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ABSTRAK
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DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES SAINS

PADA SISWA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Oleh

ADI ARISKA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya interaksi antara pembela-

jaran menggunakan LKS dengan jenis kelamin terhadap KPS dan mendeskripsi-

kan efektivitas LKS berbasis keterampilan proses sains (KPS) pada materi asam-

basa dalam meningkatkan KPS pada siswa laki-laki dan perempuan. Metode

dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan desain faktorial 2x2.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA semester ganjil di

SMA Negeri 16 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016-2017. Teknik pengambil-

an sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh kelas

XI IPA 4 sebagai kelas kontrol dan kelas XI IPA 6 sebagai kelas eksperimen.

Teknik analisis data menggunakan analisis varians dua jalur (two ways ANOVA)

dan uji perbedaan dua rata-rata. Berdasarkan hasil uji two ways ANOVA diperoleh

nilai sig pada interaksi LKS*jenis kelamin sebesar 0,687 berarti tidak terdapat

interaksi antara penggunaan LKS dengan jenis kelamin terhadap KPS siswa dan

nilai sig pada efektivitas LKS sebesar 0,000 berarti LKS berbasis KPS efektif

untuk meningkatkan KPS siswa. Hasil uji perbedaan dua rata-rata menunjukkan
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bahwa rata-rata n-gain KPS siswa laki-laki dan siswa perempuan pada pembela-

jaran menggunakan LKS berbasis KPS lebih tinggi daripada LKS konvensional

dan pada pembelajaran menggunakan LKS berbasis KPS, rata-rata n-gain KPS

siswa laki-laki berbeda secara signifikan dengan siswa perempuan. Dapat disim-

pulkan bahwa LKS berbasis KPS efektif dalam meningkatkan KPS siswa laki-laki

dan perempuan pada materi asam-basa.

Kata Kunci: jenis kelamin, asam-basa, keterampilan proses sains, LKS
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I.  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari

fenomena-fenomena yang ada di alam semesta dan segala proses yang terjadi di

dalamnya (Tim Penyusun, 2013; Wahono, 2014; Zubaidah dkk, 2014). IPA di-

harapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri

dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut untuk menerapkannya

dalam kehidupan sehari-hari (BSNP, 2006). Dalam mempelajari IPA, tidak hanya

mencakup tentang fakta, konsep dan prinsip tetapi juga mencakup proses ditemu-

kannya fakta, konsep dan prinsip tersebut, sehingga dari proses tersebut akan

menghasilkan suatu sikap ilmiah (Nasution dkk., 2014; Tim Penyusun, 2013).

Salah satu bagian dari IPA adalah kimia, sehingga kimia memiliki karakteristik

yang sama dengan IPA (Mulyani, 2012).

Kimia sebagai bagian dari IPA bekaitan erat dengan gejala-gejala alam yang

terdiri dari komposisi, struktur dan sifat, reaksi materi, perubahan, dinamika, dan

energetika zat (Aniodoh dan Egbo, 2013; Tim Penyusun, 2013). Dalam mem-

pelajari gejala alam tersebut, para ahli kimia (kimiawan) harus melewati serang-

kaian proses, mulai dari mengamati, melakukan eksperimen, hingga memperoleh

kesimpulan, sehingga didapatkan suatu teori, fakta, prinsip maupun hukum yang
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disebut produk kimia (Tim Penyusun, 2014). Oleh karena itu, pembelajaran kimia

harus dilakukan sebagaimana produk kimia itu diperoleh.

Salah satu pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik kimia sebagai produk,

proses dan sikap adalah pembelajaran berbasis keterampilan proses sains (KPS).

KPS dapat digunakan sebagai pendekatan yang memberi kesempatan kepada

siswa dalam menemukan fakta dan membangun konsep melalui kegiatan prakti-

kum, sehingga memiliki pengalaman-pengalaman seperti para ilmuan (Kurniati,

2001; Tawil dan Liliasari 2014). Selain itu, KPS sangat penting bagi siswa seba-

gai bekal dalam mengembangkan sains, serta diharapkan siswa dapat memperoleh

pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki (Dahar,

1996).

KPS dibagi menjadi dua yaitu KPS dasar dan KPS terpadu.  KPS dasar memilki

enam keterampilan yaitu keterampilan mengamati, mengklasifikasi, mengukur,

memprediksi, menyimpulkan, dan mengomunikasikan (Dimyati dan Mujiono,

2002). KPS pada siswa perlu dilatih karena dapat membuat siswa lebih aktif

dalam proses pembelajaran, mengembangkan rasa ingin tahu, membantu berpikir

logis, serta memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari (Ergul dkk., 2011).

Keterampilan-keterampilan dalam KPS berkaitan erat satu sama lain. Sehingga

dalam melatihkan KPS pada siswa, diperlukan suatu media yang tepat agar setiap

proses keterampilan dalam KPS berjalan sistematis dan tidak ada yang terlewat.

Media tersebut dapat dituangkan dalam bentuk lembar kerja siswa (LKS).

LKS adalah perangkat pendidikan penting yang membantu siswa mengkonstruksi

pengetahuan di dalam pikiran mereka sendiri dan mendorong siswa untuk ber-
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partisipasi dalam kegiatan kelas (Taslidere, 2013). LKS dapat meningkatkan

keberhasilan pembelajaran dan membuat siswa lebih aktif dan efisien dalam

belajar (Utami dkk., 2016). LKS yang sesuai dengan KPS adalah LKS berbasis

KPS, sehingga LKS ini dapat memudahkan siswa dalam melatih keterampilan

dalam proses pembelajaran (Ardhiantari, 2015).

KPS siswa dapat dilatihkan pada salah satu kompetensi dasar (KD) pada mata

pelajaran kimia kelas XI yaitu KD 3.10 menganalisis sifat larutan berdasarkan

konsep asam-basa dan atau pH larutan dan KD 4.10 yaitu mengajukan ide atau

gagasan tentang penggunaan indikator yang tepat untuk menentukan keasaman

asam-basa (Tim Penyusun, 2013). Asam-basa merupakan salah satu materi kimia

yang bersifat abstrak dan matematis (Addiin, 2014). Para ilmuwan menemukan

konsep asam-basa dengan melakukan percobaan yang hasilnya berupa suatu pola.

Misalnya Svante Arrhenius pada tahun 1884 melakukan penelitian terhadap

larutan asam-basa. Data percobaan yang diperoleh menunjukkan bahwa asam

adalah zat yang melepaskan ion H+ dalam air, sedangkan basa adalah zat yang

melepaskan ion OH- dalam air (Chang, 2005; Oxtoby dkk., 2001).

Pada materi asam-basa, siswa dapat dilatihkan KPS seperti mengamati data,

mengklasifikasi, memprediksi dan lain sebagainya. Langkah-langkah sistematis

diperlukan dalam melatihkan KPS. Untuk itu digunakan LKS berbasis KPS

karena di dalamnya sudah terdapat langkah-langkah yang sistematis. Sehingga

LKS ini memungkinkan untuk dapat meningkatkan KPS dan mencapai kompeten-

si yang harus dimiliki siswa pada materi ini. Namun faktanya, masih banyak

sekolah khususnya SMA yang masih belum menggunakan LKS sebagai media
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pembelajaran. Salah satu fakta hasil wawancara dengan guru kimia di SMA

Negeri 16 Bandar Lampung, diketahui bahwa pembelajaran kimia di SMA

tersebut masih berpusat pada guru, dimana proses pembelajaran yang ada masih

menggunakan metode ceramah. Penggunaan LKS hanya sebatas rangkuman dan

lembar kerja praktikum saja. Sehingga belum mampu mengembangkan potensi

siswa.

Pada saat proses pembelajaran berlangsung, guru tidak menekankan pada proses

keterlibatan siswa dalam menyampaikan gagasan mengenai suatu konsep atau

fakta. Lalu kegiatan praktikum hanya dilakukan sesekali pada materi tertentu,

sehingga keterampilan berpikir siswa menjadi tidak terasah dan siswa cenderung

pasif. Hal tersebut mengakibatkan siswa kurang optimal dalam memahami materi

yang diajarkan, termasuk pada materi asam-basa.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian, penggunaan LKS berbasis KPS dapat

membantu siswa memahami materi. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa dkk.

(2014) menunjukkan bahwa LKS berbasis KPS pada materi sifat koligatif larutan

terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian yang dilaku-

kan oleh Haryono (2017) menyatakan bahwa LKS berbasis KPS efektif untuk

meningkatkan KPS siswa pada materi hukum-hukum dasar kimia. Selain itu,

penelitian lain yang dilakukan oleh Ardiyanti dkk. (2011) menunjukkan bahwa

penggunaan LKS dapat meningkatkan pemahaman konsep dan KPS siswa pada

pembelajaran IPA.

Menurut beberapa penelitian, terdapat kaitan antara hasil belajar dengan jenis

kelamin siswa. Hasil penelitian Veloo dkk. (2015) menunjukkan bahwa hasil
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belajar kimia yang diperoleh siswa laki-laki secara signifikan lebih tinggi di-

bandingkan dengan siswa perempuan. Penelitian lain yang dilakukan oleh

Orimogunje (2013) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu jenis kelamin tidak

memberi pengaruh yang signifikan pada hasil belajar kimia. Selain itu, terdapat

penelitian mengenai KPS siswa laki-laki dan siswa perempuan. Penelitian tentang

pengaruh strategi mengajar berbasis KPS yang dilakukan oleh Abungu (2014)

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan KPS siswa laki-laki dan siswa perem-

puan pada materi analisis volumetrik (titrasi) dan analisis kualitatif. Berdasarkan

uraian diatas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji efektivitas

lembar kerja siswa pada materi asam-basa dalam meningkatkan keterampilan

proses sains pada siswa laki-laki dan perempuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah ada interaksi antara pembelajaran menggunakan LKS dengan jenis

kelamin terhadap KPS pada materi asam-basa?

2. Bagaimanakah efektivitas LKS berbasis KPS dalam meningkatkan KPS siswa

pada materi asam-basa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Mengetahui ada tidaknya interaksi antara pembelajaran menggunakan LKS

dengan jenis kelamin terhadap KPS pada materi asam-basa.
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2. Mendeskripsikan efektivitas LKS berbasis KPS dalam meningkatkan KPS

siswa pada materi asam-basa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini bagi pihak-pihak terkait antara lain sebagai berikut:

1. Siswa

Pembelajaran menggunakan LKS berbasis KPS pada materi asam-basa, dapat

meningkatkan KPS siswa, karena dengan LKS tersebut siswa akan mendapat-

kan lebih banyak pengalaman belajar.

2. Guru

LKS berbasis KPS merupakan salah satu alternatif guru dalam memilih media

pembelajaran yang cocok dalam membelajarkan kimia, khususnya pada materi

asam-basa, yang dapat menunjang kegiatan belajar-mengajar sehingga menjadi

lebih efektif dan konstruktif.

3. Sekolah

Penerapan LKS pada materi asam-basa diharapkan dapat menjadi referensi,

guna meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Materi yang dibahas dalam penelitian ini adalah asam-basa Arrhenius.

2. Pembelajaran dikatakan efektif apabila terdapat perbedaan n-gain yang

signifikan antara siswa kelas eksperimen dan kontrol (Wahyuni dkk., 2014).

Pada penelitian ini pembelajaran menggunakan LKS dikatakan efektif apabila
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terdapat perbedaan n-gain yang signifikan pada KPS siswa kelas eksperimen

dan kontrol.

3. LKS berbasis KPS yang digunakan dalam penelitian ini adalah LKS yang di-

kembangkan oleh Widodo (2013) yang memiliki karakteristik sesuai dengan

kompetensi dan kegiatan dalam LKS yang dapat melatihkan KPS dasar.

4. LKS konvensional yang digunakan dalam penelitian ini adalah LKS yang

selama ini digunakan di sekolah, memuat ringkasan materi, soal-soal latihan

dan terdapat penuntun praktikum pada materi-materi tertentu.

5. KPS yang dimaksud dalam penelitian ini adalah KPS dasar yaitu mengamati,

mengklasifikasi, mengukur, memprediksi, menginferensi, dan mengomunikasi-

kan (Dimyati dan Mujiono, 2009).

6. Variabel moderat dalam penelitian ini adalah siswa laki-laki dan perempuan,

dimana laki-laki pada umumnya berfikir secara abstrak dan objektif, sedang-

kan perempuan berfikir secara konkrit dan emosional (Kartono,1989).



II.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas Pembelajaran

Menurut Abdurahmat (2008), efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi

tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.  Jika hasil kegiatan semakin men-

dekati keberhasilan berarti semakin tinggi efektivitasnya.  Suatu kegiatan dikata-

kan efektif bila kegiatan itu dapat diselesaikan pada waktu yang tepat dan men-

capai tujuan yang diinginkan.

Warsita (2008) berpendapat bahwa:

Efektivitas menekankan pada perbandingan antara rencana dengan tujuan yang
dicapai. Oleh karena itu, efektivitas pembelajaran sering kali diukur dengan
tercapainya tujuan pembelajaran, atau dapat pula diartikan sebagai ketepatan
dalam mengelola suatu situasi.

Menurut Miarso (2004), pembelajaran yang efektif adalah yang menghasilkan

belajar yang bermanfaat dan bertujuan melalui pemakaian prosedur yang tepat.

Usaha untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran perlu dilakukan terus-

menerus berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, Hamalik

(2002) berpendapat bahwa pembelajaran dikatakan efektif jika memberikan ke-

sempatan belajar sendiri dan beraktivitas seluas-luasnya kepada siswa untuk

belajar. Siswa diharapkan dapat mengembangkan potensinya dengan baik apabila

disediakan kesempatan belajar sendiri dan beraktivitas seluas-luasnya.
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Pembelajaran dikatakan efektif apabila terdapat perbedaan n-gain yang signifikan

antara siswa kelas eksperimen dan kontrol (Wahyuni dkk., 2014). Efektivitas

dapat dihitung melalui perubahan hasil belajar siswa, perhitungan peningkatan

nilai pretes dan postes menggunakan n-gain (Gery dalam Bao, 2006).

B. Lembar Kerja Siswa (LKS)

LKS adalah sumber belajar penunjang yang dapat meningkatkan pemahaman

siswa mengenai materi kimia yang harus mereka kuasai (Senam, 2008). LKS

merupakan alat bantu untuk menyampaikan pesan kepada siswa yang digunakan

oleh guru dalam proses pembelajaran.  Melalui media pembelajaran berupa LKS

ini akan memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan meng-

efektifkan waktu, serta dapat menimbulkan interaksi antara guru dengan siswa

dalam proses pembelajaran.

Selain itu, LKS adalah salah satu bentuk program yang berlandaskan atas tugas

yang harus diselesaikan, dan berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan pengeta-

huan dan keterampilan, sehingga mampu mempercepat tumbuhnya minat siswa

dalam mengikuti proses pembelajaran (Sriyono, 1992).

LKS memiliki beberapa fungsi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif.
2. Sebagai alat bantu untuk melengkapi proses belajar mengajar supaya lebih

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

menangkap pengertian yang diberikan oleh guru.
4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengar-

kan uraian guru, tetapi lebih aktif dalam pembelajaran.
5. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkesinambungan pada siswa.
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6. Untuk mempertinggi mutu belajar mengajar, karena hasil belajar yang dicapai
siswa akan tahan lama, sehingga pelajaran mempunyai nilai tinggi (Djamarah
dan Zain, 2000).

Penggunaan media LKS ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam proses

pembelajaran, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Arsyad (2004) antara lain

yaitu : 1) Memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga proses belajar

semakin lancar dan meningkatkan hasil belajar.  2) Meningkatkan motivasi siswa

dengan mengarahkan perhatian siswa sehingga memungkinkan siswa belajar sen-

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

tasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu.  4) Siswa akan mendapatkan pengala-

man yang sama mengenai suatu peristiwa dan memungkinkan terjadinya interaksi

langsung dengan lingkungan sekitar. Tidak hanya itu, melalui LKS diharapkan

siswa dapat termotivasi dalam mempelajari konsep-konsep kimia khususnya pada

materi asam-basa.

Ada dua kategori LKS, yaitu LKS eksperimen dan LKS noneksperimen. LKS

eksperimen adalah lembar kegiatan siswa yang berisikan petunjuk dan pertanyaan

yang harus diselesaikan oleh siswa untuk menemukan suatu konsep dan disajikan

dalam bentuk kegiatan eksperimen di laboratorium. Sedangkan LKS non eksperi-

men adalah lembar kegiatan yang berisikan perintah atau pertanyaan yang harus

diselesaikan oleh siswa untuk menemukan suatu konsep dan disajikan dalam ben-

tuk kegiatan di kelas.

LKS eksperimen merupakan media pembelajaran yang tersusun secara kronolo-

gis, agar dapat membantu siswa dalam memperoleh konsep pengetahuan yang di-

bangun melalui pengalaman belajar mereka sendiri yang berisi tujuan percobaan,
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alat percobaan, bahan percobaan, langkah kerja, pernyataan, hasil pengamatan,

dan soal-soal hingga kesimpulan akhir dari eksperimen yang dilakukan pada

materi pokok yang bersangkutan.

LKS non eksperimen merupakan media pembelajaran yang disusun secara krono-

logis, dimana hanya digunakan untuk mengonstruksi konsep pada submateri yang

tidak dilakukan eksperimen. Jadi, LKS non eksperimen dirancang sebagai media

teks terprogram yang menghubungkan antara hasil percobaan yang telah dilaku-

kan dengan konsep yang harus dipahami. Siswa dapat menemukan konsep pem-

belajaran berdasarkan hasil percobaan dan soal-soal yang dituliskan dalam LKS

non eksperimen tersebut.

C. Keterampilan Proses Sains (KPS)

Untuk dapat memahami hakikat IPA secara utuh, yakni IPA sebagai proses, pro-

duk, dan sikap, siswa harus memiliki keterampilan proses sains (KPS). KPS

merupakan keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh para ilmuwan untuk

memperoleh dan mengembangkan produk sains (Anitah, 2007). Keterampilan

proses perlu dikembangkan melalui pengalaman-pengalaman langsung sebagai

pengalaman pembelajaran. Melalui pengalaman langsung seseorang dapat lebih

menghayati proses atau kegiatan yang sedang dilakukan (Rustaman, 2005).

KPS merupakan keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah (baik kognitif

maupun psikomotor) yang dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep atau

prinsip atau teori, untuk mengembangkan konsep yang telah ada sebelumnya,

ataupun untuk melakukan penyangkalan terhadap suatu penemuan (Indrawati,



12

1999; Nuh, 2010).

Menurut Esler dan Esler (1996), KPS dikelompokkan seperti pada Tabel 1

berikut:

Tabel 1. Indikator KPS

Indikator KPS Dasar Indikator KPS Terpadu

Mengamati (observasi)
Mengelompokkan (klasifikasi)
Mengukur
Meramalkan (prediksi)
Menyimpulkan (Inferensi)
Mengomunikasikan

Mengajukan pertanyaan
Berhipotesis
Penyelidikan
Menggunakan alat/bahan
Menerapkan Konsep
Melaksanakan percobaan

Tabel 2. Indikator dan Sub Indikator KPS Dasar

Keterampilan
dasar

Indikator

Mengamati
(observasi)

Mampu menggunakan semua indera (penglihatan, pembau, pen-
dengaran, pengecap, dan peraba) untuk mengamati, mengidenti-
fikasi, menamai sifat benda dan kejadian secara teliti dari hasil
pengamatan.

Klasifikasi Mampu menentukan perbedaan, mengontraskan ciri-ciri, men-
cari kesamaan, membandingkan dan menentukan dasar peng-
golongan terhadap suatu obyek.

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

Memprediksi Menggunakan pola-pola berdasarkan hasil pengamatan, untuk
mengungkapkan kemungkinan yang akan terjadi.

Inferensi Mampu membuat suatu kesimpulan tentang suatu benda atau
fenomena setelah mengumpulkan, menelompokkan, mengukur
dan memprediksi.

Komunikasi Memberikan/menggambarkan data empiris hasil percobaan atau
pengamatan dengan tabel, menyusun dan menyampaikan lapo-
ran secara sistematis, menjelaskan hasil percobaan, membaca
tabel, mendiskusikan hasil kegiatan suatu masalah atau suatu
peristiwa.
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KPS dapat meletakkan dasar logika untuk meningkatkan kemampuan berpikir

siswa bahkan pada siswa di kelas awal tingkat sekolah dasar. Di kelas awal, siswa

lebih banyak menggunakan KPS yang mudah seperti pengamatan dan komunika-

si, namun seiring perkembangannya, mereka dapat menggunakan keterampilan

proses sains yang kompleks seperti inferensi dan prediksi (Rezba, 1999).

D.  Pengaruh Jenis Kelamin

Jenis kelamin dan gender adalah dua hal yang berbeda, namun masih saling ber-

kaitan. Pada umumnya jenis kelamin diartikan sebagai perbedaan individual ber-

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

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

dari laki-laki dan perempuan (Sugihartono, 2007). Tumbuhnya perbedaan indi-

vidu berdasarkan gender berkembang secara pesat sebagai akibat perbedaan per-

lakuan yang dilakukan secara terus-menerus antara laki-laki dan perempuan. Per-

bedaan ini nampak dalam hal peran, tingkah laku, kecenderungan, sifat, dan

atribut lain yang menjelaskan arti menjadi laki-laki atau perempuan dalam kebu-

dayaan yang ada. Hal ini menumbuhkan sebuah idiologi bagaimana laki-laki dan

perempuan harus bertingkah laku (Narwoko, 2004).

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan terletak pada sifat-sifat sekunderitas,

emosional, dan aktivitas dari fungsi-fungsi kejiwaan. Adanya perbedaan-perbeda-

an antara laki-laki dan perempuan antara lain: perempuan pada umumnya per-

hatiannya tertuju pada hal-hal yang bersifat konkrit, praktis, emosional dan per-

sonal, sedangkan laki-laki tertuju pada hal-hal yang yang bersifat intelektual,

abstrak dan objektif (Kartono, 1989). Selain itu, perempuan umumnya lebih baik
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dalam hal ingatan/hafalan, sedangkan laki-laki lebih baik dalam hal hitungan dan

berpikir logis (Bratanata, 1987).

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

nan diri antara siswa laki-laki dengan perempuan dalam mempelajari IPA. Dalam

mempelajari ilmu sains, perbedaaan gender terlihat dimana prestasi belajar sains

anak perempuan mengalami kemunduran, sementara prestasi laki-laki meningkat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2008) menyimpulkan

bahwa, perempuan lebih menguasai segala sesuatu yang menyangkut masalah

kesehatan dan lingkungan, sedangkan siswa laki-laki dengan kecakapan spasial-

nya lebih unggul dalam matematika, fisika dan kimia.

E. Analisis Konsep

Konsep biasanya disamakan dengan ide, hal ini dikarenakan belum adanya definisi

konsep yang telah disepakati oleh para ahli.  Konsep merupakan sesuatu yang

sungguh-sungguh ada, namun mungkin tidak ada satupun definisi yang dapat

mengungkapkan arti dari konsep tersebut (Fadiawati, 2011). Analisis konsep

sendiri diperlukan untuk mendefinisikan sebuah konsep dengan cara menghubung-

kan antara konsep yang satu dengan konsep lainnya.  Analisis konsep merupakan

suatu prosedur yang dikembangkan untuk menolong pendidik dalam merencanakan

urutan-urutan pembelajaran agar dapat tercapainya suatu konsep.  Dalam analisis

konsep diidentifikasi karakteristik konsep yang meliputi label konsep, definisi,

atribut kritis, atribut variabel, hierarki konsep yang didalamnya terdapat super-

ordinat, ordinat dan subordinat, lalu adanya contoh dan non contoh. Adapun

analisis konsep pada materi asam-basa terdapat pada Tabel 3.
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Tabel 3. Analisis Konsep materi asam-basa

Label
Konsep

Definisi Konsep
Jenis

Konse
p

Atribut Posisi Konsep Contoh
Non

Contoh

Kritis Variabel
Super-
ordinat

Koordinat
Subordin

at

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

Larutan Larutan adalah campuran
homogen dua zat atau lebih
dan masing-masing zat
tidak dapat dibedakan lagi
secara fisik. Berdasarkan
sifatnya larutan dapat di-
bagi menjadi larutan asam,
larutan basa, dan netral.

Konse
p
konkri
t

Asam
Basa
Netral

 Jenis
zat

Campur
an

 Koloid
 Suspensi

 Asam
 Basa
 Netral

Larutan
HCl

Larutan
NaOH

Larutan
NaCl

 Air susu

Asam Asam adalah suatu zat
yang bila dilarutkan dalam
air dapat melepaskan ion
H+(menurut teori
Arrhenius), asam merupa-
kan spesi yang mendonor-
kan proton menurut teori
Bronsted-Lowry, dan
menerima pasangan
elektron bebas menurut
teori Lewis.

Konse
p
Abstra
k
denga
n
contoh
konkre
t

Kekuata
n asam

Derajat
keasama
n (pH)

 Konsen
trasi
ion H+

Larutan Larutan
basa

Larutan
netral

Larutan
elektrolit

 Kekuat
an
asam

 Derajat
keasam
an (pH)

Larutan
HCl

Larutan
CH3CO
OH

Larutan
NaCl
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Label
Konsep

Definisi Konsep
Jenis

Konse
p

Atribut Posisi Konsep Contoh
Non

Contoh

Kritis Variabel
Super-
ordinat

Koordinat
Subordin

at

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

Basa Basa adalah zat yang me-
lepaskan ion -OH di dalam
pelarut air menurut teori
Arrhenius,  spesi yang me-
nerima proton menurut
Bronsted- Lowry, dan me-
lepaskan pasangan elektron
menurut Lewis.

Konse
p
Abstra
k
denga
n
contoh
konkre
t

pOH
pKw
 Indikator

asam –
basa

Konsen
trasi ion
-OH

 Laruta
n

 Larutan
asam

 Larutan
netral

 Larutan
elektrolit

 Basa
kuat

 Basa
lema
h

Larutan
NaOH
Larutan
NH4OH

 Larutan
C6H12O6

Kekuat
an
asam
basa

Kemampuan spesi asam
atau basa untuk menghasil-
kan ion H+ atau ion -OH
dalam air yang bergantung
pada derajat keasaman
(pH), derajat ionisasi,
besarnya tetapan ionisasi
asam maupun tetapan
ionisasi basa, dapat dibagi
menjadi asam kuat, asam
lemah, basa kuat dan basa
lemah.

Konse
p
abstra
k

Asam
kuat

Asam
lemah

Basa
kuat

Basa
lemah

 Derajat
keasam
an

 Derajat
ionisasi

Konsen
trasi ion
H+

Konsen
trasi ion
-OH

 Larutan
Asam

 Larutan
basa

Konsep
pH,pOH
dan pKw

Tetapan
kesetimb
angan
air (Kw)

Derajat
ionisasi

Tetapan
ionisasi
asam
(Ka)

 Tetapa
n
ionisasi

Asam
kuat =
H2SO4

Basa
kuat =
NaOH

 Asam
kuat =
CH3CO
OH

 Basa
kuat =
NH4OH
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Label
Konsep

Definisi Konsep
Jenis

Konse
p

Atribut Posisi Konsep Contoh
Non

Contoh

Kritis Variabel
Super-
ordinat

Koordinat
Subordin

at

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

 Ka
 Kb

basa
(Kb)

pH Derajat keasaman suatu
larutan yang bergantung
pada konsentrasi ion H+.

Konse
p
abstra
k
contoh
konkri
t

 Derajat
keasam
an (pH)

 Konsen
trasi ion
H+

 Nilai
pH

 Asam
basa
Arrhen
ius

 pOH
 pKw

-  pH
CH3

CO
OH0
,1 M
= 3

pH
CH3COO
H0,1 M
= 1

pOH Parameter untuk menyata-
kan konsentrasi -OH. pOH
berkaitan dengan pH dan
tetapan kesetimbangan air
(Kw).

Konse
p
abstra
k
contoh
konkri
t

 pH
 Kw

 Konse
ntrasi
ion –

OH
 Nilai

pOH

 Asam
basa
Arrhen
ius

 pH
 pKw

-  pOH
NaO
H
1M
0,01
= 2

pH
CH3COO
H 0,1 M
=3

pKw Besaran yang menyatakan
hubungan pH dan pOH
larutan.

Konse
p
abstra
k

 pKw  pH
 pOH

 Tetapa
n
Keseti
mbang
an air

 pH
 pOH

-  pKw
= 14

pH
CH3COO
H 0,1 M
=3
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Label
Konsep

Definisi Konsep
Jenis

Konse
p

Atribut Posisi Konsep Contoh
Non

Contoh

Kritis Variabel
Super-
ordinat

Koordinat
Subordin

at

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

Asam
kuat

Asam yang dapat ter-
ionisasi sempurna dalam
larutannya.

Konse
p
abstra
k

 ionisasi
sempur
na

 Jenis
larutan
asam

 Kekuata
n asam
basa

 Asam
lemah

 Basa
kuat

 Basa
lemah

-  HCl  CH3CO
OH

Asam
lemah

Asam yang dalam larutan-
nya terionisasi sebagian,
konsentrasi ion H+ hanya
dapat ditentukan jika
tetapan ionisasi asam (Ka)
juga diketahui.

Konse
p
abstra
k

Ka  Jenis
larutan
asam

 Kekuata
n asam
basa

 Asam
kuat

 Basa
kuat

 Basa
lemah

-  CH3

COO
H

 HCl

Basa
kuat

Basa yang dapat terionisa-
si sempurna dalam
larutannya.

Konse
p
abstra
k

 Ionisas
i
sempur
na

 Jenis
larutan
asam

 Kekuata
n asam
basa

 Asam
lemah

 Asam
kuat

 Basa
lemah

-  NaO
H

 NH4O
H
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Label
Konsep

Definisi Konsep
Jenis

Konse
p

Atribut Posisi Konsep Contoh
Non

Contoh

Kritis Variabel
Super-
ordinat

Koordinat
Subordin

at

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

Basa
lemah

Basa yang dalam larutan-
nya terionisasi sebagian,
konsentrasi ion OH- hanya
dapat ditentukan jika
tetapan ionisasi basa (Kb)
juga diketahui.

Konse
p
abstra
k

Kb  Jenis
larutan
asam

 Kekuata
n asam
basa

 Asam
kuat

 Asam
lemah

 Basa
kuat

-  NH4

OH
 NaOH

Derajat
Ionisasi

Istilah yang digunakan
untuk menyatakan perban-
dingan antara jumlah zat
yang mengion dengan
jumlah zat mula-mula.

Konse
p
abstra
k

 Ionisas
i
larutan

 Jumla
h zat
yang
mengi
on

 Jumla
h zat
mula-
mula

 Larutan
elektroli
t

 Kekuata
n asam

 Tetapan
ionisasi
asam
(Ka)

 Tetapan
ionisasi
basa
(Kb)

-  Deraj
at
ionis
asi
laruta
n
HCl
mend
ekati
1

 Derajat
ionisasi
CH3CO
OH
mendeka
ti 1
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F.  Penelitian yang Relevan

Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang

dilakukan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiyanti, dkk. (2011) meneliti tentang pe-

ningkatan pemahaman konsep, keterampilan proses sains dan berpikir kreatif

siswa pada materi IPA setelah pembelajaran dengan menggunakan LKS.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuasi dengan desain static

group pretes-postes design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna-

an LKS dapat meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan proses

sains siswa pada pembelajaran IPA, guru dan siswa juga memberikan tangga-

pan yang positif terhadap penggunaan LKS dalam proses pembelajaran.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Veloo dkk. (2015) bertujuan untuk mengetahui

perbedaan gender dan etnis yang diwujudkan dalam prestasi belajar kimia

dan pengaturan diri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode

penelitian kuantitatif dengan menggunakan hasil ujian tengah semester kimia

sebagai ukuran pencapaian prestasi belajar kimia dan survei kuesioner. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar kimia yang diperoleh siswa laki-

laki secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan siswa perempuan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Haryono (2017) bertujuan untuk Mendeskripsi-

kan efektivitas LKS berbasis KPS dalam meningkatkan KPS siswa pada materi

hukum-hukum dasar kimia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode

kuasi eksperimen dengan desain faktorial 2 x 2.  Hasil penelitian menunjukkan

bahwa LKS berbasis KPS efektif untuk meningkatkan KPS siswa pada materi

hukum-hukum dasar kimia.
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G.  Kerangka Pemikiran

Pengembangan dalam pembelajaran sains tidak hanya menekankan pada  pengua-

saan konsep saja, tetapi juga menekankan pada kemampuan proses untuk meme-

cahkan masalah yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu

bagian dari ilmu sains adalah ilmu kimia. Pembelajaran kimia di sekolah harus

memperhatikan karakteristik dari ilmu kimia, yaitu kimia sebagai produk, proses,

dan sikap. Sehingga untuk membelajarkan kimia yang sesuai dengan karakteris-

tiknya diperlukan suatu keterampilan proses, dimana keterampilan proses ini di-

perlukan untuk memudahkan siswa dalam menemukan produk kimia berupa fakta,

konsep, hukum, prinsip, dan teori.

Keterampilan yang sesuai dengan karakteristik ilmu kimia adalah keterampilan

proses sains (KPS). KPS memiki beberapa indikator, yaitu mengamati, menge-

lompokkan, mengukur, memprediksi, menyimpulkan dan mengomunikasikan.

Dilihat dari indikatornya, menunjukkan bahwa KPS sangat cocok dalam melatih-

kan keterampilan proses siswa khususnya pada materi kimia.  Salah satu materi

kimia yang perlu dilatihkan keterampilan prosesnya adalah materi asam-basa.

Untuk dapat melatihkan KPS siswa pada materi asam-basa, diperlukan suatu

media yang dapat memudahkan siswa dalam mengasah keterampilan prosesnya.

Salah satu media yang cocok adalah LKS berbasis KPS.  LKS ini dapat memu-

dahkan siswa dalam melatih keterampilan prosesnya karena didalamnya sudah

terdapat indikator-indikator keterampilan, sehingga tahapan-tahapan dalam KPS

tidak ada yang terlewatkan.  Hal ini juga dapat memudahkan guru dalam me-
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ngontrol sejauh mana siswa tersebut menguasai keterampilan dalam KPS.

Selain harus memperhatikan media yang cocok dalam membelajarkan materi

kimia di sekolah, guru juga harus memperhatikan faktor-faktor yang mempenga-

ruhi hasil belajar siswa. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar

siswa adalah jenis kelamin.  Hal ini dikarenakan siswa laki-laki dan perempuan

memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari cara pandang, kemampuan berfikir,

maupun kemampuan yang lainnya.  Sehingga hal ini akan berpengaruh dalam

proses pembelajaran.  Oleh karean itu, penggunaan LKS berbasis KPS dalam

meningkatkan KPS siswa, perlu diperhatikan keefektivannya antara siswa laki-

laki dan perempuan.

Proses pembelajaran di SMA Negeri 16 Bandar Lampung masih menggunakan

model pembelajaran secara konvensional atau biasa disebut Teacher Center

Learning. Dalam proses pembelajaran tersebut, interaksi dan keaktifan siswa

masih sangat rendah, sehingga menyebabkan siswa menjadi kurang memahami

proses pembelajaran. Untuk itu, dalam penelitian ini akan diuji efektivitas LKS

berbasis KPS pada materi asam-basa di SMA Negeri 16 Bandar Lampung untuk

meningkatkan KPS siswa pada siswa laki-laki dan perempuan.

Sebelum diberi perlakuan, siswa diberikan soal pretes untuk melihat KPS awal

siswa. Kemudian kedua sampel diberikan perlakuan pembelajaran yang berbeda.

Pada kelas eksperimen, diberikan pembelajaran menggunakan LKS berbasis KPS,

sedangkan pada kelas kontrol, menggunakan LKS konvensional. Selanjutnya

untuk mendapatkan hasil KPS setelah dilakukan perlakuan, maka siswa diberikan

soal postes. Pembelajaran menggunakan LKS bebabasis KPS, diharapkan dapat
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meningkatkan KPS siswa laki-laki dan perempuan pada materi asam-basa.

H.   Anggapan Dasar

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah:

1.  Perbedaan n-gain KPS siswa laki-laki dan siswa perempuan terjadi karena

perbedaan perlakuan dalam proses pembelajaran.  Pembelajaran di kelas

eksperimen menggunakan LKS berbasis KPS sedangkan pembelajaran di kelas

kontrol menggunakan LKS konvensional.

2.  Faktor-faktor lain di luar perlakuan yang mempengaruhi peningkatan KPS

siswa laki-laki dan siswa perempuan pada kedua kelas penelitian diabaikan.

I.   Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah LKS berbasis KPS pada materi asam-basa

efektif secara signifikan dalam meningkatkan KPS pada siswa laki-laki dan

perempuan.



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI IPA SMA Negeri 16

Bandar Lampung tahun pelajaran 2016-2017 yang berjumlah 199 siswa dan terse-

bar dalam enam kelas. Sedangkan Sampel dalam penelitian ini adalah dua kelas

dari enam kelas XI IPA SMA Negeri 16 Bandar Lampung, 1 kelas bertindak seba-

gai kelas eksperimen yang menggunakan LKS berbasis KPS, sedangkan kelas

lainnya menggunakan LKS konvensional. Metode pengambilan sampel dilakukan

dengan metode Nonrandom sampling dengan teknik purposive sampling. Teknik

purposive sampling dikenal juga sebagai sampling pertimbangan yaitu pengambil-

an sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan (berdasarkan saran dari ahli).

Purposive sampling akan baik hasilnya ditangan seorang ahli yang mengenal

populasi (Sudjana, 2005). Selain itu, teknik purposive sampling merupakan

teknik pengambilan sampel berdasarkan pengetahuan sebelumnya tentang

populasi, dan berdasarkan tujuan khusus dari penelitian (Freankel, dkk.,1993).

Seorang ahli yang dimintai pertimbangan dalam menentukan dua kelas yang akan

dijadikan sampel adalah guru bidang studi kimia, yang memahami karakteristik

siswa di SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Melalui teknik pengundian diperoleh,

Kelas XI IPA 6 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPA 4 sebagai kelas

kontrol.
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B. Jenis dan Sumber Data

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

pendukung. Data utama berupa hasil tes keterampilan proses sains siswa yang

dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai (hasil pretes), dan hasil tes

setelah pencapaian keterampilan proses sains siswa setelah pembelajaran selesai

(hasil postes).  Data pendukung yaitu data nilai sikap siswa selama mengikuti

proses pembelajaran. Kedua jenis data bersumber dari seluruh siswa kelas

eksperimen dan kelas kontrol.

C. Variabel Penelitian

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

variabel moderat. Variabel bebas adalah LKS yang digunakan, yaitu pembelajar-

an dengan menggunakan LKS berbasis KPS pada kelas eksperimen dan LKS

konvensional pada kelas kontrol. Variabel terikat adalah keterampilan proses

sains siswa. Variabel kontrol adalah materi asam-basa dan soal pretes dan postes.

Dan variabel moderat adalah jenis kelamin siswa (siswa laki-laki dan perempuan).

D. Metode dan Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen.

Desain penelitian ini menggunakan desain faktorial 2x2. Desain faktorial pada

dasarnya adalah modifikasi dari postetst-only control group designs yang mem-

perbolehkan penyelidikan variabel-variabel independen tambahan (Fraenkel, dkk.,

1993). Desain penelitian yang digunakan dalam penelitan ini disajikan dalam

Tabel 4.
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Tabel 4. Desain faktorial 2x2

Variabel Bebas (A)

Variabel Moderat (B)

Pembelajaran Menggunakan LKS

LKS Berbasis KPS
(A1)

LKS Konvensional
(A2)

Jenis
Kelamin
Siswa

Laki-laki (B1) A1B1 A2B1

Perempuan
(B2)

A1B2 A2B2

Keterangan:
A1B1 : KPS siswa laki- laki menggunakan LKS berbasis KPS.
A2B1 : KPS siswa laki-laki menggunakan LKS konvensional.
A1B2 : KPS siswa perempuan menggunakan LKS berbasis KPS.
A1B1 : KPS siswa perempuan menggunakan LKS konvensional.

E. Instrumen Penelitian dan Perangkat Pembelajaran

Instrumen adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data

(Fraenkel, dkk., 1993). Selain itu, instrumen pengumpulan data adalah alat yang

digunakan oleh pengumpul data untuk melaksanakan tugasnya mengumpulkan

data (Arikunto, 1997). Dalam penelitian ini, digunakan instrumen penelitian yang

terdiri dari lembar kerja siswa (LKS) berbasis KPS materi asam-basa hasil pe-

ngembangan Widodo (2013) dan LKS konvensional, lembar observasi sikap

ilmiah siswa serta soal pretes dan postes yang terdiri dari 8 soal uraian untuk

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

dengan cara judgement. Pengujian validitas dilakukan dengan menelaah kisi-kisi

soal terutama kesesuaian indikator, tujuan pembelajaran dan butir-butir

pertanyaan.  Validasi dilakukan oleh dosen pembimbing.

Sedangkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini

adalah analisis konsep, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang
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merupakan hasil modifikasi dari perangkat pembelajaran yang telah disusun oleh

Widodo (2013).

F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Sebelum melaksanakan penelitian, terlebih dahulu kami meminta izin kepada

pihak sekolah khususnya kepala SMA Negeri 16 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2016-2017 untuk mengadakan penelitian. Adapun tahapan penelitian-

nya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan observasi lapangan kemudian dihasilkan informasi untuk

menentukan populasi penelitian. Serta menyusun instrumen penelitian yang

menghasilkan instrumen penelitian.

2. Menentukan sampel penelitian (kelas kontrol dan eksperimen)

3. Melakukan pretes untuk memperoleh hasil awal KPS.  Hasil pretes di-

matching-kan menggunakan uji persamaan dua rata-rata.  Untuk membukti-

kan bahwa kedua sampel memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda.

4. Memberikan perlakuan pada kedua sampel.  Kelas eksperimen menggunakan

pembelajaran LKS berbasis KPS, sedangkan kelas kontrol pembelajaran

menggunakan LKS konvensional pada materi asam-basa.

5. Memberikan penilaian sikap ilmiah dalam proses pembelajaran.  Menghasil-

kan data sikap ilmiah siswa.

6. Melakukan postes setelah diberi perlakuan untuk memperoleh hasil akhir

KPS siswa. Kemudian data hasil postes pada kedua sampel akan dianalisis,

sehingga memperoleh suatu kesimpulan dalam penelitian.
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Adapun langkah-langkah penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat ditunjuk-

kan pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1. Alur pelaksanaan penelitian

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

Postes Hasil akhir KPS

Analisis Data

Kesimpulan

Penilaian sikap
ilmiah siswa

Hasil:
1. Data sikap ilmiah siswa

Kelas Eksperimen
(Pembelajaran
menggunakan LKS
berbasis KPS)

Kelas kontrol
(Pembelajaran
menggunakan
LKS
konvensional)

Perlakuan

Pretes
Hasil awal
KPS siswa

Matching
nilai secara
statistik pada
kedua sampel

1. Melakukan
observasi
lapangan

2. Menyusun
instrumen
penelitian

Hasil:
1. Informasi mengenai

populasi
2. Instrumen penelitian

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

Persiapan

Menentukan
sampel penelitian
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G. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

1. Analisis data

Tujuan analisis data adalah untuk memberikan makna atau arti yang digunakan

dalam menarik kesimpulan yang berkaitan dengan masalah, tujuan, dan hipotesis

yang telah dirumuskan sebelumnya, data yang diperoleh harus dianalisis terlebih

dahulu.  Berikut teknik analisis data dalam penelitian ini:

a. Nilai pretes dan postes

Hal pertama yang dilakukan adalah mengubah skor menjadi nilai. Nilai pretes

dan postes keterampilan proses sains siswa pada materi asam-basa adalah sebagai

berikut :

nilai siswa =
jumlah skor jawaban yang diperoleh

jumlah skor maksimum
×100

Selanjutnya menghitung rata-rata nilai dari nilai masing-masing siswa dengan

rumus sebagai berikut:

rata-rata nilai =
∑ nilai siswa

jumlah siswa

b. Perhitungan n-gain

Setelah diperoleh rata-rata nilai siswa, selanjutnya menghitung rata-rata n-gain

dari nilai siswa. Perhitungan n-gain digunakan untuk melihat efektivitas LKS

berbasis KPS pada materi pokok asam-basa untuk meningkatkan keterampilan

proses sains.  Perhitungan n-gain dirumuskan sebagai berikut:

n-gain =
nilai postes - nilai pretes

100 - nilai pretes
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Selanjutnya menghitung rata-rata n-gain dari n-gain masing-masing siswa dengan

rumus sebagai berikut:

rata-rata n-gain =
∑ n-gain siswa

jumlah siswa

Menghitung rata-rata n-gain siswa laki-laki. Setelah didapatkan nilai n-gain dari

setiap siswa laki-laki, kemudian dihitung rata-rata n-gain siswa laki-laki yang

dirumuskan sebagai berikut:

n-gain siswa laki-laki =
∑ n-gain siswa laki-laki
jumlah siswa laki-laki

Menghitung rata-rata n-gain siswa perempuan. Setelah didapatkan nilai n-gain

dari siswa perempuan, kemudian dihitung rata-rata n-gain siswa perempuan yang

dirumuskan sebagai berikut:

n-gain siswa perempuan =
∑ n-gain siswa perempuan
jumlah siswa perempuan

Hasil perhitungan rata-rata n-gain (g) kemudian diinterpretasikan dengan meng-

gunakan klasifikasi dari Hake (1999) sebagai berikut:

1. jika g ≥ 0,7 maka n-gain yang dihasilkan termasuk kategori tinggi.
2. Jika 0,7 > g ≥ 0,3 maka n-gain yang dihasilkan termasuk kategori sedang.
3. Jika g < 0,3 maka n-gain yang dihasilkan termasuk kategori rendah.

c. Uji persamaan dua rata-rata

Pengujian tersebut dilakukan setelah melakukan uji prasyarat analisis berupa uji

normalitas dan uji homogenitas yang diperoleh dari data pretes untuk mengetahui

kemampuan awal siswa.
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a. Uji normalitas data pretes KPS

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data sampel dari kelas peneliti-

an berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak, yang selanjutnya

untuk menentukan statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis. Untuk uji

normalitas dapat digunakan uji Chi-Kuadrat (Sudjana, 2005).

Hipotesis untuk uji normalitas:

H0 : kedua sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : kedua sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Dengan rumus untuk uji normalitas sebagai berikut:

χ2= ∑ Oi-Ei
2

Ei

k
i=1

Keterangan :
= uji chi-kuadrat

Oi= frekuensi pengamatan
Ei= frekuensi yang diharapkan

Data tersebut akan berdistribusi normal jika < ( )( ) atau <
dengan taraf nyata 5%.  Dalam hal lainnya H0 ditolak (Sudjana, 2005).

b. Uji homogentias

Uji homogenitas bertujuan untuk memperoleh informasi bahwa sampel penelitian

memiliki varians homogen atau tidak, yang selanjutnya untuk menentukan

statistik yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis. Untuk menguji

homogenitas varians dapat menggunakan uji F (Sudjana (2005).

Hipotesis untuk uji homogenitas:H ∶ σ = σ (kedua sampel penelitian memiliki varians yang homogen)H ∶ σ ≠ σ (kedua sampel penelitian memiliki varians yang tidak homogen)
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Dengan rumus statistik untuk uji homogenitas sebagai berikut:

F=
S1

2

S2
2 Atau F=

varians terbesar

varians terkecil

S=
∑(x-x)2

n-1

Keterangan:
S = simpangan baku
x = nilai pretesx = rata-rata nilai pretes
n = jumlah siswa

Data yang diuji dikatakan terima H0 jika F < F½ ( , ) atau F <F dengan taraf nyata 5%.  Dalam hal lainnya tolak H0.

Uji persamaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah kemampuan

awal siswa dalam KPS siswa di kelas eksperimen sama secara signifikan dengan

kemampuan awal siswa dalam KPS siswa di kelas kontrol.  Uji persamaan dua

rata-rata yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan

uji t (Sudjana, 2005).

Rumusan hipotesis untuk uji kesamaan dua rata-rata adalah:

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

rata-rata nilai pretes KPS siswa di kelas kontrol pada materi asam

basa

H1 : µ1x ≠ µ2x : Rata-rata nilai pretes KPS siswa di kelas eksperimen tidak sama

dengan rata-rata nilai pretes KPS siswa di kelas kontrol pada

materi asam basa

Rumus uji persamaan dua rata-rata adalah:

thitung=
X1-X2

Sg
1

n 1
+

1
n2

dengan Sg
2=

n1-1 S1
2 + (n2-1)S2

2

n1+n2-2
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Keterangan:

thitung = Persamaan dua rata-rata.
= Rata-rata nilai pretes KPS siswa pada materi asam-basa pada kelas

dengan pembelajaran menggunakan LKS berbasis KPS
= Rata-rata nilai postes KPS siswa pada materi asam-basa pada kelas

dengan pembelajaran menggunakan LKS konvensional.
= Simpangan baku gabungan.
= Jumlah siswa pada kelas dengan pembelajaran menggunakan LKS ber-

basis KPS
= Jumlah siswa pada kelas dengan pembelajaran menggunakan LKS

konvensional.
= Simpangan baku siswa dengan pembelajaran menggunakan LKS berbasis

KPS.
=  Simpangan baku siswa dengan pembelajaran menggunakan LKS

konvensional.

Kriteria pengujian : terima H0 jika thitung < ttabel dengan derajat kebebasan

d(k) = n1 + n2 – 2 dan tolak H0 untuk harga t lainnya. Dengan menentukan taraf

signifikan α = 5% peluang (1 – ½α) (Sudjana, 2005).

2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji hipotesis 1

dan 2 menggunakan uji ANOVA dua jalur (two ways ANOVA) serta uji hipotesis

3, 4 dan 5 menggunakan uji perbedaan dua rata-rata. Pengujian hipotesis dilaku-

kan setelah melakukan uji persyaratan analisis berupa uji normalitas dan uji

homogenitas.

a. Uji normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sampel penelitian berasal dari

populasi berdistribusi normal atau tidak, dan untuk menentukan uji selanjutnya

menggunakan statistik parametrik (berdistribusi normal) atau non parametrik

(berdistribusi tidak normal).
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Hipotesis untuk uji normalitas, sebagai berikut:

H0 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Untuk uji normalitas data digunakan rumus sebagai berikut:

x = ∑ ( )
Keterangan : = uji chi-kuadrat

fo= frekuensi pengamatan
fe= frekuensi yang diharapkan

Data akan berdistribusi normal jika χ2
hitung≤ χ2

tabel dengan taraf signifikan 5% dan

derajat kebebasan dk = k – 3 (Sudjana, 2005).

b. Uji homogenitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang dibandingkan memiliki

nilai rata-rata dan varians yang sama atau tidak.

Hipotesis untuk uji homogenitas, sebagai berikut:H ∶ σ = σ (kedua sampel penelitian memiliki varians yang homogen)H ∶ σ ≠ σ (kedua sampel penelitian memiliki varians yang tidak homogen)

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

dengan rumusan statistik:

F=
s1

2

s2
2 dengan s= ∑ (x-x)2n-1

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

Dengan kriteria uji adalah terima jika < pada taraf signifikan

5% (Sudjana, 2005).
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c. Uji hipotesis 1 dan 2

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

gunaan LKS dengan jenis kelamin terhadap KPS siswa pada materi asam-basa. Uji

hipotesis 2 dilakukan untuk mengetahui efektivitas LKS berbasis KPS dalam

meningkatkan KPS siswa pada materi asam-basa.

Data yang diperoleh dari hipotesis 1 dan 2 yaitu berdistribusi normal dan

memiliki varians yang homogen, maka pengujian hipotesis menggunakan uji

statistik parametrik yaitu analisis varians dua jalur (two ways ANOVA) dengan

bantuan SPSS versi 17.0 for windows. Berikut adalah rumusan hipotesisnya:

Hipotesis 1

H0 : Tidak terdapat interaksi antara penggunaan LKS dengan jenis kelamin terha-

dap KPS siswa pada materi asam-basa.

H0 : A*B = 0

H1 : Terdapat interaksi antara penggunaan LKS dengan jenis kelamin terhadap

KPS siswa pada materi asam-basa.

H1 : A*B ≠ 0

Keterangan : A = Penggunaan LKS.
B = Jenis kelamin siswa.

Kriteria uji untuk hipotesis 1 yaitu terima H0 jika nilai sig > 0,05.

Hipotesis 2

H0 : Rata-rata n-Gain KPS siswa dengan penggunaan LKS berbasis KPS lebih

rendah atau sama dengan LKS konvensional pada materi asam-basa.

H0 : A1 ≤ A2
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H1 : Rata-rata n-Gain KPS siswa dengan penggunaan LKS berbasis KPS lebih

tinggi daripada LKS konvensional pada materi asam-basa.

H1 : A1 > A2

Keterangan : A1 = Rata-rata n-Gain KPS siswa dengan penggunaan LKS
berbasis KPS pada materi asam-basa.

A2 = Rata-rata n-Gain KPS siswa dengan penggunaan LKS
konvensional pada materi asam-basa.

Kriteria uji untuk hipotesis 2 yaitu terima H0 jika nilai sig > 0,05.

d. Uji hipotesis 3

Uji hipotesis 3 dilakukan untuk mengetahui KPS siswa laki-laki dengan pengguna-

an LKS berbasis KPS dibandingkan dengan LKS konvensional pada materi asam-

basa.  Sebelum menguji hipotesis 3, dilakukan terlebih dahulu uji normalitas dan

uji homogenitas terhadap n-gain KPS siswa laki-laki di kelas eksperimen dan

kelas kontrol.

Berdasarkan hasil uji yang diperoleh diketahui bahwa sampel berasal dari

populasi yang tidak berdistribusi normal, akan tetapi memiliki varians yang

homogen, maka pengujian hipotesis 3 tidak menggunakan uji statistik parametrik

yaitu uji t, melainkan menggunakan uji statistik non parametrik yaitu uji Mann-

Whitney U.

Rumusan hipotesis untuk uji hipotesis 3 adalah sebagai berikut:

H0 : Rata-rata n-gain KPS siswa laki-laki dengan penggunaan LKS berbasis KPS

lebih rendah atau sama dengan LKS konvensional pada materi asam-basa.

H0 : A1B1 ≤ A2B1
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H1 : Rata-rata n-gain KPS siswa laki-laki dengan penggunaan LKS berbasis KPS

lebih tinggi daripada LKS konvensional pada materi asam-basa.

H1 : A1B1 > A2B1

Keterangan :

A1B1 = Rata-rata n-gain KPS siswa laki-laki dengan penggunaan LKS
berbasis KPS pada materi asam-basa.

A2B1 = Rata-rata n-gain KPS siswa laki-laki dengan penggunaan LKS
konvensional pada materi asam-basa.

Rumus yang digunakan dalam uji Mann-Whitney U adalah sebagai berikut:U = n .n + ( ) − RU = n .n + ( ) − R
Keterangan:
n1 = jumlah sampel 1
n2 = jumlah sampel 2
U1 = jumlah peringkat 1
U2 = jumlah peringkat 2
R1 = jumlah rangking pada sampel 1
R2 = jumlah rangking pada sampel 2

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

pengujian dan membandingkan dengan U tabel. Sampel yang digunakan lebih

kecil dari 20 (n< 20), maka kriteria pengujian untuk uji Mann-Whitney yaitu

tolak Ho jika U terkecil hitung ≤ dari U tabel pada taraf signifikan 5% (Daniel

dalam Astutik, 2011).

e. Uji hipotesis 4

Uji hipotesis 4 dilakukan untuk mengetahui KPS siswa perempuan dengan peng-

gunaan LKS berbasis KPS dibandingkan dengan LKS konvensional pada materi

asam-basa. Sebelum menguji hipotesis 4, dilakukan terlebih dahulu uji normalitas
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dan uji homogenitas terhadap n-gain KPS siswa perempuan di kelas eksperimen

dan kelas kontrol.

Berdasarkan hasil uji yang diperoleh, diketahui bahwa sampel berasal dari

populasi yang berdistribusi normal dan kedua kelas penelitian memiliki varians

yang homogen, maka pengujian hipotesis 4 menggunakan uji statistik parametrik,

yaitu uji t.

Rumusan hipotesis untuk uji hipotesis 4 adalah sebagai berikut:

H0 : Rata-rata n-gain KPS siswa perempuan dengan penggunaan LKS berbasis

KPS lebih rendah atau sama dengan LKS konvensional pada materi asam-basa.

H0 : A1B2 ≤ A2B2

H1 : Rata-rata n-gain KPS siswa perempuan dengan penggunaan LKS berbasis

KPS lebih tinggi daripada LKS konvensional pada materi asam-basa.

H1 : A1B2 > A2B2

Keterangan :

A1B2 = Rata-rata n-gain KPS siswa perempuan dengan penggunaan LKS
berbasis KPS pada materi asam-basa.

A2B2 = Rata-rata n-gain KPS siswa perempuan dengan penggunaan LKS
konvensional pada materi asam-basa.

Rumus yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:t = dengan S = ( ) ( )
Keterangan :

thitung = Perbedaan dua rata-rata

=Rata-rata n-gain KPS siswa perempuan kelas eksperimen

=Rata-rata n-gain KPS siswa prempuan kelas kontrol

=Simpangan baku gabungan
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=Jumlah siswa perempuan pada kelas eksperimen

=Jumlah siswa perempuan pada kelas kontrol

=Simpangan baku siswa perempuan kelas eksperimen

=Simpangan baku siswa perempuan kelas kontrol

Kriteria pengujian : terima H0 jika thitung < ttabel dengan derajat kebebasan

d(k) = n1 + n2 – 2 dan tolak H0 untuk harga t lainnya. Dengan menentukan taraf

signifikan α = 5% peluang (1 – ½α) (Sudjana, 2005).

f. Uji hipotesis 5

Uji hipotesis 5 dilakukan untuk mengetahui KPS siswa laki-laki dibandingkan

dengan siswa perempuan dengan penggunaan LKS berbasis KPS pada materi asam-

basa. Sebelum menguji hipotesis 5, dilakukan terlebih dahulu uji normalitas dan

uji homogenitas terhadap n-gain KPS siswa laki-laki dan siswa perempuan di

kelas eksperimen.

Berdasarkan hasil uji yang diperoleh, diketahui bahwa sampel berasal dari

populasi yang tidak berdistribusi normal tetapi kedua kelas penelitian memiliki

varians yang homogen, maka pengujian hipotesis 5 menggunakan uji statistik non

parametrik yaitu uji Mann-Whitney U.

Rumusan hipotesis untuk uji hipotesis 5 adalah sebagai berikut:

H0 : Rata-rata n-gain KPS siswa laki-laki lebih rendah atau sama dengan siswa

perempuan dengan penggunaan LKS berbasis KPS pada materi asam-basa.

H0 : A1B1 ≤ A1B2

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

dengan penggunaan LKS berbasis KPS pada materi asam-basa.
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H1 : A1B1 > A1B2

Keterangan :

A1B1 = Rata-rata n-gain KPS siswa laki-laki dengan penggunaan LKS
berbasis KPS pada materi assam-basa.

A1B2 = Rata-rata n-gain KPS siswa perempuan dengan penggunaan LKS
berbasis KPS pada materi asam-basa.

Rumus yang digunakan dalam uji Mann-Whitney U adalah sebagai berikut:U = n .n + ( ) − RU = n .n + ( ) − R
Keterangan:
n1 = jumlah sampel 1
n2 = jumlah sampel 2
U1 = jumlah peringkat 1
U2 = jumlah peringkat 2
R1 = jumlah rangking pada sampel 1
R2 = jumlah rangking pada sampel 2

Berbeda dengan sampel kecil, untuk sampel besar (U>20) menggunakan tabel Z

sehingga perlu mencari nilai z dari nilai U yang telah diperoleh.

Z = ( )
Kriteria pengujian untuk uji Mann Whitney U sampel besar (n > 20) yaitu tolak

H0 jika Z hitung ≥ Z tabel pada taraf signifikan 5%.

3.  Nilai sikap ilmiah siswa

Perhitungan nilai sikap ilmiah siswa dilakukan dengan menghitung skor sikap

setiap task dengan menjumlahkan seluruh skor sikap setiap task.  Kemudian

menghitung rata-rata setiap task pada setiap pertemuan dengan rumus sebagai

berikut:
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rata-rata task sikap ilmiah =
∑ skor sikap ilmiah siswa

skor maksimal task

Setelah memperoleh perhitungan rata-rata setiap task setiap pertemuan, kemudian

akan dihitung nilai rata-rata seluruh pertemuan, yang dapat dirumuskan sebagai

berikut:

rata-rata skor sikap ilmiah =
∑ skor sikap ilmiah siswa setiap aspek

jumlah pertemuan

Selanjutnya menghitung persentase skor sikap ilmiah per task, dengan rumus

sebagai berikut:

persentase (%) skor siswa =
jumlah skor yang diperoleh

jumlah skor maksimum
×100 %

Hasil perhitungan persentase skor tersebut kemudian ditafsirkan dalam kategori

sebagai berikut:

Tabel 5. Kategori Persentase Skor (Purwanto, 2008)

Persentase (%) Kategori

86 – 100 Sangat Baik
76 – 85 Baik
60 – 75 Cukup
55 – 59 Kurang
0 – 54 Sangat Kurang
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V.  KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Tidak terdapat interaksi yang terjadi antara pembelajaran yang menggunakan LKS

terhadap KPS siswa pada materi asam-basa ditinjau dari jenis kelamin siswa.

2. Pembelajaran menggunakan LKS berbasis KPS pada materi asam-basa efektif

dalam meningkatkan KPS siswa diantaranya keterampilan mengklasifikasi,

memprediksi, menginferensi dan mengomunikasikan.

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

lebih tinggi dibandingkan pembelajaran yang menggunakan LKS konvensional

pada materi asam-basa.

4. KPS siswa perempuan dengan pembelajaran yang menggunakan LKS berbasis

KPS lebih tinggi dibandingkan pembelajaran yang menggunakan LKS

konvensional pada materi asam-basa.

5. KPS siswa laki-laki lebih rendah atau sama dengan KPS siswa perempuan pada

pembelajaran yang menggunakan LKS berbasis KPS pada materi asam-basa.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa:

1. Dalam membelajarkan materi kimia di sekolah, perlu dikembangkan LKS berbasis

KPS yang memiliki karakteristik yang sama dengan materi asam-basa, karena

terbukti penggunaan LKS berbasis KPS efektif dalam meningkatkan KPS siswa.

2. Bagi calon peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian serupa, agar lebih

memperhatikan pengelolaan waktu dalam proses pembelajaran menggunakan LKS

berbasis KPS sehingga pembelajaran lebih maksimal, karena dalam pelaksana-

annya pembelajaran menggunakan LKS berbasis KPS membutuhkan waktu yang

tidak sebentar disetiap tahapan-tahapannya.
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