 

1. Melakukan observasi  

lapangan 

2. Menyusun instrumen 

penelitian 

Persiapan 
Hasil 

1. Informasi mengenail 

populasi 

2. Instrumen penelitian 

(RPP, LKS, soal 

KPS, lembar 

observasi sikap 

siswa) 

Menentukan sampel 

penelitian 

Postes  Hasil akhir : 

KPS 

Analisis data 

Kesimpulan 

Kelas eksperimen  

(Penggunaan LKS 

berbasis pendekatan 

ilmiah) 

Kelas kontrol  

(Penggunaan LKS 

konvensional) 
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G. Pengelompokkan Sikap Ilmiah Siswa 

Pengelompokan sikap ilmiah siswa dilakukan dengan menggunakan teknik statis-

tik deskriptif yang memberikan penggambarkan data yaitu dengan distribusi 

frekuensi.  Cara menentukan distribusi frekuensi dilakukan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1. menghitung rata-rata nilai sikap ilmiah setiap siswa  

2. menghitung rentang rata-rata nilai sikap ilmiah siswa dengan rumus : 

R = nilai tertinggi–nilai terendah 

4. menentukan panjang kelas interval (P = R / K) (Sudjana,2005).  Banyak kelas  

yang ditentukan adalah 2.   

5. menentukan frekuensi siswa dengan sikap ilmiahtinggi dan siswa dengan 

sikap ilmiah rendah.  Pengelompokan data tersebut disajikan dalam tabel 

berikut ini : 

Tabel 6. Pengelompokan siswa berdasarkan sikap ilmiah 

No. Kelas Penelitian Rentang Nilai Keterangan 

1 Eksperimen 51, 67-70,00 Sikap ilmiah rendah 

70,01-88,34 Sikap ilmiah tinggi 

2 Kontrol 46,67-57,78 Sikap ilmiah rendah 

57,79-68,90 Sikap ilmiah tinggi 

 

H. Analisis Data 

1. Analisis data keterampilan proses sains 

Tujuan analisis data adalah untuk memberikan makna atau arti yang digunakan 

untuk menarik suatu kesimpualan yang berkaitan dengan masalah, tujuan, dan 

hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. 
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a. perhitungan nilai siswa  

Nilai pretes dan postes pada penilaian memperoleh dan menyajikan data serta 

menganalisis data dirumuskan sebagai berikut : 

Nilai akhir = 
jumlah skor jawaban yang diperoleh

jumlah skor maksimal
 x 100 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menghitung n-gain yang 

digunakan untuk pengujian hipotesis. 

b. menghitungn-gainsetiap siswa 

Nilai n-gain merupakan perbandingan antara selisih nilai pretes dan postes 

dengan selisih nilai maksimum dan nilai pretest.  

Menurut Hake dalam Suma ( 2010) rumus n-gain<g> adalah sebagai berikut: 

n-gain<g> = 
nilai postes-nilai pretes

nila maksimum-nilai pretes
 

dengan kriterian-gain sebagai berikut : 

1) n-gain kategori tinggi, jika gain     

2) n-gainkategori sedang, jika 30            

3) n-gain kategori rendah, jika gain <30. 

c. menghitung rata-rata n-gainsetiap kelas 

Setelah didapatkan nilai n-gaindarisetiap siswa, kemudiandihitung rata-rata n-

gaintiap kelas sampel yang dirumuskan sebagai berikut: 

Rata-rata n-gainkelas = 
jumlah  -    

jumlah siswa
 

2. Analisis data sikap ilmiah siswa 

a. perhitungan nilai sikap ilmiah siswa  

Nilai sikap ilmiahyang diperoleh pada setiap pertemuan di kelas kemudian 

dianalisis menggunakan rumus sebagai berikut : 
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Nilai akhir = 
jumlah skor sikap ilmiah 

jumlah skor maksimal
 x 100 

b. perhitungan nilai rata-rata sikap ilmiah siswa  

Untuk menghitung nilai rata-rata nilai sikap ilmiah siswa pada setiap perte-

muan menggunakan  rumus sebagai berikut : 

Nilai rata-rata = 
jumlah nilai sikap ilmiah

jumlah siswa
 

c. perhitungan nilai rata-rata sikap ilmiah tinggi 

Untuk menghitung nilai rata-rata nilai sikap ilmiah tinggi siswa pada setiap 

pertemuan menggunakan  rumus sebagai berikut : 

Nilai rata-rata sikap ilmiah tinggi = 
jumlah nilai sikap ilmiah       

jumlah siswa                           
 

d. perhitungan nilai rata-rata sikap ilmiah rendah 

Untuk menghitung nilai rata-rata nilai sikap ilmiah rendah siswa pada setiap 

pertemuan menggunakan  rumus sebagai berikut : 

Nilai rata-rata sikap ilmiah rendah = 
jumlah nilai sikap ilmiah       

jumlah siswa                           
 

e. perhitungan nilai sikap ilmiah siswa pada masing-masing aspek 

Untuk menghitung nilai sikap ilmiah siswa pada masing-masing aspek sikap 

ilmiah untuk setiap pertemuan menggunakan  rumus sebagai berikut : 

Nilai sikap ilmiah per aspek = 
jumlah                                  

jumlah                                           
x 100 

f. perhitungan nilai rata-rata sikap ilmiah siswa pada masing-masing aspek 

Untuk menghitung nilai rata-rata sikap ilmiah siswa pada masing-masing 

aspek sikap ilmiah menggunakan  rumus sebagai berikut : 
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Nilai rata-rata sikap ilmiah per aspek = 
jumlah nilai sikap ilmiah per aspek 

jumlah pertemuan
 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menghitung n-gain yang digu-

nakan untuk pengujian hipotesis. 

3. Uji kesamaan dua rata-rata 

Uji kesamaan dua rata-rata dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal siswa. 

Uji tersebut dilakukan setelah melakukan uji prasyarat analisis berupa uji nor-

malitas dan uji homogenitas dari data pretes. 

a. uji normalitas  

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah sampel penelitian 

berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak serta untuk menentukan 

uji selanjutnya apakah memakai statistik parametrik atau non parametrik.  

Untuk uji normalitas digunakan uji Chi-Kuadrat (Sudjana, 2005) 

Hipotesis untuk uji normalitas: 

H0 = data penelitian berdistribusi normal 

H1= data penelitian berdistribusi tidak normal 

Adapun uji normalitas digunakan rumus sebagai berikut : 

   ∑
(     )

 

  

 

   

 

 

...............1) 

Keterangan : 

  = uji chi-kuadrat 

Oi= frekuensi pengamatan 

Ei= frekuensi yang diharapkan 

 



43 

 

Data berdistribusi normal jika    
(1-a)(k-3)
  atau  hitung

   tabel
  dengan 

taraf nyata 0,05.Dalam hal lainnya H0 ditolak (Sudjana, 2005) 

b. uji homogenitas pretes 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang dibandingkan me-

miliki nilai rata-rata dan variasi identik yang selanjutnya untuk menentukan 

statistik yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis.Menurut Sudjana 

(2005) untuk menguji homogenitas varians dapat menggunakan uji F. 

Hipotesis untuk uji homogenitas : 

      
    

  (kedua sampel penelitian memiliki varians yang homogen) 

      
    

  (kedua sampel penelitian memiliki varians yang tidak 

homogen) 

Uji homogenitas kedua varians kelas sampel menggunakan rumus :  

  
  
 

  
  

 
Atau 

  
                

                
 

 
 ..............2) 

  
∑(   ̅) 

   
 

 
 

Keterangan : 

s= simpangan baku  

x = n-gain siswa 

 ̅= rata-rata n-gain 

n=jumlah siswa  

dengan kriteria uji adalah terima H0 jika FHitung<F tabel pada taraf signifikan 

0,05(sudjana , 2005). 

c. uji kesamaan dua rata-rata 
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Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah kemampuan 

awalKPS siswa di kelas eksperimen samasecara signifikan dengan 

kemampuan awal KPS siswa di kelas kontrol. Uji kesamaan dua rata-ratayang 

digunakan dalam penelitianini adalah dengan menggunakan uji-t (Sudjana, 

2005). 

Berikut hipotesis untuk uji kesamaan dua rata-rata: 

H0 : µ1x = µ2x : Rata-rata KPS awal siswa di kelas eksperimen sama dengan 

rata-rata KPS awal siswa di kelas kontrol pada materi asam 

basa 

H1 : µ1x ≠ µ2x : Rata-rata KPS awal siswa di kelaseksperimen tidak sama 

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

asam basa 

Rumus uji kesamaan dua rata-rata adalah: 

        
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

  √
 

   
 
 

  

          
  

(    )  
    (    )  

 

       
          .............3) 

Keterangan: 

thitung = Kesamaan dua rata-rata. 

  ̅̅ ̅ = Rata-rata nilai pretesKPS siswa pada materi asam basa pada kelas yang  

diterapkan pembelajaran menggunakan LKS berbasis pendekatanilmiah. 

  ̅̅ ̅ =   Rata-rata nilai postes siswa KPS pada materi asam basa pada kelas yang  

diterapkan pembelajaran menggunakan LKS konvensional. 

   = Simpangan baku gabungan. 

   = Jumlahsiswa pada kelas yang diterapkan pembelajaran menggunakan   

LKS berbasis pendekatan ilmiah. 

   = Jumlah siswa pada kelas yang menggunakan pembelajaran konvensio-

nal. 

   = Simpangan baku siswa yang diterapkan pembelajaran menggunakan 

LKS berbasis pendekatan ilmiah. 

   =  Simpangan baku siswa yang menggunakan pembelajaran menggunakan 

LKS konvensional. 
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Dengan kriteria terima H0 jika thitung< ttabel dengan derajat kebebasand(k) = n1 + 

n2 – 2 dan tolak H0 untuk harga t lainnya. Denganmenentukan taraf signifikan 

0,05 peluang (1 – ½α) (Sudjana, 2005). 

4. Pengujian hipotesis penelitian 

Pengujian hipotesis ini dilakukan setelah data yang diperoleh berdistribusi normal 

dan homogen. Pada penelitian ini dilakukan dua macam uji, yaitu uji ANOVA 

dua jalur untuk hipotesis 1 dan 2 serta uji perbedaan dua rata yang menggunakan 

uji-t untuk hipotesis 3, 4, dan 5. 

Berikut rumusan hipotesis pada penelitian ini: 

Hipotesis 1  

H0= tidak terdapat interaksi antara pembelajaran menggunakan LKS dengan 

sikap ilmiah siswa terhadap KPS pada materi asam basa. 

H1 = terdapat interaksi antara pembelajaran menggunakan LKS dengan sikap 

ilmiah siswa terhadap KPS pada materi asam basa. 

H0= A*B = 0 

H1 = A*B ≠ 0 

Keterangan : 

A= Pembelajaran menggunakan LKS 

B= sikap ilmiah siswa 

Hipotesis 2  

H0= rata-rata n-gainKPS siswa dengan pembelajaran menggunakan LKS berbasis 

pendekatan ilmiah lebih rendah dibandingkanpembelajaran menggunakan 

LKSkonvensional pada materi asam-basa. 
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H1= rata-rata n-gainKPSsiswa dengan pembelajaran menggunakan LKS berbasis 

pendekatan ilmiah lebih tinggi dibandingkanpembelajaran menggunakan 

LKSkonvensional pada materi asam-basa. 

Ho : μA1 ≤ μA2 

H1 : μA1> μA2 

Keterangan 

μA1 = rata-rata n-gainKPS siswa menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah 

pada materi asam basa 

μA2 = rata-rata n-gainKPSsiswa menggunakan LKS konvensional pada materi 

asam basa 

Pengujian hipotesis penelitian untuk hipotesis 1 dan 2menggunakan analisis 

varians dua jalur (two way ANOVA) dengan menggunakan program SPSS 20.10 

for windows menggunakan desain faktorial 2 x 2, kriteria ujinya yaitu tolak H0 

jika Fhitung>Ftabel dengan taraf nyata <0,05 (Sudjana, 2005). 

Hipotesis 3 

Ho = rata-rata n-gainKPSsiswa dengan sikap ilmiahtinggipada pembelajaran 

menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah lebih rendah atau samadi-

bandingkanpembelajaran menggunakan LKSkonvensional pada materi 

asam-basa. 

H1 = rata-rata n-gainKPSsiswa dengan sikap ilmiah tinggi pada pembelajaran 

menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah lebih tinggi 

dibandingkanpembelajaran menggunakan LKSkonvensional pada materi 

asam-basa. 

Ho : μA1B1 ≤ μA2B1 

H1 : μA1B1> μA2B1 

Keterangan : 
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μA1B1 = rata-rata n-gainKPSsiswa dengan sikap ilmiah tinggi pada pembelajaran 

menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah pada materi asam basa 

μA2B1 = rata-rata n-gainKPSsiswa dengan sikap ilmiah tinggi pada pembelajaran 

menggunakan LKSkonvensional pada materi asam basa 

Hipotesis 4 

Ho = rata-rata n-gainKPSsiswa dengan sikap ilmiah rendah pada pembelajaran 

menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah lebih rendah atau sama 

dibandingkanpembelajaran menggunakan LKSkonvensional pada materi  

 asam-basa. 

H1 = rata-rata n-gainKPSsiswa dengan sikap ilmiah rendah pada pembelajaran 

menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah lebih tinggi 

dibandingkanpembelajaran menggunakan LKSkonvensional pada materi 

asam-basa. 

Ho : μA1B2 ≤ μA2B2 

H1 : μA1B2> μA2B2 

Keterangan : 

μA1B2= rata-rata n-gainKPS siswa dengan sikap ilmiah rendah pada pembelaja-

ran menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah pada materi asam 

basa 

μA1B2= rata-rata n-gainKPS siswa dengan sikap ilmiahrendahpada pembelajaran 

menggunakan LKSkonvensional pada materi asam basa 

Hipotesis 5 

H0 : rata-rata n-gainKPS siswa dengan sikap ilmiah tinggi lebih rendah atau 

samadibandingkansiswa dengan sikap ilmiah rendah pada pembelajaran 

menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah pada materi asam basa. 
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H1 : rata-rata n-gainKPS siswa dengan sikap ilmiah tinggi lebih tinggi dibanding-

kansiswa dengan sikap ilmiah rendah pada pembelajaran menggunakan LKS 

berbasis pendekatan ilmiah pada materi asam basa. 

H0 : µA1B1 ≤ µA1B2 

H1 : µA1B1> µA1B2 

Keterangan : 

μA1B1 = rata-rata n-gainKPS siswa dengan sikap ilmiah tinggi pada pembelajaran 

menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah pada materi asam basa 

μA2B1 = rata-rata n-gainKPS siswa dengan sikap ilmiahrendahpada pembelajaran 

menggunakan LKSberbasis pendekatan ilmiah pada materi asam basa 

Untuk hipotesis 3, 4 dan 5 dilakukan uji perbedaan dua rata-rata menggunakan 

uji-t dengan syarat data yang diperoleh berdistribusi normal dan homogen.  

Berikut merupakan rumus uji-t yang mengacu pada (Sudjana, 2005): 
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(    )  
    (    )  

 

       
 

Keterangan untuk hipotesis 3: 

thitung = Perbedaan dua rata-rata. 

  ̅̅ ̅ = Rata-rata n-gainKPS siswa dengan sikap ilmiah tinggi pada pembelaja-

ran menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah pada materi asam-

basa. 

  ̅̅ ̅ =   Rata-rata n-gainKPS siswa dengan sikap ilmiah tinggi pada pembelaja-

ran menggunakan LKSkonvensional pada materi asam-basa. 

   = Simpangan baku gabungan. 

   = Jumlahsiswa pada kelasdengan sikap ilmiah tinggi pada pembelajaran 

menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah pada materi asam-basa. 

   = Jumlah siswa pada kelas dengan sikap ilmiah tinggi pada pembelajaran 

menggunakan LKSkonvensional pada materi asam-basa. 

   = Simpangan baku siswa yang diterapkan LKS berbasis pendekatan 

ilmiah. 

   =  Simpangan baku siswa yang menggunakan LKS konvensional. 

 

Keterangan untuk hipotesis 4: 

thitung = Perbedaan dua rata-rata. 
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  ̅̅ ̅ = Rata-rata n-gainKPS siswa dengan sikap ilmiah rendahpada pembelaja-

ran menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah pada materi asam-

basa. 

  ̅̅ ̅ =   Rata-rata n-gainKPS siswa dengan sikap ilmiahrendahpada pembelaja-

ran menggunakan LKSkonvensional pada materi asam-basa. 

   = Simpangan baku gabungan. 

   = Jumlah siswa pada kelasdengan sikap ilmiahrendahpada pembelajaran 

menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah pada materi asam-basa. 

   = Jumlah siswa pada kelas dengan sikap ilmiahrendahpada pembelajaran 

menggunakan LKSkonvensional pada materi asam-basa. 

   = Simpangan baku siswa dengan sikap ilmiah rendahpada pembelajaran 

menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah pada materi asam-basa 

   =  Simpangan baku siswa dengan sikap ilmiahrendahpada pembelajaran 

menggunakan LKSkonvensional pada materi asam-basa. 

 

 

Keterangan untuk hipotesis 5: 

thitung = Perbedaan dua rata-rata. 

  ̅̅ ̅ = Rata-rata n-gainKPS siswa dengan sikap ilmiahtinggipada pembelajaran 

menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah pada materi asam-basa. 

  ̅̅ ̅ =   Rata-rata n-gainKPS siswa dengan sikap ilmiahrendahpada pembelaja-

ran menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah pada materi asam-

basa. 

   = Simpangan baku gabungan. 

   = Jumlah siswa pada kelasdengan sikap ilmiah tinggi pada pembelajaran 

menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah pada materi asam-basa. 

   = Jumlah siswa pada kelas dengan sikap ilmiahrendahpada pembelajaran 

menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah pada materi asam-basa. 

   = Simpangan baku siswa dengan sikap ilmiah tinggipada pembelajaran 

menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah pada materi asam-basa. 

   =  Simpangan baku siswa dengan sikap ilmiahrendahpada pembelajaran 

menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah pada materi asam-basa. 

 

Dengan kriteria  tHitung>t tabel terima H1 dan tolak H0 dengan taraf signifikan 5% 

dan dk= n1 + n2 -2  (Sudjana , 2005). 
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V.  SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan sebagai 

berikut: 

1. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran menggunakan LKS dengan sikap 

ilmiah siswa terhadap KPS pada materi asam basa  

2. Pembelajaran menggunakan LKS berbasis pendekatan ilmiah efektif dalam 

meningkatkan KPS siswa pada materi asam basa. 

3. KPS siswa yang memiliki sikap ilmiah tinggi pada pembelajaran mengguna-

kan LKS berbasis pendekatan ilmiah lebih tinggi dibandingkan LKS 

konvensional pada materi asam-basa. 

4. KPS siswa yang memiliki sikap ilmiah rendah pada pembelajaran mengguna-

kan LKS berbasis pendekatan ilmiah lebih tinggi dibandingkan LKS 

konvensional pada materi asam-basa. 

5. KPS siswa yang memiliki sikap ilmiah tinggi lebih tinggi dibandingkan siswa 

yang memiliki sikap ilmiah tinggi pada pembelajaran menggunakan LKS 

berbasis pendekatan ilmiah pada materi asam-basa 
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B. Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa : 

1. Pembelajaran menggunakan LKS berbasis pendidikan ilmiah dianjurkan 

untuk diterapkan pada pembelajaran kimia terutama pada materi asam basa 

karena terbukti efektif dalam meningkatkan KPS siswa 

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

hatikan pengelolaan waktu dan pengkondisian kelas dalam proses pembela-

jaran sehingga pembelajaran lebih maksimal.  

 



77 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abidin, Y. 2013. Desain Sistem Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum 2013. 

Refika Aditama. Bandung. 

Aida, Y. 2016. Efektifitas Lembar Kerja Siswa Berbasis Scientific Approach 

Dengan Model Kooperatif Tipe Think-Talk-Write Terhadap Keterampilan 

Komunikasi Siswa. Skripsi. Universitas Negeri Surabaya: Surabaya 

Anisa, D. N. 2013. Pengaruh Model Pembelajaran POE dan Sikap Ilmiah 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Materi Asam, Basa, dan Garam 

kelas VII SMP N 1 Jaten. Jurnal Pendidikan Kimia, 2(2). 

Anitah, S. 2007. Strategi Pembelajaran Kimia. Universitas Terbuka. Jakarta 

Arsyad, A.  2004.  Media Pembelajaran (LKS).  Raja grafindo Persada. Jakarta. 

Brotowidjoyo, M. D. 1985. Penulisan Karangan Ilmiah. Akademika Presindo. 

Jakarta 

BSNP. 2006. Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.BSNP. 

Jakarta 

Dahar, R. W. 1989. Teori-Teori Belajar. Erlangga. Jakarta. 

Damanik, D. P. 2013. Analisis Kemampuan Berpikir Kritis dan Sikap Ilmiah 

pada Pembelajaran Fisika Menggunakan Model Pembelajaran Inquiry 

Training(IT) dan Direct Instruction (DI). Doctoral dissertation, 

UNIMED. 

Dimyati dan Mudjiono. 2002. Belajar dan Pembelajaran. Rineka Cipta. Jakarta 

Djamarah, S.B dan A. Zain. 2002. Strategi Belajar Mengajar. Rineka Cipta. 

Jakarta. 

Ergul, et. al. 2011. The Effects of Inquiry-Based Science Teaching on 

Elementary School Student’s Science Process Skills and Science 



78 

 

Attitudes. Bulgarian. Jurnal of Science and Education Policy 

(BJSEP)5(1), p.48-68. 

Eva, D. P. 2012. Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing dengan Peta 

Konsep terhadap Kemampuan Metakognitif dan Hasil Belajar Biologi 

Siswa SMA N 3 Sukoharjo. Jurnal Inquiri, 1(2). 

Fadiawati, N. 2011. Perkembangan Konsepsi Pembelajaran Tentang Struktur 

Atom Dari SMA Hingga Perguruan Tinggi. Disertasi. SPs-UPI Bandung. 

Bandung. 

Fraenkel, J. R., N. E. Wallen, & H. H. Hyun. 2012. How to Design and Evaluate 

Research in Education (Eigth Edition). McGraw-Hill. New York. 

Hartono. 2007. Profil Keterampilan Proses Sains Mahasiswa Program Pendidikan 

Jarak Jauh SI PGSD Universitas Sriwijaya. Seminar Proceeding of The 

International Seminar of Science Education, 27 Oktober 2007. Bandung 

Harlen, W. 1992. The Teaching of Science: Studies in Primary Education. David 

Fulton Publishers. London 

Hosnan, M. 2014. Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran 

Abad 21. Ghalia Indonesia. Bogor. 

Indrianto, L. 1998.Pemanfaatan Lembar Kerja Siswa Dalam Pengajaran 

Matematika Sebagai Upaya Peningkatan Prestasi Belajar Matematika. 

Skripsi. IKIP Semarang: Tidak diterbitkan 

Katimo, Suparmi, Sukarmin. 2016. Pengaruh Pembelajaran dengan Pendekatan 

Saintifik Menggunakan Metode Eksperimen dan Demonstrasi Terhadap 

Prestasi Belajar dan Kreativitas Ditinjau Dari Sikap Ilmiah. Jurnal 

Inkuiri. 5(2).  87-93. 

Krismanto, A. 2003. Beberapa teknik, model, dan strategi dalam pembelajaran 

matematika. Yogyakarta: Depdiknas Dirjen Pendidikan Dasar dan 

Menengah. 

Kusuma, M. D. 2013. Pengaruh Sikap Ilmiah Siswa terhadap Hasil Belajar Fisika 

dan Kemandirian Belajar Siswa SMA melalui Strategi Scaffolding-

Kooperatif. Jurnal Online FKIP Universitas Lampung. I(2). 23-33 

Lestari, W. T., Utami, B., & Masykuri, M. (2014). Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT) Disertai 

Dengan Media Lembar Kerja Siswa (LKS) Untuk Meningkatkan Prestasi 

Belajar Dan Kreativitas Siswa Pada Materi Kelarutan Dan Hasil Kali 



79 

 

Kelarutan Siswa Kelas Xi IPA 4 SMA. Jurnal Pendidikan Kimia, 3(2), 

28-35 

Majid, A. 2007. Perencanaan Pembelajaran. Remaja Rosdakarya. Bandung. 

Mudalara, I. P. 2012. Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Bebas terhadap Hasil 

Belajar Kimia Siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Gianyar Ditinjau dari 

Sikap Ilmiah. Jurnal Pendidikan IPA, 2(2). 

Musaropah, N.  2014.  Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Pendekatan 

Scientific Pada Sub Tema Gaya dan Gerak.  Jurnal Pendidikan, 2(2): hal 

(74-76) 

Nuh, Usep. 2010. Fisika Online: Keterampilan Proses Sains. Artikel Pendidikan. 

Diakses pada tanggal 24 Desember 2016 dari 

http://fisikasmaonline.blogspot.com/keterampilan-proses-sains.html. 

Nuriyawan, H., A. Ashadi, dan W. A. E. Setyowati. 2016. Penerapan Model 

Pembelajaran Problem Posing Dilengkapi Media Pembelajaran Lembar 

Kerja Siswa (LKS) untuk Me-ningkatkan Prestasi Belajar dan 

Keterampilan Proses Sains Siswa pada Materi Stoikiometri Kelas X 

Semester Genap SMA Negeri 1 Sukoharjo. Jurnal Pendidikan Kimia, 

5(3): 77-86. 

Prianto dan Harnoko. 1997. Perangkat Pembelajaran. Depdikbud. Jakarta. 

Putra, N.A.R. 2015. Pengaruh Keterampilan Proses Sains dan Sikap Ilmiah 

Terhadap Pemahaman Konsep IPA Siswa SMP. Skripsi. Universitas 

Lampung. Bandar Lampung. 

Rohaeti, E., E. Widjajanti, , dan R.T. Padmaningrum. 2009.  Pengembangan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) Mata Pelajaran Sains Kimia untuk SMP. Jurnal 

Inovasi Pendidikan. 10(1). 

Rustaman. 2005. Pengembangan Konsep. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Sari, S.Y. 2015. Pengembangan Lembar Kerja Siswa Pada Materi Asam Basa 

Berbasis Pendekatan Ilmiah. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung. Bandar Lampung. 

Santika, N., N. Kadaritna, dan N. Fadiawati. 2015. Pengem-bangan Lembar Kerja 

Siswa Berbasis Pendekatan Saintifik Pada Pokok Bahasan Teori 

Tumbukan. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Kimia, 3(3). 

http://fisikasmaonline.blogspot.com/keterampilan-proses-sains.html


80 

 

Sayekti, I. C. 2012. Pembelajaran IPA Menggunakan Pendekatan Inkuiri 

Terbimbing Melalui Metode Eksperimen dan Demonstrasi Ditinjau dari 

Kemampuan Analisis dan Sikap Ilmiah Siswa. Jurnal Inkuiri Universitas 

Sebelas Maret, 1(2), 142-153. 

Senam, dkk. 2008. Efektivitas Pembelajaran Kimia untuk Siswa SMA Kelas XI 

dengan Menggunakan LKS Kimia Berbasis Life Skill. Jurnal Didaktika. 

9(3). 280-290 

Sriyono. 1992. Teknik Belajar Mengajar dalam CBSA. Rineka Cipata. Jakarta. 

Sudjana, N. 2005. Metode Statistika edisi Keenam. PT. Tarsito. Bandung. 

Tim Penyusun .2004. Pedoman Umum Pengembangan Bahan Ajar Sekolah 

Menengah Atas. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Pendidikan 

menengah umum. 

  .2013a. Peraturan Menteri No. 59 tahun 2013, Kurikulum SMA 

Lampiran III. Kemdikbud. Jakarta. 

  .2013b. Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Kompetensi Inti (KI), 

Kompetensi Dasar (KD). Kemdikbud. Jakarta. 

  . 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

59Tahun 2014 Lampiran III 10.d Tentang Pedoman Mata Pelajaran 

Kimia Minat Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah. Kemdikbud. 

Jakarta. 

  . 2016. Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah. 

Kemdikbud. Jakarta. 

Trianto. 2008. Mendesain Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and 

Learning) di Kelas. Cerdas Pustaka Publisher: Jakarta. 

 .2010. Model Pembelajaran Terpadu, Konsep, Strategi dan 

Implementasinya dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Bumi Aksara. Jakarta. 

Utami, W. D., I. W. Dasna, & O. Sulistina. 2013. Pengaruh Penerapan Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing terhadap Hasil Belajar dan 

Keterampilan Proses Sains Siswa pada Materi Kelarutan dan Hasil Kali 

Kelarutan. Jurnal Pendidikan Kimia UNM, 2(2): 1-7. 

Veloo, A., P. Selvan, & R.Vikneswary. 2013. Inquiry Based Instruction, 

Students’ Attitudes and Teachers’ Support Towards Science Achievement 



81 

 

in Rural Primary Schools. Procedia Social and Behavioral Sciences. 93, 

65 – 69. 

Wahyudi. 2011. Pembelajaran Fisika Menggunakan Pendekatan Keterampilan 

Proses dengan Metode Inkuiri dan Eksperimen ditinjau dari Sikap Ilmiah 

dan Kemampuan Menggunakan Alat Ukur Listrik. Tesis PPS UNS: tidak 

diterbitkan. 

Wati, F.G., S. Wuryastuti, L. Suzanti. 2016. Pengaruh LKS Berbasis Saintifik 

Terhadap Keterampilan Proses Siswa Sekolah Dasar. Jurnal. 4(2) 

Woolfolk, Anita. 2009. Educational Psycology Active Learning Edition. Allyn 

and Bacon. Boston. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1.pdf
	2.pdf
	5.pdf
	6BAB I - DAFTAR PUSTAKA - Copy.pdf

