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ABSTRAK

PENGARUH LKS BERBASIS INKUIRI TERBIMBING TERHADAP
PENINGKATAN KETERAMPILAN MENYIMPULKAN DAN

MENGOMUNIKASIKAN PADA MATERI LARUTAN
ELEKTROLIT DAN NON-ELEKTROLIT

Oleh

INDAH MAYASARI

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh LKS berbasis inkuiri terbim-

bing terhadap peningkatan keterampilan menyimpulkan dan mengomunikasikan.

Inkuiri terbimbing terdiri dari 5 tahap, yaitu mengajukan pertanyaan dan permasa-

lahan, membuat hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik

kesimpulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen

dengan Non Equivalence Pretest-Posttest Control Group Design. Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MIPA SMA YP Unila Bandarlampung

semester genap Tahun 2016-2017. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan

teknik purposive sampling, dengan kelas X MIPA 8 dan X MIPA 2 sebagai sam-

pel. Pengaruh LKS berbasis inkuiri terbimbing terhadap peningkatan keterampilan

siswa dalam menyimpulkan dan mengomunikasikan ditunjukkan oleh perbedaan

yang signifikan pada rata-rata n-gain antara siswa kelas eksperimen dengan kelas

kontrol. Data diuji dengan analisis rata-rata n-gain, uji normalitas, uji
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homogenitas, Independent Sample T Test, Paired Sample T Test dan Effect size.

Hasil penelitian menunjukkan Independent Sample T Test diperoleh sig. sebesar

0,00 dengan rata-rata n-gain keterampilan menyimpulkan kelas kontrol dan eks-

perimen masing-masing 0,3 dan 0,6 serta rata-rata n-gain keterampilan mengomu-

nikasikan kelas kontrol dan eksperimen masing-masing 0,2 dan 0,7. Effect size

pada keterampilan menyimpulkan sebesar 0,93 dengan kategori besar, dan pada

keterampilan mengomunikasikan sebesar 0,94 dengan kategori besar. Hal ini

menunjukkan bahwa LKS berbasis inkuiri terbimbing berpengaruh terhadap

peningkatan keterampilan menyimpulkan dan mengomunikasikan pada materi

larutan elektrolit dan non-elektrolit.

Kata Kunci: inkuiri terbimbing, keterampilan mengomunikasikan, keterampilan
menyimpulkan, lembar kerja siswa
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembelajaran IPA yang ada di sekolah mencakup semua materi yang terkait ob-

yek alam serta persoalannya. Ilmu kimia merupakan salah satu bidang ilmu sains

yang mempelajari struktur, susunan, sifat dan perubahan materi, serta energi yang

menyertai perubahan materi. Dengan demikian pembelajaran yang dilakukan

dalam kimia harus mencerminkan karakteristik dari pembelajaran sains yang meli-

puti proses, produk dan sikap. Oleh karena itu, pembelajaran kimia tidak boleh

menyampingkan proses ditemukanya konsep, sehingga kimia sebagai pembelajar-

an sains dapat dilakukan dengan memberikan pengalaman secara langsung kepada

siswa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengkaitkan kondisi atau masalah

yang ada dalam kehidupan sehari-hari dengan materi yang akan dipelajari

(Kurniasari, 2012). Kegiatan proses pada pembelajaran kimia didapat melalui

kegiatan percobaan, untuk dapat melakukan hal tersebut dibutuhkan suatu kete-

rampilan tertentu yang disebut keterampilan proses (Devetak dkk., 2014). Kete-

rampilan dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang terkait dalam sains disebut

dengan keterampilan proses sains (KPS) (Dewi, 2008).

KPS merupakan komponen penting dalam pelaksanaan proses pembelajaran

karena dapat mempengaruhi perkembangan pengetahuan siswa (Ango, 2002).
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KPS merupakan pengembangan keterampilan fisik dan mental yang berasal dari

kemampuan-kemampuan mendasar yang dimiliki seseorang. Keterampilan proses

sains meliputi kemampuan mengobservasi, menyusun hipotesis, eksperimen,

mengendalikan variabel, mengumpulkan dan menafsirkan data, menyusun kesim-

pulan sementara, memprediksi serta mengo-munikasikan hasil (Semiawan, 1989).

Menurut Funk (1985) dalam Dimyati dan Mudjiono (2002), keterampilan proses

dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu keterampilan proses dasar (basic skill)

dan keterampilan proses terintegrasi (integrated skill). Keterampilan proses dasar

meliputi kegiatan yang berhubungan dengan observasi, klasifikasi, pengukuran,

komunikasi, prediksi, dan inferensi. Sedangkan keterampilan proses terintegrasi

meliputi mengidentifikasi variabel, tabulasi, grafik, diskripsi hubungan variabel,

perolehan dan proses data, analisis penyelidikan, dan hipotesis eksperimen.

(Dimyati dan Mudjiono, 2002).

Berdasarkan kurikulum 2013, siswa harus menguasai Kompetensi Inti (KI) pada

setiap jenjang pendidikannya yang dijabarkan dalam bentuk Kompetensi Dasar

(KD). Salah satu KD yang harus dikuasai pada kelas X semester genap adalah KD

3.8 yaitu menganalisis sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya

hantar listrikya, serta KD 4.8 yaitu merancang, melakukan, dan menyimpulkan

serta menyajikan hasil percobaan untuk mengetahui sifat larutan elektrolit dan

larutan non-elektrolit (Tim penyusun, 2013). Selanjutnya untuk dapat memahami

materi, tentunya menggunakan mdel pembelajaran yang tepat dan cocok dengan

karakteristik siswa serta materi yang akan diajarkan (Keller, 2016).
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Ada berbagai macam model pembelajaran yang dapat dijadikan referensi bagi gu-

ru dalam mengajar. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah

model pembelajaran inkuiri terbimbing (Graham dkk., 2014). Inkuiri dapat diarti-

kan sebagai proses bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan ilmiah

yang diajukannya. Dengan kata lain, inkuiri adalah suatu proses untuk mempero-

leh dan atau eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah

terhadap pertanyaan atau rumusan masalah (Ibrahim, 2002).

Pembelajaran menggunakan inkuiri terbimbing menjadikan siswa lebih aktif

dalam pembelajaran (Bilgin, 2009). Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian

Okhee (2006) yang menyatakan bahwa metode inkuiri dapat meningkatkan hasil

belajar siswa yang berkemampuan rendah pada materi IPA. Langkah awal pembe-

lajaran inkuiri terbimbing ialah merumuskan masalah, mulanya siswa diberi masa-

lah atau pertanyaan dari guru lalu siswa bekerja untuk menemukan jawaban

terhadap masalah tersebut dibawah bimbingan yang intensif dai guru. Setelah ma-

salah diungkapkan, siswa mengembangkan dalam bentuk hipotesis yang akan di-

uji kebenarannya. Setelah siswa mengembangkan hipotesis, siswa mengumpulkan

data dengan melakukan percobaan dan telaah literatur. Siswa kemudian mengana-

lisis dari hasil pengumpulan data. Terakhir siswa dapat menarik kesimpulan dari

pembelajaran yang telah dilakukan (Trianto, 2010). Tidak hanya model pembela-

jaran, tetapi media pembelajaran juga dibutuhkan agar siswa lebih mudah mema-

hami materi. Penggunaan media dalam proses pembelajaran sangatlah mendukung

tercapainya tujuan pembelajaran, dengan menggunakan media pembelajaran dapat

mempertinggi proses dan hasil belajar. Penggunaan media pembelajaran bertujuan

agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien (Yulianti,
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2008). Salah satu media yang mendukung pembelajaran adalah Lembar Kerja

Siswa (LKS) (Asyhar, 2012).

LKS merupakan media atau alat bantu dalam kegiatan pembelajaran yang dapat

mempermudah pemahaman terhadap materi yang dipelajari. LKS diharapkan

dapat membantu siswa lebih aktif dan mandiri. LKS yang baik harus mengandung

syarat didaktik, konstruksi, dan teknis. Persyaratan didaktik artinya LKS harus

menekankan pada tahapan proses siswa untuk menemukan konsep. Syarat kons-

truksi yaitu LKS harus menggunakan bahasa, susunan kalimat, tingkat kesukaran

dan kejelasan yang mudah dimengerti oleh siswa. Syarat teknis yaitu baik tulisan,

gambar dan penampilan LKS harus jelas, tepat, dan menarik (Darmodjo dan

Kaligis, 1992). LKS juga perlu diuji untuk mengetahui bagaimana keefektifannya

dalam meningkatkan KPS siswa (Lailiyah, 2007).

Selama ini, masih banyak LKS konvensional yang digunakan disekolah. Hal ini

didukung dengan hasil observasi yang dilakukan dengan guru mitra di SMA YP

Unila Bandar Lampung, yang menyatakan bahwa pembelajaran kimia yang dila-

kukan masih menggunakan LKS konvensional yang berupa ringkasan materi dan

kumpulan soal-soal latihan. Sehingga siswa masih pasif dan tidak terlibat secara

aktif dalam menggali pengetahuan karena LKS yang digunakan belum mengajak

siswa untuk mengamati fenomena-fenomena di sekitar, mengajukan pertanyaan,

mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengomunikasikannya

sehingga siswa kurang tertarik dan cenderung hanya mendengarkan penjelasan
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guru. LKS konvensional belum mengoptimalkan keterampilan proses sains

khususnya keterampilan menyimpulkan dan mengomunikasikan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan peran aktif siswa

dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan menyimpulkan pada siswa,

adalah dengan menggunakan LKS yang melibatkan siswa secara langsung dalam

pembelajaran. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Pratiwi (2014) yang menyatakan bahwa LKS berbasis inkuiri terbimbing pada

materi larutan asam dan basa, efektif diterapkan pada siswa kelas XI IPA SMAN

1 Boyolali. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2011) yang menya-

takan bahwa peningkatan penguasaan materi siswa yang mendapatkan pembela-

jaran menggunakan media LKS lebih baik daripada pengingkatan penguasaan ma-

teri siswa yang mendapatkan pembelajaran tanpa media LKS.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dilakukan penelitian

dengan judul “Pengaruh LKS Berbasis Inkuiri Terbimbing terhadap Pening-

katan Keterampilan Menyimpulkan dan Mengomunikasikan pada Materi

Larutan Elektrolit dan Non-elektrolit”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh LKS berbasis inkuiri terbimbing terhadap peningkatan

keterampilan menyimpulkan pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit?
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2. Bagaimana pengaruh LKS berbasis inkuiri terbimbing terhadap peningkatan

keterampilan mengomunikasikan pada materi larutan elektrolit dan non-

elektrolit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menentukan pengaruh LKS berbasis inkuiri terbimbing terhadap peningkatan

keterampilan menyimpulkan pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit.

2. Menentukan pengaruh LKS berbasis inkuiri terbimbing terhadap peningkatan

keterampilan mengomunikasikan pada materi larutan elektrolit dan non-

elektrolit

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi siswa

Dengan diterapkannya LKS berbasis inkuiri terbimbing dalam kegiatan belajar

mengajar maka akan memberikan pengalaman baru bagi siswa dalam memecah-

kan masalah kimia dan meningkatkan keterampilan menyimpulkan dan mengo-

munikasikan, sehingga siswa dapat memahami materi pelajaran dengan mudah

khususnya pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit.

2. Bagi guru

Dengan adanya LKS berbasis inkuiri terbimbing ini diharapkan dapat digunakan

oleh guru dalam pembelajaran materi mengenai larutan elektrolit dan
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non-elektrolit serta menambah media pembelajaran baru, yang diharapkan dapat

menunjang kegiatan pembelajaran sehingga menjadi lebih efektif dan konstruktif.

3. Bagi sekolah

LKS berbasis inkuiri terbimbing dalam pembelajaran merupakan alternatif untuk

meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Keterampilan proses sains yang diteliti dalam penelitian ini adalah keteram-

pilan proses sains menurut Funk dalam Dimyati, dkk (2002):

a. Keterampilan mengomunikasikan dengan indikator memberikan/

menggambarkan data empiris hasil percobaan atau pengamatan dengan

grafik/tabel/diagram, menyusun dan menyampaikan laporan secara sis-

tematis dan menjelaskan hasil percobaan atau penelitian, membaca grafik/

tabel/ diagram.

b. Keterampilan menyimpulkan dengan indikator mampu menjelaskan hasil

pengamatan dan menyimpulkan dari fakta yang terbatas.

2. LKS konvensional yaitu LKS yang berisi ringkasan materi dan soal-soal

latihan.

3. LKS berbasis inkuiri terbimbing adalah LKS yang terdiri dari tahap-tahap,

yaitu merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data,

menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan.
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4. Pengaruh LKS berbasis inkuiri terbimbing pada penelitian ini ditunjukkan

dengan adanya perbedaan n-gain yang signifikan antara kelas eksperimen dan

kelas kontrol. Ukuran pengaruh dihitung menggunakan uji effect size



9

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembelajaran Konstruktivisme

Konstruktivisme merupakan salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekan-

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

Konstruktivisme menurut Von Glasersfeld dalam Pannen (2001) mengemukakan

bahwa konstruktivisme juga menyatakan bahwa semua pengetahuan yang kita pe-

roleh adalah hasil konstruksi sendiri, maka sangat kecil kemungkinan. Adanya

transfer pengetahuan dari seseorang kepada yang lain.

Menurut Von Glasersfeld dalam Pannen, Mustafa, dan Sekarwinahyu (2001),

agar siswa mampu mengkonstruksi pengetahuan, maka diperlukan:

1. Kemampuan siswa untuk mengingat dan mengungkapkan kembali penga-
laman. Kemampuan untuk mengingat dan mengungkapkan kembali penga-
laman sangat penting karena pengetahuan dibentuk berdasarkan interaksi
individu siswa dengan pengalaman-pengalaman tersebut.

2. Kemampuan siswa untuk membandingkan, dan mengambil keputusan me-
ngenai persamaan dan perbedaan suatu hal. Kemampuan membandingkan
sangat penting agar siswa mampu menarik sifat yang lebih umum dari pe-
ngalaman-pengalaman khusus serta melihat kesamaan dan perbedaannya
untuk selanjutnya membuat klasifikasi dan mengkonstruksi pengetahuan-
nya.

3. Kemampuan siswa untuk lebih menyukai pengalaman yang satu dari
yang lain (selective conscience). Melalui “suka dan tidak suka” inilah
muncul penilaian siswa terhadap pengalaman, dan menjadi landasan bagi
pembentukan pengetahuannya.



10

Trianto (2007) mengemukakan: “Setiap orang membangun pengetahuannya sen-

diri, sehingga transfer pengetahuan akan sangat mustahil terjadi. Pengetahuan bu-

kanlah suatu barang yang dapat ditransfer dari orang yang mempunyai pengetahu-

an kepada orang yang belum mempunyai pengetahuan. Bahkan, bila seorang guru

bermaksud mentransfer konsep, ide, dan pengertiannya kepada siswa, pemindahan

itu harus di interpretasikan dan dikonstruksikan oleh siswa itu lewat pengalaman-

nya”

Secara sederhana konstruktivisme merupakan konstruksi dari kita yang menge-

tahui sesuatu.Pengetahuan itu bukanlah suatu fakta yang tinggal ditemukan, me-

lainkan suatu perumusan yang diciptakan orang yang sedang mempelajarinya.

Bettencourt menyimpulkan bahwa konstruktivisme tidak bertujuan mengerti haki-

kat realitas, tetapi lebih hendak melihat bagaimana proses kita menjadi tahu

tentang sesuatu (Suparno, 1997).

Ciri atau prinsip dalam belajar menurut Suparno (1997) sebagai berikut:

1. Belajar berarti mencari makna. Makna diciptakan oleh siswa dari apa
yangmereka lihat, dengar, rasakan dan alami.

2. Konstruksi makna adalah proses yang terus menerus.
3. Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, tetapi merupakan pengem-

bangan pemikiran dengan membuat pengertian baru. Belajar bukanlah hasil
perkembangan tetapi perkembangan itu sendiri.

4. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan
dunia fisik dan lingkungannya.

5. Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui, subjek
belajar, tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses interaksi dengan
bahan yang sedang dipelajari.

Menurut Sagala (2010) konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi)

pendekatan kontekstual, yaitu pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit, yang

hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas (sempit) dan tidak dengan
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tiba-tiba. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang

siap untuk diambil dan diingat. Tetapi manusia harus mengkonstruksi pengetahu-

an itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Siswa perlu di biasakan

untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan

ber-gelut dengan ide-ide, yaitu siswa harus mengkonstruksikan pengetahuan dibe-

nak mereka sendiri. Landasan berfikir konstruktivisme adalah lebih menekankan

pada strategi memperoleh dan mengingat pengetahuan.

B. Inkuiri Terbimbing

Inkuiri dapat diartikan sebagai proses bertanya dan mencari tahu jawaban terha-

dap pertanyaan ilmiah yang diajukannya. Dengan kata lain, inkuiri adalah suatu

proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan obser-

vasi dan atau eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah ter-

hadap pertanyaan atau rumusan masalah (Ibrahim, 2002).

Langkah awal pembelajaran inkuiri terbimbing ialah merumuskan masalah, siswa

diberikan masalah atau pertanyaan dari guru kemudian siswa bekerja untuk mene-

mukan jawaban terhadap masalah tersebut di bawah bimbingan yang intensif dari

guru. Setelah masalah diungkapkan, siswa mengembangkan dalam bentuk hipo-

tesis yang akan diuji kebenarannya. Kemampuan yang dituntut dalam mengem-

bangkan hipotesis. Setelah siswa mengembangkan hipotesis, langkah selanjutnya

siswa mengumpulkan data-data dengan melakukan percobaan dan telaah literatur.
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Siswa kemudian menganalisis data dari hasil pengumpulan data. Terakhir siswa

dapat menarik kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan.

Pada penelitian ini tahapan pembelajaran inkuiri terbimbing yang digunakan

mengadaptasi dari tahapan pembelajaran inkuiri terbimbing yang dikemukakan

oleh Gulo dalam Trianto (2010). Tahapan pembelajaran inkuiri terbimbing

tersebut dapat dijelaskan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Tahap pembelajaran inkuiri terbimbing

No. Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa
1. Mengajukan perta- Guru membimbing Siswa mengidentifikasi

nyaan atau siswa mengidentifikasi masalah dan siswa
permasalahan masalah.   Membagi duduk dalam kelom-

siswa dalam kelmpok poknya masing-masing.
2. Membuat hipotesis Guru memberikan ke- Siswa memberikan

sempatan pada siswa pendapat dan menen-
untuk curah pendapat tukan hipotesis yang
dalam membuat hipo- relevan dengan
tesis.  Membimbing permasalahan.
siswa dalam menen-
tukan hipotesis yang
relevan dengan perma-
salahan dan memprio-
ritaskan hipotesis mana
yang menjadi prioritas
penyelidikan.

3. Mengumpulkan data Guru membimbing Siswa melakukan per-
siswa mendapatkan cobaan maupun telaah
informasi atau data- literatur untuk menda-
data melalui percobaan patkan data-data atau
maupun telaah literatur informasi

4. Menganalisis data Guru memberi kesem- Siswa mengumpulkan
patan pada tiap kelom- dan menganalisi data
pok untuk menyam- serta menyampaikan
paikan hasil pengola- hasil pengolahan data
han data yang yang terkumpul
terkumpul

5. Membuat Guru membimbing Siswa membuat kesim-
kesimpulan siswa dalam membuat pulan

kesimpulan
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Menurut Roestiyah (1998), inkuiri memiliki keunggulan yang dapat dikemukakan

sebagai berikut:

1. Dapat membentuk dan mengembangkan ”Self-Concept” pada diri sis-
wa, sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide
yang lebih baik.

2. Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses
belajar yang baru.

3. Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri,
bersikap obyektif, jujur dan terbuka.

4. Situasi proses belajar menjadi lebih terangsang.
5. Dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu.
6. Memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri.
7. Dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka

dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi.

Kelemahan dari model pembelajaran inkuiri antara lain:

1. Guru harus tepat memilih masalah yang akan dikemukan untuk
membantu siswa menemukan konsep.

2. Guru dituntut menyesuaikan diri terhadap gaya belajar siswa-siswanya.
3. Guru sebagai fasilitator diharapkan kreatif dalam mengembangkan

pertanyaan-pertanyaan.

C. Keterampilan Proses Sains

Keterampilan proses sains (KPS) dibutuhkan untuk menggunakan dan memahami

sains ( Hartono, 2007). Untuk dapat memahami hakikat IPA secara utuh, yakni

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

Dalam pembelajaran IPA aspek proses perlu ditekankan bukan hanya pada hasil

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

Dengan kata lain bila seseorang telah memiliki KPS, IPA sebagai produk akan

mudah dipahami, bahkan mengaplikasikan dan mengembangkannya. KPS adalah

semua keterampilan yang terlibat pada saat proses berlangsungnya sains. KPS

penting dimiliki guru untuk digunakan sebagai jembatan untuk menyampaikan
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pengetahuan/ informasi baru kepada siswa atau mengembangkan pengetahuan

atau informasi yang telah dimiliki siswa.

Menurut Semiawan (1992) keterampilan proses sains adalah keterampilan-kete-

rampilan fisik dan mental untuk menemukan dan mengembangkan sendiri fakta

dan konsep sains serta menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan nilai yang

dituntut. Menurut Indrawati dalam Nuh (2010) mengemukakan bahwa KPS me-

rupakan 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, ataupun

untuk melakukan penyangkalan terhadap suatu penemuan (falsifikasi)".

Jadi KPS adalah kemampuan siswa untuk menerapkan metode ilmiah dalam mema-

hami, mengembangkan dan menemukan ilmu pengetahuan. KPS sangat penting

bagi setiap siswa sebagai bekal untuk menggunakan metode ilmiah dalam mengem-

bangkan sains serta diharapkan memperoleh pengetahuan baru atau mengembang-

kan pengetahuan yang telah dimiliki.

Hartono (2007) menyusun indikator keterampilan proses sains dasar ditunjukkan

pada Tabel 2:

Tabel 2. Indikator keterampilan proses sains dasar

Keterampilan Dasar Indikator

Observasi Mampu menggunakan semua indera (penglihatan, pem-
bau, pendengaran, pengecap, dan peraba) untuk meng-
amati, mengidentifikasi, dan memahami sifat benda dan
kejadian secara teliti dari hasil pengamatan
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Tabel 2 (Lanjutan)

Keterampilan Dasar Indikator
Klasifikasi Mampu menentukan perbedaan, mengkontraskan ciri-

ciri, mencari kesamaan, membandingkan, dan
menentukan dasar penggolongan terhadap suatu objek

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

Komunikasi Mampu membaca dan mengkompilasi informasi dalam
grafik atau diagram, menggambar data empiris dengan
grafik, tabel, atau diagram, menjelaskan hasil percobaan,
menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis
dan jelas

Menarik Kesimpulan Mampu membuat suatu kesimpulan tentang suatu benda
atau fenomena setelah mengumpulkan, menginterpretasi
data dan informasi

Menurut Mahmuddin (2010) keterampilan proses dasar diuraikan oleh sebagai

berikut

1. Observasi atau mengamati, menggunakan lima indera untuk mencari tahu
informasi tentang obyek seperti karakteristik obyek, sifat, persamaan,
dan fitur identifikasi lain.

2. Klasifikasi, proses pengelompokan dan penataan objek
3. Mengukur, membandingkan kuantitas yang tidak diketahui dengan jumlah

yang diketahui, seperti: standar dan non-standar satuan pengukuran.
4. Komunikasi, menggunakan multimedia, tulisan, grafik, gambar, atau cara

lain untuk berbagi temuan.
5. Menyimpulkan, membentuk ide-ide untuk menjelaskan pengamatan.
6. Prediksi, mengembangkan sebuah asumsi tentang hasil yang diharapkan.

Keenam keterampilan proses dasar di atas terintegrasi secara bersama-sama ketika

ilmuan merancang dan melakukan penelitian, maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Semua komponen keterampilan proses dasar penting baik secara parsial maupun

ketika terintegrasi secara bersama-sama. Oleh karena itu, sangat penting dimiliki

dan dilatihkan bagi siswa.
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Keterampilan proses sebagaimana disebutkan di atas merupakan KPS yang di-

aplikasikan pada proses pembelajaran. Pembentukan keterampilan dalam mem-

peroleh pengetahuan merupakan salah satu penekanan dalam pembelajaran sains.

Oleh karena itu, penilaian terhadap keterampilan proses siswa harus dilakukan ter-

hadap semua keterampilan proses sains baik secara parsial maupun secara utuh.

Pada penelitian ini indikator KPS yang dikembangkan adalah:

1. Komunikasi yaitu mampu membaca dan mengkompilasi informasi

dalam grafik atau diagram, menggambar data empiris dengan grafik,

tabel, atau diagram.

2. Menyimpulkan yaitu mampu membuat suatu kesimpulan tentang suatu benda

atau fenomena setelah mengumpulkan, menginterpretasi data dan informasi.

D. Kerangka Pemikiran

Inkuiri terbimbing merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa secara

langsung dalam prosesnya. Model pembelajaran tipe ini tentu saja tepat diterapkan

pada materi kimia yang didalamnya terdapat kegiatan praktikum atau eksperimen.

Misalnya pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit yang menuntut siswa

melakukan percobaan. Kegiatan pembelajaran yang hanya menyampaikan secara

teori saja tidak cukup membantu siswa dalam membangun pemahamannya me-

ngenai materi tersebut.

Inkuiri terbimbing dapat diterapkan melalui berbagai media pembelajaran, salah

satunya menggunakan LKS. LKS yang memiliki langkah-langkah proses pembe-

lajaran yang sesuai dengan karakteristik dari inkuiri terbimbing dapat membantu

siswa memahami konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit secara bertahap yang
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dicapai melalui serangkaian kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum ini penting

untuk melatih keterampilan proses sains siswa. Keterampilan proses sains meru-

pakan kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa untuk metode ilmiah dalam me-

mahami, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan. Dapat dipastikan

bahwa keterampilan ini sangat diperlukan agar siswa tidak hanya mahir secara te-

ori saja tetapi juga secara konsep. Kegiatan praktikum yang dipandu dengan LKS

berbasis inkuiri terbimbing akan memudahkan siswa mendapatkan pengalaman

secara langsung. Melalui pengalaman secara langsung ini, siswa dapat memahami

konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan baik. Selain itu, siswa dapat

melatih keterampilan menyimpulkan dan mengkomunikasikan, dimana keteram-

pilan menyimpulkan dan mengkomunikasikan termasuk dalam keterampilan pro-

ses sains. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, dapat diduga keterampilan

menyimpulkan dan mengkomunikasikan dapat meningkat dengan diterapkannya

LKS berbasis inkuiri terbimbing.

E. Anggapan Dasar

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah:

1. Siswa-siswi kelas X SMA YP Unila Bandar Lampung tahun pelajaran

2016/2017 yang menjadi subjek penelitian mempunyai kemampuan

akademik yang sama.



18

2. Perbedaan peningkatan keterampilan menyimpulkan dan mengkomunikasi-

kan siswa kelas X semester genap SMA YP Unila Bandar Lampung tahun pe-

lajaran 2016/2017 hanya dipengaruhi oleh LKS yang diterapkan pada ma-

sing-masing kelas

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

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Penggunaan LKS berbasis inkuiri terbimbing berpengaruh terhadap

peningkatan keterampilan menyimpulkan pada materi larutan elektrolit

dan non-elektrolit.

2. Penggunaan LKS berbasis inkuiri terbimbing berpengaruh terhadap

peningkatan keterampilan mengkomunikasikan pada materi larutan

elektrolit dan non-elektrolit.



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X MIPA SMA YP Unila

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 266 siswa dan terse-

bar dalam 8 kelas. Seluruh siswa merupakan satu kesatuan populasi karena ada-

nya kesamaan kemampuan akademik. Hal ini disebabkan pada SMA YP Unila

Bandar Lampung, pembagian siswa pada setiap kelas di kelas X MIPA dilakukan

secara heterogen, sehingga proporsi jumlah siswa yang memiliki kemampuan aka-

demik yang tinggi, sedang maupun kurang dalam tiap kelasnya hampir sama

antara salah satu kelas dengan kelas yang lainnya.

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu teknik

pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan kemampuan kognitif

awal siswa yang relatif sama. Dalam penelitian ini yang terpilih sebagai kelas

eksperimen (menggunakan LKS berbasis inkuiri terbimbing) ialah kelas X MIPA

8 dan yang terpilih sebagai kelas kontrol (menggunakan LKS konvensional) ialah

kelas X MIPA 2.
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B. Jenis dan Sumber Data

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

data hasil tes sebelum belajar (pretes) dan hasil tes setelah belajar (postes) siswa,

serta data pendukung yang berupa data aktivitas siswa selama mengikuti pembe-

lajaran.

1. Pretes

Pretes merupakan uji awal sebelum dilakukan eksperimen pada sampel

penelitian. Pretes sebanyak 5 soal essay yang terdiri dari 3 soal keterampilan

menyimpulkan dan 2 soal keterampilan mengomunikasikan.

2. Postes

Postes merupakan uji akhir atau tes akhir, yaitu tes yang dilaksanakan setelah

perlakuan. Soal postes yaitu terdiri dari 5 soal essay.

3. Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa

Lembar pengamatan aktivitas siswa merupakan lembar yang diisi oleh

observer dalam mengamati aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran

berlangsung.

Sumber data dari penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi kelas kontrol dan kelas

eksperimen.

C. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2010), variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesua-

tu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
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1. Variabel bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah LKS berbasis inkuiri terbimbing

dan LKS konvensional (sebagaimana telah dijelaskan dalam ruang lingkup

penelitian).

2. Variabel terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keterampilan mengomunikasikan

dan keterampilan menyimpulkan pada materi larutan elektrolit dan non-

elektrolit.

3. Variabel kontrol

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah materi larutan elektrolit dan non-

elektrolit.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan menggunakan

rancangan Non Equivalence Pretes-Postest Control Group Design (Creswell,

2003), seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Desain penelitian

Kelas Pretes Perlakuan Postes

Kelas eksperimen O1 X O2

Kelas kontrol O1 - O2

O1 adalah pretes yang diberikan sebelum perlakuan. Kemudian pada kelas ekspe-

rimen diterapkan perlakuan LKS berbasis inkuiri terbimbing (X). Selanjutnya, ke-

dua kelompok sampel diberikan postes (O2).
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E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Silabus yang dimodifikasi dari Saputri (2015)

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dimodifikasi dari Saputri

(2015).

3. Lembar kerja siswa (LKS) berbasis inkuiri terbimbing materi larutan elek-

trolit dan non-elektrolit berjumlah 3 buah LKS yang dimodifikasi dari

Saputri (2015). LKS 1 mengenai daya hantar arus listrik larutan elektrolit

dan non-elektrolit, LKS 2 mengenai penyebab perbedaan kemampuan daya

hantar arus listrik larutan elektrolit dan non-elektrolit dan LKS 3 mengenai

jenis senyawa yang dapat atau tidaknya larutan menghantarkan arus listrik

berdasarkan jenis ikatan.

4. Soal pretes dan postes yang berupa soal keterampilan menyimpulkan dan

mengomunikasikan bentuk uraian, dimodifikasi dari Saputri (2015)

5. Lembar pengamatan aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung, di-

modifikasi dari Sunyono (2014).

F. Pelaksanaan Penelitian

Langkah-langkah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. melakukan observasi ke sekolah untuk mendapatkan informasi tentang keadaan

sekolah, data siswa, data nilai, jadwal dan tata tertib sekolah, serta sarana pra-

sarana di sekolah.

2. menentukan dua kelas sebagai kelas sampel

3. mempersiapkan perangkat pembelajaran dan Instrumen
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4. pengujian validitas instrumen kepada 20 siswa kelas XI yang telah mempe-

lajari materi larutan elektrolit dan non-elektrolit

5. memberikan pretes pada kelas kontrol dan eksperimen.

6. melaksanakan kegiatan pembelajaran pada materi pokok larutan elektrolit dan

non-elektrolit

7. memberikan postes pada kelas kontrol dan eksperimen.

8. Analisis Data

9. Kesimpulan

Adapun langkah-langkah penelitian tersebut ditunjukkan pada alur penelitian, se-

perti ditunjukkan pada Gambar 1:

Gambar 1. Alur Penelitian

Observasi Pendahuluan

1. Menentukan populasi dan sampel

2. Mempersiapkan perangkat

pembelajaran dan Instrumen

3. Validasi Instrumen

Pretes Kelas Eksperimen

Menggunakan LKS
berbasis Inkuiri
Tebimbing

Kelas Kontrol

Menggunakan LKS
Konvensional

Postes

Analisis Data

Kesimpulan



24

G. Teknik Analisis Data Penelitian

1. Analisis validitas dan reliabilitas instrumen

Analisis validitas dan reabilitas instrumen tes digunakan untuk mengetahui kuali-

tas instrumen yang digunakan dalam penelitian. Uji coba instrumen dilakukan

untuk mengetahui dan mengukur apakah instrumen yang digunakan telah meme-

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

harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel (Arikunto,

2010).  Berdasarkan hasil uji coba tersebut maka akan diketahui validitas dan

reliabilitas instrumen tes.

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau

kesahihan suatu instrumen tes (Arikunto, 2006). Sebuah instrumen dikatakan valid

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari

variabel yang diteliti secara tepat. Konteks pengujian kevalidan instrumen dapat

dilakukan dengan dua macam cara, yaitu cara judgment atau keputusan ahli dan

pengujian empirik. Instrumen pada penelitian ini menggunakan uji validitas

dengan SPSS 17 for windows.

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kepercayaan instrumen

penelitian yang digunakan sebagai alat pengumpul data.  Suatu alat evaluasi dise-

but reliabel jika alat tersebut mampu memberikan hasil yang dapat dipercaya dan

konsisten. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus AlphaCronbach

yang kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan derajat reliabilitas alat

evaluasi menurut Guilford (Suherman, 2003), dalam hal ini analisis dilakukan
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dengan menggunakan SPSS 17.0 for Windows. Uji validitas dan reliabilitas ini

diujikan kepada 20 siswa kelas XI yang sudah mempelajari materi larutan elek-

trolit dan non-elektrolit

Kriteria derajat reliabilitas (r11) alat evaluasi menurut Guilford:

0,80 < r11≤ 1,00; derajat reliabilitas sangat tinggi
0,60 < r11≤ 0,80; derajat reliabilitas tinggi
0,40 < r11≤ 0,60; derajat reliabilitas sedang
0,20 < r11≤ 0,40; derajat reliabilitas rendah
0,00 < r11≤ 0,20; tidak reliabel

2. Nilai Siswa

Nilai pretes dan postes dirumuskan sebagai berikut:nilai siswa = × 100 ............ (1)

Setelah mengetahui nilai masing-masing siswa, maka ditentukan rata-rata nilai

pretes maupun postes dengan rumus sebagai berikut:Rata − rata nilai = × 100 ........... (2)

3. Perhitungan n-gain

Nilai siswa yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menghitung n-gain yang

selanjutnya digunakan untuk uji hipotesis. Rumus n-gain menurut Hake (2002)

adalah sebagai berikut:− = ......................... (3)

Setelah mengetahui nilai n-gain dari masing-masing siswa, maka ditentukan rata-

rata n-gain dengan rumus sebagai berikut:



26

Rerata − = × 100 ....................(4)

H. Uji Hipotesis

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dua kelompok sampel berasal

dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas ini dilakukan

dengan menggunakan SPSS 17. Data dikatakan memenuhi asumsi normalitas jika

pada Kolmogorov-Smirnov nilai sig. > 0.05

2. Uji homogenitas dua varians

Uji homogenitas dua varians digunakan untuk mengetahui apakah dua kelompok

sampel mempunyai varians yang homogen atau tidak.

H0 = data penelitian mempunyai variansi yang homogen

H1 = data penelitian mempunyai variansi yang tidak homogen

Pengujian homogenitas ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17.

Terima H0 jika nilai sig. > 0.05 dan tolak H0 jika nilai sig ≤ 0.05

3. Uji perbedaan dua rata-rata

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

tesis yang digunakan adalah uji parametrik (Sudjana, 2005). Dalam penelitian ini,

digunakan aplikasi SPSS 17. Terima H0 jika sig. > 0.05 atau tolak H0 jika sig ≤

0.05.

a. Hipotesis keterampilan menyimpulkan

H0 : Rata-rata n-gain keterampilan menyimpulkan pada materi larutan elektrolit

dan non-elektrolit dikelas yang diterapkan LKS berbasis inkuiri terbimbing
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lebih rendah atau sama dengan rata-rata n-gain keterampilan menyimpulkan

pada kelas yang diterapkan LKS konvensional.

H0 : μ1x ≤ μ2x

H1 : Rata-rata n-gain keterampilan menyimpulkan pada materi larutan elektrolit

dan non-elektrolit dikelas yang diterapkan LKS berbasis inkuiri terbimbing

lebih tinggi daripada rata-rata n-gain keterampilan menyimpulkan pada kelas

yang diterapkan LKS konvensional.

H1 : μ1x > μ2x

b. Hipotesis keterampilan mengkomunikasikan

H0 : Rata-rata n-gain keterampilan mengkomunikasikan pada materi larutan elek-

trolit dan non-elektrolit dikelas yang diterapkan LKS berbasis inkuiri terbim-

bing lebih rendah atau sama dengan rata-rata n-gain keterampilan mengko-

munikasikan pada kelas yang diterapkan LKS konvensional.

H0 : μ1y ≤ μ2y

H1 : Rata-rata n-gain keterampilan mengkomunikasikan pada materi larutan elek-

trolit dan non-elektrolit dikelas yang diterapkan LKS berbasis inkuiri terbim-

bing lebih tinggi daripada rata-rata n-gain keterampilan mengkomunikasikan

pada kelas yang diterapkan LKS konvensional.

H1 : μ1y > μ2y
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Keterangan:

μ1: rata-rata n-gain (x,y) pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit dikelas

yang diterapkan pembelajaran dengan menggunakan LKS berbasis inkuiri

terbimbing.

μ2 : rata-rata n-gain (x,y) pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit dikelas

yang diterapkan pembelajaran dengan menggunakan LKS konvensional

x : keterampilan menyimpulkan

y : keterampilan mengkomunikasikan

4. Uji Paired Sample T-test

Uji Paired Sample T-test dalam penelitian ini menggunakan program SPSS versi

17 dengan memasukkan data nilai pretes dan postes kelas eksperimen. Hipotesis

dirumuskan dalam bentuk pasangan hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif

(H1).

H0 : nilai rata-rata pretes/postes tidak ada perbedaan

H1 : nilai rata-rata pretes/postes ada perbedaan

Dengan kriteria pengujian terima H0 jika nilai sig. > 0,05 dan terima H1 jika nilai

sig. > 0,05

5. Analisis Ukuran Pengaruh (Effect Size)

Setelah diketahui nilai pretes dan postes, dilakukan analisis ukuran pengaruh

pembelajaran menggunakan LKS berbasis inkuiri terbimbing terhadap peningkat-
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an kemampuan menyimpulkan dan mengkomunikasikan menggunakan uji ukuran

pengaruh (effect size). Taraf kepercayaan yang digunakan adalah α = 0,05.

Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menen-tukan ukuran pengaruh dengan

rumus sebagai berikut:

=

Keterangan :
= effect size
= t hitung dari uji-tdf= derajat kebebasan (Jahjuoh, 2014)

Dengan kriteria sebagai berikut:

η= 0,15; efek diabaikan (sangat kecil)

0,15< η = 0,40; efek kecil

0,40< η = 0,75; efek sedang

0,75< η = 1,10; efek besar

η> 1,10; efek sangat besar (Dincer, 2015)

6. Analisis data aktivitas siswa

Aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung diukur dengan menggunakan

lembar observasi oleh dua orang observer. Analisis deskriptif terhadap aktivitas

siswa dalam pembelajaran dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menghitung persentase aktivitas siswa untuk setiap pertemuan dengan

rumus:

% Pa = x100%         ........................... (4)
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Keterangan:    Pa = Persentase aktivitas siswa dalam belajar di kelas.

Fa = Frekuensi rata-rata aktivitas siswa yang muncul.

Fb = Frekuensi rata-rata aktivitas siswa yang diamati.

b. Menghitung jumlah persentase aktivitas siswa yang relevan dan yang tidak

relevan untuk setiap pertemuan dan menghitung rata-ratanya

c. Mengurutkan aktivitas siswa yang dominan dalam pembelajaran

berdasarkan persentase setiap aspek aktivitas yang diamati.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan dalam

penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan LKS berbasis inkuiri terbimbing pada materi larutan elektrolit

dan non-elektrolit berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan menyim-

pulkan pada siswa.

2. Penggunaan LKS berbasis inkuiri terbimbing pada materi larutan elektrolit

dan non-elektrolit berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan mengko-

munikasikan pada siswa.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa:

1. LKS berbasis inkuiri terbimbing berpengaruh terhadap peningkatan keteram-

pilan menyimpulkan dan mengomunikasikan siswa, oleh karena itu peneliti

menyarankan hendaknya LKS berbasis inkuiri terbimbing diterapkan dalam

pembelajaran kimia dikelas, terutama pada materi larutan elektrolit dan non-

elektrolit sehingga dapat membantu siswa dalam mempelajari materi.
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2. Saat proses pembelajaran menggunakan LKS berbasis inkuiri terbimbing, gu-

ru harus memberikan batasan-batasan waktu kepada siswa dalam menyelesai-

kan aktivitasnya.

3. Memaksimalkan pelaksanaan tahapan LKS berbasis inkuiri terbimbing se-

hingga siswa mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengem-

bangkan potensi yang dimilikinya.

4. Persiapan dan pengelolaan waktu perlu mendapat perhatian lebih, mengingat

pembelajaran LKS berbasis inkuiri terbimbing membutuhkan waktu yang

lebih lama.

5. Soal yang diujikan dalam pretes dan postes harus lebih banyak, baik dalam

keterampilan menyimpulkan maupun mengomunikasikan
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