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ABSTRAK

PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA BERBASIS PROBLEM
BASED LEARNING MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN

UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN
BERPIKIR KRITIS SISWA

Oleh

SITI UMIKASIH

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan LKS berbasis Problem Based

Learning materi pencemaran lingkungan yang valid dan efektif untuk meningkat-

kan keterampilan berpikir kritis. Pengembangan LKS berbasis Problem Based

Learning menggunakan desain 4-D alur dari Thiagarajan, dkk (1974) yang terdiri

dari empat tahap yaitu define, design, develop dan disseminate. Kevalidan LKS

hasil pengembangan didasarkan pada hasil validasi kedua ahli yaitu ahli kontruksi

dan kesesuaian isi. Respon guru yang diukur meliputi penilaian pada aspek ke-

sesuaian isi dan kemenarikan, sedangkan respon siswa pada aspek kemenarikan

dan keterpahaman. Desain penelitian yang digunakan yaitu kuasi eksperimen the

matching only pretest-postes control group design. Data penelitian yang diperoleh

berupa data peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa dari nilai pretes postes

yang sebelumnya telah diuji normalitas, homogenitas dan uji signifikansi (uji t).

Peningkatan keterampilan berpikir kritis ditunjukkan oleh rata-rata nilai n-Gain

sebesar 0,71 dengan kategori tinggi. Selain menggunakan perhitungan n-Gain

untuk mengetahui besarnya dampak dari penggunaan LKS berbasis PBL dapat

dilihat dari nilai effect size yang diperoleh yaitu sebesar 0,75 sesuai interpretasi
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kriteria Cohen’s termasuk dalam kategori besar. Berdasarkan hasil n-Gain dan

effect size tersebut maka LKS berbasis PBL efektif untuk meningkatkan ke-

terampilan berpikir kritis. Pada kelima indikator yang diukur terjadi peningkatan

tertinggi pada indikator keempat yaitu advance clarification. Kevalidan LKS di-

tunjukkan dengan hasil validasi ahli kontruksi dan kesesuaian isi dengan kategori

sangat tinggi dan LKS hasil pengembangan dinyatakan menarik berdasarkan

respon guru dan siswa dengan kategori sangat tinggi.

Kata Kunci : LKS, model problem based learning, materi pencemaran lingkungan
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan pengetahuan yang sistematis dan ter-

susun secara teratur, berlaku umum (universal) yang mengkaji fenomena alam

melalui kegiatan observasi dan eksperimen. Hakikat pembelajaran IPA meliputi

empat unsur utama yaitu proses, sikap, produk dan aplikasi, bukan hanya fakta,

prinsip dan konsep tetapi suatu proses penemuan (Tim Penyusun, 2006). IPA

sebagai proses yaitu prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah untuk

memperoleh pengetahuan dengan meyusunan hipotesis, merancang eksperimen

atau percobaan, mengevaluasi, mengukur, dan menarik kesimpulan (Carin and

Sund, 1993). Oleh karena itu pembelajaran IPA harus mampu menanamkan dan

membudayakan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan

mandiri yang menuntut peran guru yang lebih memfokuskan pada aktivitas siswa

(Kutoyo, 2011).

Keterampilan berpikir kritis dikemukakan oleh Azar (2010) sebagai salah satu

elemen penting dalam pemikiran ilmiah dengan proses mental yang aktif dan

terorganisir, mewujudkan pemikiran sendiri dengan tetap mempertimbangkan

pendapat orang lain dan mempraktikkan apa yang telah dipelajari.  Berpikir kritis

bertujuan untuk menganalisis argument dan memunculkan wawasan terhadap
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tiap-tiap makna dan interpretasi guna mengembangkan pola penalaran yang akhir-

nya dapat memberikan model presentasi yang dapat dipercaya, ringkas dan me-

yakinkan (Tawil dan Liliasari, 2013).

Namun faktanya pembelajaran IPA sebagai proses, sikap, dan aplikasi tidak ter-

sentuh dalam pembelajaran sehingga keterampilan berpikir kritis peserta didik

menjadi rendah.  Secara global rendahnya keterampilan berpikir dapat dilihat pada

hasil The Trends International Mathematics and Science Study (TIMSS) yang di-

laporkan Kemendikbud (2011) pada tahun 2007 bahwa Indonesia berada pada

posisi rendah yaitu ke 35 dari 49 negara.  Selain itu hasil studi Programme for

International Study Assesment (PISA) juga menunjukkan bahwa prestasi Indo-

nesia berada pada posisi ke 43 dari 45 negara yang berpartisipasi (Kemendikbud,

2015).

Penyebab rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa dikarenakan pembelajaran

yang masih berpusat pada guru (teacher centered), kemudian kurangnya pema-

haman dan kesiapan guru melaksanakan model-model pembelajaran inovatif

sehingga guru masih mengajar dengan cara-cara tradisional (Budiastra, 2015).

Selain itu, penyebab rendahnya keterampilan berpikir kritis dilihat dari kurangnya

minat siswa dalam mempelajari materi sehingga siswa kurang aktif menjawab

pertanyaan dari guru, kurang dapat memberikan alasan atau pendapat berkaitan

dengan jawaban yang diberikan serta penggunaan media yang jarang dilakukan

sehingga pembelajaran menjadi kurang bermakna (Adnyana, 2012).

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru mata

pelajaran IPA dan siswa di enam sekolah negeri maupun swasta menunjukkan
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bahwa 70% guru belum menerapkan model pemabelajaran aktif, masih meng-

gunakan pembelajaran pasif yakni dengan metode ceramah sehingga keterampilan

berpikir kritis siswa menjadi rendah. Sedangkan untuk melatihkan keterampilan

berpikir dibutuhkan model pembelajaran aktif  yang pembelajarannya berpusat

pada siswa (student centered) dimana guru hanyalah sebagai pemandu dalam

prosesnya (Tandogan, 2007). Proses pembelajaran aktif pada mata pelajaran IPA

menurut Anjarsari (2014) berpotensi untuk melatih dan mengembangkan proses

keterampilan berpikir.

Salah satu cara untuk memfokuskan pembelajaran pada aktivitas siswa adalah

dengan menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS). LKS merupakan panduan

untuk latihan pengembangan aspek kognitif maupun semua aspek pembelajaran

dalam bentuk panduan eksperimen dan demonstrasi (Trianto, 2007). Menurut

Hasjim (2001) LKS dapat digunakan untuk mengarahkan proses mengajar dengan

pokok bahasan tertentu dalam membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan

proses bernalar. Dengan menggunakan LKS dapat lebih mengaktifkan siswa dan

meningkatkan keberhasilan dalam pembelajaran.  Hasil penelitian Töman (2013)

diketahui fakta bahwa perilaku siswa yang belajar dengan lembar kerja lebih aktif

daripada siswa yang hanya mendapatkan pembelajaran dengan mendengar atau

melihat.

Hasil wawancara dengan guru IPA sebanyak 83,33% guru menggunakan LKS

dalam proses pembelajarannya. Namun LKS yang digunakan seluruhnya diper-

oleh dari penerbit tertentu bukan buatan guru sendiri. Alasan yang diungkapkan

para guru yaitu karena keterbatasan kemampuan dan waktu untuk membuat
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sendiri LKS yang akan digunakan, sehingga kesesuaian indikator pencapaian

kompetensi materi pencemaran lingkungan hanya 50%.

Hasil survey terkait LKS yang digunakan di beberapa sekolah, menunjukkan

sebesar 66,67% LKS tidak kontekstual (tidak memuat fenomena dalam kehidupan

sehari-hari). Pada LKS hanya terdapat materi dan soal-soal yang harus dikerjakan

siswa, belum terdapat gambar/ data untuk diamati.  Seluruh LKS yang digunakan

tidak memuat prosedur percobaan yang dapat mengembangkan keterampilan ber-

pikir siswa.  Sebesar 83,33% pada LKS yang digunakan belum terdapat kegiatan

merumuskan masalah dan tidak menyediakan kolom untuk siswa menuliskan per-

tanyaan.  Selain itu, pada LKS tidak terdapat serangkaian pertanyaan untuk siswa

menemukan solusi terkait pencemaran lingkungan. Menurut para siswa LKS yang

digunakan tidak menarik karena cetakan LKS dari penerbit hanya menggunakan

kertas buram, dan 50% siswa masih mengalami kesulitan untuk memahami bahasa

pada LKS.

Pada LKS yang digunakan harus memuat tugas atau langkah yang akan dikerjakan

peserta didik dan harus jelas kompetensi dasar (KD) yang akan dicapainya (Tim

Penyusun, 2004).  Salah satu KD mata pelajaran IPA yang ada di SMP kelas VII

adalah KD 3.8 yaitu “menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dam-

paknya bagi ekosistem”. KD pengetahuan ini berhubungan dengan KD keteram-

pilan 4.8 yaitu “siswa mampu menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan

dan membuat tulisan tentang gagasan pemecahan masalah pencemaran di ling-

kungannya berdasarkan hasil pengamatan (Kemendikbud, 2015). Materi pen-

cemaran lingkungan adalah materi yang kontekstual dan erat kaitannya dengan

permasalahan dunia nyata sehingga model pembelajaran yang dapat digunakan
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adalah model Problem Based Learning (PBL). Hal ini sesuai dengan yang di-

kemukakan Graaff (2003) bahwa salah satu prinsip pembelajaran PBL yaitu

proses pembelajarannya dimulai dengan  permasalahan yang erat kaitannya

dengan kehidupan siswa. Permasalahan ini digunakan sebagai suatu konteks bagi

siswa untuk belajar tentang keterampilan pemecahan masalah dengan berpikir

kritis untuk mencari solusi, memperoleh pengetahuan dan konsep essensial

(Wahyuni, 2011).

PBL merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan berbagai per-

masalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa (bersifat kontekstual)

sehingga merangsang siswa untuk belajar (Direktorat Pendidikan Menengah

Umum, 2004). Dengan model ini siswa dapat dilatih bekerja sama dalam

kelompok untuk mencari solusi masalah yang dihadapi sehingga dapat

meningkatkan keterampilan berpikir kritis dengan menganalisis dan memecahkan

masalah yang kompleks (Akcay, 2009). Keunggulan pembelajaran PBL yaitu

siswa dapat belajar materi dan konsep baru ketika memecahkan masalah,

mengembangkan tingkat sosialisasi dan komunikasi serta mengembangkan

berpikir kritis dan berpikir ilmiah (Tandogan, 2007).

Tidak hanya teori, keunggulan dari model pembelajaran PBL ini telah banyak

dibuktikan dengan beberapa penelitian baik nasional maupun internasional. Hasil

penelitian yang dilakukan oleh Tandogan (2007) penerapan model pembelajaran

berbasis masalah dapat memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan siswa

dalam memecahkan masalah.  Selain itu penelitian Setyorini dkk (2011) mem-

peroleh hasil bahwa model pembelajaran PBL dapat meningkatkan kemampuan

berpikir kritis siswa.  Lebih lengkap, penelitian Tosun and Taşkesenligil (2012)
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menyimpulkan selain dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis atau ber-

pikir tingkat tinggi, model pembelajaran PBL juga dapat meningkatkan partisi-

pasi, aktivitas, motivasi, dan hasil belajar siswa .

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan pengembangan

LKS materi pencemaran lingkungan berbasis Problem Based Learning yang

menarik, mudah dipahami siswa dan dapat mengendalikan pembelajaran secara

sistematis yang sesuai dengan KD yang harus dicapai siswa. Dari LKS yang

dikembangkan diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai serta dapat

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa melalui kegiatan yang terdapat

pada LKS yang disesuaikan dengan langkah pembelajaran PBL. Berdasarkan

pemaparan tersebut maka penelitian yang dilakukan berjudul “Pengembangan

LKS Materi Pencemaran Lingkungan berbasis Problem Based Learning untuk

Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa”.

B. Rumusan Masalah

Pernyataan masalah pada penelitian ini adalah “LKS yang beredar di sekolah-

sekolah yang berada di Kabupaten Tanggamus belum sesuai dengan tuntutan KD

3.8 dan 4.8 kelas VII yang tercantum dalam standar isi kurikulum 2013”. Ber-

dasarkan latar belakang dan pernyataan masalah yang telah diuraikan maka

pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik LKS pencemaran lingkungan berbasis Problem

Based Learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa yang

telah dikembangkan?

2. Bagaimana respon guru terhadap LKS pencemaran lingkungan berbasis
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Problem Based Learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis

siswa yang telah dikembangkan?

3. Bagaimana respon siswa terhadap LKS pencemaran lingkungan berbasis

Problem Based Learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis

siswa yang telah dikembangkan?

4. Bagaimana efektivitas LKS pencemaran lingkungan berbasis Problem Based

Learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa yang telah

dikembangkan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan LKS pencemaran lingkungan berbasis Problem Based

Learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa.

2. Mendeskripsikan karakteristik LKS pencemaran lingkungan berbasis

Problem Based Learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis

siswa yang telah dikembangkan.

3. Mendeskripsikan kualitas LKS pencemaran lingkungan berbasis Problem

Based Learning yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa

yang telah dikembangkan berdasarkan respon guru, respon siswa dan

keterlaksanaan LKS dalam pembelajaran.

4. Mendeskripsikan efektivitas LKS pencemaran lingkungan berbasis Problem

Based Learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa yang

telah dikembangkan.
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D. Manfaat

Hasil pengembangan LKS pencemaran lingkungan yang telah dikembangkan

berbasis Problem Based Learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir

kritis siswa diharapkan dapat bermanfaat:

1. Siswa

a. Bagi siswa mempermudah siswa dalam mencapai kompetensi pem-

belajaran IPA khususnya pada materi pencemaran lingkungan

b. Bagi siswa melatihkan keterampilan berpikir kritis melalui LKS yang

telah dikembangkan

c. Bagi siswa pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan menyenangkan

dengan model Problem Based Learning

2. Guru

a. Bagi guru memberikan salah satu referensi bahan ajar yang dapat diguna-

kan dalam membelajarkan materi IPA khusunya pada materi pencemaran

lingkungan

b. Bagi guru memberikan salah satu referensi pembelajaran aktif yang dapat

diterapkan guru dalam membelajarkan materi IPA khususnya pada materi

pencemaran lingkungan

3. Peneliti

a. Bagi peneliti dapat mengetahui cara mengembangkan LKS materi pen-

cemaran lingkungan menggunakan model Problem Based Learning yang

dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa

4. Sekolah

Bagi sekolah dapat menambah referensi perangkat pembelajaran di sekolah
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. LKS yang akan dikembangkan berbasis model pembelajaran Problem Based

Learning berdasarkan sintak dalam Permendikbud No. 58 tahun 2014 yaitu

pembelajaran orientasi masalah, organisasi tugas belajar, merancang per-

cobaan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan menganalisis serta

mengevaluasi hasil karya.

2. LKS yang dikembangkan mencakup KD. 3.8 menganalisis terjadinya pen-

cemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem, dengan KD keterampilan

4.8 yaitu siswa mampu menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan

membuat tulisan tentang gagasan pemecahan masalah pencemaran di ling-

kungannya berdasarkan hasil pengamatan.

3. Respon siswa yang diukur adalah keterbacaan, kemenarikan dan respon siswa

terhadap pembelajaran menggunakan LKS yang telah dikembangkan, diukur

menggunakan instrumen berupa angket.

4. Respon guru yang diukur adalah kontruksi, isi LKS dan tanggapan guru ter-

hadap pembelajaran menggunakan LKS yang telah dikembangkan, diukur

menggunakan intrumen berupa angket.

5. Efektivitas LKS dilihat dari peningkatan keterampilan berpikir kritis yang me-

ngacu pada indicator yang ditetapkan oleh Ennis tahun 1994 yang terdiri dari

carry out elementary, gather basic information, inference, advance clarify-

cation and best conclusion. Kelima indikator ini diukur dengan menggunakan

intrumen tes.
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6. Desain penelitian yang digunakan adalah desain pengembangan 4-D mengikuti

alur dari Thiagarajan, dkk (1974) yang terdiri dari 4 tahap yaitu define, design,

develop, dan disseminate.
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II. KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

Dalam kajian teoritis berikut ini dibahas mengenai model pembelajaran Problem

Based Learning (PBL),  keterampilan berpikir kritis, pembelajaran PBL untuk

melatih keterampilan berpikir kritis dan Lembar Kerja Siswa (LKS).

1. Problem Based Learning (PBL)

PBL merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata

sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang keterampilan pemecahan

masalah dan berpikir kritis untuk memperoleh pengetahuan dan konsep essensial.

Model pembelajaran PBL dapat meningkatkan partisipasi, aktivitas, motivasi, dan

hasil belajar siswa serta meningkatkan keterampilan berpikir kritis/berpikir tingkat

tinggi. Ketersediaan sumber belajar merupakan hal yang sangat penting untuk

menerapkan PBL. Pada saat ini, terdapat berbagai sumber belajar yang dapat men-

dukung penerapan PBL dalam pembelajaran IPA (Wahyuni, 2011).

Pembelajaran PBL didasarkan pada latar belakang siswa, harapan, dan kepen-

tingan siswa.  PBL memberikan banyak pengalaman, dengan model ini siswa

akan lebih termotivasi dan bekerja lebih keras dibandingkan dengan metode

pengajaran tradisional.  Dengan model ini siswa akan lebih mandiri dalam proses
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pembelajarannya (Graaff, 2003).

Menurut Kemendikbud No.58 tahun 2014, tujuan dan hasil dari model pembe-

lajaran berbasis masalah ini adalah untuk mengembangkan keterampilan berpikir

tingkat tinggi, mendorong kerjasama dalam menyelesaikan tugas, melibatkan sis-

wa dalam penyelidikan permasalahan pilihan sendiri yang memungkinkan mereka

menginterpretasikan dan menjelaskan fenomena dunia nyata dan membangun pe-

mahamannnya tentang fenomena tersebut. Tahapan implementasi model PBL

melalui 5 fase yang disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Tahapan-tahapan Model PBL
FASE-FASE KEGIATAN PEMBELAJARAN

Fase 1
Orientasi siswa
kepada masalah

Mengamati fenomena yang disajikan guru kemudian
siswa dapat menemukan masalah

 Merumuskan masalah dari fenomena yang disajikan

Fase 2
Mengorganisasikan
siswa

 Mendefinisikan masalah dan mengorganisasikan
tugas belajar yang berhubungan dengan masalah
tersebut sehingga siswa dapat dilatih dalam proses
pemecahan masalah

 Mengumpulkan informasi yang sesuai sehingga
memperoleh kesimpulan awal dan dapat berhipotesis

Fase 3
Membimbing
penyelidikan individu
dan kelompok

 Melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan
penjelasan dan pemecahan masalah atau dengan
mengamati data

Fase 4
Mengembangkan dan
menyajikan hasil
karya

 Merencanakan, mengembangkan dan melaporkan
solusi yang diperolah sebagai hasil karya

Fase 5
Menganalisa dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

 Hasil belajar siswa dievaluasi terkait materi yang
telah dipelajari /meminta kelompok presentasi hasil
kerja

Dimodifikasi dari Tim Penyusun (2014)
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Dalam mengimplmentasikan PBL, kejadian-kejadian yang harus muncul menurut

Pierce dan Jones (Abdullah, 2008) adalah: (a) Keterlibatan (engagment), siswa

berperan aktif sebagai pemecah masalah. Siswa dihadapkan pada situasi yang

mendorongnya untuk mampu menemukan masalah dan memecahkannya, (b)

Inkuiri dan investigasi (inquiri and investigation), siswa bekerja sama dengan

yang lainnya untuk menemukan dan mengumpulkan informasi melalui kegiatan

penyelidikan, (c) Performansi (performance), siswa bekerjasama melakukan dis-

kusi untuk menemukan penyelesaian masalah yang disajikan, (d) Tanya jawab

(debriefing), siswa melakukan sharing mengenai pendapat dan idenya dengan

yang lain melalui (e) kegiatan tanya jawab untuk mengevaluasi proses dan hasil

pemecahan masalah. (f) Presentation of finding, siswa menuliskan rencana, lapo-

ran kegiatan atau produk lain yang dihasilkan selama pembelajaran kemudian

mempresentasikannya kepada yang lain misalkan di depan kelas.

Menurut Akcay (2009) rencana untuk belajar dan membelajarkan dengan meng-

gunakan PBL meliputi beberapa tahap yaitu mempersiapkan siswa untuk belajar

dengan PBL (prepare), menemukan masalah (Meet the problem), KNK (Know,

Need to Know), mendefinisikan permasalahan (Define to problem), memperoleh

dan membagikan informasi (Gather and share information), memperoleh solusi

(Generate possible solutions), mengevaluasi kesimpulan solusi (Evaluate fit

solutions), menunjukkan penilaian (Performance assessment) dan melakukan

tanya jawab terkait masalah (Debrief problem experience).

Menurut Savoie & Andrew (1994) tahapan proses pembelajaran berbasis masalah

sebagai berikut, (1) mulai dengan penyajian masalah; (2) masalah hendaknya ber-
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kaitan dengan dunia siswa (masalah riil); (3) organisasi materi pembelajaran

sesuai dengan masalah; (4) memberi siswa tanggung jawab utama untuk mem-

bentuk dan mengarahkan pembelajarannya sendiri; (5) menggunakan kelompok-

kelompok kecil dalam proses pembelajaran; dan (6) menuntut siswa untuk me-

nampilkan apa yang telah mereka pelajari.

Ciri-ciri model PBL yaitu pertama siswa dihadapkan dengan masalah ill struc-

tured atau ill defined problem (masalah-masalah yang tidak terstruktur atau

kurang terdefinisi), open-ended, ambigu, dan konstekstual. Agar dapat memecah-

kan masalah, siswa harus mempelajari materi terlebih dahulu artinya siswa harus

mengkontruksi pengetahuan melalui proses penemuan. Setelah siswa memahami

materi yang terkait dengan masalah, siswa selanjutnya memecahkan masalah yang

dihadapi melalui kerja kelompok (Redhana, 2013).

PBL merupakan masalah yang harus dipecahkan. Ada banyak perbedaan antara

masalah tidak terstruktur dan masalah terstruktur dengan baik. Instruksi tentang

pemecahan masalah dalam kelas adalah proses dimana siswa disajikan dengan

masalah dan itu adalah dipecahkan pada akhir pelajaran. Ini berbeda dari masalah

profesional memecahkan masalah adalah titik pertama kontak dan mengarah ke

penyelidikan dan pengetahuan. PBL memberi siswa kesempatan mengalami gaya

profesional masalah terstruktur dan masalah pragmatis (Stepien, et al. 1998).

Komponen PBL menurut Hang (2012) yaitu masalah dalam pembelajaran, bim-

bingan belajar/ memfasilitasi, ukuran kelompok dalam kelas, urutan proses dan

waktu untuk memecahkan masalah. Dalam proses pembelajaran dengan Problem

Based Learning guru dan siswa berubah peran. Guru berperan dalam meningkat-
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kan respon siswa untuk belajar, memberi motivasi dan membuat siswa lebih me-

rasa berprestasi dan mengatur susunan pembelajaran agar siswa berhasil dalam

belajar seumur hidup. Guru harus memiliki kemampuan sebagai sumber infor-

masi, tutor dan evaluator, dan dapat menuntun siswa untuk memecahkan per-

masalahannya (Delisle, 2002).

Ilmu pendidikan melatih orang-orang yang dapat menemukan, mengeksplorasi,

membuat keputusan yang tepat, memecahkan masalah, dan terus belajar.  Pem-

belajaran Berbasis Masalah (PBL) adalah salah satu pendekatan dalam pendidikan

yang membantu siswa untuk fokus pada diri mereka sendiri dan melibatkan ling-

kungan pendidikan. Kelebihan yang paling penting dari PBL adalah mempertim-

bangkan siswa sebagai pusat belajar, yang meliputi pengalaman kehidupan nyata,

menerapkan studi kooperatif, dengan menggunakan masalah pemecahan, me-

ngembangkan keterampilan komunikasi, dan mempromosikan pemikiran logis

(Yaman, 2005).

Siswa yang diinstruksikan dengan pembelajaran berbasis masalah memperoleh

skor lebih tinggi daripada pembelajaran yang diinstruksikan dengan model tra-

disional yaitu dalam hal prestasi dan kinerja keterampilan akademik. Siswa

diajarkan dengan model PBL lebih mahir dalam penggunaan dan organisasi

informasi yang relevan dalam membangun pengetahuan dan dapat memberikan

kesimpulan yang lebih baik (Sungur and Geban, 2006).

Karakteristik yang menarik perhatian di pembelajaran berbasis masalah (1) Proses

belajar harus dimulai dengan masalah; terutama masalah yang jelas penting /

masih belum terpecahkan yang harus digunakan (2) Isi dan praktek harus
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mencakup situasi yang menarik perhatian siswa (3) Guru hanya menjadi panduan

dalam kelas (4) Siswa harus diberikan waktu yang diperlukan untuk berpikir atau

mengumpulkan informasi dan mengatur strategi mereka dalam pemecahan

masalah, dan pikiran kreatif mereka harus didorong dalam proses ini (5) Kesulitan

belajar dari materi tingkat tinggi bisa dicegah oleh siswa. Sebuah belajar yang

nyaman, santai dan aman di lingkungan harus ditetapkan untuk mengembangkan

keterampilan siswa pada pemikiran dan pemecahan masalah sendiri (Akınoğlu,

2007).

Karakteristik skenario pembelajaran merupakan alat dasar di pendidikan masalah

berbasis pembelajaran Çuhadaroğlu et al, 2003 (dalam Akınoğlu, 2007) adalah

sebagai berikut (1) Masalah harus dipilih antara masalah yang paling pas untuk

dunia nyata (2) Masalah harus terbuka (3)  Harus membangkitkan rasa ingin tahu

(4) Harus fokus hanya pada satu masalah (5) Harus mengajarkan perilaku yang

baik dan etika bukan dari peristiwa dan perilaku negative (6) Harus membantu

siswa untuk merenungkan secara bebas dan mengekspresikan diri (7) Dengan

membuat personifikasi yang cocok, mahasiswa harus diberi kesempatan untuk

memecahkan masalah seolah-olah itu masalah mereka dan menjadi bersedia

dalam memecahkan masalah itu.

Manfaat dari pembelajaran dengan PBL menurut Pepper (2009) meliputi: (1)

siswa memutuskan pada informasi dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk

menyelidiki masalah sementara (2) membangun pengetahuan mereka saat ini

untuk mensintesis kemudian mengintegrasikan informasi baru (3) siswa

mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran yang terjadi dalam kelompok

sementara mereka (4) instruktur memantau dan memfasilitasi belajar siswa (5)
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siswa terlibat dengan pengalaman belajar yang lebih lengkap.

2. Berpikir Kritis

Berpikir kritis adalah salah satu elemen penting dari pemikiran ilmiah. Berpikir

kritis merupakan proses mental yang aktif dan terorganisir yang mewujudkan

pemikiran kita sendiri dengan tetap mempertimbangkan orang lain, memprak-

tekkan apa yang telah dipelajari, bertujuan untuk memahami peristiwa, dan ke-

adaan lingkungan.  Ada lima karakteristik dasar berpikir kritis yaitu berpikir kritis

membutuhkan untuk aktif, menjadi independen, berpikiran terbuka untuk ide baru,

mengharuskan untuk mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan advokasi berpikir

dan memerlukan organisasi (Azar, 2010).

Berpikir kritis menurut Tawil dan Liliasari (2013) bertujuan untuk menganalisis

argument dan memunculkan wawasan terhadap tiap-tiap makna dan interpretasi

untuk mengembangkan pola penalaran yang kohesif dan logis, memahami asumsi

dan bias yang mendasari tiap-tiap posisi. Akhirnya dapat memberikan model

presentasi yang dapat dipercaya, ringkas dan meyakinkan.

Menurut Ennis (1994) terdapat 12 indikator berpikir kritis yang terangkum dalam

5 kelompok keterampilan berpikir, yaitu memberikan klarifikasi dasar terkait

permasalahan (carry out elementary clarification of the problem), mengumpulkan

informasi dasar (gather basic information), memberikan pendapat dan kesimpulan

awal (inference), membuat klarifikasi lebih lanjut (carry out advance clarifi-

cation), serta menarik kesimpulan yang terbaik (come to best conclusion).

Kemudian 12 indikator tersebut dijabarkan dalam beberapa sub indikator seperti

pada tabel di bawah ini:
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Tabel 2. Indikator Keterampilan Berpikir Kritis
No Kelompok Indikator Sub Indikator

1 Memberikan

klarifikasi

dasar terkait

permasalahan

Memfokuskan

pertanyaan

 Mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan

 Mengidentifikasi atau merumuskan kriteria untuk

mempertimbangkan kemungkinan jawaban

Menganalisis

argument

 Mengidentifikasi kesimpulan

 Mengidentifikasi kalimat-kalimat pertanyaan

 Mengidentifikasi kalimat-kalimat bukan pertanyaan

 Mengidentifikasi dan menangani suatu ketidaktepatan

 Melihat struktur dari suatu argument

 Membuat ringkasan

Bertanya dan

menjawab

pertanyaan

 Memberikan penjelasan sederhana

 Menyebutkan contoh

2 Mengumpul-

kan informasi

dasar

Mempertimba

ngkan apakah

sumber yang

didapat

dipercaya atau

tidak

 Mempertimbangkan keahlian

 Mempertimbangkan kemenarikan konflik

 Mempertimbangkan kesesuaian sumber

 Mempertimbangkan penggunaan prosedur yang tepat

 Mempertimbangkan resiko untuk reputasi

 Kemampuan untuk memberikan alasan

Mengobser-

vasi dan

mempertim-

bangkan

laporan

observasi

 Melibatkan sedikit dugaan

 Menggunakan waktu yang singkat antara observasi dan

laporan dan melaporkan hasil observasi

 Merekam hasil observasi dan menggunakan bukti-bukti

yang benar

 Menggunakan akses yang baik dan menggunakan

teknologi

 Mempertanggungjawabkan hasil observasi

3 Memberikan

pendapat dan

membuat

kesimpulan

awal

Mendeduksi

dan memper-

timbangkan

hasil deduksi

 Siklus logika Euler

 Mengkondisikan logika

 Menyatakan tafsiran

Menginduksi

dan

mempertimba

ngkan hasil

induksi

 Mengemukakan hal yang umum

 Mengemukakan kesimpulan dan hipotesis

 mengemukakan hipotesis

 merancang eksperimen

 menarik kesimpulan sesuai fakta

 menarik kesimpulan dari hasil menyelidiki
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No Kelompok Indikator Sub Indikator

Membuat dan

menentukan

hasil

pertimbangan

 Membuat dan menentukan hasil pertimbangan

berdasarkan latar belakang fakta-fakta

 Membuat dan menentukan hasil pertimbangan

berdasarkan akibat

 Membuat dan menentukan hasil pertimbangan

berdasarkan penerapan fakta

 Membuat dan menentukan hasil pertimbangan

4 Membuat

klarifikasi

lebih lanjut

Mendefinisi-

kan istilah dan

mempertim-

bangkan suatu

definisi

 Membuat bentuk definisi dan strategi membuat

definisi

 Bertindak dengan memberikan penjelasan lanjut

 Mengidentifikasi dan menangani ketidakbenaran yg

disengaja dan membuat isi definisi

Mengidentifik

asi asumsi-

asumsi

 Penjelasan bukan pernyataan

 Mengonstruksi argumen

5 Menarik

kesimpulan

yang terbaik

Menentukan

suatu tindakan

 Mengungkap masalah

 Memilih kriteria untuk mempertimbangkan solusi

yang mungkin

 Merumuskan solusi alternatif

 Menentukan tindakan sementara

 Mengulang kembali

 Mengamati penerapannya

Berinteraksi

dengan orang

lain

 Menggunakan argumen

 Menggunakan strategi logika

 Menggunakan strategi retorika

 Menunjukkan posisi, orasi, atau tulisan

Ennis (1994)

Berpikir kritis sesuai dengan pendapat Sendag and Ferhan (2009) adalah cara ber-

pikir komprehensif yang melibatkan analisis, sintesis, interpretasi, evaluasi dan

memerhatikan asumsi. Dengan demikian, memanfaatkan CTS (Critical Thinking

Skill) dalam praktik pembelajaran dalam pelatihan guru membantu instruktur

untuk membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21 yang signifikan.

Tabel 2 (lanjutan)
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Keterampilan tersebut yaitu (1) mendefinisikan masalah yaitu memilih bagian

informasi yang paling tepat mengarah ke solusi. Membuat keputusan mengenai

kredibilitas asumsi berdasarkan informasi yang diberikan dalam teks adalah pro-

ses inferensi; (2) Mengakui asumsi terstruktur dan tidak terstruktur, dan memutus-

kan apakah asumsi berdasarkan pada bagian informasi yang spesifik benar-benar

didasarkan pada informasi tersebut; (3) Menarik kesimpulan yang valid dan mem-

buat keputusan tentang hubungan antara tempat pada situasi tertentu; (4) meng-

evaluasi bukti mengenai situasi, menarik kesimpulan yang valid berdasarkan

bukti-bukti, memutuskan apakah kesimpulan kredibel, dan membedakan gene-

ralisasi yang kredibel dan dapat diandalkan berdasarkan pada data tertentu; serta

(5) menentukan aspek kuat dan lemah dari kesimpulan.

Dalam rangka mempromosikan berpikir kritis siswa di kelas sains menurut Vieira

et all (2011) guru harus menggunakan strategi pengajaran, serta kegiatan pem-

belajaran, yang berfokus pada keterlibatan berpikir kritis, dapat digunakan untuk

merencanakan strategi pertanyaan dan kegiatan belajar. Dalam konteks ini, siswa

harus diminta untuk menghasilkan pengetahuan yang relevan, menggunakan sum-

ber kredibel, mencari informasi, membangun argumen valid dan kontra-argumen

berdasarkan bukti yang akurat, menganalisis argumen dan kontra-argumen, ber-

tanya dan menjawab pertanyaan yang memperjelas atau menantang.

Tugas yang harus dikerjakan dalam pembelajaran PBL menurut Tekkaya (1999)

yaitu (1) menjelajahi masalah, membuat hipotesis, mengidentifikasi masalah; (2)

mencoba untuk memecahkan masalah dengan apa yang saat ini diketahui; (3)

mengidentifikasi apa yang tidak tahu dan karena itu apa yang perlu diketahui
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karena kurangnya pengetahuan menghambat solusi dari masalah; (4) memprio-

ritaskan kebutuhan belajar, menetapkan tujuan dan sasaran pembelajaran, dan

mengalo-kasikan sumber daya; (5) Untuk kelompok, anggota dapat

mengidentifikasi tugas masing-masing akan dilakukan; (6) belajar-sendiri dan

persiapan; (7) untuk kelompok, berbagi pengetahuan baru secara efektif sehingga

semua kelompok belajar member informasi (8) menerapkan pengetahuan untuk

memecahkan masalah; (9) memberi umpan balik dengan menilai pengetahuan

baru, solusi masalah dan efektivitas.

Secara umum karakteristik berpikir kritis adalah sebagai berikut (1) Penalaran dan

mencurigai (2) Melihat situasi dari berbagai perspektif dan ukuran (3) Untuk ter-

buka untuk perubahan dan inovasi (4) Untuk melihat pengalaman tanpa prasangka

(5) Menjadi berpikiran terbuka (6) Berpikir analitis (7) Memperhatikan rincian.

Keuntungan dari berpikir kritis, orang yang pemikir kritis berpikir bebas dan

mandiri, tidak berperilaku tanpa berpikir , individu dapat menyatakan masalah

secara eksplisit (Birgili, 2015).

3. Problem Based Learning dan Berpikir Kritis

Problem Based Learning dapat mengembangkan keterampilan seperti elaborasi,

berpikir kritis dan self-regulation metakognitif. Selain itu, data yang diperoleh

dari wawancara menunjukkan bahwa ada peningkatan terutama dalam elaborasi

siswa, self-regulation metakognitif dan keterampilan rekan belajar. Dengan PBL

siswa dapat mengembangkan keterampilan membuat keputusan dengan mengait-

kan pengetahuan yang ada dengan informasi baru yang mereka peroleh dan mem-

berikan solusi alternatif untuk situasi masalah (Tosun dan Taşkesenligil, 2012).
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Penerapan model pembelajaran berbasis masalah memberikan pengaruh positif

terhadap kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, selain itu model ini juga

mempengaruhi keterampilan guru dalam menilai aspek pedagogi siswa. Keteram-

pilan menilai adalah salah satu yang diharapkan dalam model ini selain pening-

katan kemampuan berpikir kritis. Penerapan model pembelajaran berbasis masa-

lah telah positif dapat meningkatkan prestasi akademik dan sikap siswa terhadap

ilmu sains, selain itu juga dapat mempengaruhi perkembangan konseptual siswa

secara positif dan mengurangi kesalahpahaman (miskonsepsi) mereka (Tandogan

dan Ruhan, 2007).

Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan pendidikan yang me-

nantang siswa untuk bekerja sama dalam kelompok untuk mencari solusi masalah

dunia nyata dan untuk mengembangkan keterampilan sehingga menjadi pem-

belajar mandiri. Instruksinya lebih berpusat pada siswa belajar aktif bukan pasif.

Guru memainkan beberapa peran, pendekatan ini memungkinkan siswa mening-

katkan keterampilan berpikir kritis mereka, menganalisis dan memecahkan masa-

lah kompleks di dunia nyata, bekerja sama dalam kelompok, dan berkomunikasi

secara lisan dan tertulis (Akcay, 2009). PBL memfasilitasi siswa berbagi penda-

pat mereka dengan orang lain, menganalisis situasi dengan cara yang berbeda dan

berpikir lebih banyak kemungkinan untuk memecahkan masalah. Temuan pene-

litian memberikan bukti empiris untuk memverifikasi dan melatihkan keteram-

pilan berpikir kritis melalui PBL (Yuan et all, 2008).

4. Lembar Kerja Siswa

Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah lembaran yang berisi tugas yang harus diker-
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jakan peserta didik. LKS biasanya berupa petunjuk, langkah untuk menyelesaikan

suatu tugas. Tugas yang diperintahkan dalam lembar kegiatan harus jelas kom-

petensi dasar yang akan dicapainya (Tim Penyusun, 2004).

Lembar kerja siswa merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembaran berisi tu-

gas yang didalamnya berisi petunjuk, langkah-langkah untuk meyelesaikan tugas.

LKS dapat berupa panduan untuk latihan pengembangan aspek kognitif maupun

panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan

eksperimen dan demonstrasi (Trianto, 2007). Sedangkan menurut Bulu (1993)

Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah lembar kerja yang berisi informasi, perintah

atau intruksi dari guru kepada siswa untuk mengerjakan suatu kegiatan belajar

dalam bentuk kerja, praktik atau dalam bentuk penerapan hasil belajar untuk men-

capai suatu tujuan. Demikian halnya Hasjim (2001) memberikan batasan penger-

tian Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah lembar yang digunakan untuk mengarah-

kan dalam bentuk mengajar dengan pokok bahasan tertentu dalam membantu

siswa meningkatkan keterampilan proses bernalar.

Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan sejumlah lembar yang berisi aktivitas

yang bisa dilakukan oleh siswa untuk melaksanakan aktivitas realistik berkaitan

dengan benda dan/ permasalahan yang sedang dipelajari. Sama halnya dengan

buku, LKS juga berfungsi sebagai alat yang memberikan kemudahan bagi siswa

dan guru dalam proses pembelajaran. Prastowo (2011) menerangkan bahwa LKS

merupakan printed learning material yang berisi materi pembelajaran, ringkasan,

dan prosedur pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan oleh siswa, yang men-

jadikan kompetensi dalam kurikulum sebagai acuan yang harus dicapai

(Abdurrahman, 2015).
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Menurut Abdurahman (2015) untuk menyusun sebuah LKPD, guru bisa
memulainya dengan melakukan kurikulum, yakni dengan:

1) mengkaji KI, KD, indikator, dan materi yang akan diajarkan. Berdasarkan

hasil kajian tersebut,

2) guru melakukan pemetaan bagian mana saja yang membutuhkan LKPD di

dalam pembelajarannya. Guru harus jeli dalam mengkaji materi ajar apa saja

yang membutuhkan dan memang sesuai dalam penggunaan LKPD. Jangan

sampai LKPD yang dibuat dalam rangka memudahkan siswa mencapai tujuan

pembelajaran, malah sebaliknya.

3) menentukan  judul LKPD yang akan dibuat, yang dilanjutkan dengan

4) menulis LKPD, setelah LKPD selesai ditulis

5) menentukan alat penilaian LKPD tersebut, yang secara umum menilai

pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa; produk yang dihasilkan; batasan

waktu yang telah disepakati; jawaban siswa atas pertanyaan-pertanyaan

.

Gambar 5. Struktur LKPD

Karakteristik LKS menurut Sungkono (2009) yaitu 1) LKS memiliki soal-soal

yang harus dikerjakan siswa, dan kegiatan-kegitan yang harus siswa lakukan.

Struktur LKPD

Judul kegiatan, Tema, Subtema, Kelas, dan Semester (LKPD dengan pendekatan inkuiri
bisa mengganti judul dengan rumusan masalah)

Tujuan pembelajaran sesuai dengan KD

Alat dan Bahan (jika kegiatan memerlukan alat dan bahan)

Langkah kerja

Tabel data (untuk kegiatan yang tidak memerlukan pencatatan data, tabel bisa diganti
dengan kotak kosong yang digunakan untuk menulis, menggambar atau berhitung)

Pertanyaan-pertanyaan diskusi yang membantu siswa mengkaji data dan
menanamkan konsep

Gambar 1. Struktur LKPD
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2) Merupakan bahan ajar cetak. 3) Materi yang disajikan merupakan rangkuman

yang tidak terlalu luas pembahasannya tetapi sudah mencakup apa yang akan di-

kerjakan atau dilakukan oleh peserta didik. 4)  Memiliki komponen-komponen

seperti kata pengantar, pendahuluan, daftar isi dan lain–lain.

Lembar kerja siswa berbasis masalah berisi masalah, topik, tujuan, alat dan bahan

yang diperlukan, cara kerja, dan soal latihan untuk didiskusikan. Penggunaan

LKS berbasis masalah adalah suatu pembelajaran bernuansa konfrontatif, yang

menghadapkan siswa pada masalah-masalah praktis. LKS berbasis masalah ini

memiliki ciri-ciri: 1) Belajar dimulai dari suatu permasalahan. 2) Permasalahan

yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata siswa dan ada di local sekitar

siswa. 3) Pelajaran diorganisasikan di seputar permasalahan.4) Memberikan

tanggung jawab yang besar kepada siswa untuk menjalankan secara langsung

proses belajar mereka sendiri. 5) Seting pembelajaran menggunakan kelompok-

kelompok kecil.6) Menuntut siswa untuk mendemonstrasikan apa yang telah

dipelajari dalam bentuk suatu produk atau kinerja (Susilo, 2012).

Menurut Suyanto, dkk (2011), komponen LKS meliputi nomor LKS yang dimak-

sudkan untuk memudahkan guru untuk mengenal dan menggunakannya, judul

kegiatan yang berisi topik kegiatan sesuai dengan KD, terdapat tujuan yang meru-

pakan tujuan pembelajaran sesuai dengan KD. Apabila dalam kegiatan pembela-

jaran terdapat percobaan yang hendak dilakukan, maka di dalam LKS harus terda-

pat alat dan bahan, prosedur kerja serta tabel untuk menuliskan hasil percobaan.

Untuk kegiatan yang tidak memerlukan data, maka tabel data dapat diganti deng-

an kotak kosong di mana siswa dapat menulis, menggambar, atau berhitung.
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Komponen LKS juga meliputi pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengarahkan

siswa membangun konsep.  Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bahan

diskusi ketika mengerjakan LKS.

Tujuan Lembar Kerja Siswa (LKS) menurut Achmadi (1996) antara lain: (1)

Mengaktifkan siswa dalam proses kegiatan pembelajaran (2) Membantu siswa

mengembangkan konsep (3) Melatih siswa untuk menemukan dan mengembang-

kan keterampilan proses (4) Sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksana-

kan proses kegiatan pembelajaran (5) Membantu siswa dalam memperoleh infor-

masi tentang konsep yang dipelajari melalui proses kegiatan pembelajaran secara

sistematis (6) Membantu siswa dalam memperoleh catatan materi yang dipelajari

melalui kegiatan pembelajaran.

Dengan menggunakan LKS guru tidak lagi harus bersusah-susah untuk mengum-

pulkan soal-soal atau pertanyaan. Dengan media itu guru hanya dituntut fokus

memberikan pemahaman mata ajar yang telah ditentukan secara maksimal. Untuk

evaluasi maupun tes hasil belajar, guru cukup menginformasikan dan mengarah-

kan terhadap soal-soal yang telah tersedia di dalam LKS. Karena kurang lebihnya

LKS berperan sebagai pemandu siswa dalam melaksanakan tugas belajar baik

secara idividu maupun kelompok (Sujana, 1989).

Fungsi LKS dalam proses pembelajaran menurut Dhari dan Haryono (1988)

adalah sebagai alat untuk memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada

siswa.  Penggunaaan LKS memungkinkan guru mengajar lebih optimal, mem-

berikan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan, memberi penguatan

serta melatih siswa memecahkan masalah.  Adapun bagi siswa penggunaan LKS
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bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas siswa dalam mengikuti proses belajar

mengajar, melatih dan mengembangkan keterampilan proses pada siswa sebagai

dasar penerapan ilmu pengetahuan, membantu memperoleh catatan tentang materi

yang dipelajari mengenai kegiatan tersebut, membantu menambah informasi

tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar siswa secara sistematis.

Lembar kerja lebih mengaktifkan siswa dan dapat meningkatkan keberhasilan

dalam pembelajaran. diketahui fakta bahwa perilaku individu yang belajar dengan

lembar kerja lebih efektif daripada mereka yang hanya mendapatkan pembelajaran

dengan mendengar atau melihat (Töman, 2013).

Langkah-langkah pengembangan worksheet (LKS) menurut Karsli dan Çiğdem

(2009) adalah (1) sebuah  topik ditentukan untuk mempersiapkan worksheet; (2)

Worksheet dikonfirmasi; (3) rancangan worksheet disiapkan; (4) mempertimbang-

kan masukan ahli yang diterima; (5) Lembar kerja direvisi sesuai dengan reko-

mendasi ahli; dan (6) lembar kerja diterapkan sebagai studi percontohan untuk

PST.

Pengembangan worksheet (lembar kerja) atas dasar strategi pembelajaran kons-

truktivis empat langkah. kesalahpahaman dan kesulitan belajar siswa juga diper-

timbangkan.  Sebelum pelaksanaan, guru dilatih tentang apa worksheet dan bagai-

mana ia digunakan dalam mengajar (Yildirim et all, 2011).

Setiap worksheet memuat judul, konteks, diskusi, dan bagian kegiatan. Bagian

konteks masalah ilmiah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan sedikit-

nya membahas dua karakter dan jawaban ilmiah dan alternatif untuk pertanyaan

yang diajukan dalam konteks. Sebuah area kosong ditempatkan dibawah karakter
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berfungsi untuk siswa menulis ide-ide mereka sendiri tentang mengapa karakter

kemungkinan benar sebelum bagian diskusi. Tujuan utama dari bagian diskusi

adalah untuk menentukan pra-pengetahuan siswa untuk suatu konsep tertentu

secara mendalam. Akhirnya terdapat bagian aktivitas yang memungkinkan siswa

untuk membangun dan menguji hipotesis mereka (Taşlidere, 2013).

B. Penelitian-penelitian yang Relevan

Penelitian-penelitian yang relevan terkait penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Penelitian yang relevan

No Peneliti
(tahun)

Judul Metodologi Hasil Penelitian

1 Afandi,
dkk (2012)

Pembelajaran
Biologi
Menggunakan
Pendekatan
Metakognitif
Melalui Model
Reciprocal
Learning dan
Problem Based
Learning Di-
tinjau dari
Kemandirian
Belajar dan
Kemampuan
Berpikir Kritis
Mahasiswa(PT)

Kuasi
Eksperimen.

Kelas kontrol:
Reciprocal
Learning
sedangkan
kelompok
eksperimen
dengan model
PBL

Terdapat perbedaan yang
signifikan antara kelas RL
dan PBL. Prestasi belajar
kognitif, afektif dan
psikomotorik mahasiswa
yang diajar menggunakan
metakognitif melalui PBL
lebih baik dibandingkan
dengan model RL.

2 Sulaiman,
Fauziah
(2013)

The
Effectiveness of
PBL Online on
Physics
Students’
Creativity and
Critical
Thinking: A
Case Study at
Universiti
Malaysia Sabah
(PT)

Kuasi
Eksperimen.

Kelas
eksperimen: PBL
Kelas Kontrol:
konvensional

PBL online secara efektif
dapat meningkatkan
kreativitas dan berpikir
kritis siswa.
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No Peneliti
(tahun)

Judul Metodologi Hasil Penelitian

3 Rhedana, I
Wayan
(2012)

Model
Pembelajaran
Berbasis
Masalah
Dan Pertanyaan
Socratik Untuk
Meningkatkan
Keterampilan
Berpikir Kritis
Siswa
(SMP)

Menggunakan
kuasi eksperimen
dengan rancangan
nonequivalent
control group
design. Sebagai
pembanding
adalah model
pembelajaran
langsung.

Model pembelajaran
berbasis masalah dan
pertanyaan socratik lebih
baik daripada model
pembelajaran langsung
dalam meningkatkan
keterampilan berpikir kritis
siswa

4 Anindyta
dan
Suwarjo
(2014)

Pengaruh
Problem Based
Learning
Terhadap
Keterampilan
Berpikir Kritis
Dan Regulasi
Diri
Siswa Kelas V
(SD)

Menggunakan
pendekatan
kuantitatif. Jenis
penelitian ini
adalah kuasi
eksperimen.
Desain
eksperimen yang
digunakan adalah
pretest-postest
control group
design

Penerapan problem based
learning berpengaruh
secara positif dan signifikan
terhadap keterampilan
berpikir kritis dan regulasi
diri siswa

5 Eldy and
Fauziah
(2013)

Integrated PBL
Approach:
Preliminary
Findings
towards
Physics
Students’
Critical
Thinking and
Creative-
Critical
Thinking
(PT)

Menggunakan
metode PBL
pada mahasiswa
yang kursus
selama 1
semester (14
minggu).
Kemampuan
berpikir kritis
dievaluasi
menggunakan
instrument
Watson Glaser
Critical Thinking
Appraisal

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
terdapat pengaruh yang
signifikan dalam dua
elemen berpikir kritis.

6 Sungur ,
Semra and
Ceren
(2006)

Effects of
Problem-Based
Learningand
Traditional
Instruction on
Self-Regulated
Learning

Menggunakan 2
kelas. Kelas
eksperimental
dengan PBL
sedangkan kelas
kontrol dengan
instruksi

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa siswa
dengan PBL memiliki
tingkat orientasi tujuan
intrinsik, nilai tugas,
penggunaan strategi belajar
elaborasi, berpikir kritis,

Tabel 3 (lanjutan)
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No Peneliti
(tahun)

Judul Metodologi Hasil Penelitian

(SMA) tradisional metakognitif self-
regulation, regulasi usaha,
dan rekan pembelajaran
tinggi dibandingkan dengan
siswa pada kelompok
kontrol.

7 Setyorini,
dkk (2011)

Penerapan
Model Problem
Based Learning
Untuk
Meningkatkan
Kemampuan
Berpikir Kritis
Siswa
(SMP)

Menggunakan
rancangan True
Experimental
Design.
Pengambilan
sampel secara
simple random
sampling. Kelas
VIID sebagai
kelas eksperimen
(PBL) dan kelas
VIIE sebagai
kelas kontrol
(DI).

Model PBL dapat
meningkatkan kemampuan
berpikir kritis siswa pada
pembelajaran GLBB.

8 Atikasari,
dkk (2012)

Pengaruh
Pendekatan
Problem Based
Learning dalam
Materi
Pencemaran
Lingkungan
Terhadap
Kemampuan
Analisis
(SMA)

Menggunakan
rancangan Quasi
Experimental
Design dengan
pola Pre and
Post-test Design.
Data yang
dikumpulkan
meliputi skor
kemampuan
analisis siswa
yang diperoleh
dari nilai pre-test
dan post-test
siswa

Penggunaan pendekatan
Problem-based Learning
(PBL) berpengaruh positif
terhadap kemampuan
analisis siswa.

9 Temel,
Semar
(2014)

The Effects Of
Problem-Based
Learning On
Pre-Service
Teachers’
Critical
Thinking
Dispositions

Menggunakan
pre-test-post test
control group
design.
Keterampilan
berpikir kritis
diukur dengan
California

Pembelajaran berbasis
masalah dan metode
tradisional tidak memiliki
efek yang berbeda pada
disposisi berpikir kritis
guru pre-service, efek yang
berbeda ditunjukkan pada
persepsi mereka dari

Tabel 3 (lanjutan)
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No Peneliti
(tahun)

Judul Metodologi Hasil Penelitian

And
Perceptions Of
Problem-
SolvingAbility
(PT)

Critical Thinking
Disposition
Inventory
(CCTDI)

kemampuan.pemecahan
masalah.

10 Sendag,
Serhan and
Ferhan
(2009)

Effects Of An
Online Problem
Based Learning
Course On
Content
Knowledge
Acquisition and
Critical
Thinking Skills
(PT)

Kelas eksperimen
dengan PBL
secara online
sedangkan
kelompok kontrol
menghadiri secara
online instruktur
yang dipimpin.
tes keterampilan
berpikir kritis
menurut Watson-
Glaser

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pada
kelompok belajar PBL
secara online memiliki
dampak yang signifikan
pada peningkatan
keterampilan berpikir kritis.

C. Analisis Konsep

Menurut Herron et al (dalam Fadiawati, 2011) belum ada definisi tentang kon-sep

yang diterima atau disepakati oleh para ahli, biasanya konsep disamakan dengan

ide. Analisis konsep merupakan suatu prosedur yang dikembangkan untuk

menolong guru dalam merencanakan urutan-urutan pengajaran bagi pen-capaian

konsep. Markle dan Tieman serta Klausemer dkk (dalam Fadiawati, 2011)

mendefinisikan konsep sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh ada. Ana-lisis

konsep dilakukan melalui tujuh langkah yaitu menentukan nama atau label

konsep, definisi konsep, jenis konsep, atribut kritis, atribut variabel, posisi kon-

sep, contoh dan non contoh. Materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah

pencemaran lingkungan. Analisis konsep pencemaran lingkungan disajikan pada

Tabel 4. Analisis konsep ini dibuat melalui tujuh langkah yang telah disebutkan.

Tabel 3 (lanjutan)
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D. Kerangka Berpikir

Berdasarkan tinjauan pustaka, model pembelajaran problem based learning

adalah pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu

konteks bagi siswa untuk belajar tentang keterampilan pemecahan masalah dan

berpikir kritis untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang essensial.

Tahapan dalam pembelajaran problem based learning yang terdiri dari lima fase

yaitu orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, mem-

bimbing penyelidikan individu maupun kelas, mengembangkan menyajikan

hasil karya dan menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah.

Fase pertama adalah mengorientasi siswa pada masalah.  Pada fase ini siswa

diminta untuk membaca wacana terkait dengan permasalahan pencemaran

lingkungan.  Misalnya untuk LKS1 ditampilkan fenomena/ berita mengenai

masalah pencemaran air oleh limbah detergen. Dari fenomena yang disajikan

tersebut siswa dapat menemukan masalah dan kemudian dapat menuliskan

rumusan masalah terkait solusi permasalahan pada kolom LKS yang telah

disediakan.

Fase kedua yaitu mengorganisasikan tugas belajar siswa.  Setelah siswa dapat

merumuskan masalah, siswa dipandu untuk mencari informasi sebanyak-

banyaknya dari berbagai sumber yang dipandu dengan lembar penugasan.  Pada

lembar penugasan berisi perintah siswa untuk mencari informasi terkait pengertian

pencemaran lingkungan, pengertian masing-masing pencemaran lingkungan

(pencemaran air, tanah, udara atau suara), penyebab dan dampak yang ditimbul-

kan hingga cara mencegah dan penanggulangan yang telah dilakukan orang lain.
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Dari fenomena yang disajikan dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber

siswa dapat dilatihkan keterampilan berpikir kritis yaitu memberikan penjelasan

sederhana  (elementary clarification) terkait masalah pencemaran lingkungan dan

dapat merumuskan pertanyaan serta menyebutkan contoh cara mencegah dan

menanggulangi pencemaran lingkungan.  Ketika mencari informasi siswa dilatih-

kan untuk mengumpulkan informasi dasar (gather basic information) dengan

mempertimbangkan kesesuaian sumber yang diperoleh dengan topik permasalah-

an. Kemudian siswa dapat memberikan pendapat dari menggabungkan antara

permasalahan dan informasi yang diperoleh (inference). Selanjutnya siswa di-

bimbing untuk membaca fenomena penjelas untuk dapat merumuskan masalah,

menuliskan hipotesis atau dugaan sementara serta menentukan variabel

percobaan.  Untuk membuktikan hipotesis yang telah dituliskan siswa dipandu

melakukan percobaan untuk materi pencemaran air dan tanah.

Fase yang ketiga yaitu melakukan penyelidikan mandiri dan kelompok. Pada LKS

1 (pencemaran air) dan LKS 2 (pencemaran tanah) siswa dibimbing untuk me-

ngumpulkan data dengan melaksanakan eksperimen (mental maupun aktual)

sampai mereka betul-betul memahami situasi permasalahan yang dihadapi. Pada

LKS 3 (pencemaran udara) dan LKS 4 (pencemaran suara) siswa diminta untuk

menganalisis data terkait kedua pencemaran tersebut.  Dari kegiatan penyelidikan

siswa akan menemukan penyebab hingga dampak yang ditimbulkan dari masing-

masing pencemaran lingkungan.  Kegiatan penyelidikan yang dilakukan bersama

dengan kelompoknya menuntut siswa aktif untuk terlibat dalam sejumlah kegiatan

yang dapat menghasilkan penyelesaian atau solusi untuk permasalahan tersebut.
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Kegiatan fase ini dapat melatih siswa untuk  berpendapat dengan menggabungkan

antara permasalahan dengan informasi yang diperoleh (inference).

Fase selanjutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan mem-

pamerkannya.  Karya siswa yang dimaksud berupa ide/ gagasan terkait peme-

cahan masalah pencemaran lingkungan. Pada tahap ini siswa melaporkan solusi

yang diperoleh untuk permasalahan yang dihadapi.  Dari data penyelidikan dan

mencari solusi permasalahan pencemaran lingkungan ini siswa dapat dilatih untuk

membuat penjelasan/ klarifikasi lebih lanjut (advance clarification) yang merupa-

kan salah satu indicator keterampilan berpikir kritis yaitu dengan mendefinisikan

istilah dan mempertimbangkan suatu definisi serta mampu memberikan penjelas-

an bukan hanya pernyataan.

Fase terakhir pada model PBL yaitu melakukan analisis dan evaluasi proses pe-

mecahan masalah. Fase ini dimaksudkan untuk membantu siswa menganalisis dan

mengevaluasi proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan intelek-

tual yang mereka gunakan dengan cara presentasi. Selama fase ini siswa diminta

untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses

kegiatan belajarnya. Fase ini melatihkan siswa untuk mengatur strategi dan taktik

(strategy and tactics) dan memberikan solusi terbaik (come to best conclusion).

Indikator keterampilan berpikir kritis ini ditunjukkan dengan menentukan suatu

tindakan terkait solusi pemecahan masalah pencemaran lingkungan dan dapat

mengkomunikasikan dengan orang lain. Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan

diterapkannya LKS berbasis problem based learning akan dapat meningkatkan

keterampilan berpikir kritis siswa pada materi pencemaran lingkungan.
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E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah LKS berbasis problem based learning

efektif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi

pencemaran lingkungan.
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Analisis Konsep

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Satuan Pendidikan : SMP/MTs

Kelas : VII

Kompetensi Inti 3 :Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata

Kompetensi Dasar 3.8    : Menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem

Kompetensi Dasar 4.8    : Membuat tulisan tentang gagasan pemecahan masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan

Tabe
TabeTabel 4. Analisis Konsep

Nama/Label Definisi Konsep
Jenis

Konsep

Atribut Konsep Posisi Konsep
Contoh Non contohKritis Variabel Super

Ordinat Ordinat Sub Ordinat

Air yang
tercemar

Air yang
tercemar adalah
air yang telah
berubah tatanan
komposisinya
oleh kegiatan
manusia atau
proses alam
sehingga kualitas

Konkret  Menurunnya
kualitas air
dilihat dari :

 -warna
menjadi keruh

 - bau busuk
 - pH terlalu

asam atau basa
 - terdapat

- pH asam < 6
- pH basa > 8
- kandungan
COD dan BOD

- - Tanah yang
tercemar
- Udara yang
tercemar
- Suara yang
tercemar

- Air yang tercemar
oleh limbah
detergen yang
mengakibatkan
ekosistem di
dalam nya
menjadi
terganggu

Efek rumah kaca
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Nama/Label Definisi Konsep
Jenis

Konsep

Atribut Konsep Posisi Konsep
Contoh Non contoh

Kritis Variabel Super
Ordinat Ordinat Sub Ordinat

air menjadi
kurang atau tidak
dapat berfungsi
sesuai
peruntukannya

logam berat
seperti timbal,
merkuri

 - terdapat
mikroorganis
me penyebab
penyakit
seperti virus
dan bakteri

Tanah yang
tercemar

Tanah yang
tercemar adalah
tanah yang telah
berubah tatanan
komposisinya
oleh kegiatan
manusia atau
proses alam
sehingga kualitas
tanah menjadi
kurang atau tidak
dapat berfungsi
sesuai
peruntukannya

Konkret Menurunnya
kualitas tanah
dilihat dari :

- warna tanah
menjadi
kehitaman
- pH asam
- Tekstur
tanah keras
- Berbau
busuk
-mengandung
logam berat
- mengandung
bahan yang
sulit terurai
-Tidak
terdapat
mikroorganis
me yang dapat

- pH asam < 6
- Bahan sulit
terurai misal
pestisida

- - Air yang
tercemar
- Udara yang
tercemar
- Suara yang
tercemar

- Pencemaran tanah
akibat deterjen,
oli, cat. Jika
meresap
kedalam tanah
akan merusak
kandungan
air tanah bahkan
dapat
membunuh
mikroorganisme
di dalam tanah.

Pencemaran
udara dari asap
industri

Tabel 4. (lanjutan)
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Nama/Label Definisi Konsep
Jenis

Konsep

Atribut Konsep Posisi Konsep
Contoh Non contoh

Kritis Variabel Super
Ordinat Ordinat Sub Ordinat

menyuburkan
tanah (cacing)

Udara yang
tercemar

Udara yang
tercemar adalah
udarayang telah
berubah tatanan
komposisinya
oleh kegiatan
manusia atau
proses alam
sehingga kualitas
udara menjadi
kurang atau tidak
dapat berfungsi
sesuai
peruntukannya

Konkret Menurunnya
kualitas udara
dilihat dari :

- warnaudara
menjadi pekat
- contoh zat
pencemar
udara : karbon
monoksida
(CO), belerang

Contoh
komposisi udara
dalam keadaan
normal :
- Oksigen
20,95%
-Nitrogen
78,08%

- - Air yang
tercemar
- Tanah yang
tercemar
- Suara yang
tercemar

- Pencemaran udara
akibat asap
kendaraan yang
dapat
menyebabkan
berbagai penyakit
pada manusia

Pencemaran air
akibat limbah
detergen

Suara yang
tercemar

Suara yang
tercemar adalah
suara bising
yang
mengakibatkan
ketidaktentraman
makhluk hidup
di sekitarnya

Konkret -Kebisingan
suara dihitung
dengan dB
(decibel)

Ukuran suara
yang
menyebabkan
kebisingan:

 -Orang ribut: 80
dB

 -Suara kereta
api : 95 dB
-Mesin motor :
104 dB



- - Air yang
tercemar
- Tanah yang
tercemar
- Udarayang
tercemar

- Pencemaran suara
kereta api dengan
tingkat kebisingan
95 dB

Pencemaran
tanah disebabkan
zat-zat kimia
beracun

Tabel 4. (lanjutan)
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Nama/Label Definisi Konsep
Jenis

Konsep

Atribut Konsep Posisi Konsep
Contoh Non contoh

Kritis Variabel Super
Ordinat Ordinat Sub Ordinat

 -Suara petir :
120 dB

 -Pesawat jet
tinggal landas
:150 dB

Tabel 4. (lanjutan)
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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengembangan,

yaitu metode untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk

tersebut (Sugiyono, 2011: 297). Pada penelitian ini dihasilkan produk bahan ajar

berupa LKS berbasis Problem Based Learning (PBL) yang dapat meningkatkan

keterampilan berpikir kritis pada materi pencemaran lingkungan SMP kelas VII

semester genap.  LKS ini dikembangkan dengan desain 4-D (define, design,

develop, dan disseminate) mengikuti alur dari Thiagarajan, dkk (1974).

B. Subyek dan Lokasi Penelitian

Subyek pada penelitian ini LKS berbasis Problem Based Learning (PBL) yang

dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada materi pencemaran lingku-

ngan. Lokasi penelitian adalah enam SMP Negeri dan swasta di Kabupaten Tang-

gamus. Pada tahap analisis awal memperoleh informasi dari SMP N 1 Gisting,

MTs Al Khairiyah Banjar Negeri, SMP PGRI 1 Talang Padang, SMP Muhamma-

diyah Gisting dan SMP Muhammadiyah Banjar Negeri. Kemudian lokasi pada ta-

hap uji coba produk dan implementasi produk yaitu di SMP PGRI 1 Gunung Alip

Tanggamus.
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C. Sumber Data

Pada tahap analisis awal untuk mengetahui LKS dan model pembelajaran yang di-

gunakan dalam membelajarkan materi pencemaran lingkungan, sumber data yang

digunakan adalah 6 guru mata pelajaran IPA dan 30 siswa yang berasal dari enam

SMP Negeri dan swasta di Kabupaten Tanggamus. Pada tahap uji coba produk,

dilaksanakan untuk mengetahui respon guru dan respon siswa terhadap produk

LKS dan pembelajarannya, yang menjadi sumber data adalah 2 guru IPA dan 20

siswa. Kemudian pada tahap implementasi LKS yaitu untuk mengetahui efektivi-

tas produk, yang menjadi sumber data adalah 2 kelas siswa yang terbagi menjadi

kelas eksperimen dan kelas kontrol.

D. Alur Penelitian dan Pengembangan

Adapun alur dalam penelitian pengembangan dapat dilihat pada Gambar 2.

E. Langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan berdasarkan Gambar 2 dapat dijelas-

kan sebagai berikut:

1. Tahap pendefinisian (define)

Tahap pendefinisian berguna untuk menentukan dan mendefinisikan kebutuhan-

kebutuhan di dalam proses pembelajaran IPA serta mengumpulkan berbagai infor-

masi yang berkaitan dengan produk yang dikembangkan meliputi kurikulum yang

berlaku, peserta didik, guru dan sekolah untuk mengetahui permasalahan yang di-

hadapi terkait pembelajaran dengan bahan ajar LKS yang digunakan.
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Ya Tidak

Ya

Keterangan:
= Kegiatan yang dilakukan
= Hasil berupa LKS dan instrument penilaian
= Pilihan hasil analisis

= Arah kegiatan selanjutnya
= Arah kegiatan kembali hasil revisi

Gambar 2: Alur penelitian pengembangan LKS berbasis PBL untuk meningkatkan
keterampilan berpikir kritis
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Dalam tahap ini dibagi menjadi beberapa langkah yaitu analisis awal (front-end

analysis), analisis peserta didik (learner analysis), analisis konsep (concept

analysis), analisis tugas (task analysis) dan perumusan tujuan pembelajaran

(specifying instructional objectives).

a. Analisis Awal (front-end analysis)

Analisis awal dilakukan untuk mengetahui permasalahan dasar dalam pengemba-

ngan bahan ajar LKS. Pada tahap ini dimunculkan fakta-fakta dan alternatif pe-

nyelesaian sehingga memudahkan untuk menentukan langkah awal dalam pe-

ngembangan LKS yang sesuai untuk dikembangkan. Untuk itu peneliti mela-

kukan wawancara dengan 6 guru dan 30 siswa dari 6 SMP negeri maupun swasta

di Kabupaten Tanggamus. Dari wawancara dan analisis LKS yang biasa di-

gunakan diperoleh data, fakta dan harapan dari siswa maupun guru terkait LKS

yang digunakan untuk membelajarkan materi pencemaran lingkungan. Hasil

wawancara ini di deskripsikan untuk menyesuaikan dengan susunan LKS yang

dikembangkan.

b. Analisis Peserta Didik (Learner Analysis)

Analisis peserta didik sangat penting dilakukan pada awal perencanaan. Analisis

peserta didik dilakukan dengan cara mengamati karakteristik peserta didik.

Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan ciri, kemampuan, dan penga-

laman peserta didik, baik sebagai kelompok maupun individu. Analisis peserta

didik meliputi karakteristik kemampuan akademik, usia, dan motivasi terhadap

mata pelajaran IPA. Pada tahap ini peneliti mewawancarai peserta didik terkait

pembelajaran materi pencemaran lingkungan, mengenai model pembelajaran yang
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diterapkan guru dan LKS yang digunakan. Sebagai contoh dalam pedoman

wawancara tercantum pertanyaan mengenai penilaian siswa terkait kemenarikan

dari LKS yang digunakan.

c. Analisis Konsep (Concept Analysis)

Analisis konsep bertujuan untuk menentukan isi materi dalam LKS yang dikem-

bangkan. Analisis konsep dibuat dalam peta konsep pembelajaran yang nantinya

digunakan sebagai sarana pencapaian kompetensi tertentu, dengan cara mengiden-

tifikasi dan menyusun secara sistematis bagian-bagian utama materi pembelajaran.

Analisis yang dilakukan adalah analisis kompetensi inti dan kom-petensi dasar

yang bertujuan untuk menentukan jumlah dan jenis bahan ajar dan analisis sumber

belajar, yakni mengumpulkan dan mengidentifikasi sumber mana yang mendu-

kung penyusunan bahan ajar. Peneliti membuat analisis konsep berdasarkan

langkah-langkah yang dikembangkan oleh Markle dan Tieman serta Klausemer

dkk (dalam Fadiawati, 2011). Analisis konsep dilakukan melalui tujuh langkah

yaitu menentukan nama atau label konsep, definisi konsep, jenis konsep, atribut

kritis, atribut variabel, posisi konsep, contoh dan non contoh (Tabel 4).

d. Analisis Tugas (Task Analysis)

Analisis tugas bertujuan untuk mengidentifikasi tugas-tugas utama yang  dilaku-

kan oleh peserta didik dalam hal ini dikaji oleh peneliti. Tugas yang dilakukan

terdapat pada setiap langkah dalam LKS yang disesuaikan dengan model pem-

belajaran PBL. Analisis ini memastikan ulasan yang menyeluruh mengenai tugas

dan materi pembelajaran. Materi untuk menerapkan LKS yang dikembang-kan

adalah materi pencemaran lingkungan.
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e. Perumusan Tujuan Pembelajaran (specifying instructional objectives)

Analisis tujuan pembelajaran dilakukan untuk menentukan indikator pencapaian

pembelajaran yang didasarkan atas analisis materi dan analisis kurikulum. Dengan

menuliskan tujuan pembelajaran, peneliti dapat mengetahui kajian apa saja yang

ditampilkan dalam bahan ajar LKS, menentukan kisi-kisi soal, dan terakhir

menentukan tujuan pembelajaran yang tercapai.

2. Tahap Perancangan (Design)

Setelah mendapatkan permasalahan dari tahap pendefinisian, selanjutnya di-

lakukan tahap perancangan. Tahap perancangan ini bertujuan untuk merancang

suatu bahan ajar LKS yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPA khususnya

pada materi pencemaran lingkungan. Tahap perancangan ini meliputi:

a. Penyusunan Kriteria Konstruksi (criterion-test construction)

Tahap penyusunan kriteria konstruksi merupakan tahap desain pengembangan

LKS yang dilihat dari segi konstruksi dan isi. LKS yang dikembangkan adalah

pada materi pencemaran lingkungan yaitu KD. 3.8 yaitu “menganalisis terjadinya

pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem”. KD pengetahuan ini

berhubungan dengan KD keterampilan 4.8 yaitu “siswa mampu menganalisis

terjadinya pencemaran lingkungan dan membuat tulisan tentang gagasan pe-

mecahan masalah pencemaran dilingkungannya berdasarkan hasil pengamatan.

Pada KD tersebut cakupan materi yang dibelajarkan adalah terkait pengertian

pencemaran lingkungan, macam-macam pencemaran lingkungan, penyebab dan

dampak dari masing-masing pencemaran (pencemaran air, tanah, udara dan suara
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dan bagaimana cara mencegah serta menanggulangi masalah tersebut.

Sesuai dengan materi yang disampaikan terdapat empat materi yaitu pencemaran

air, tanah, udara dan suara maka LKS yang dikembangkan berjumlah 4 LKS.

Rincian LKS yang dikembangkan yaitu untuk LKS 1 memuat pengertian pen-

cemaran air, penyebab dan dampak yang ditimbulkan pencemaran air. LKS 2

memuat pengertian pencemaran tanah, penyebab dan dampak yang ditimbulkan

pencemaran tanah. LKS 3 memuat pengertian pencemaran udara, penyebab dan

dampak yang ditimbulkan pencemaran udara. LKS 4 memuat pengertian

pencemaran suara, penyebab dan dampak yang ditimbulkan pencemaran suara.

b. Pemilihan Media (media selection)

Pemilihan media dilakukan untuk mengidentifikasi media pembelajaran yang

relevan dengan karakteristik materi dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Media dipilih untuk menyesuaikan analisis peserta didik, analisis konsep dan

analisis tugas, karakteristik target pengguna, serta rencana penyebaran dengan

atribut yang bervariasi dari media yang berbeda-beda. Hal ini berguna untuk

membantu peserta didik dalam pencapaian kompetensi inti dan kompetensi dasar

yang diharapkan.

c. Pemilihan Format (format selection)

Pemilihan format dilakukan pada langkah awal. Pemilihan format dilakukan agar

format yang dipilih sesuai dengan materi pembelajaran. Pemilihan bentuk pe-

nyajian disesuaikan dengan LKS pembelajaran yang digunakan. Pemilihan

format dalam pengembangan dimaksudkan dengan mendesain isi pembelajaran,
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pemilihan pendekatan, dan sumber belajar, mengorganisasikan dan merancang isi

LKS, membuat desain LKS. yang meliputi desain layout, gambar, dan tulisan.

d. Desain Awal (initial design)

Desain awal (initial design) yaitu rancangan LKS pencemaran lingkungan ber-

basis problem based learning yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir

kritis sesuai dengan konstruk, media dan format yang telah ditentukan, kemudian

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Masukan dari dosen pembimbing

digunakan untuk memperbaiki LKS sebelum dilakukan produksi. Langkah

selanjutnya adalah melakukan revisi setelah mendapatkan saran perbaikan LKS

dari dosen pembimbing. Selanjutnya dilakukan tahap validasi. Rancangan ini

berupa Draft I dari LKS yang dikembangkan.

3. Tahap Pengembangan (develop)

Tahap pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan LKS yang sudah direvisi

berdasarkan masukan ahli dan uji coba kepada peserta didik. Terdapat dua lang-

kah dalam tahapan ini yaitu sebagai berikut:

a. Validasi Ahli (expert appraisal)

Validasi ahli ini berfungsi untuk memvalidasi konten materi IPA dalam LKS se-

belum dilakukan uji coba.  Hasil validasi akan digunakan untuk melakukan revisi

produk awal. LKS yang telah disusun kemudian akan dinilai oleh dosen ahli

materi dan dosen ahli kontruksi, sehingga dapat diketahui apakah LKS tersebut

layak diterapkan atau tidak. Hasil dari validasi ini digunakan sebagai bahan per-

baikan untuk kesempurnaan LKS yang dikembangkan. Setelah draf I divalidasi
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dan direvisi, maka dihasilkan draf II yang selanjutnya diujikan kepada peserta

didik dalam tahap uji coba lapangan terbatas.

b. Uji Coba Produk (development testing)

Setelah dilakukan validasi ahli kemudian dilakukan uji coba lapangan terbatas

dengan menggunakan dua kelompok dari kelas eksperimen untuk mengetahui

hasil penerapan LKS dalam pembelajaran di kelas, meliputi pengukuran kete-

rampilan berpikir kritis  peserta didik, dan pengukuran hasil belajar peserta didik.

Hasil yang diperoleh dari tahap ini berupa LKS yang telah direvisi yang selanjut-

nya disebut draft III.

4. Tahap Diseminasi (diseminate)

Setelah uji coba terbatas dan instrumen telah direvisi, tahap selanjutnya adalah

tahap diseminasi. Tujuan dari tahap ini adalah menyebarluaskan LKS yang telah

dikembangkan. Pada penelitian ini hanya dilakukan diseminasi terbatas, yaitu

dengan menyebarluaskan dan mempromosikan produk akhir LKS secara terbatas

kepada guru IPA di SMP PGRI 1 Gunung Alip Tanggamus.

Efektivitas produk dilakukan diukur dengan implementasi produk yang meng-

gunakan desain penelitian kuasi eksperimen, yaitu the matching only pretest-

postes control group design (Fraenkle, 2006) menggunakan kelas eksperimen

(menerapkan pembelajaran dengan LKS yang telah dikembangkan) dan kelas

kontrol (menerapkan pembelajaran konvensional dengan LKS yang biasa

digunakan). Untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dilakukan pre test
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sebelum pembelajaran dan post test setelah pembelajaran dengan LKS yang telah

dikembangkan.

Tabel 5. Desain Penelitian
Kelompok Pretes Perlakuan Postes
Eksperimen
(M) O X O

Kontrol
(M) O C O

Kegiatan terakhir dari tahap disseminate adalah melakukan packaging, diffusion

and adoption. Tahap ini dilakukan agar LKS dapat digunakan oleh orang lain.

Packaging yaitu dengan mencetak LKS hasil pengembangan. Setelah LKS

dicetak, LKS tersebut disebarluaskan agar dapat diserap (diffusion) atau dipahami

dan digunakan (adoption) oleh guru lain pada kelas yang membelajarkan materi

pencemaran lingkungan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan

dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan pada masing-masing tahap

penelitian.

1. Instrumen Analisis Awal

Instrumen analisis awal yang digunakan yaitu pedoman wawancara berupa daftar

pertanyaan yang dilakukan  pada tahap analisis awal. Pedoman wawancara

dalam penelitian ini berguna untuk mendapatkan data-data sebagai dasar untuk

pengambilan keputusan dalam pengembangan LKS berbasis problem based

learning. Wawancara dilakukan dengan guru dan siswa di 6 sekolah.
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a. Pedoman wawancara analisis awal untuk guru

Pedoman wawancara guru untuk mengetahui model pembelajaran dan LKS yang

digunakan dalam membelajarkan materi pencemaran lingkungan sebagai dasar

pengembangan LKS.

b. Pedoman wawancara analisis awal untuk siswa

Pedoman wawancara analisis kebutuhan untuk siswa bertujuan mengetahui model

pembelajaran dan LKS yang digunakan siswa dalam mempelajari materi pen-

cemaran lingkungan serta mengetahui LKS yang diharapkan siswa dalam mem-

pelajari materi pencemaran lingkungan.

2. Instrumen validasi ahli

Instrumen yang digunakan untuk validasi ahli berupa angket yang terdiri dari

validasi kesesuaian isi dan kontruksi LKS yang dikembangkan.

a. Instrumen validasi ahli kesesuaian isi

Instrumen aspek kesesuaian isi berupa angket untuk mengetahui kesesuaian isi

LKS dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, kesesuaian indikator, dan ke-

sesuaian materi yang dilengkapi dengan kolom saran dari ahli.

b. Instrumen validasi ahli kosntruksi

Instrumen aspek konstruksi berupa angket untuk mengetahui kesesuaian kons-

truksi LKS berbasis PBL yang telah dikembangkan, mengetahui kesesuaian LKS

dengan kriteria penyusunan LKS yang baik, dan untuk mengetahui kesesuaian

dengan indicator berpikir kritis yang dilatihkan.
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3. Instrumen uji coba produk terbatas

Instrumen uji coba produk meliputi instrumen yang digunakan respon guru dan

intrumen untuk respon siswa terhadap LKS yang telah dikembangkan dan pem-

belajarannya.

a. Instrumen Respon Guru

Instrumen penilaian guru berupa angket uji LKS yang bertujuan untuk mengetahui

aspek kesesuaian isi dan kemenarikan LKS yang telah dikembangkan dan

tanggapan guru terhadap pembelajarannya dengan mengajukan beberapa point

pertanyaan untuk guru dan diberi kolom saran guna perbaikan LKS selanjutnya.

b. Instrumen Respon siswa

Tidak berbeda dengan instrument penilaian untuk guru, intrumen respon siswa

juga berupa angket uji LKS yang bertujuan untuk mengetahui aspek kemenarikan

LKS yang telah dikembangkan dan tanggapan siswa terhadap pembelajarannya

dengan mengajukan beberapa point pertanyaan dengan bahasa yang lebih mudah

dimengerti.

4. Instrumen Implementasi Produk

Instrumen tes yang digunakan berupa tes obyektif dalam bentuk soal essay me-

ngenai materi pencemaran lingkungan yang disusun untuk mengukur efektivitas

LKS berbasis PBL dan mengukur keterampilan berpikir kritis siswa sesuai dengan

indikator yang telah ditentukan.

Instrumen-instrumen penelitian yang digunakan di atas sebelumnya harus
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diketahui apakah sudah baik atau belum, dengan cara melakukan uji coba

instrumen penelitian.  Instrumen yang baik, jika berupa tes maka harus diselidiki

mengenai tingkat validitas, realibilitas, daya pembeda dan indeks kesukarannya

sedangkan instrumen berupa angket cukup dianalisis mengenai validitas dan

reliabilitas angket tersebut.

Validasi instrumen pada tahap studi pendahuluan, validasi ahli, dan tahap uji coba

produk dilakukan validitas isi. Pengujian validitas isi dilakukan penilaian oleh

dosen pembimbing, sedangkan instrumen yang digunakan pada tahap uji coba

LKS yaitu berupa soal pretes dan postes untuk mengukur keterampilan berpikir

kritis dengan mengujicobakan kepada siswa, kemudian mencari korelasi product

moment (untuk mengetahui validitas instrumen) dan korelasi Spearman-Brown

(untuk mengetahui reliabilitas intrumen).

G. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian yaitu

kualitas instrumen penilaian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen

penelitian berkenaan dengan validitas dan realibilitas instrumen dan kualitas pe-

ngumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk me-

ngumpulkan data (Sugiyono, 2011 : 137).

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengguna-

kan interview (wawancara secara langsung), angket dan tes. Wawancara di-

lakukan pada tahap studi pendahuluan terkait LKS yang digunakan dalam mem-

pelajari materi pencemaran lingkungan. Menurut Sugiyono (2011) wawancara

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan
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analisis awal untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah

respondennya sedikit/ kecil.

Wawancara yang digunakan pada tahap analisis awal yang dilakukan secara ter-

struktur. Wawancara terstruktur digunakan bila peneliti telah mengetahui dengan

pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh (Sugiyono, 2011). Oleh karena

itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara

berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disediakan.

Pada penelitian ini, angket yang digunakan berupa angket dengan jawaban ter-

tutup yaitu untuk angket validasi isi dan konstruk berupa jawaban “Ya” dan

“Tidak”.   Angket kemenarikan dan tanggapan terhadap pembelajaran meng-

gunakan jawaban setuju (S), kurang setuju (KS) dan tidak setuju (TS) serta

ditanggapi dengan memberi saran pada kolom yang telah disediakan pada

intrumen validasi ahli, respon guru dan respon siswa terhadap LKS berbasis PBL

hasil pengembangan maupun terhadap proses pembelajarannya.

Penilaian keefektivan LKS digunakan untuk teknik pengumpulan data dengan

menggunakan tes dalam bentuk essay.  Keefektivan LKS dilihat dari hasil belajar

siswa atau perolehan skor tes.  Dalam tes ini juga sekaligus mengukur keteram-

pilan berpikir kritis siswa dengan menyesuaikan indicator keterampilan berpikir

kritis yang telah ditentukan.

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh kores-

ponden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah me-
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ngelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data

berdasarkan variabel, melakukan perhitungan data dan menyajikan data. Analisis

data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif

dan kualitatif.

Analisis data yang dilakukan sesuai dengan instrumen yang digunakan.

1. Teknik Analisis Data Wawancara Pada Analisis Awal

Teknik analisis data hasil wawancara pada analisis awal dilakukan dengan

tahapan sebagai berikut:

a. Mengelompokkan data sesuai dengan pertanyaan dan jawaban yang di-

peroleh

b. Mentabulasi data berdasarkan pengelompokan data untuk mempermudah

dalam mendeskripsikan hasil yang diperoleh

c. Menghitung persentase jawaban, bertujuan untuk melihat besarnya per-

sentase setiap jawaban dari pertanyaan. Rumus yang digunakan untuk

menghitung persentase jawaban responden setiap pertanyaan adalah sebagai

berikut:

% Jin =
∑Ji
N x 100 %

Keterangan: = Persentase pilihan jawaban-i

= Jumlah responden yang menjawab jawaban-i

= Jumlah seluruh responden (Sudjana, 2005)

d. Mendeskripsikan hasil persentase jawaban responden dengan kalimat yang

mudah dipahami.

inJ%

 iJ

N
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2. Teknik Analisis Data Angket Hasil Validasi Ahli, Respon Guru Dan
Siswa

Angket yang digunakan untuk uji LKS berbasis PBL dalam penelitian ini yaitu

angket validasi ahli  dan angket penilaian guru meliputi aspek kontruksi, kese-

suaian isi dan keterbacaan LKS serta angket respon siswa meliputi aspek keter-

bacaan dan kemenarikan LKS yang sebelumnya diuji validitas dan reliabilitasnya.

Teknik analisisnya dilakukan dengan tahapan:

a. Mengelompokkan data berdasarkan jawaban angket.

b. Membuat tabulasi data hasil pengelompokkan.

c. Memberi skor jawaban angket dengan skala likert.

Tabel 6. Penskoran angket berdasarkan skala likert
No Pilihan Jawaban Skor

1 Setuju 3
2 Kurang Setuju 2
3 Tidak setuju 1

Tabel 7. Penskoran angket berdasarkan skala likert
No Pilihan Jawaban Skor

1 Ya 2
2 Tidak 1

d. Melakukan perhitungan jawaban angket

Sebelum melakukan perhitungan dilakukan terlebih dahulu mengolah skor

jawaban angket dengan cara :

1) Skor jumlah koresponden untuk pernyataan Setuju dikalikan 3

2) Skor jumlah koresponden untuk pernyataan Kurang Setuju dikalikan 2

3) Skor jumlah koresponden untuk pernyataan Tidak setuju dikalikan 1

Untuk perhitungan pilihan jawaban “Ya” dan “Tidak” dengan cara:

1) Skor jumlah koresponden untuk pernyataan Ya dikalikan 2
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2) Skor jumlah koresponden untuk pernyaaan Tidak dikalikan 1

Hasil perhitungan skor kemudian dihitung presentasenya dengan menggunakan

rumus sebagai berikut:

Keterangan : = Persentase jawaban pernyataan ke-i pada angket

= Jumlah skor jawaban total

= Skor maksimum yang diharapkan (Sudjana, 2005).

e. Menghitung rata-rata persentase jawaban setiap angket dengan rumus:

Keterangan : = Rata-rata persentase jawaban terhadap

pernyataan pada angket.

= Jumlah persentase jawaban terhadap semua

pernyataan pada angket.
= Jumlah pernyataan pada angket (Sudjana, 2005)

f. Menyajikan data hasil presentase angket dengan menggunakan tafsiran
beradasarkan Tabel 8.

Tabel 8. Tafsiran persentase angket.
Persentase Kriteria

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

Sumber: Arikunto (2010 : 155)

Jika hasil validasi oleh 3 orang ahli menghasilkan validitas yang kurang dari batas

minimum (yaitu 0,60) berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Content
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Validity Ratio (CVR), maka setelah direvisi dilakukan uji ahli kembali sampai

memperoleh harga validitas dengan batas minimum 0,60.

CVR=
ne-

N
2

N
2

(Cohen, 1988)

Keterangan :

CVR : Rasio validitas
ne : Jumlah ahli yang menyatakan “Setuju” atau “Ya”
N : Jumlah total ahli

Tabel 9. Kriteria Ketercapaian Validitas
Persentase Kriteria

21,00% - 36,00% Tidak Valid (TV)

37,00% - 52,00% Kurang Valid (KV)

53,00% - 68,00% Cukup Valid (CV)

69,00% - 84,00% Valid (V)

85,00% - 100,00% Sangat Valid (SV)

3. Teknik Analisis Data Uji Validitas Dan Reliabilitas Soal Pretes Dan
Postes

Sebelum soal digunakan untuk pretes dan postes maka dilakukan uji validitas dan

reliabilitas agar soal yang digunakan valid dan reliable maka yang perlu dilakukan

adalah sebagai berikut:.

a. Mencari korelasi product moment dengan skor kasar yang diperoleh.

r  =
N ∑XY-(∑X)(∑Y)

{N∑X2-(∑X)
2
}{N∑Y2- (∑Y)

2
}

(Arikunto, 2010)

Ket. : r       = nilai validitas
N = jumlah peserta tes
∑X = jumlah skor total tes
∑Y = jumlah skor total kriterium (pembanding)
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b. Menentukan taksiran validitas soal dengan product moment disesuaikan dengan

makna koefisien pada Tabel 10.

Tabel 10. Makna koefisien korelasi product moment menurut Arikunto (2010)
Angka korelasi Makna

0,800 – 1,000 Sangat tinggi

0,600 – 0,800 Tinggi

0,400 - 0,600 Cukup

0,200 - 0,400 Rendah

0,000 - 0,200 Sangat rendah

Setelah soal dinyatakan valid maka perlu diuji reliabilitas soal tes. Uji reliabilitas

dapat dilakukan dengan cara:

Langkah selanjutnya menafsirkan mutu reliabilitas menurut Rosidin (2013) soal

disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Tafsiran reliabilitas soal
Reliabilitas soal tes Klasifikasi Tafsiran

0.000 – 0.400 Rendah Revisi

0.401 – 0.700 Sedang Revisi kecil

0.701 – 1.000 Tinggi Dipakai

Pengujian validitas dan reliabilitas soal tes dapat dilakukan dengan menggunakan

program komputer Microsoft Excel Simpel Pas.

4. Teknik Analisis Data Skor Hasil Pretes Dan Postes

Pretes diujikan pada dua kelas yang kemudian dijadikan dasar untuk pemilihan

kelas kontrol dan eksperimen.  Hasil pretes kemudian dilakukan analisis persa-

maan dua rata-rata untuk membuktikan bahwa kedua kelas memiliki kemampuan

yang sama.  Pada pemilihan kelas  atau sampel menggunakan purposesive



59

sampling.  Menurut Sugiyono (2015) purposive sampling adalah pemilihan

sampel dengan pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh

nantinya akan lebih representative.  Setelah guru mempertimbangkan dan memilih

kedua kelas yang dijadikan sampel maka dilakukan uji t persamaan dua ratarata

dengan menggunakan program SPSS.

Untuk mengetahui efektivitas LKS yang telah dikembangkan skor hasil pretes dan

postes yang telah diperoleh selanjutnya diubah menjadi nilai yang digunakan

untuk menghitung nilai Effect size dan n-Gain keterampilan berpikir kritis siswa.

a. Perhitungan nilai yang diperoleh siswa

Rumus untuk menghitung nilai pretes dan postes mengukur keterampilan

berpikir kritis siswa adalah sebagai berikut:

Nilai siswa =
Jumlah skor yang diperoleh

Jumlah skor maksimal
x 100%   ........................ (1)

b. Perhitungan Effect Size

Effect size merupakan ukuran kuat lemahnya hubungan sebuah variabel bebas

dan variabel terikat.  Yang dimaksud hubungan dalam penelitian ini adalah

kuat lemahnya peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa.  Kuat lemah-

nya peningkatan keterampilan berpikir kritis tersebut menggambarkan besar

kecilnya kontribusi penerapan LKS berbasis problem based learning hasil

pengembangan. Effect size dihitung menggunakan rumus Cohen sebagai

berikut:

Cohen’s d = dan Sg2 =
( ) ( )

Effect Size = √
Keterangan:

X1 : Rata-rata postes eksperimen
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X1 : Rata-rata postes kontrol
Sg  : Standar deviasi gabungan
n1 : Jumlah siswa kelas eksperimen
n2 : Jumlah siswa kelas kontrol
s1 : Rata-rata postes kelas kontrol
s2 : Rata-rata postes kelas eksperimen

Nilai effect size yang diperoleh kemudian diinterpretasi dengan menggunakan

kriteria Cohen di bawah ini:

Tabel 12. Interpretasi nilai effect size
Effect size Interpretasi

d < 0,2 Tidak ada kontribusi
0,2 < d < 0,5 Kecil
0,5 < d < 0,7 Sedang

D > 0,7 Besar

c. Perhitungan n-Gain

Perhitungan n-Gain dilakukan untuk mengetahui efektivitas LKS yang telah

dikembangkan dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, maka

dilakukan analisis nilai gain ternormalisasi (n-Gain). Menurut Hake (1999)

rumus n-Gain adalah sebagai berikut:

n-Gain =
Nilai postes-nilai pretes

Nilai maksimal-nilai pretes
........................ (2)

I. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dapat menggunakan uji-t. Langkah-langkah pengujian

hipotesis yang ditempuh: uji normalitas, uji homogenitas, uji persamaan dua rata-

rata dan uji perbedaan dua rata-rata menggunakan program SPSS.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok sampel
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berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak.

Rumusan hipotesis untuk uji normalitas adalah:

H0 (Sig.>0,05) : sampel berasal dari populasi berdistribusi normal

H1 (Sig.<0,05) : sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal

Uji ini biasanya menggunakan uji Chi-Kuadrat:

χ2=∑ (Oi-Ei)
2

Ei
k
i=1 ........................ (3)

dengan kriteria uji : terima H0 jika tabelhitung
22   dengan taraf nyata 5%

Keterangan: Oi  :  frekuensi pengamatan
Ei  : frekuensi yang diharapkan (Sudjana, 2005).

b. Uji Homogenitas Dua Varians

Untuk mengetahui apakah dua kelompok sampel mempunyai varians yang

homogen atau tidak maka dilakukan uji homogenitas dua varians.

1).   Rumusan hipotesis

H0 (Sig. > 0,05) = data penelitian mempunyai varians yang homogen.

H1 (Sig. < 0,05) = data penelitian mempunyai varians yang tidak homogen

2). Statistika untuk uji homogenitas :

Untuk uji homogenitas menggunakan rumus statistik uji F:

Fhitung =
S1

2

S2
2 ........................ (4)

Keterangan:

S1
2 = varians terbesar

S2
2 = varians terkecil

Dengan kriteria uji : Pada taraf 0,05, tolak Ho jika Fhitung ≥ F ½α (υ1 , υ2) dan

sebaliknya (Sudjana, 2005).
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c. Uji Persamaan Dua Rata-rata

Uji t persamaan dua rata-rata dihitung menggunakan program SPSS dengan

terlebih dahulu melakukan uji normalitas dan homogenitas sebagai uji

prasyarat.

Rumusan hipotesis untuk uji t persamaan dua rata-rata adalah:

H0 (Sig.>0,05) : sampel memiliki kemampuan yang sama

H1 (Sig.<0,05) : sampel tidak memiliki kemampuan yang sama

d. Uji Perbedaan Dua Rata-Rata

Untuk uji perbedaan dua rata-rata dilakukan dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

1). Merumuskan hipotesis

Rumusan hipotesis untuk uji t perbedaan dua rata-rata adalah:

H0 (Sig.<0,05): Terdapat perbedaan antara nilai pos tes kelas kontrol dan

eksperimen

H1 (Sig.>0,05): Tidak terdapat perbedaan antara nilai pos tes kontrol dan

eksperimen

Rumusan hipotesis untuk nilai n-Gain adalah:

H0 : µ1≤ µ2 : Rata-rata n-Gain keterampilan berpikir kritis di kelas eks-

perimen lebih rendah daripada rata- rata n-Gain keterampilan

berpikir kritis di kelas kontrol.

H1 : µ1> µ2 : Rata-rata n-Gain keterampilan berpikir kritis di kelas eks-

perimen lebih tinggi daripada rata- rata n-Gain keterampilan

berpikir kritis di kelas kontrol.
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Keterangan:

μ1 = rerata n-Gain keterampilan berpikir kritis di kelas eksperimen
μ2 = rerata n-Gain keterampilan berpikir kritis di kelas kontrol

J. Spesifikasi Produk

Produk yang dikembangkan adalah LKS berbasis Problem Based Learning (PBL)

yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis yang dikembangkan dengan

desain 4-D (define, design, develop, dan disseminate) mengikuti alur dari Thiaga-

rajan, dkk (1974). Oleh karena itu spesifikasi LKS yang membedakan dengan

LKS pada umumnya yaitu tahapan pada LKS disesuaikan dengan sintak model

pembelajaran PBL. Spesifikasi LKS secara rinci pada tahap desain (perancangan)

adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Kriteria Konstruksi (criterion-test construction)

Tahap penyusunan kriteria konstruksi merupakan tahap desain pengembangan

LKS yang dilihat dari segi konstruksi dan isi.  LKS yang dikembangkan adalah

pada materi pencemaran lingkungan yaitu KD. 3.8 yaitu “menganalisis terjadinya

pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem”. KD penge-tahuan ini

berhubungan dengan KD keterampilan 4.8 yaitu “membuat tulisan tentang

gagasan pemecahan masalah pencemaran dilingkungannya berdasarkan hasil

pengamatan.   Pada KD tersebut cakupan materi yang dibelajarkan adalah terkait

pengertian pencemaran lingkungan, macam-macam pencemaran ling-kungan,

penyebab dan dampak dari masing-masing pencemaran (pencemaran air, tanah,

udara dan suara).
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Sesuai dengan materi yang akan disampaikan terdapat empat materi yaitu pen-

cemaran air, tanah, udara dan suara maka LKS yang dikembangkan ber-jumlah 4

LKS.  Rincian LKS yang dikembangkan yaitu untuk LKS 1 memuat pengertian

pencemaran air, penyebab, dampak yang ditimbulkan pencemaran air, cara

mencegah dan cara penanggulangannya.  LKS 2 memuat pengertian pencemaran

tanah penyebab, dampak yang ditimbulkan pencemaran tanah, cara mencegah dan

cara penanggulangannya.  LKS 3 memuat pengertian pencemaran udara,

penyebab, dampak yang ditimbulkan pencemaran udara, cara mencegah dan cara

penanggulangannya.  LKS 4 memuat pengertian pencemaran suara, penyebab,

dampak yang ditimbulkan pencemaran suara, cara mencegah dan cara

penanggulangannya.

Keempat LKS yang dikembangkan berbasis model pembelajaran Problem Based

Learning (PBL) dengan sintak pembelajaran yaitu tahap pertama orientasi siswa

pada masalah dengan mengamati fenomena yang disajikan pada LKS se-hingga

siswa mampu mendefinisikan dan merumuskan masalah.  Selain terdapat

fenomena besar, pada LKS juga dilengkapi fenomena kecil sebagai penjelas

sehingga siswa dapat merumuskan masalah, menuliskan hipotesis dan menen-

tukan variabel (khusus pada pencemaran air dan tanah). Tahap kedua meng-

organisasi siswa agar siswa mencari informasi dari berbagai sumber yang dipandu

dengan lembar penugasan. Pada lembar penugasan perintah pencarian informasi

terkait pencemaran lingkungan disesuaikan untuk mencapai indikator-indikator

pengetahuan. Tahap ketiga membimbing penyelidikan individu dan kelompok.

Untuk membuktikan informasi yang diperoleh dan hipotesis yang telah diajukan

maka siswa melakukan penyelidikan atau eksperimen yang terkait dengan variabel
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yang telah ditentukan sebelumnya.  Tahap keempat yaitu mengembangkan dan

menyajikan hasil karya.  Tahap ke empat ini dilakukan siswa dengan menjawab

pertanyaan terkait data yang diperoleh kemudian merencanakan dan melaporkan

solusi yang diperolah sebagai hasil karya.  Karya yang dimaksud adalah solusi

ide/ gagasan terkait cara pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkung-

an.  Kemudian tahap terakhir menganalisa dan mengevaluasi hasil belajar yaitu

dengan mempresentasikan ide/ gagasannya di depan kelas. Dari kegiatan pem-

belajaran PBL ini maka rincian desain LKS yang akan dikembangkan adalah

sebagai berikut:

a) Kegiatan pertama pada LKS

Berdasarkan langkah pertama pada model pembelajaran problem based learning

yaitu mengorientasi siswa pada masalah maka kegiatan pertama pada LKS yaitu

mengamati fenomena yang disajikan guru pada LKS.  Fenomena yang ditampil-

kan berupa berita dan gambar yang terkait dengan pencemaran lingkungan yang

terjadi di berbagai daerah.  Fenomena yang disajikan pada keempat LKS berbeda

karena disesuaikan dengan tema LKSnya. Sehingga untuk LKS 1 disajikan

fenomena terjadinya pencemaran air, LKS 2 fenomena pencemaran tanah, LKS 3

fenomena pencemaran udara dan LKS 4 fenomena terkait pencemaran suara.

Selain terdapat fenomena besar, pada LKS juga dilengkapi fenomena kecil

sebagai penjelasan, sehingga siswa mampu mendefinisikan masalah, merumuskan

masalah, menuliskan hipotesis dan menentukan variabel untuk kegiatan percobaan

pada pencemaran air dan tanah. Untuk menuliskan rumusan masalah, hipotesis

dan variabel disediakan kolom kosong pada LKS.
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b) Kegiatan Kedua Pada LKS

Setelah merumuskan masalah, kegiatan kedua pada pembelajaran PBL adalah

mengorganisasi siswa.  Organisasi siswa pada LKS dipandu dengan menggunakan

lembar penugasan yang berisi perintah untuk mencari berbagai informasi terkait

pencemaran lingkungan (disesuaikan dengan LKS).  Pencarian informasi disesuai-

kan dengan kompetensi pengetahuan yang akan dicapai. Seperti pengertian pen-

cemaran lingkungan, penyebab, dampak, cara mencegah dan solusi penanggu-

langan yang telah dilakukan oleh orang lain atau pemerintah.

Untuk itu pada LKS disediakan kolom kosong untuk siswa menuliskan informasi

yang diperoleh.   Dari kegiatan ini siswa dapat memberikan penjelasan sederhana

(elementary clarification). Ketika mencari informasi siswa dilatihkan untuk mem-

bangun keterampilan dasar (gather basic information) dengan mempertimbangkan

kesesuaian sumber yang diperoleh dengan topik.

Kemudian siswa berpendapat dan membuat kesimpulan awal (inference) dari

mengamati fenomena dan informasi yang telah mereka ketahui. Untuk mem-

buktikan dugaan sementara atau hipotesis yang telah dituliskan siswa dipandu

untuk melakukan percobaan (untuk pencemaran air dan tanah) serta mengamati

data (untuk pencemaran udara dan suara).

c) Kegiatan Ketiga Pada LKS

Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan kegiatan percobaan atau eksperimen

mengamati data yang telah disediakan. Tahap percobaan pada LKS pencemaran

air dan tanah disediakan daftar alat bahan dan cara kerja yang akan dilakukan
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siswa.  Setelah siswa melakukan penyelidikan siswa menuliskan data yang di-

peroleh pada tabel yang telah disediakan. Sedangkan pada LKS pencemaran udara

dan suara siswa tidak melakukan percobaan melainkan melakukan pengamatan

terhadap data yang telah disediakan.

Pada tahap ketiga ini melatih siswa untuk dapat membangun keterampilan dasar

(gather basic information) dan memberikan kesimpulan awal (inference) dengan

dengan melaporkan hasil penyelidikan, mempertimbangkan apakah sumber dapat

dipercaya dan kemampuan memberikan argument atau alasan.

d) Kegiatan Keempat Pada LKS

Kegiatan keempat yaitu menyajikan dan mengembangkan hasil karya.  Pada tahap

ini siswa menuliskan jawaban pada setiap pertanyaan terkait dengan data yang

telah diperoleh pada kolom kosong yang disediakan.  Kemudian siswa menuliskan

ide/ gagasan cara mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan sesuai

dengan LKS yang diperoleh. Dengan kegiatan ini diharapkan siswa menemukan

ide/ gagasan baru setelah memperoleh informasi dan melakukan analisis data per-

cobaan. Dengan kegiatan ini siswa dapat dilatih untuk membuat penjelasan lebih

lanjut (advance clarification) yang merupakan salah satu indicator keterampilan

berpikir kritis yaitu dengan mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan suatu

definisi serta mampu memberikan penjelasan bukan hanya pernyataan.

e) Kegiatan Kelima Pada LKS

Kegiatan kelima pada LKS sesuai dengan fase terakhir pada model PBL yaitu

melakukan analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatan ini di-
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maksudkan untuk membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses mereka

sendiri dan keterampilan penyelidikan dan intelektual yang mereka gunakan

dengan cara presentasi. Pada LKS selain siswa diperintahkan untuk mempresen-

tasikan ide/ gagasan di depan kelas.

Kegiatan ini melatihkan siswa untuk mengatur strategi dan taktik (strategy and

tactics) dan menarik kesimpulan (come to best conclusion).  Sehingga indikator

keterampilan berpikir kritis ini dapat ditunjukkan dengan menentukan suatu

tindakan terkait solusi pemecahan masalah pencemaran lingkungan dan dapat

mengkomunikasikan dengan orang lain.

2. Pemilihan Media (media selection)

Pemilihan media dilakukan untuk mengidentifikasi media pembelajaran yang

relevan dengan karakteristik materi dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Media dipilih untuk menyesuaikan analisis peserta didik, analisis konsep dan

analisis tugas, karakteristik target pengguna, serta rencana penyebaran dengan

atribut yang bervariasi dari media yang berbeda-beda.  Hal ini berguna untuk

membantu peserta didik dalam pencapaian kompetensi inti dan kompetensi dasar

yang diharapkan.

Media yang dipilih pada LKS yang dikembangkan berupa media gambar yang

berisi berita, data tabel dan grafik yang berkaitan dengan fenomena pen-cemaran

lingkungan.  Media ini disesuaikan dengan tema pencemaran pada tiap LKS yang

dikembangkan.
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3. Pemilihan Format (format selection)

Pemilihan format dilakukan pada langkah awal. Pemilihan format dilakukan agar

format yang dipilih sesuai dengan materi pembelajaran. Pemilihan bentuk pe-

nyajian disesuaikan dengan LKS pembelajaran yang digunakan.  Pemilihan

format dalam pengembangan dimaksudkan dengan mendesain isi pembelajaran,

pemilihan pendekatan, dan sumber belajar, mengorganisasikan dan merancang isi

LKS, membuat desain LKS. yang meliputi desain layout, gambar, dan tulisan.

Format LKS yang dikembangkan berbasis problem based learning disesuaikan

dengan kriteria LKS yang baik menurut Darmojo dan Kaligis (dalam Widjajanti,

2008) yang meliputi syarat didaktik, konstruksi dan teknis.

a. Syarat Didaktik

Dalam rangka memenuhi syarat didaktik LKS yang akan dikembangkan di desain

untuk (1) mengajak siswa aktif dalam proses pembelajaran.  Kegiatan ini dapat

tercermin pada semua kegiatan dalam LKS dari siswa aktif mengamati fenomena

yang disajikan, mendefinisikan masalah, merumuskan masalah, menuliskan

hipotesis, menentukan variabel dan mencari informasi dari berbagai sumber. Dari

kegiatan ini siswa dapat memberikan penjelasan sederhana (elementary clarify-

cation),  mengumpulkan informasi dasar (gather basic information) dengan mem-

buat kesimpulan awal dari informasi yang diperoleh, dan dapat mempertimbang-

kan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak terkait pencemaran lingkungan

serta dapat memberikan pendapat dan memberi kesimpulan awal (inference) yaitu

dengan merancang percobaan, membuat dan menentukan hasil pertimbangan

sehingga dapat menguji hipotesis yang diajukan. Syarat kedua yaitu (2) memberi
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penekanan pada proses untuk menemukan konsep.  Proses penemuan konsep ini

diperoleh dari serangkaian kegiatan yang dilakukan bukan dari guru yang

memberikan konsep dalam bentuk jadi.  Syarat ketiga yaitu (3) Memiliki variasi

stimulus. Stimulus yang disajikan pada LKS yang dikembangkan yaitu dengan

menampilkan fenomena yang bervariasi sesuai dengan topik LKS perkelompok

dan (4) Dapat mengembangkan kemampuan komunikasi. Kriteria keempat ini

dapat tercermin dari kegiatan siswa mempresentasikan hasil diskusi terkait ide/

gagasan cara mencegah dan solusi menanggulangi pencemaran lingkungan.

b. Syarat Konstruksi

Syarat konstruksi berkaitan dengan penggunaan bahasa, kosakata penyusunan

kalimat, tingkat kesukaran dan kejelasan.  Semua syarat ini bertujuan agar LKS

yang dikembangkan dapat dimengerti oleh siswa sebagai pengguna LKS.  Syarat

konstruksi meliputi: (a) menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat ke-

dewasaan anak dalam hal ini LKS disesuaikan dengan bahasa siswa SMP; (b)

struktur kalimat yang digunakan jelas; (c) urutan kegiatan dalam LKS dimulai dari

yang sederhana sampai yang kompleks contoh dari kegiatan mengamati hingga

melakukan penyelidikan; (d) pertanyaan yang diajukan tidak terlalu terbuka; (e)

memberikan tempat dapat berupa kolom untuk siswa menulis atau menggambar.

Pada LKS yang dikembangkan disediakan beberapa kolom kosong yang bertujuan

memberikan tempat untuk siswa menuliskan informasi yang diperoleh terkait

dengan tema pencemaran pada kelompoknya, menuliskan rumusan masalah dan

hipotesis.  Selain itu disediakan pula tabel kosong yang bertujuan untuk siswa

menuliskan data hasil percobaan.  Terakhir disediakan beberapa kolom kosong
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untuk memberi keleluasaan siswa untuk menuliskan cara pencegahan dan ide/

gagasan terkait solusi dari masalah pencemaran lingkungan.; (f) menggunakan

kalimat yang pendek namun jelas.  Pada LKS yang dikembangkan menggunakan

kalimat yang singkat, padat dan jelas terkait perintah yang harus siswa lakukan;

(g) LKS menggunakan lebih banyak ilustrasi daripada kata-kata, contoh pada LKS

menyajikan gambar untuk siswa amati yang kemudian diperjelas dengan kalimat

yang menyertainya; (h) LKS disesuaikan agar dapat digunakan oleh semua siswa

baik yang cepat maupun yang kurang; (i) memiliki tujuan yang jelas; (j) LKS

disertai dengan identitas yang jelas, meliputi judul LKS, kelas, mata pelajaran,

cover, daftar isi, kata pengantar, topik dan subtopic yang dibahas, kompetensi inti

kompetensi dasar dan indikator  yang akan dicapai.

c. Syarat Teknis

Syarat teknis lebih menekankan pada cara penyajian LKS yang dikembangkan

meliputi penataan gambar dan cara penulisan.  Syarat teknis LKS yang perlu di-

perhatikan menurut Darmojo dan Kaligis (Widjajanti, 2008) antara lain: (a) dalam

penulisan topik/ judul menggunakan huruf yang lebih besar dan untuk penekanan

perlu ditebalkan; (b) ukuran huruf dan gambar disesuaikan, normalnya gambar

lebih besar dari huruf keterangan gambar; (c) pemilihan gambar harus diperhati-

kan, disesuaikan dengan tujuan dari gambar tersebut.  Pada LKS gambar disajikan

untuk diamati terkait fenomena atau berita terkait pencemaran lingkungan; (d)

LKS yang dikembangkan dibuat semenarik mungkin dengan memperhatikan ke-

sesuaian isi (antara gambar, warna, clip art, bentuk huruf), menserasikan kombi-

nasi warna dan bentuk huruf pada kegiatan-kegiatan dalam LKS, menyesuaikan

letak gambar dan tulisan agar terlihat menarik.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan sebagai

berikut:

1. Telah dikembangkan LKS berbasis Problem Based Learning materi

pencemaran lingkungan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis

siswa.

2. Karakteristik LKS yang dikembangkan dengan tahapan yang disesuaikan

dengan sintak model pembelajaran PBL dan setiap tahapannya dirancang

untuk melatihkan indikator keterampilan berpikir kritis siswa

3. Respon guru dan siswa terhadap LKS pencemaran lingkungan berbasis

Problem Based Learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis

siswa yang telah dikembangkan sangat tinggi.

4. LKS pencemaran lingkungan berbasis Problem Based Learning efektif untuk

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengembangan dan penelitian yang telah dilakukan, peneliti

memberikan saran sebagai berikut:



148

1. LKS berbasis Problem Based Learning hanya difokuskan pada materi

pencemaran lingkungan, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat

mengembangkan LKS untuk materi IPA lainnya.

2. Perlu dikembangkan LKS berbasis Problem Based Learning yang tidak

hanya untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, namun dapat

meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi lainnya.

3. Peneliti lain yang akan menerapkan model Problem Based Learning

hendaknya lebih memperjelas kegiatan siswa yang akan dilakukan sebelum

siswa melakukan penyelidikan, hal ini untuk mengantisipasi kesalahan

prosedur praktik yang dilakukan siswa.



DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ade Gafar dan Taufik Ridwan. 2008. “Implementasi Problem Based
Learning (PBL) Pada Proses Pembelajaran di BPTP Bandung”. Jurnal
Pendidikan. FPTK UPI.

Abdurrahman. 2015. Guru Sains Sebagai Inovator Merancang Pembelajaran
Sains Inovatif Berbasis Riset. Medika Akademi. Yogyakarta.

Achmadi, Hunair Rasid. 1996. Telaah Kurikulum Fisika (Model Pembelajaran
Konsep dengan LKS). University Press. Surabaya.

Adnyana, Gede Putra. (2012). “Keterampilan Berpikir Kritis dan Pemahaman
Konsep Siswa Pada Model Siklus Belajar Hipotesis Deduktif”. Jurnal
Pendidikan dan Pengajaran. Jilid 45, Nomor 3, Oktober 2012, hlm.201-
209.

Afandi, Sugiyarto dan Widha Sunarno. (2012). Pembelajaran Biologi
Menggunakan Pendekatan Metakognitif Melalui Model Reciprocal
Learning dan PBL Ditinjau dari Kemandirian belajar dan Kemampuan
Berpikir Kritis Mahasiswa.Jurnal Inkuiri Universitas Sebelas Maret. Vol. 1
No.2 hal 89-92.

Akcay, Behiye. (2009). Problem Based Learning in Science Education. Journal
Of  Turkish Science Education, 6 (1),27-36.

Anjarsari, Putri. 2014. Pentingnya Melatih Keterampilan Berpikir (Thinking
skills) dalam Pembelajaran IPA SMP.FMIPA UNY.

Anindyta, Pricilia dan Suwarjo.(2014). Pengaruh PBL Terhadap Keterampilan
Berpikir Kritis Dan Regulasi DiriSiswa Kelas V. Jurnal Prima
Edukasia.Vol.2 No.3.

Arikunto. 2010. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan Edisi Revisi.  Bumi Aksara.
Jakarta.

Atikasari, Sandra, Wiwi Isnaeni, dan Andreas Priyono Budi Prasetyo. (2012).
“Pengaruh Pendekatan Problem Based Learning dalam Materi Pencemaran



Lingkungan Terhadap Kemampuan Analisis”. Unnes Journal of Biology
Education 1 (3).

Azar, Ali. (2010). “The Effect of Critical Thinking Dispositions on Students
Achievement in Selection and Placement Exam for University in Turkey”.
Journal Of Turkish Science Education Volume 7, Issue 1, March 2010.

Birgili, Bengi. 2015. Creative and Critical Thinking Skills in Problem-based
Learning Environments. Journal of Gifted Education and Creativity, 2(2),
71-80 December.

Budiastra, I Ketut, Dewa Nyoman Sudana dan Nyoman Arcana. (2015).
“Pengaruh Model Kooperatif Tipe GI (Group Investigation) Terhadap
Keterampilan Berpikir Kritis dalam Pembelajaran IPA”. E-Journal PGSD
Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan PGSD Vol: 3 No:1 Tahun 2015.

Bulu, Batjo. 1993. Menulis dan Menerapkan LKS. Depdikbud Sulawesi Selatan.
Ujung Pandang.

Carin, A.A & Sund R.B (1993).Teaching Modern Science (3 thed.). Ohio : A Bell
& Howel Company. Critical thinking: Conceptual Clarification and its
Importance in Science Education. Science Education International Vol.22,
No.1, March 2011, 43-54.

Cohen, Jacob. 1988. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd
ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates

Delisle, R. (2002). How to use problem-based learning in the classroom.
http://www.ascd.org/readingroom/books/delisle97book.html

Direktorat Pendidikan Menengah Umum. 2004. Pedoman Umum Pengembangan
Bahan Ajar Sekolah Menengah Atas. Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Undang-Undang Republik Indonesia
Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen
Pendidikan Nasional Republik Indonesia. diakses 07 Februari 2016 pukul.
10.35 WIB.

Dhari, HM dan Haryono. 1988. Perangkat Pembelajaran. Depdikbud. Malang.

Eldy, Elnetthara Folly and Fauziah Sulaiman. (2013). PBL Approach: Preliminary
Findings towards Physics Students’ Critical Thinking and Creative-Critical
Thinking. International Journal of Humanities and Social Science
Invention.Volume 2 Issue 3

Ennis, Robert H. 1994. Critical Thinking Assessment. Theory   Into   Practice.
Volume 32,  Number  3.



Fadiawati, N. 2011. Perkembangan Konsepsi Pembelajaran Tentang Struktur
Atom Dari SMA Hingga Perguruan Tinggi. Disertasi. Sps-UPI Bandung.
Bandung.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2006). How To Design And
Evaluate Research In Education (Vol. 7). New York: McGraw-Hill.

Graaff, E., & Kolmos, A. (2003). Characteristics of problem-based
learning.International Journal of Engineering Education, 19(5), 657-662.

Gulo, W. 2004. Metodologi Penelitian. Grasindo. Jakarta.

Hake R, Richard. 1999. Analyzing Change/ Gain Score. (Online). Tersedia:
http://www.physics.indiana.edu/-sdi/AnalyzingChange-Gain.pdf (08
Februari 2016)

Hang, Wong Kin. 2012. Implementation of Problem-Based Learning in Junior
Secondary Science Curriculum. The University of Hongkong.

Hasjim. 2001. Kiat Belajar Sukses. Tiga Serangkai. Surakarta.

Karsli, Fethiye & Çiğdem Şahin. (2009). Developing Worksheet Based On
Science Process Skills: Factors Affecting Solubility. Asia-Pacific Forum
On Science Learning And Teaching, Volume 10, Issue 1, Article 15, P.2
(Jun., 2009).

Kemendikbud. 2011. Survei International TIMSS. Diakses pada laman:
http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/timss diakses 07 Februari 2016
pukul. 10.00 WIB.

Kemendikbud. 2015. Survei International PISA. Diakses pada laman:
http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/survei-internasional-pisa diakses
07 Februari 2016 pukul 10.24 WIB.

Kutoyo. 2011. Ilmu dan Aplikasi Pendidikan. Imperial Bhakti Utama. Bandung.

Masek, Alias. (2011). The Effect of Problem Based Learning on Critical Thinking
Ability: A Theoretical and Empirical Review. International Review of
Social Sciences and Humanities. Vol.2, No.1 (2011), pp. 215-221

Mulyasa. 2009. Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur dalam Penelitian. Pustaka
Setia. Bandung.

Pepper, Coral. 2009. Problem Based Learning In Science. Issues in Educational
Research, 19(2) The University of Western Australia.

Pusfarini, Abdurrahman dan Tri Jalmo. 2016. “Efektivitas LKPD Sains
Berorientasi Model Pembelajaran Berbasis Masalah Dalam Menumbuhkan



Kecakapan Berpikir Kreatif. Jurnal Pendidikan Progresif. Vol 6. No1
April 2016. Hal 1-91.

Rakhmawati, D., Budi Prasetyo, A. P., & Rahayuningsih, M. (2013).
Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Karakter Materi
Ekosistem.Unnes Journal of Biology Education, 2(3).

Redhana, I Wayan. 2012. Model Pembelajaran Berbasis Masalah dan Pertanyaan
Socratik Untuk MeningkatkanKeterampilan Berpikir Kritis
Siswa.Cakrawala Pendidikan. November 2012, Th. XXXI, No. 3.

Redhana, I Wayan. 2013. Model Pembelajaran Berbasis Masalah untuk
Peningkatan Keterampilan Pemecahan Masalah dan Berpikir Kritis. Jurnal
Pendidikan dan Pengajaran. Jilid 46 Nomor 1.

Rinawati, Abdurrahman dan Tri Jalmo. 2016. Pengaruh Problem Based Learning
Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. Jurnal Pendidikan
Progresif. Vol 6. No.2 November 2016. Hal 92-178.

Rosidin, U.  2013. Dasar-dasar dan Perancangan Evaluasi Pembelajaran.  FKIP
Universitas Lampung.  Bandar Lampung.

Ruseffendi, E.T. 1994. Dasar-dasar Penelitian Pendidikan dan Bidang Non-
Eksakta Lainnya. Tarsito. Bandung.

Savoie J.M. & Andrew S.H. 1994. Problem-Based Learning as Classroom
Solution.Educational Leadership.

Sendag, Serhan and Ferhan Odabasi. (2009). Effects Of An Online Problem Based
Learning Course On Content Knowledge Acquisition And Critical
Thinking Skills. Anadolu University, Faculty of Education, Department of
Computer Education and Instructional Technologies, 26470 Eskisehir,
Turkey.

Setyorini, U., Sukiswo, S. E., & Subali, B. (2011). Penerapan model problem
based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMP.
Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia (Indonesian Journal of Physics
Education), 7(1).

Stepien, W., Gallagher, S. and Workman, D. 1998. ‘Problem-Based Learning for
Traditional and Interdisciplinary Classrooms’ in Fogarty, R. (ed.) Problem
Based Learning: A Collection of Articles USA: Skylight Training and
Publishing Inc.

Sudibyo, Lies. 2011. “Peranan dan Dampak Teknologi Informasi dalam Dunia
Pendidikan Indonesia”. Jurnal Widyatama. No. 2 Volume 20.

Sudjana.  2005. Metode Statistika Edisi Keenam.  PT.  Tarsito. Bandung.



Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
Bandung.

Sujana, Nana. 1989. CBSA dalam Proses Belajar Mengajar. Sumber Baru.
Bandung.

Sulaiman, Fauziah. (2013). The Effectiveness of PBL Online on Physics
Students’Creativity and Critical Thinking: A Case Study at Universiti
Malaysia Sabah. International Journal of Education and Research. Vol. 1
No. 3 March.

Sundayana, Rostina. 2015. Statistika Penelitian Pendidikan. Alfabeta. Bandung.

Sungur, S., Tekkaya, C., & Geban, Ö. (2006). Improving achievement through
problem-based learning. Journal of Biological Education, 40(4), 155-160.

Sungur, Semra and Ceren Tekkaya. (2006). Effects Of Problem-Based
LearningAnd Traditional Instruction OnSelf-Regulated Learning. The
Journal of Educational Research.Vo.99 No.5.

Suyanto S, Pidi dan I.Wilujeng. 2011.  Lembar Kerja Siswa Pembekalan Guru
Daerah Luar, Terluar dan Tertinggal di Akademi Angkatan Udara .
Proceeding. Universitas Negeri Yogyakarta.  Yogyakarta

Susilo, A. B. (2012). Pengembangan Model Pembelajaran IPA Berbasis Masalah
Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar dan Berpikir Kritis Siswa SMP.
Journal of Primary Education, 1(1).

Stiggins, Richard J. 1994. Student-Centered Classroom Assessment. MacMillan
College Publishing. Newyork.

Tandogan, R. O., & Orhan, A. (2007).The Effects of Problem-Based Active
Learning in Science Education on Students' Academic Achievement,
Attitude and Concept Learning. Online Submission, 3(1), 71-81.

Taşlidere, Erdal. (2013). The Effect of Concept Cartoon Worksheets on Students’
Conceptual Understandings of Geometrical Optics. Journal education and
science. Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education, Department
of Primary Teacher Education, Burdur, Turkey.  Vol. 38, No 167.

Tawil, Muh dan Liliasari. 2013. Keterampilan Berpikir Kompleks dan
Implementasinya dalam Pembelajaran IPA. UNM. Makassar.

Tekkaya, Ceren dan Özlem S. ÇAKIR. 1999. “Problem Based Learning and Its
Application Into Science Education”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi 15: 137 - /44 [1999).



Temel, Senar. (2014). The Effects Of Problem-Based Learning On Pre-Service
Teachers’Critical Thinking Dispositions And Perceptions Of Problem-
SolvingAbility. South African Journal of Education; 2014; 34(1)

Thiagarajan, S., Semmel, D.S & Semmel , M. I. (1974). Instructional
Development for Training Teachers o Expectional Children, Minneapolis,
Minnesota: Leadership Training Institute / Special Education. University
of Minnesota.

Töman, Ufuk. (2013). Extended Worksheet Developed According To 5e Model
Based On Constructivist Learning Approach. International Journal on
New Trends in Education and Their Implications. October 2013 Volume: 4
Issue: 4 Article: 16 ISSN 1309-6249.

Tosun, Cemal & Yavuz Taşkesenligil. (2012). The Effect of Problem Based
Learning on Student Motivation Towards Chemistry Classes and on
Learning Strategies. Journal Of  Turkish Science Education, 9 (1),127-
131.

Tosun, Cemal & Yavuz Taşkesenligil. (2012). The Effect of Problem Based
Learning on Student Motivation Towards Chemistry Classes and on
Learning Strategies. Journal Of  Turkish Science Education, 9 (1),127-
131.

Trianto. 2007. Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktek. Pustaka
Ilmu. Surabaya.

Vieira, Rui Marques, Celina Tenreiro-Vieira, Isabel P. Martins. (2011). “Critical
thinking: Conceptual clarification and its importance in science
education”. University of Aveiro, Portugal. Vol.22, No.1, March 2011,
43-54

Wahyuni, S. (2011). Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa melalui
Pembelajaran IPA Berbasis Problem Based Learning. Diakses melalui
http://ebookbrowsee. net/40-sri-wahyuni-pdf-d243266722.

Widjajanti, Endang. 2008. Kualitas Lembar Kerja Siswa. (Online).
(staff.uny.ac.id/system/files/pengabdian/ending…/kualitas-lk-pdf. Diakses
pada tanggal 22 Oktober 2016.

Yaman, Suleyman. (2005). Effectiveness on Development of Logical Thinking
Skills of Problem Based Learning Skills in Science Teaching. Journal Of
Turkish Science Education. Volume 2, Issue 1, May 2005.

Yildirim, Nagihan, Sevil Kurt and Alipasa Ayas. (2011). The Effect Of The
Worksheets On Students’ Achievement In Chemical Equilibrium. Journal
of Turkish Science Education. Volume 8, Issue 3, September 2011.



Yuan, Haobin Wipda Kunaviktikul, Areewan Klunklin and Beverly A. Williams.
(2008). Promoting Critical Thinking Skills Through Problem-Based
Learning. Chiang Mai University Journal of Social Science dan
Humanities. Vol 2 (2).


	1. Cover luar.pdf
	2. Cover dalam.pdf
	3. Pernyataan tesis.pdf
	4. Abstrak.pdf
	5. Persetujuan.pdf
	6. Pengesahan.pdf
	7. Riwayat Hidup.pdf
	8. Persembahan.pdf
	9. Motto.pdf
	10. Sanwacana.pdf
	11. Daftar isi.pdf
	12. Daftar tabel.pdf
	13. Daftar Gambar.pdf
	BAB I.pdf
	BAB II.pdf
	BAB III.pdf
	BAB V.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf

