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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN LKS BERBASIS DISCOVERY LEARNING UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN METAKOGNISI DAN 

PENGUASAAN KONSEP IPA 

 

 

Oleh 

 

BERTIAYU CERIASARI 

 

Penelitian ini bertujuan menghasilkan LKS berbasis discovery learning yang 

memiliki validitas, kepraktisan, dan keefektifan yang tinggi dalam meningkatkan 

kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep siswa.  Penelitian pengembangan 

ini meliputi tiga tahap, yaitu studi pendahuluan, pengembangan dan pengujian.  

Pengembangan model dimulai dari mendesain model sampai implementasi model.  

Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik observasi, angket, skala dan 

tes.  Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif  kualitatif dan 

kuantitatif.  Data kualitatif berupa kemampuan guru dalam pengelolaan 

pembelajaran, aktivitas siswa dalam pembelajaran, respon siswa terhadap 

penggunaan LKS hasil pengembangan, dan kemampuan metakognisi siswa yang 

dianalisis secara deskriptif, data kuantitatif berupa hasil tes penguasaan konsep 

siswa.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

1)   Validitas LKS berbasis discovery learning untuk meningkatkan kemampuan 

metakognisi dan penguasaan konsep IPA siswa telah memenuhi kriteria valid dan 

layak digunakan;  2)  Keterlaksanaan pembelajaran dengan LKS berbasis 



   
 

discovery learning untuk meningkatkan kemampuan metakognisi dan penguasaan 

konsep siswa memiliki kriteria sangat tinggi ditinjau dari keterlaksanaan dan 

respon siswa; 3)  Keefektivan LKS berbasis discovery learning untuk 

meningkatkan kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep siswa memiliki 

kriteria yang tinggi ditinjau dari persentase rata-rata kemampuan metakognisi 

kelas eksperimen 1 sebesar 76,63% kelas eksperimen 2 sebesar 74,82%, n-Gain 

kelas eksperimen 1 sebesar 0,71 dan kelas eksperimen 2 sebesar 0,70, kemampuan 

guru dalam mengelola pembelajaran pada kelas eksperimen 1 sebesar 79% dan 

kelas eksperimen 2 sebesar 75%, serta aktivitas siswa dengan kriteria sangat 

tinggi pada kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 yaitu sebesar 84,62% dan 

82,85%. 

 

Kata kunci:  Discovery Learning, Kemampuan Metakognisi, Penguasaan konsep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

ABSTRACT 

DEVELOPMENT OF DISCOVERY LEARNING STUDENT WORKSHEETS 

TO  INCREASE METACOGNITION ABILITY 

AND CONCEPT MASTERY OF SAINS 

 

 

By 

 

BERTIAYU CERIASARI 

 

 

 

The research aims was to develop student worksheets based on discovery learning 

which were valid, practicable, and effective to improve metacognition ability and 

concept mastery students.  This research includes the development of three steps  

namely preliminary study, the development of student worksheets and testing.  

Model development starts from designing the model until implementation of the 

model.  Data collection using observation, questionnaires, scale and test.  Data 

analysis technique used qualitative and quantitative descriptive analysis. 

Qualitative data in the form of the ability of teachers in mananging learning, 

student activities in learning, students responses to the use of student worksheet 

results of development, and ability metacognisi students who analyzed 

descriptively, quantitative data in the form students mastery of concepts. 

The results show that (1)  the developed student worksheet based discovery 

learning to improve the ability of metacognition and students mastery of concepts 

was valid and fit for use;  (2)  Enforceability learning of the student worksheets 

learning to improve the ability of metacognition and students mastery of concepts 



   
 

is very high in terms of enforceability and students reponses;  (3)  The effectiveness 

of student worksheet based discovery learning to improve the ability of metacognition 

and students mastery of concepts has highly effectiveeness in terms of percentase 

avarage of the ability of metacognition of experiment class 1 is 76,63% and 

experiment class 2 is 74,82%, n-Gain of experiment class 1 is 0,71 and 

experiment class 2 is 0,70,  teachers ability to manage learning of experiment 

class 1 is 79% and experiment class 2 is 75%, and student activity in learning is 

very high in experiment class 1 and experiment class 2 are 84,62% and 82,85%.  

Keywords: discovery learning, metacognition ability, mastery of concepts. 
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MOTTO 

 

 „‟Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat  

maka haruslah memiliki banyak ilmu” 

(HR. Ibnu Asakir) 

 

“Allah akan meninggikan  orang-orang yang beriman diantara kamu dan  

orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajad, dan  

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” 

(Al-Mujadillah:11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

 

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَِّحيِم
 

 

 

Tesis ini penulis persembahkan untuk: Suamiku, anak-anakku, 

dan para orang tuaku tersayang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat 

dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan “Tesis” yang berjudul:  

“Pengembangan LKS berbasis discovery learning untuk meningkatkan kemampuan 

metakognisi dan penguasaan konsep IPA.” 

 

Tesis ini diajukan pada Program Pascasarjana Universitas Lampung (Unila) untuk 

memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Pendidikan pada 

Program Studi Keguruan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program 

Pascasarjana Universitas Lampung.  Tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya 

peran dan bantuan serta masukan dari berbagai pihak.  Oleh sebab itu dengan penuh 

rasa syukur dan kerendahan hati pada kesempatan ini penulis menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas 

Lampung. 

2. Bapak Dr. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

3. Bapak Prof. Dr.Sudjarwo, M.S., selaku Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Lampung. 

4. Bapak Dr. Caswita, M.Si., selaku ketua jurusan Pendidikan MIPA. 

5. Bapak Dr. Sunyono, M.Si., selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing I,    



   
 

             atas kesediaannya dan motivasi yang diberikan dalam membimbing kepada  

             penulis selama menyelesaikan tesis ini. 

6. Ibu Dr. Ratu Betta Rudibyani, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Kimia dan selaku  pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan 

bimbingan, masukan dan saran dalam proses penyelesaian tesis ini. 

7. Bapak Dr. Tri Jalmo, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister 

Keguruan IPA dan selaku penguji 1 yang telah memberikan masukan dan 

saran-saran kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini.  

8. Bapak Dr. I Wayan Distrik, M.Si., selaku penguji 2 yang telah memberikan 

masukan dan saran-saran kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini. 

9. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si., selaku Wakil Dekan dan sekaligus 

validator/uji ahli, terimakasih atas saran yang diberikan.  

10. Bapak Moh. Farham Fahmi, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP N 15 

Pesawaran dan keluarga besar SMPN 15 Pesawaran atas dukungannya. 

11. Seluruh keluargaku dan sahabat-sahabatku mahasiswa magister keguruan 

IPA angkatan satu, terimakasih atas dukungan dan kebersamaan kalian. 

Akhir kata, penulis mendoakan semoga Allah SWT membalas budi baik semua 

pihak di atas, dan semoga tesis ini bermanfaat.   

Amin ya Robbal „alamin... 

Bandar Lampung, 8 November 2017 

Penulis 

 

 

Bertiayu Ceriasari 



   
 

 

 

 

  DAFTAR ISI 

 

 

 
 Halaman 

ABSTRAK  ......................................................................................................  i 

HALAMAN JUDUL  .......................................................................................  iii 

LEMBAR PERSETUJUAN ............................................................................  iv 

LEMBAR PENGESAHAN  ............................................................................  v 

SURAT PERNYATAAN.................................................................................  vi 

RIWAYAT HIDUP ..........................................................................................  vii 

MOTTO ...........................................................................................................  vii 

PERSEMBAHAN ............................................................................................  ix 

SANWACANA ................................................................................................  x 

DAFTAR ISI  ...................................................................................................  xi 

DAFTAR TABEL ............................................................................................  xiv 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................  xvi 

1.     PENDAHULUAN  ..................................................................................  1 

        A.  Latar Belakang Masalah  ....................................................................  1 

        B.  Rumusan  Masalah  ............................................................................  6 

        C.  Tujuan Penelitian  ...............................................................................  6 

        D.  Manfaat Penelitian .............................................................................  7 

        E.  Ruang Lingkup Penelitian ..................................................................  8 

 



   
 

II.   TINJAUAN PUSTAKA ..........................................................................  11 

 

A.  Lembar Kerja Siswa  ...........................................................................  11 

             1.  Pengertian Lembar Kerja Siswa (LKS) .........................................  11 

             2.  Fungsi dan Manfaat Pembelajaran Menggunakan LKS ................  12 

             3.  Pedoman Penyusunan LKS ............................................................  13 

 

       B.  Model Pembelajaran Discovery Learning ...........................................  16 

C.  Kemampuan Metakognisi....................................................................  24 

D.  Penguasaan Konsep.............................................................................      28 

E.  Kerangka Pikir.....................................................................................      32 

III.  METODOLOGI PENELITIAN ...........................................................  34 

 A.  Setting Pengembangan .......................................................................   34 

 

 B.  Prosedur Pengembangan  ...................................................................  34 

  1.  Tahap Studi Pendahuluan ..............................................................  37 

  2.  Tahap Pengembangan ...................................................................  39 

  3.  Tahap Pengujian/Implementasi .....................................................  43 

 

 C.  Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data Penelitian ........................  46 

       1.  Teknik Pengumpulan Data  ...........................................................  46 

       2.  Instrumen Pengumpulan Data .......................................................      47 

                   

        D.  Teknik Analisis Data ..........................................................................      51 

              1.  Analisis Data Tahap Studi Pendahuluan.......................................      51 

              2.  Analisis Data Tahap Pengembangan.............................................      52 

              3.  Analisis Data Tahap Pengujian/Implementasi...............................     58 

IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN ...............................................................  65 

 

        A.  Hasil Penelitian ..................................................................................  65 

1. Studi Pendahuluan .........................................................................  65 

2. Tahap Pengembangan ...................................................................  69 

3. Tahap Implementasi Desain Produk .............................................  86 

 

        B.  Pembahasan ........................................................................................  94 

              1.  Kelayakan/Validitas LKS Berbasis Discovery Learning..............      94 

              2.  Kepraktisan (Keterlaksanaan dan Kemenarikan) LKS Berbasis     

                   Discovery Learning.......................................................................      99 

              3.  Efektivitas Penggunaan LKS.........................................................   104 

 



   
 

V.    KESIMPULAN DAN SARAN ..............................................................    111 

 

        A.  Kesimpulan ........................................................................................    111 

 

        B.  Saran  ..................................................................................................    112 

               

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................  113 

LAMPIRAN ....................................................................................................  120 

1. Angket analisis kebutuhan guru    .............................................................  120 

2. Angket analisis kebutuhan siswa   .............................................................  123 

3. Persentase hasil angket analisis kebutuhan guru .......................................  125 

4. Persentase hasil angket analisis kebutuhan siswa .....................................  130 

5. Lembar validasi kesesuaian isi materi LKS ..............................................  133 

6. Lembar validasi konstruk LKS ..................................................................  135 

7. Lembar validasi uji kemenarikan LKS ....... ..............................................    138 

8. Lembar validasi bahasa ....... .....................................................................    141 

9. Lembar validasi RPP .................................................................................  146 

10.  Lembar validasi skala metakognisi ...........................................................  148 

11.  Skala metakognisi .....................................................................................  149 

12.  Validitas dan reliabilitas skala metakognisi ..............................................  153 

13.  Pengkodean skala metakognisi .................................................................  155 

14. Validitas dan reliabilitas penguasaan konsep ............................................  155 

15.  Kuisioner siswa terhadap LKS ..................................................................  159 

16. Rekapitulasi hasil kuisioner siswa terhadap LKS pada uji terbatas ..........  161 

17. Kisi-kisi penguasaan konsep .....................................................................  162 

18. Soal penguasaan konsep ............................................................................  165 

19. Skor penilaian penguasaan konsep ............................................................  171 



   
 

20.  Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran .......................................  173 

21.  Angket respon siswa   ...............................................................................  177 

22.  Rekapitulasi hasil angket respon siswa .....................................................  179 

23.  Lembar observasi kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran ......  181 

24.  Rekapitulasi kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran kelas 

eksperimen 1 ..............................................................................................  184 

 

25.  Rekapitulasi kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran kelas 

eksperimen 2 ..............................................................................................  188 

 

26. Lembar jawaban siswa ..............................................................................  191 

27. Hasil pretes dan postes penguasaan konsep kelas eksperimen 1 ...............  192 

28.  Hasil pretes dan postes penguasaan konsep kelas eksperimen 2 ..............  194 

29. Rekapitulasi aktivitas siswa kelas eksperimen 1 .......................................  196 

30. Rekapitulasi aktivitas siswa kelas eksperimen 2 .......................................  197 

31. Data metakognisi siswa .............................................................................  198 

 

32. Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)  ............................  237 

34. Surat izin penelitian ...................................................................................  268 

35. Foto-foto hasil penelitian ...........................................................................  269 

36.  Surat keterangan telah melaksanakan penelitian.......................................    272 

37. Produk LKS berbasis discovery learning ..................................................  273 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

 

Tabel Halaman 

1. Tahapan-tahapan pembelajaran discovery learning  ...................................  18 

2. Desain penelitian one group pretest-posttest design  ..................................  44 

3. Komponen metakognisi ...............................................................................  49 

4. Tafsiran skor (persentase) lembar validasi ..................................................  52 

5. Skor penilaian terhadap pilihan jawaban .....................................................  53 

6. Konversi skor menjadi pernyataan nilai kualitas ........................................  53 

7. Kriteria pengkategorian kevalidan perangkat pembelajaran  ......................      54 

8. Kriteria koefisien reliabilitas  ......................................................................  56 

9.  Kriteria tingkat keterlaksanaan ……………… ..........................................  58 

10.  Kriteria n-Gain  ..........................................................................................  60 

11.  Penskoran pada skala metakognisi  ...........................................................  61 

12. Tafsiran skor (persen) skala metakognisi ..................................................  63 

13. Rancangan LKS berbasis discovery learning  ...........................................  69 

14.  Hasil validasi ahli terhadap kesesuaian isi materi LKS hasil pengembangan.71 

 

15. Hasil validasi ahli terhadap konstruk LKS dengan model discovery  

       learning  ....................................................................................................  72 

16. Hasil validasi ahli terhadap kemenarikan LKS yang dikembangkan  .......  76 

17. Hasil validasi ahli terhadap bahasa yang digunakan pada LKS yang 

dikembangkan  ...........................................................................................  77 

18. Hasil validasi RPP  ....................................................................................  79 

19. Output statistik validitas skala metakognisi..............................................      81 



   
 

20.  Output statistik validitas soal penguasaan konsep...................................       81 

21.  Skema statistik reliabilitas skala metakognisi..........................................       82  

22.  Skema statistik reliabilitas soal penguasaan konsep.................................      83 

23.  Hasil kuisioner siswa (N=20)  ...................................................................  84 

24. Hasil observasi terhadap keterlaksanaan pembelajaran  ...........................  86 

25. Hasil angket respon siswa .........................................................................  87 

26. Data pengelolaan pembelajaran .................................................................  89 

27. Hasil rerata penguasaan konsep siswa .......................................................  90 

28. Data aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran  ..................................  91 

29. Hasil penilaian skala metakognisi siswa kelas eksperimen 1 ....................  93 

30.  Hasil penilaian skala metakognisi siswa kelas eksperimen 2 ...................  93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

 

Gambar   Halaman 

  

1.  Kerangka pikir.............................................................................................. 33 

2.  Tahapan dan aktivitas penelitian pengembangan.........................................     35 

3.  Hasil analisis angket kebutuhan guru........................................................... 65 

4.  Hasil analisis angket kebutuhan siswa ........................................................  67 

 

 

 

 

 



I. PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Pendidikan merupakan sarana pokok suatu bangsa yang menentukan kualitas

masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap pesatnya perubahan serta kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pendidikan senantiasa mengalami

perkembangan dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan (Fitri, 2015).

Aprilianti & Sugiarto (2014) menyatakan bahwa dengan semakin berkembangnya

ilmu pengetahuan dan teknologi maka memunculkan pengetahuan di berbagai

bidang, terutama bidang pendidikan.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan

kualitas pendidikan termasuk pendidikan IPA. Pada permendikbud No 58 tahun

2014 dijelaskan bahwa proses pembelajaran IPA menekankan pada pemberian

pengalaman belajar secara langsung untuk mengembangkan kompetensi yang

dapat membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang

alam sekitar. Salah satunya adalah pembelajaran dengan menggunakan model

discovery learning. Model pembelajaran Discovery learning merupakan suatu

model pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar secara langsung dan

menekankan siswa aktif dalam menemukan konsep sendiri (Kemendikbud, 2014).
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Menurut Hammer, D (1997) discovery learning mengacu pada bentuk kurikulum

di mana siswa dihadapkan pada  pertanyaan dan pengalaman tertentu sedemikian

rupa sehingga mereka "menemukan" untuk dirinya sendiri konsep yang dimaksud

dimana pertanyaan siswa biasanya dipandu oleh guru.

Upaya yang dilakukan pemerintah nampaknya belum menunjukkan hasil yang

optimal. Hal ini ditunjukkan dari beberapa hasil penelitian internasional yaitu hasil

Trends in International Mathematics and Science Studies (TIMSS) tahun 2015

menyebutkan hasil sains Indonesia di urutan ke 44 dari 47 negara dengan skor

397, skor ini masih di bawah skor rata-rata yaitu 500. Hasil riset Program for

International Student Assessment (PISA) tahun 2015 juga diperoleh hasil bahwa

kemampuan siswa-siswa Indonesia di matematika, sains, dan membaca masih rendah

yaitu Indonesia menempati urutan ke 62 dari 70 negara dengan skor 403.  Skor ini

masih dibawah skor rata-rata yaitu 493 (OECD, 2015).

Rendahnya kualitas pendidikan IPA juga nampak pada sekolah-sekolah yang ada

di propinsi Lampung.  Berdasarkan hasil observasi studi pendahuluan terhadap

beberapa guru SMP yang ada di Provinsi Lampung yang dipilih secara random yaitu

SMP N 1 Natar Lampung Selatan, SMP N 22 Bandar Lampung, SMP N 15

Pesawaran, SMPN 12 Bandar Lampung, SMPN 31 Bandar Lampung dan SMPN 23

Bandar Lampung mengidentifikasi bahwa, 1) 66,67% guru belum berinovasi dalam

membuat LKS; 2) 66,67% guru menggunakan LKS yang berasal dari penerbit; 3)

45,46% guru belum mengenal model pembelajaran discovery learning sehingga

aktivitas belajar siswa masih rendah karena dalam kegiatan pembelajaran masih

bersifat konvensional yang didominasi dengan metode ceramah dan tanya jawab;
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4) 61,11%  guru dalam pembelajarannya belum mengarahkan siswa untuk

melakukan strategi yang dapat mengembangkan kemampuan metakognisi siswa

yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Pendidikan IPA sebaiknya diarahkan pada proses penemuan untuk menumbuhkan

kemampuan berpikir, bersikap dan bertindak ilmiah serta berkomunikasi

(Kemdikbud, 2014). Nam (2007) menyatakan bahwa salah satu kemampuan

berpikir yang dibutuhkan untuk meningkatkan penguasaan dan pemahaman

konsep sains, perubahan konseptual, penyelesaian masalah dan motivasi dalam

pembelajaran sains adalah kemampuan metakognisi. Kemampuan metakognisi ini

merujuk pada kemampuan berpikir tingkat tinggi yang melibatkan kontrol aktif

terhadap proses kognitif dalam belajar yang sering didefinisikan sebagai “thinking

about thinking” yang berarti berpikir tentang proses berpikir (Livingstone, 1997).

Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa rendahnya kemampuan metakognisi

siswa dikarenakan pembelajaran IPA pada saat ini masih menekankan pada hasil

belajar kognitif saja, sehingga kemampuan siswa yang lain seperti metakognisi ku-

rang diberdayakan (Corebima, 2009). Pelaksanaan pembelajaran IPA juga cendrung

bersifat konvensional dan menggunakan LKS yang berasal dari penerbit. Menurut

Ducha, dkk (2012) LKS merupakan petunjuk atau pedoman berisi langkah-langkah

penyelesaian tugas sehingga dapat membantu siswa memperoleh pengalaman

secara langsung sehingga siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan yang

disampaikan oleh guru saja. Hasil analisis terhadap LKS IPA  yang digunakan

oleh para guru SMP di propinsi Lampung menyatakan bahwa keenam sekolah

menggunakan LKS berasal dari penerbit dimana LKS hanya berisi ringkasan materi
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dan pertanyaan-pertanyaan saja dan belum melatihkan siswa untuk menggunakan

kemampuan metakognisi mereka.

Berdasarkan hal di atas, maka perlu dilakukan pengembangan LKS yang mampu

membantu dalam melatih dan mengembangkan kemampuan metakognisi dan

penguasaan konsep siswa.  LKS yang dipilih adalah LKS yang berbasis discovery

learning dengan tahapan pelaksanaan meliputi stimulation (stimulasi/pemberian

rangsangan), problem statment (pernyataan/identifikasi masalah), data collection

(pengumpulan data), data processing (pengolahan data), verification (pembuktian)

dan generalization (menarik kesimpulan). Penggunaan discovery learning ingin

merubah kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif, mengubah

pembelajaran yang teacher oriented ke student oriented (kemendikbud, 2014).

Beberapa penelitian yang mendukung bahwa pembelajaran dengan discovery

learning dapat meningkatkan kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep,

antara lain hasil penelitian Njoo & De Jong (1993) menyatakan bahwa pembelajaran

dengan discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa melalui beberapa

keterampilan penemuan yang perlu dimiliki siswa termasuk pembuatan hipotesis,

perancangan percobaan, prediksi, dan data analisis. Keberhasilan pembelajaran

discovery learning juga memerlukan keterampilan regulatif seperti perencanaan

dan pemantauan yang merupakan kemampuan metakognisi. Menurut Kayashima

(2003) metakognisi memiliki peranan yang sangat penting agar pembelajaran

berhasil. Pada kemampuan metakognisi, siswa diberdayakan untuk mengambil

keputusan yang tepat, cermat, sistematis, dan logis. Pembelajaran IPA yang

mengembangkan kemampuan metakognisi  diharapkan akan berdampak pada
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keterlibatan aktif seluruh siswa, menemukan sendiri pengetahuan melalui interaksi

dengan lingkungannya, sehingga pembelajaran berhasil dan mutu pendidikan

meningkat (Zushe, 2010). Hasil penelitian Gijlers & Jong (2005) menunjukkan

bahwa prestasi akademik siswa lebih meningkat menggunakan model pembelajaran

discovery learning dibandingkan dengan pembelajaran tradisional.  Hal ini didukung

oleh hasil penelitian Widiadnyana (2014) menyatakan bahwa pembelajaran

menggunakan model discovery learning berpengaruh terhadap pemahaman konsep

IPA dan sikap ilmiah siswa yaitu terdapat perbedaan nilai rata-rata pemahaman

konsep dan sikap ilmiah siswa yang signifikanikan antara kelompok siswa yang

belajar dengan model discovery learning dengan kelompok siswa yang belajar

dengan model pengajaran langsung.

Pembelajaran menggunakan model discovery learning dapat berjalan dengan baik

jika menggunakan bahan ajar yang mendukung.  Salah satu bahan ajar yang dapat

digunakan adalah Lembar Kerja Siswa (LKS). Berdasarkan hasil angket analisis

kebutuhan yang diberikan kepada guru mata pelajaran IPA dan siswa dienam sekolah

yang berada di propinsi Lampung menunjukkan bahwa lebih dari 50% guru

menggunakan LKS yang berasal dari penerbit dimana LKS tersebut belum

melatihkan kemampuan metakognisi siswa dan tidak sesuai dengan model

pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai

dengan pendapat Sintia (2015) bahwa LKS yang selama ini digunakan disekolah

adalah LKS konvensional yang dibeli dari agen buku yang belum menggunakan

model pembelajaran tertentu. LKS konvensional tidak membuat siswa  menemukan

arahan yang terstruktur untuk memahami materi yang diberikan sehingga siswa

cenderung pasif, tidak aktif dalam proses pembelajaran sehingga kurang sesuai
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dengan hakikat pembelajaran IPA yang menekankan pada pemberian pengalaman

belajar secara langsung  dalam menemukan konsep (Oktafianto, 2014).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengembangkan LKS berbasis

Discovery Learning pada materi perubahan benda-benda di sekitar kita.

B.  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian

pengembangan ini adalah bagaimanakah:

1. Validitas LKS berbasis discovery learning yang dikembangkan dalam

pembelajaran IPA untuk meningkatkan kemampuan metakognisi dan

penguasaan konsep yang meliputi validitas isi dan validitas konstruk?

2.  Keterlaksanaan pembelajaran IPA dengan LKS berbasis discovery learning

untuk meningkatkan kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep IPA?

3. Keefektivan pembelajaran IPA dengan LKS berbasis discovery learning

untuk meningkatkan kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep IPA?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini

adalah dihasilkannya LKS berbasis discovery learning yang efektif meningkatkan

kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep IPA. Rincian tujuan yang ingin

dicapai adalah untuk mendeskripsikan:

1. Validitas LKS berbasis discovery learning yang dikembangkan

dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan kemampuan metakognisi dan

penguasaan konsep yang meliputi validitas isi dan validitas konstruk.
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2.  Keterlaksanaan pembelajaran IPA dengan LKS berbasis discovery learning

dalam meningkatkan kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep siswa.

3. Keefektivan pembelajaran IPA dengan LKS berbasis discovery learning

dalam meningkatkan kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep siswa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian pengembangan LKS berbasis discovery learning ini

adalah sebagai berikut:

1. Bagi siswa

Pengembangan LKS ini diharapkan dapat membantu siswa dalam

mengkonstruksi konsep IPA dengan tepat serta dapat melatih dan

meningkatkan kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep.

2. Bagi guru

Pengembangan LKS ini diharapkan dapat menambah referensi guru dalam

mengkonstruksi konsep IPA serta menambah bahan ajar guru dalam

menyampaikan materi IPA.

3. Bagi sekolah

Pengembangan LKS ini diharapkan dapat menjadi informasi dan sumbangan

pemikiran dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran IPA di sekolah.

4. Bagi peneliti

Memberikan pengalaman dan ilmu kepada peneliti dalam mengembangkan dan

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan LKS berbasis discovery

learning dimasa mendatang.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi agar tidak meluasnya penelitian pengembangan ini, ruang

lingkup penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengembangan dalam penelitian ini adalah pembuatan LKS berbasis discovery

learning untuk meningkatkan kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep

IPA menggunakan model pengembangan yang diadaptasi dari prosedur

pengembangan menurut Borg & Gall (1989). LKS yang dikembangkan

berdasarkan KD.3.5 dan KD 3.6 pada topik “perubahan benda-benda di sekitar

kita”.

2. Lembar kerja siswa (student worksheet) adalah  lembaran-lembaran yang

berisi  tugas yang biasanya berupa petunjuk atau langkah untuk menyelesaikan

tugas yang harus dikerjakan siswa (Depdiknas, 2008).

3.  Model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning yaitu suatu

model pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran siswa aktif dalam

menemukan konsep sendiri (Kemendikbud, 2014). Tahapan dan prosedur

pelaksanaan discovery learning meliputi stimulation, problem statement, data

collection, data processing, verification, dan generalization.

4. Validitas meliputi validitas isi dan validitas konstruk. Validitas isi adalah

ukuran validitas yang menggambarkan bahwa komponen-komponen

pembelajaran dari LKS yang dikembangkan telah didasarkan pada stat-of-the-

art-knowledge (Nieveen, 2007: 26) atau terkait dengan kekokohan

landasan teori dalam pengembangan model berdasarkan penilaian ahli.

Validitas isi diukur menggunakan angket. Validitas konstruk adalah ukuran

kevalidan yang menggambarkan bahwa semua komponen-komponen dari LKS
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yang dikembangkan secara konsisten saling berhubungan satu sama lain

(Nieveen, 2007: 26) berdasarkan penilaian ahli. Validitas konstruk

Diukur menggunakan angket untuk melihat kesesuaian komponen-komponen

LKS yang dikembangkan dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

5. Keterlaksanaan LKS mengacu pada sejauhmana LKS yang dikembangkan

dapat digunakan dalam pembelajaran oleh pengguna lain dan dapat

mempermudah peserta didik dalam belajar (Nieveen, 2007:48).  keterlaksanaan

LKS dapat dilihat melalui lembar pengamatan keterlaksanaan RPP

pengembangan LKS berbasis discovery learning dan respon siswa terhadap

kemenarikan LKS yang diukur menggunakan angket.

6. Keefektivan  adalah ukuran kelayakan yang mengacu pada sejauh mana proses

pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Nieveen, 2007:48).

Keefektivan dilihat dari kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang

diukur menggunakan lembar observasi, aktivitas siswa dalam belajar yang di

ukur menggunakan lembar pengamatan aktivitas, peningkatan kemampuan me-

takognisi yang diukur menggunakan skala metakognisi, dan peningkatan pen-

guasaan konsep yang diukur melalui tes (pretes dan postes).

7. Kemampuan metakognisi adalah kemampuan yang dimiliki siswa untuk menyadari

dan memonitor proses pembelajarannya (Corebima, 2009). Kemampuan

metakognisi yang akan diteliti dalam penelitian pengembangan ini meliputi dua

komponen yaitu komponen pengetahuan metakognisi dan komponen pengalaman

atau keterampilan metakognisi (Schraw dan Dennison, 1994).  Kemampuan

metakognisi diukur menggunakan skala metakognisi berupa Metakognitive
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Awareness Inventory Junior Version atau MAI, Jr. Version (Aurah, et.al 2011).

MAI, Jr. Version terdiri dari 25 pernyataan.

8.  Penguasaan konsep adalah kemampuan menangkap pengertian-pengertian

seperti kemampuan mengungkap suatu materi pembelajaran yang disajikan

ke dalam bentuk yang lebih dapat dipahami, mampu memberikan interpretasi

dan mengaplikasikannya Bloom & Krathwohl (Sunyono, 2014). Penguasaan

konsep diukur menggunakan tes.



II.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembar Kerja Siswa (LKS)

1. Pengertian Lembar Kerja Siswa (LKS)

LKS (Student Worksheet) adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang

biasanya berupa petunjuk atau langkah untuk menyelesaikan tugas yang harus

dikerjakan siswa dan merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan guru

untuk meningkatkan keterlibatan siswa atau aktivitas dalam proses belajar

mengajar (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Wijayanti (2015)

menjelaskan bahwa LKS adalah suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar

kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas

pembelajaran yang harus dikerjakan oleh siswa, yang mengacu pada kompetensi

dasar yang harus dicapai.

Menurut Arsyad (2011) Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan jenis hand out

yang dimaksudkan untuk membantu siswa dalam belajar secara terarah.  LKS

merupakan sebuah bahan ajar dimana didalamnya terdapat tugas-tugas yang

disusun dengan terstruktur dan harus dikerjakan oleh siswa (Lubis, 2016).

Yildirim, et.al (2011) menjelaskan bahwa lembar kerja adalah bahan dimana

siswa diberikan langkah-langkah transaksi mengenai apa yang seharusnya mereka

pelajari. Lebih lanjut Yildrim menjelaskan bahwa kegiatan pada LKS termasuk
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kegiatan yang memberi siswa tanggung jawab utama dalam pembelajaran mereka

sendiri. Menurut Astuti & Setiawan (2013) LKS adalah panduan bagi siswa

dalam memahami keterampilan proses dan konsep-konsep materi yang sedang

dan akan dipelajari. LKS memberikan alternatif strategi pembelajaran yang

inovatif, konstruktif, dan berpusat pada siswa, dengan memfokuskan pada

tercapainya kompetensi yang diharapkan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa LKS merupakan

bahan ajar yang berupa lembaran-lembaran yang berisi pedoman pembelajaran

bagi siswa yang dibuat oleh guru untuk mengembangkan kemampuan siswa

dalam menyelesaikan masalah secara mandiri dengan tujuan untuk meningkatkan

aktivitas siswa dalam proses belajar sehingga mengoptimalkan hasil belajar yang

disesuaikan dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

2.  Fungsi dan Manfaat Pembelajaran Menggunakan LKS

Menurut Bimo (2013) fungsi LKS yaitu merupakan alternatif  bagi guru untuk

mengarahkan pengajaran atau memperkenalkan suatu kegiatan tertentu sebagai

kegiatan belajar mengajar, dapat mengoptimalkan alat bantu pengajaran yang

terbatas, membantu siswa dapat lebih aktif, dan dapat membangkitkan minat

siswa. Jika LKS disusun secara sistematis maka siswa akan mudah untuk

memahami materi dan selalu merasa ingin tahu sehingga dapat  meningkatkan

motivasi dalam belajar. Menurut Lestari & Azizah (2012) LKS sebagai perangkat

pembelajaran mempunyai fungsi lain yaitu sebagai alternatif untuk membantu

guru dalam proses belajar mengajar, mempercepat proses pembelajaran dan

menghemat waktu pembelajaran.
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Menurut Prianto dan Harnoko (Sunyono, 2008) manfaat dan tujuan LKS

adalah 1) mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar, 2) membantu siswa

dalam mengembangkan konsep, 3) melatih siswa untuk menemukan dan

mengembangkan proses belajar mengajar, 4) membantu guru dalam menyusun

pelajaran, 5) sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses

pembelajaran, 6) membantu siswa memperoleh catatan tentang materi yang

dipelajari melalui kegiatan belajar, 7) membantu siswa untuk menambah

informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar yang sistematis.

Hal ini dipertegas juga oleh Arsyad (2011: 38-39) bahwa manfaat dan kelebihan

LKS sebagai sumber belajar adalah 1) siswa dapat belajar dan maju sesuai dengan

kecepatan masing-masing sehingga siswa diharapkan dapat menguasai materi

pelajaran tersebut, 2) di samping dapat mengulangi materi dalam media cetakan,

siswa akan mengikuti urutan pikiran secara logis, 3) memungkinkan adanya

perpaduan antara teks dan gambar yang dapat menambah daya tarik, serta dapat

memperlancar pemahaman informasi yang disajikan, 4) khusus pada teks

terprogram, siswa akan berpartisipasi dengan aktif karena harus memberi respon

terhadap pertanyaan dan latihan, 5) materi dapat direproduksi dengan ekonomis dan

didistribusikan dengan mudah.

3.  Pedoman Penyusunan LKS

Darmodjo dan Kaligis (Indriyani, 2013) menjelaskan dalam penyusunan LKS

harus memenuhi berbagai persyaratan, yaitu syarat didaktik, syarat kontruksi dan

syarat teknis.
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a.  Syarat didaktik, Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai salah satu bentuk sarana

berlangsungnya proses belajar mengajar haruslah memenuhi persyaratan

didaktik, artinya suatu LKS harus mengikuti asas belajar-mengajar yang

efektif, yaitu: memperhatikan adanya perbedaan individu sehingga LKS yang

baik adalah yang dapat digunakan oleh siswa yang lamban, sedang maupun

pandai, menekankan pada proses untuk menemukan konsep-konsep sehingga

LKS berfungsi sebagai penunjuk bagi siswa untuk mencari informasi, memiliki

variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan siswa, mengembangkan

kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral, dan estetika pada diri anak,

menentukan pengalaman belajar dengan tujuan pengembangan pribadi siswa

bukan materi pelajaran.

b.  Syarat konstruksi, yang dimaksud syarat konstruksi adalah syarat- syarat yang

berkenan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosakata, tingkat

kesukaran, dan kejelasan dalam LKS.  Syarat konstruksi LKS yang baik

adalah:

1) LKS menggunakan bahasa yang sesuai tingkat kedewasaan anak.

2) LKS menggunakan struktur kalimat yang jelas.

3) LKS Memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan

siswa, artinya dalam hal yang sederhana menuju hal yang lebih kompleks.

4) LKS menghindari pertanyaan yang terlalu terbuka.

5) LKS mengacu pada buku standar dalam kemampuan keterbatasan siswa.

6) LKS menyediakan ruang yang cukup untuk memberi keluasan pada

siswa ntuk menulis maupun menggambarkan hal-hal yang siswa ingin

sampaikan.
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7) LKS menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek.

8) LKS menggunakan lebih banyak ilustrasi daripada kata-kata.

9) LKS dapat digunakan untuk anak-anak baik yang lamban maupun yang

cepat.

10) LKS memiliki tujuan belajar yang jelas serta manfaat dari itu sebagai

sumber motivasi.

11) LKS mempunyai identitas untuk memudahkan administrasinya.

c. Syarat teknik

1) Tulisan

Tulisan dalam LKS menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf

latin/romawi, menggunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik,

menggunakan minimal 10 kata dalam 10 baris, menggunakan bingkai untuk

membedakan kalimat perintah dengan jawaban siswa, memperhatikan

keserasian antara huruf dan gambar.

2) Gambar

Gambar yang baik adalah yang menyampaikan pesan secara efektif pada

pengguna LKS.

3) Penampilan

Penampilan dibuat menarik dengan mengkombinasikan antara gambar

dengan tulisan.
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B. Model Pembelajaran Discovery Learning

Pembelajaran discovery learning merupakan suatu model pembelajaran yang

menekankan pada pembelajaran siswa aktif dalam menemukan konsep sendiri

(Kemendikbud, 2014). Pembelajaran dengan discovery learning merupakan salah

satu pembelajaran yang direkomendasikan Kurikulum 2013 untuk digunakan guru

dalam pelaksanaan pembelajaran IPA. Discovery learning telah dikenal sejak

lama karena memiliki karakteristik yang membedakannya dengan pembelajaran

lain dan kelebihannya untuk membelajarkan peserta didik (Kemendikbud, 2014).

Pembelajaran discovery learning merupakan suatu model pembelajaran

berdasarkan pada pandangan kognitif tentang pembelajaran dan prinsip-prinsip

konstruktivis (Depdiknas, 2008).   Menurut Saab, et.al (2009) discovery learning

adalah suatu tipe pembelajaran dimana siswa membangun pengetahuan  mereka

sendiri dengan mengadakan suatu percobaan dan menemukan sebuah prinsip dari

hasil percobaan tersebut. Pembelajaran dengan model discovery learning

meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar baik secara individu maupun secara

kelompok. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut pembelajaran discovery

learning dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang terjadi ketika siswa tidak

disajikan dengan materi pelajaran dalam bentuk akhir, melainkan menemukan

konsep sendiri. Pada Discovery learning materi yang akan disampaikan tidak

disampaikan dalam bentuk final akan tetapi peserta didik didorong untuk

mengidentifikasi apa yang ingin diketahui, dilanjutkan dengan mencari informasi

sendiri kemudian mengorganisasi atau membentuk (konstruktif) apa yang mereka

ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir (Kemendikbud, 2014).
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Berdasarkan Kemendikbud (2014) dijelaskan tahapan-tahapan pembelajaran

discovery learning, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.  Tahapan-tahapan pembelajaran discovery learning

Sintaks Discovery
Learning

Aktivitas Siswa Aktivitas Guru

1. Stimulation
(Pemberian
Rangsang

Siswa dihadapkan pada sesuatu
yang menimbulkan
kebingungannya, kemudian
dilanjutkan untuk tidak memberi
generalisasi, agar timbul
keinginan untuk menyelidiki
sendiri.

Guru memulai kegiatan
pembelajaran dengan
mengajukan pertanyaan,
anjuran membaca buku, dan
aktivitas belajar lainnya yang
mengarah pada persiapan
pemecahan masalah

2. Problem
statement
(pernyataan/
identifikasi
masalah)

Siswa memilih, mengidentifikasi
dan menganalisa permasalahan
dan dirumuskan dalam bentuk
hipotesis (jawaban sementara
atas pertanyaan masalah).

Guru memberi kesempatan
kepada siswa untuk
mengidentifikasi sebanyak
mungkin  masalah yang
relevan dengan bahan
pelajaran.

3. Data collection
(pengumpulan
data).

Siswa mengumpulkan berbagai
informasi yang relevan,
membaca literatur, mengamati
objek, wawancara dengan nara
sumber, melakukan uji coba
sendiri dan sebagainya sehingga
secara tidak disengaja siswa
menghubungkan masalah
dengan pengetahuan yang telah
dimiliki

Guru memberikan kesempatan
kepada siswa untuk
mengumpulkan berbagai
informasi yang relevan.

4. Data processing
(pengolahan data)

Siswa mengolah data dan
informasi yang telah diperoleh lalu
ditafsirkan sehingga siswa
memperoleh generalisasi dan
pengetahuan baru tentang
alternatif jawaban/ penyelesaian
yang perlu mendapat
pembuktian secara logis

Guru memberikan kesempatan
kepada siswa untuk mengolah
data dan informasi yang telah
diperoleh.
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Tabel 1.  Lanjutan

Sintaks Discovery
Learning

Aktivitas Siswa Aktivitas Guru

5. Verification
(pembuktian)

Siswa memeriksa secara cermat
untuk membuktikan benar atau
tidaknya hipotesis yang
ditetapkan dengan temuan
alternatif, dihubungkan dengan
hasil data yang telah diolah

Guru memberikan kesempatan
kepada siswa untuk
menemukan suatu konsep,
teori, aturan atau pemahaman
melalui contoh-contoh yang ia
jumpai dalam kehidupannya.
Berdasarkan hasil pengolahan
dan tafsiran, atau informasi
yang ada, pernyataan
terdahulu itu kemudian dicek,
apakah terjawab atau tidak,
apakah terbukti atau tidak
pernyataan atau hipotesis.

6. Generalization
(menarik
kesimpulan/
generalisasi)

Siswa menarik kesimpulan yang
dapat dijadikan prinsip umum
dan berlaku untuk semua
kejadian atau masalah yang
sama, dengan memperhatikan
hasil verifikasi.

Guru memberikan kesempatan
pada siswa untuk membuat
kesimpulan.

Sumber: Kemendikbud 2014

Menurut Kemendikbud (2014) langkah-langkah dalam mengaplikasikan model

discovery learning di kelas adalah sebagai berikut:

(1) Stimulation (Stimulasi/Pemberian Rangsangan)

Pertama-tama pada tahap ini peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang

menimbulkan kebingungan, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi

jawaban agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Guru dapat

memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran

membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan

pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan
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kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta

didik dalam mengeksplorasi materi ajar.

(2) Problem statement (Identifikasi Masalah)

Pada langkah ini guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk

mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan

dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan

dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah.

Berdasarkan permasalahan yang dipilih, peserta didik merumuskan

pertanyaan atau hipotesis, yakni pernyataan sebagai jawaban sementara atas

pertanyaan yang diajukan.

(3) Data collection (Pengumpulan Data)

Ketika eksplorasi berlangsung guru juga memberi kesempatan kepada

para peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang

relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Tahap ini

berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya

hipotesis. Dengan demikian, peserta didik diberi kesempatan untuk

mengumpulkan (collection) berbagai informasi yang relevan, membaca

literatur, mengamati objek, wawancara dengan nara sumber, melakukan uji

coba sendiri dan sebagainya. Konsekuensi dari tahap ini adalah peserta didik

belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan

permasalahan yang dihadapi, dengan demikian secara tidak disengaja peserta

didik menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki.
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(4) Data processing (Pengolahan Data)

Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah

diperoleh para peserta didik baik melalui wawancara, observasi, dan

sebagainya, lalu ditafsirkan.

(5) Verification (Pembuktian)

Pada tahap ini peserta didik melakukan penyelidikan untuk membuktikan

benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif,

dihubungkan dengan hasil data processing. Verification, menurut Bruner,

bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu

konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai

dalam kehidupannya. Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran, atau

informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan

terdahulu itu kemudian dicek, apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti

atau tidak.

(6) Generalization (Menarik Kesimpulan/Generalisasi)

Tahap generalisasi/ menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah

kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua

kejadian atau masalah yang sama. Berdasarkan hasil verifikasi, peserta didik

merumuskan dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Setelah

menarik kesimpulan peserta didik harus memperhatikan proses generalisasi

yang menekankan pentingnya penguasaan pelajaran atas makna dan kaidah

atau prinsip-prinsip yang luas yang mendasari pengalaman seseorang, serta

pentingnya proses pengaturan dan generalisasi dari pengalaman-pengalaman
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itu. Langkah-langkah pembelajaran tersebut diharapkan dapat membantu

siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan serta

proses-proses kognitifnya  (Maulana, et.al 2015).

Model Pembelajaran discovery learning, menggunakan penilaian yang dilakukan

dengan menggunakan tes maupun nontes. Penilaian dapat berupa penilaian

pengetahuan, keterampilan, sikap, atau penilaian hasil kerja peserta didik. Jika

bentuk penilaiannya berupa penilaian pengetahuan, maka dalam model

pembelajaran discovery dapat menggunakan tes tertulis. Jika bentuk penilaiannya

menggunakan penilaian proses, sikap, atau penilaian hasil kerja peserta didik,

maka pelaksanaan penilaian dapat menggunakan format penilaian sikap, penilaian

proses dan hasil kerja peserta didik (Kemendikbud, 2014).

Penerapan model discovery learning direkomendasikan untuk digunakan guru

dalam pembelajaran IPA.   Menurut kemendikbud (2014) model discovery

learning memiliki beberapa kelebihan meliputi:

1) Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-

keterampilan dan proses-proses kognitif. Usaha penemuan merupakan kunci

dalam proses ini, seseorang tergantung bagaimana cara belajarnya.

2) Menimbulkan rasa senang pada siswa, karena tumbuhnya rasa menyelidiki

dan berhasil.

3) Model ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan

kecepatannya sendiri. Menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya

sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri.
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4) Membantu siswa memperkuat konsep dirinya, karena memperoleh

kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya.

5) Berpusat pada siswa dan guru berperan sama-sama aktif mengeluarkan

gagasan-gagasan. Bahkan gurupun dapat bertindak sebagai siswa, dan sebagai

peneliti di dalam situasi diskusi.

6) Membantu siswa menghilangkan skeptisme (keragu-raguan) karena

mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti.

7) Siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik.

8) Membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses

belajar yang baru.

9) Mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri.

10) Memberikan keputusan yang bersifat intrinsik.

11) Situasi proses belajar menjadi lebih terangsang. Proses belajar meliputi

sesama aspeknya siswa menuju pada pembentukan manusia seutuhnya.

Menurut kemendikbud (2014) model discovery learning juga memiliki beberapa

kekurangan meliputi:

1) Menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang

kurang pandai, akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir atau

mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep, yang tertulis atau lisan,

sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi.

2) Tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak,

karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan

teori atau pemecahan masalah lainnya.
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3) Harapan-harapan yang terkandung dalam model ini dapat buyar berhadapan

dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama.

4) Pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman,

sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan dan emosi secara

keseluruhan kurang mendapat perhatian.

5) Pada beberapa disiplin ilmu, misalnya IPA kurang fasilitas untuk mengukur

gagasan yang dikemukakan oleh para siswa.

6) Tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berpikir yang akan

ditemukan oleh siswa karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru.

7) Tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak,

karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan

teori atau pemecahan masalah lainnya.

8) Harapan-harapan yang terkandung dalam model ini dapat buyar berhadapan

dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama.

9) Pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman,

sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan dan emosi secara

keseluruhan kurang mendapat perhatian.

10) Pada beberapa disiplin ilmu, misalnya IPA kurang fasilitas untuk mengukur

gagasan yang dikemukakan oleh para siswa

11) Tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berpikir yang akan

ditemukan oleh siswa karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru.
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C. Kemampuan Metakognisi

Metakognisi merupakan suatu istilah yang diperkenalkan oleh Flavell pada tahun

1976 dan menimbulkan banyak perdebatan pada pendefinisiannya. Hal ini

mengakibatkan  bahwa pengertian metakognisi tidak selalu sama di dalam

berbagai macam bidang penelitian psikologi, dan juga tidak dapat diterapkan pada

satu bidang psikologi saja. Flavell & Brown (Veenman, et.al 2006) menyatakan

bahwa metakognisi adalah pengetahuan (knowledge) dan regulasi (regulation)

pada suatu aktivitas kognitif seseorang dalam proses pembelajarannya. Menurut

Anderson dan Krathwohl (2010) pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan

tentang kognisi secara umum dan kesadaran akan, serta pengetahuan tentang

kognisi diri sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa metakognisi merupakan

kesadaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Livingston

(1997) menyatakan bahwa metakognisi merujuk pada kemampuan berpikir tingkat

tinggi yang melibatkan kontrol aktif terhadap proses kognitif dalam belajar yang

sering didefinisikan sebagai “thinking about thinking” yang berarti berpikir

tentang proses berpikir. Lebih lanjut livingston (1997) menyatakan metakognisi

melibatkan pengetahuan dan kesadaran seseorang tentang aktivitas kognitifnya

sendiri seperti perencanaan, monitoring, dan mengevaluasi penyelesaian suatu

tugas tertentu dimana aktivitas kognitif tersebut merupakan metakognisi secara

alami.

Menurut Schraw and Denisson (1994) metakognisi meliputi dua komponen, yaitu

pengetahuan metakognisi (metacognitive knowledge) dan pengalaman metakognisi

(metacognitive experiences). Veenman, et.al (2006) mengemukakan bahwa
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pengetahuan metakognisi adalah pengetahuan yang digunakan untuk mengarahkan

proses berpikir kita sendiri, meliputi pengetahuan deklaratif yaitu pengetahuan

tentang diri dan strategi, pengetahuan prosedural yaitu pengetahuan tentang

bagaimana menggunakan strategi, dan pengetahuan kondisional yaitu

pengetahuan tentang kapan dan mengapa menggunakan strategi. Pengetahuan

metakognisi (Rampoyam, et al., 2010) terdiri atas pengetahuan untuk mencari

informasi/sumber informasi yang dibutuhkan sebagai usaha dari tugas yang

diberikan (pengetahuan deklaratif), pengetahuan mengenai pendapat pribadi

terhadap tugas yang diberikan (pengetahuan prosedural), dan pengetahuan

mengenai kapan serta mengapa menggunakan strategi tersebut untuk memecahkan

suatu masalah (pengetahuan kondisional). Pengalaman metakognisi menurut

Veenman, et.al (2006) mengacu pada keterampilan merencanakan, keterampilan

memonitor dan keterampilan evaluasi. Aktivitas-aktivitas ini disebut juga sebagai

strategi metakognisi atau kemampuan metakognisi. Menurut Corebima (2009)

kemampuan metakognisi adalah kemampuan yang dimiliki siswa untuk menyadari

dan memonitor proses pembelajarannya. Livingston (1997) menjelaskan bahwa

strategi metakognisi atau kemampuan metakognisi adalah strategi yang digunakan

siswa atau pebelajar dalam kegiatan pembelajarannya.

Strategi-strategi yang dilakukan siswa dalam memecahkan masalah dapat dikontrol

dengan metakognisi. Langkah-langkah metakognisi untuk mengontrol strategi

yang digunakan Swartz dan Perkins (Fisher, 1998) meliputi :
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1.  Proses merencanakan (planning)

Pada proses ini, siswa meramalkan apa yang dipelajari, bagaimana masalah itu

dikuasai dan kesan masalah yang dihadapi/dipelajari, dan merencanakan cara

yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah.

2.  Proses memantau (monitoring)

Proses pemantauan adalah proses yang mengikuti setiap individu dalam

mengobservasi atau memecahkan masalah. Pada proses ini siswa diminta untuk

mengajukan pertanyaan pada diri sendiri: apa yang dilakukan saat mengerjakan

soal, bagaimana saya harus menyelesaikannya dan mengapa tidak memahami

soal ini.

3.  Proses menilai (evaluasi)

Melalui proses ini siswa membuat refleksi untuk mengetahui bagaimana suatu

kemahiran, nilai dan pengetahuan yang dikuasai oleh siswa tersebut, mengapa

siswa tersebut mudah/sulit untuk menguasainya, dan apa tindakan perbaikan

yang dilakukan.

Tingkat metakognisi adalah tingkatan kesadaran seseorang tentang proses dan

hasil berpikirnya. Tingkat metakognisi ini menunjukkan tingkat kesadaran

berpikir yang bersifat hirarkis. Tingkat metakognisi yang dikemukakan oleh

Swartz dan Perkins (Fisher, 1998) yaitu:

1. Tingkat 1 dinamakan penggunaan tanpa kesadaran (tacit use) merupakan jenis

berpikir untuk membuat keputusan tanpa berpikir tentang keputusan tersebut.

Siswa hanya coba-coba atau asal jawab dalam memecahkan masalah.

2. Tingkat 2 dinamakan penggunaan dengan kesadaran (aware use) merupakan

jenis berpikir yang menunjukkan seseorang menyadari “apa” dan “kapan” dia
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melakukan sesuatu. Siswa menyadari segala sesuatu yang dilakukan siswa

dalam memecahkan masalah.

3. Tingkat 3 dinamakan penggunaan strategi (strategic use) jenis berpikir yang

menunjukkan seseorang mengorganisasi pemikirannya dengan menyadari

strategi-strategi khusus yang meningkatkan ketepatan berpikir. Siswa mampu

menggunakan dan menyadari strategi yang mendukung apa yang telah

dipikirkannya.

4. Tingkat 4 dinamakan penggunaan reflektif (reflective use) merupakan jenis

berpikir yang menunjukkan seseorang melakukan refleksi tentang pemikirannya

sebelum dan sesudah atau bahkan ditengah-tengah proses berpikir, dengan

mempertimbangkan perolehan dan bagaimana memperbaikinya.

Metakognisi dapat digolongkan pada kemampuan kognitif tinggi karena memuat

unsur analisis, sintesis, dan evaluasi sebagai cikal bakal tumbuh kembangnya

kemampuan inkuiri dan kreativitas (Putra, 2012). Kegiatan metakognitif sangat

penting karena dapat melatih siswa untuk berpikir tingkat tinggi serta mampu

merencanakan (merancang apa yang hendak dipelajari), mengontrol (memantau

perkembangan diri dalam belajar) dan merefleksi segala aktivitas berpikir yang

telah dilakukan (menilai apa yang telah dipelajari). Oleh karena itu pelaksanaan

pembelajaran semestinya membiasakan siswa untuk melatih kemampuan

metakognisi ini, tidak hanya berpikir sepintas dengan makna yang dangkal

(Iskandar, 2016). Kemampuan metakognitif dapat membantu dalam penyelesaian

masalah yang dihadapi sehingga memegang peranan penting dalam keberhasilan

pembelajaran bagi siswa dan guru. Hal ini didukung oleh beberapa hasil

penelitian diantaranya Corebima (2009) yang menyatakan bahwa kemampuan
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metakognitif dapat diajarkan kepada siswa untuk meningkatkan pembelajaran.

Hasil penelitian Jayapraba (2013) juga menunjukkan bahwa instruksi metakognitif

paling efektif dalam meningkatkan prestasi akademik. Menurut Shen & Liu

(2014) bahwa setelah pelatihan selama empat minggu dalam mengembangkan

kemampuan metakognitif dengan menggunakan pendekatan berbasis Web

menunjukkan bahwa skor post test kelompok eksperimen secara signifikan lebih

tinggi dari skor pretest.

D. Penguasaan Konsep

Pengertian penguasaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ali, 1995)

diartikan sebagai pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan

pengetahuan, kepandaian dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat

dinyatakan bahwa penguasaan adalah pemahaman. Pemahaman bukan saja

berarti mengetahui yang sifatnya mengingat (hafalan) saja, tetapi mampu

mengungkapkan kembali dalam bentuk lain atau dengan kata-kata sendiri

sehingga mudah dimengerti makna bahan yang dipelajari, tetapi tidak mengubah

arti yang ada didalamnya. Menurut Dahar (1998), konsep merupakan abstraksi

mental yang mewakili suatu kelas stimulus-stimulus tertentu. Konsep diperlukan

untuk memperoleh dan mengkomunikasikan pengetahuan, karena dalam

menguasai konsep kemungkinan memperoleh pengetahuan baru tidak terbatas.

Penguasaan konsep menurut Bloom (1968) adalah kemampuan menangkap

pengertian-pengertian seperti kemampuan mengungkap suatu materi pembelajaran

yang disajikan ke dalam bentuk yang lebih dapat dipahami, mampu memberikan

interpretasi, dan mengaplikasikannya. Definisi ini memberikan pengertian kepada
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kita bahwa konsep-konsep yang dibelajarkan pada siswa bukanlah konsep yang

bersifat hapalan saja, melainkan konsep tersebut harus dipahami, sehingga dapat

digunakan untuk menyelesaikan masalah (Sunyono, 2014). Silaban (2014)

berpendapat bahwa penguasaan konsep adalah usaha yang harus dilakukan oleh

siswa dalam merekam dan mentransfer kembali sejumlah informasi dari suatu

materi pelajaran tertentu yang dapat dipergunakan dalam memecahkan masalah,

menganalisa, menginterpetasikan pada suatu kejadian tertentu.

Dengan menguasai konsep seorang siswa mampu mengenali prosedur atau proses

menghitung yang benar dan tidak benar serta mampu menyatakan dan

menafsirkan gagasan untuk memberikan alasan induktif dan deduktif sederhana

baik secara lisan, tertulis, atau mendemonstrasikannya (Depdiknas, 2006).

Menurut Anderson & Krathwall (2010:99-133) definisi penguasaan konsep adalah

kemampuan menangkap pengertian-pengertian suatu materi pembelajaran yang

disajikan ke dalam bentuk yang lebih dapat dipahami. Untuk memahami konsep

tersebut diperlukan tingkatan-tingkatan berpikir dalam hal ini terkait dengan

taksonomi Bloom (1968) tentang dimensi kognitif yaitu:

1. Tingkat pengetahuan (Knowladge)

Pada level ini menuntut siswa untuk mengingat (recall) informasi yang

telah diterima sebelumnya. Mengingat (remembering = C1), yakni

kemampuan menarik kembali informasi yang tersimpan.

2. Tingkat pemahaman (Comprehension)

Kategori pemahaman dihubungkan dengan kemampuan untuk menjelaskan

pengetahuan, informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri.
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Mamahami (Understanding = C2), yakni kemampuan menarik kembali

informasi.

3. Tingkat penerapan (Application)

Kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah

dipelajari ke dalam situasi yang baru, serta memecahkan masalah yang

timbul dalam kehidupan sehari-hari.

4. Tingkat analisis (Analysis)

Kemampuan untuk mengidentifikasikan, memisahkan dan membedakan

komponen-komponen /elemen, suatu fakta konsep, pendapat asumsi,

hipotesis/kesimpulan dan memeriksa setiap komponen tersebut untuk

melihat ada tidaknya kontradiksi.

5. Tingkat sintesis (Syntesis)

Kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan menyatukan beberapa

elemen dan unsur pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola baru

yang lebih menyeluruh.

6. Tingkat evaluasi (Evalution)

Mengharapkan siswa mampu membuat penilaian dan keputusan tentang

nilai suatu gagasan, metode produk dengan menggunakan kriteria tertentu.

Para peneliti dalam mengukur penguasaan konsep umumnya menggunakan skor

hasil belajar kognitif, yakni menggunakan indikator-indikator yang

memungkinkan siswa mempunyai pengetahuan yang akan dinilai.  Indikator

jenjang kognitif Bloom yang telah direvisi Anderson and Krathwohl (2010)

diawali dari jenjang yang paling rendah yaitu: mengingat (remember),
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memahami/mengerti (understand), menerapkan (apply), menganalisis (analyze),

mengevaluasi (evaluate), dan menciptakan (create).

1. Mengingat (Remember =  C1), yakni kemampuan menarik kembali informasi

yang tersimpan.

2. Memahami/mengerti (Understanding = C2), yakni kemampuan

mengkonstruksi makna atau pengertian berdasarkan pengetahuan awal yang

dimiliki.

3.  Mengaplikasikan (applying =  C3), yakni kemampuan menggunakan suatu

prosedur untuk menyalesaikan masalah atau tugas.

4.  Menganalisis (analyzing =  C4), yakni kemampuan menguraikan suatu

permasalahan atau objek ke unsur-unsurnya dan menentukan keterkaitan

diantara unsur-unsur tersebut.

5.  Mengevaluasi (evaluating = C5), yakni kemampuan membuat suatu

pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ada.

6.  Mencipta (creating =  C6), yakni kemampuan menggabungkan beberapa unsur

menjadi suatu bentuk kesatuan.

Definisi operasional tetang penguasaan konsep adalah kemampuan menangkap

pengertian-pengertian seperti kemampuan mengungkap suatu materi pembelajaran

yang disajikan ke dalam bentuk yang lebih dapat dipahami, mampu memberikan

interpretasi, dan mengaplikasikannya Bloom (Sunyono, 2014).
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E. Kerangka Pikir

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala

alam berupa fakta, konsep, prinsip melalui suatu proses penemuan yaitu suatu

rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah. Keberhasilan pembelajaran IPA

dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam memilih model pembelajaran dan bahan

ajar yang digunakan. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam

belajar IPA adalah Discovery learning yaitu suatu model pembelajaran yang

menekankan siswa aktif dalam menemukan konsep sendiri.  Pemberian

pengalaman belajar secara langsung dapat memfasilitasi pencapaian kompetensi

yang diharapkan.

Belajar IPA merupakan suatu proses aktif sehingga bahan ajar yang digunakan

harus dapat menumbuhkan kemampuan berpikir salah satunya adalah kemampuan

metakognisi sehingga siswa dapat bekerja dan bersikap ilmiah serta

mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. LKS adalah

salah satu bahan ajar yang dapat digunakan dalam belajar IPA.

Penggunaan bahan ajar berupa LKS dan model pembelajaran discovery learning

yang sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai diharapkan dapat

meningkatkan kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep siswa, sehingga

peneliti telah mengembangkan LKS berbasis discovery learning untuk

meningkatkan kemampuan metakognisi dan  penguasaan konsep siswa.

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut diagram kerangka

pikir penelitian yang disajikan pada gambar 1.
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Gambar 1.  Kerangka Pikir Penelitian

KI/KD Metakognisi

Bahan Ajar
Model
Pembelajaran
Discovery Learning

LKS
Discovery
Learning

Proses Pembelajaran
(KBM)

Kemampuan Metakognisi

Siswa

Penguasaan Konsep



III.  METODOLOGI PENELITIAN

A. Setting Pengembangan

Metode penelitian ini yaitu research and development atau penelitian dan

pengembangan. Penelitian yang dilakukan adalah pembuatan Lembar Kerja

Siswa (LKS) berbasis Discovery learning untuk meningkatkan kemampuan

metakognisi dan penguasaan konsep IPA pada materi perubahan benda-benda di

sekitar kita.  Kompetensi dasarnya yaitu 3.5 memahami karakteristik zat, serta

perubahan fisika dan kimia pada zat yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan

sehari-hari dan KD 4.6 melakukan pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika

dan kimia. LKS yang dikembangkan berisi kegiatan praktikum, dan latihan soal.

Subjek evaluasi terdiri atas ahli materi dan ahli desain pembelajaran. Uji materi

dilakukan oleh ahli bidang isi/materi untuk mengevaluasi isi/materi pembelajaran

pada materi perubahan benda-benda di sekitar kita, dan ahli media/desain

dilakukan oleh pakar pendidikan IPA.

B. Prosedur Pengembangan

Desain penelitian yang digunakan diadopsi dari Borg & Gall (1989). Secara

umum terdapat sepuluh langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut

Borg & Gall yaitu sebagai berikut: (1) penelitian dan pengumpulan informasi,
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(2) perencanaan, (3) pengembangan draft produk awal, (4) pengujian ahli dan uji

lapang awal, (5) revisi produk awal, (6) uji coba lebih luas, (7) revisi produk hasil

uji luas, (8) pengujian lapang operasional, (9) revisi produk hasil akhir dan (10)

implementasi serta desiminasi.

Pengembangan model dimulai dari mendesain model sampai implementasi model

dilakukan dengan cara aktivitas berulang. Sesuai dengan kebutuhan dalam

penelitian ini, maka dilakukan adaptasi terhadap 10 tahap penelitian pengembangan

tersebut menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu: (1) studi pendahuluan, (2) perancangan/

desain model (produk), dan (3) pengujian produk (Sunyono, 2014).

Tahap awal adalah dengan melakukan studi pendahuluan terhadap pelaksanaan

pembelajaran IPA dan kemampuan metakognisi siswa serta analisis KI dan KD

untuk menemukan draft pengembangan LKS, kemudian draft tersebut divalidasi

oleh ahli yang relevan kemudian diujicobakan untuk melihat tingkat kelayakan LKS.

Secara umum, alur penelitian dan pengembangan ini dapat digambarkan dalam

gambar 2. berikut:
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ya tidak

ya

tidak tidak

Gambar 2. Tahapan dan aktivitas penelitian pengembangan
(Sumber: Sunyono, 2014).

Keterangan:
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3. TAHAP PENGUJIAN /
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2. TAHAP PENGEMBANGAN
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Pada penelitian ini, pelaksanaan pengembangan dibatasi sampai pada tahap uji

coba terbatas.

Tahapan-tahapan penelitian Research and Development di atas dapat dijabarkan

secara rinci sebagai berikut, yaitu :

1.  Tahap Studi Pendahuluan

Tahap studi pendahuluan pada penelitian dan pengembangan ini dilakukan

dengan langkah-langkah sebagai berikut: studi literatur, studi atau

pengumpulan data di lapangan, dan deskripsi atau gambaran serta analisis hasil

temuan lapangan.

a.  Studi literatur

Studi literatur  dilakukan untuk memperoleh data tentang landasan teoritis

yang memperkuat model produk yang dikembangkan. Studi literatur ini

diperoleh dengan mengumpulkan informasi penyebab terjadinya masalah,

dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan metakognisi dan penguasaan

konsep IPA.

b.  Studi lapangan

Pada studi lapangan dipilih teknik angket, yang digunakan untuk

mengungkap  pembelajaran yang saat ini terjadi meliputi: inovasi

pembelajaran, model rencana pembelajaran, pemakaian bahan ajar berupa

LKS, aktivitas siswa dalam pembelajaran (tanya jawab), kemampuan

metakognisi dan penguasaan konsep IPA. Studi lapangan dilakukan di

enam SMP yang ada di propinsi Lampung yaitu SMPN 1 Natar Lampung
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Selatan, SMPN 22 Bandar Lampung, dan SMPN 15 Pesawaran, SMPN 12

Bandar Lampung, SMPN 31 Bandar Lampung, dan SMPN 23 Bandar

Lampung. Pemberian angket dilakukan kepada 12 siswa kelas VII dan

guru mata pelajaran IPA di sekolah tersebut. Fakta-fakta yang diperoleh

selanjutnya dirujuk kepada kriteria konseptual pembelajaran yang ideal

seperti yang telah dideskripsikan pada kajian pustaka.

c. Observasi deskripsi dan analisis temuan di lapangan

Berdasarkan hasil studi literatur serta studi lapangan, beberapa hal penting

yang ditemukan antara lain:

1) LKS yang digunakan oleh ke enam sekolah adalah LKS yang dibeli dari

penerbit sehingga belum menggambarkan langkah-langkah pembelajaran

yang membantu meningkatkan kemampuan metakognisi dan

penguasaan konsep IPA siswa.

2) Kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep IPA siswa masih

rendah, hal ini disebabkan siswa tidak diberikan latihan-latihan

menemukan dan menyelesaikan masalah sendiri dalam proses

pembelajaran.

3) Guru kesulitan dalam mengembangkan bahan ajar berupa LKS yang

digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga fungsi guru

sebagai fasilitator belum sepenuhnya terlaksana.

Masih minimnya guru yang melakukan inovasi untuk memperbaiki kelemahan

LKS yang digunakan selama ini. Hal ini menjadi alasan sebagian guru membeli

LKS yang berasal dari penerbit.  Setelah dianalisis LKS yang digunakan tersebut
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ternyata tidak melatihkan kemampuan metakognisi siswa dan kurangnya

penguasaan konsep siswa terhadap  materi yang dipelajari.

Berdasarkan kondisi pembelajaran tersebut mengindikasikan perlunya

pengembangan LKS yang dapat memfasilitasi siswa dan membantu guru dalam

meningkatkan kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep IPA.

2.  Tahap Pengembangan

Tahap pengembangan pada penelitian ini meliputi: penyusunan desain produk,

rancangan perangkat pembelajaran, validasi ahli, uji coba terbatas, evaluasi dan

penyempurnaan.

a. Penyusunan desain produk

Berdasarkan hasil studi pendahuluan maka penulis menyusun sebuah

rancangan model LKS.  Pengembangan LKS didasarkan pada beberapa

aspek, seperti kriteria LKS yang baik, penyesuaian LKS dengan materi

pembelajaran, dan sintak pembelajaran dengan model discovery learning

meliputi stimulation, problem statement, data collection, data processing,

verification, dan generalization.

b.  Rancangan perangkat pembelajaran

Merancang perangkat pembelajaran dilakukan untuk memudahkan

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan LKS yang dikembangkan

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Desain draft model pembelajaran discovery learning yang memuat

komponen-komponen pembelajaran, sintaks pembelajaran, aktifitas guru

dan fase setiap pembelajaran.
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2) Menentukan karakteristik materi, keluasan dan kedalaman materi serta

alokasi waktu.

3) Menetapkan indikator keberhasilan pembelajaran yang meliputi

indikator Pencapaian kemampuan metakognisi dan indikator

pencapaian penguasaan konsep sebagai dasar untuk menyusun

instrumen evaluasi hasil belajar.

4) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

c. Validasi ahli

Produk hasil pengembangan LKS berbasis discovery learning (draf I),

selanjutnya divalidasi terlebih dahulu sebelum digunakan pada tahap

pengujian/implementasi. Validasi dilakukan oleh 3 validator ahli dengan

karakteristik akademik validator ahli adalah memiliki jenjang pendidikan

Strata 3 (S3), mempunyai bidang keahlian pendidikan IPA serta

berpengalaman dalam penelitian pengembangan, dan seorang ahli bahasa.

Hasil validasi ahli digunakan untuk merevisi produk LKS yang

dikembangkan.  Prosedur proses validasi ahli meliputi:

1) Penilaian ahli tentang kelayakan draf pengembangan LKS dan

perangkatnya.

2) Lembar validasi digunakan validator untuk melakukan penilaian.

analisis terhadap penilaian validator untuk melakukan langkah

selanjutnya, analisis tersebut antara lain jika validator menyatakan:

(a) valid atau layak tanpa revisi maka penelitian dilanjutkan yaitu tahap

uji coba.
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(b) valid atau layak dengan revisi maka dilakukan revisi terhadap draf

pengembangan LKS dan perangkatnya kemudian dikoreksi kembali

oleh validator sampai mendapat persetujuan dan dapat digunakan

pada tahap uji coba.

(c) tidak valid atau tidak layak maka dilakukan revisi total terhadap

LKS dan perangkatnya kemudian validator melakukan penilaian

kembali. Analisis ketiga ini memungkinkan terjadinya siklus

penilaian ahli.

Validasi produk yang dikembangkan tersebut difokuskan pada:

1) Validitas isi materi yaitu apakah LKS ini sesuai dengan dengan KI-KD,

model discovery learning dan kemampuan metakognisi. Data diperoleh

dari pengisian lembar uji validasi isi materi LKS.

2) Validitas konstruk yaitu konstruksi sesuai dengan format LKS yang ideal

dan konstruksi sesuai dengan model discovery learning. Data diperoleh

dari pengisian lembar uji validasi konstruksi LKS.

3) Validasi kemenarikan LKS, yaitu kemenarikan tampilan LKS dan

kemudahan penggunaan LKS. Data diperoleh dari pengisian lembar uji

validasi kemenarikan LKS.

4) Validasi bahasa, yaitu kesesuaian bahasa dan kekonsistenan penulisan LKS

sehingga LKS mudah dipahami.
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d. Uji coba terbatas

1) Uji Coba Produk pada Skala Terbatas

Setelah draf LKS berbasis discovery learning dinyatakan valid,

selanjutnya penelitian dilanjutkan yaitu uji coba produk pada siswa kelas

VIII SMP N 15 Pesawaran. Sampel diambil secara acak dengan teknik

random sampling. Tujuan uji coba ini untuk mengukur kepraktisan dan

keefektivan LKS yang dikembangkan yaitu meliputi kemenarikan,

kemanfaatan dan kemudahan penggunaan LKS yang diukur menggunakan

kuisioner yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil uji coba

terbatas dijadikan dasar untuk melakukan revisi dan evaluasi terhadap draf

LKS yang dikembangkan.  Draf LKS yang telah direvisi dan dievaluasi,

selanjutnya dijadikan sebagai produk final sehingga diperoleh LKS

berbasis discovery learning yang praktis dan efektif yang siap digunakan

pada tahap implementasi.

2)  Uji Coba Skala Metakognisi

Tahap uji coba skala metakognisi diperoleh dengan memberikan instrumen

kepada siswa berupa skala metakognisi yang terdiri dari 25 pernyataan.

Instrumen tersebut sesuai dengan indikator kemampuan metakognisi yang

terdiri dari 2 komponen yaitu pengetahuan metakognisi dan pengalaman

atau keterampilan metakognisi. Hasil uji coba skala metakognisi dianalisis

untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas instrumen, jika

instrumen telah dinyatakan berada pada tingkat validitas dan reliabilitas

yang layak maka instrumen tersebut dapat digunakan untuk uji coba luas.
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3)  Uji Coba Soal Penguasaan Konsep

Tahap uji soal penguasaan konsep diperoleh dengan memberikan

instrumen kepada siswa berupa soal tes penguasaan konsep yang terdiri

dari 20 pertanyaan. Instrumen tersebut sesuai dengan indikator

pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Hasil uji coba soal tes

penguasaan konsep dianalisis untuk mengetahui tingkat validitas dan

reliabilitas instrumen, jika instrumen telah dinyatakan berada pada tingkat

validitas dan reliabilitas  yang layak maka instrumen tersebut dapat

digunakan untuk uji coba luas.

e. Evaluasi dan penyempurnaan

Berdasarkan hasil uji coba terbatas kemudian dilakukan perbaikan terhadap

desain model yang telah dikembangkan sebelumnya.  Perbaikan ini sangat

mungkin dilakukan lebih dari satu kali, sesuai dengan hasil yang ditunjukkan

dalam ujicoba terbatas, sehingga diperoleh desain model yang siap diuji coba

lebih luas.

3. Tahap pengujian/implementasi

Tahap pengujian/implementasi model pada penelitian dan pengembangan ini

meliputi: uji coba luas, evaluasi dan penyempurnaan, model final.

a. Uji coba luas

Terdapat dua tujuan yang hendak diungkap dalam tahap ini yaitu:
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1) Menentukan kepraktisan penggunaan LKS yang dikembangkan

meliputi keterlaksanaan pembelajaran dan respon siswa (kemenarikan

dan kemudahan) menggunakan LKS artinya apakah LKS yang telah

dikembangkan benar-benar dapat digunakan sehingga keterlaksanaan

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Pengumpulan dan

analisis data melalui observasi dan angket.

2) Menentukan keefektifan penggunaan LKS yang dikembangkan

meliputi hasil kemampuan guru mengelola pembelajaran, hasil tes

penguasaan konsep, aktivitas siswa selama pembelajaran dan skala

kemampuan metakognisi artinya apakah LKS yang dikembangkan

lebih efektif dalam pembelajaran dan memberi dampak terhadap

peningkatan kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep siswa.

Pengumpulan dan analisis data melalui pelaksanaan penelitian, analisis

peningkatan kemampuan metakognisi dan hasil pretest-postest soal

penguasaan konsep.

Tahap implementasi LKS yang telah dikembangkan dilakukan pada siswa kelas

VII SMPN 15 Pesawaran. Sampel penelitian ini dilakukan pada dua kelas sampel

yang dipilih secara random sampling dari 5 kelas yang ada. Dua kelas tersebut

adalah kelas VII D yang diajar oleh peneliti dan kelas VII A yang diajar oleh guru

lain. Pembelajaran pada kedua kelas tersebut menggunakan LKS berbasis

discovery learning.

Desain penelitian yang telah dilakukan pada tahap uji coba luas menggunakan

Pre-Experimental Design dengan desain One-Group Pretest-Posttest Design.
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Tujuan desain penelitian ini untuk membandingkan kemampuan metakognisi dan

penguasaan konsep IPA siswa sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan

LKS berbasis discovery learning. Desain penelitian tersebut digambarkan pada

tabel 2 berikut:

Tabel 2. Desain penelitian One Group Pretest-Posttest Design
Pretest Treatment Posttest

O1 X O2

(Sugiono, 2013:111)

Keterangan:

O1 =  nilai pretes sebelum pembelajaran

O2 = nilai postes setelah pembelajaran

Pelaksanaan uji coba luas dilakukan pada 2 kelas sampel sebagai kelas

eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 dengan perlakuan yang sama yaitu

menggunakan LKS berbasis discovery learning pada proses pembelajarannya.

Sebelum proses pembelajaran dimulai siswa diberi angket skala metakognisi dan

pretest penguasaan konsep sebagai pengukuran awal.  Setelah dilakukan

pengukuran awal kemudian dilakukan proses pembelajaran mengikuti alur yang

dirancang susunannya dalam RPP. Pembelajaran dilakukan selama 4 kali

pertemuan.  Pada pertemuan terakhir setelah pembelajaran selesai siswa pada

setiap kelas eksperimen diberikan skala metakognisi dan postest penguasaan

konsep sebagai pengukuran akhir. Skala metakognisi dan soal tes penguasaan

konsep pada pengukuran awal sama dengan pada pengukuran akhir.
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b.  Evaluasi dan penyempurnaan

Berdasarkan hasil ujicoba luas, kemudian dilakukan perbaikan atau

penyempurnaan terhadap desain model, selanjutnya diperoleh model final.

c.  Model final

Model final yaitu LKS berbasis discovery learning yang praktis dan efektif,

serta siap untuk digunakan dalam proses pembelajaran.

C.  Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data Penelitian

Teknik dan instrumen pengumpulan data penelitian yang dilakukan adalah:

1. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dan teknik pengumpulan datanya sebagai berikut:

a) Pada studi pendahuluan dipilih teknik angket, digunakan untuk

mengungkap pembelajaran yang saat ini terjadi meliputi: inovasi bahan

ajar, tingkat kemampuan metakognisi siswa, penguasaan konsep siswa

dan pemakaian media pembelajaran berupa LKS.

b) Tahap pengembangan dilakukan dengan memberikan angket/lembar

validasi ahli meliputi: validasi isi materi, validasi konstruk dan validasi

kemenarikan LKS. Data hasil validasi ahli berupa penilaian LKS yang

telah divalidasi oleh validator. Teknik pengumpulan datanya

menggunakan instrumen lembar validasi berupa pernyataan beserta

saran perbaikan.

c) Tahap uji coba terbatas, tahap ini dilakukan dengan melakukan uji

coba produk, uji coba skala kemampuan metakognisi, dan uji coba tes

soal penguasaan konsep IPA. Tahap uji coba produk teknik
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pengumpulan datanya menggunakan instrumen angket respon siswa

terhadap kemenarikan dan kemudahan LKS berupa pernyataan beserta

saran dan perbaikan. Tahap uji coba kemampuan metakognisi teknik

pengumpulan datanya menggunakan instrumen skala kemampuan

metakognisi yang berisi 25 pernyataan, dan uji coba tes penguasaan

konsep IPA teknik pengumpulan data menggunakan instrumen soal

pilihan ganda yang terdiri dari 20 pertanyaan.

d) Tahap uji coba luas produk LKS yang telah dikembangkan dilakukan

pada kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. Teknik pengumpulan

datanya dengan menggunakan lembar LKS berbasis discovery learning

pada saat pembelajaran berlangsung.

e) Tahap mengukur peningkatan kemampuan metakognisi pada

penelitian ini dengan menyebarkan skala kemampuan metakognisi

siswa yang dilakukan sebelum dan sesudah penelitian .

f) Tahap penilaian penguasaan konsep siswa pada penelitian ini

dilakukan dengan cara mengukur penguasaan konsep siswa sebelum

dan sesudah penelitian (pretest dan postest). Teknik pengumpulan

datanya dengan menggunakan instrumen soal tes penguasaan konsep

IPA.

2. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang dikembangkan dalam penelitian ini

berkaitan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan pada masing-

masing tahap penelitian, yaitu:
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a) Angket Analisis Kebutuhan.

Berupa daftar pertanyaan yang dilakukan pada studi pendahuluan.

Daftar pertanyaan yang digunakan bertujuan untuk mengungkap fakta-

fakta terhadap perilaku siswa dalam pembelajaran. Mendata tentang

pemakaian media pembelajaran dan model pembelajaran yang

digunakan guru.  Data tersebut berikutnya dirujuk kepada kriteria

konseptual pembelajaran yang ideal seperti yang telah dideskripsikan

pada kajian pustaka.

b) Lembar Validasi Perangkat Pembelajaran

Lembar ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai pendapat

validator terhadap perangkat pembelajaran yang disusun pada draft

awal, sehingga menjadi acuan/pedoman dalam merevisi perangkat

pembelajaran yang disusun.

c) Lembar Uji  Validasi Produk.

Lembar ini digunakan dalam rangka mengukur validasi isi materi,

validasi konstruk, validasi kemenarikan LKS dan validasi kesesuaian

bahasa.

d) Angket/Kuisioner Uji Kemenarikan Produk

Berupa daftar pertanyaan yang dilakukan pada siswa, bertujuan untuk

menjaring data respon siswa tentang kemenarikan dan kemudahan

produk LKS yang telah dikembangkan.

e) Lembar Observasi Keterlaksanaan

Lembar observasi ini digunakan untuk mengukur tingkat

keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan LKS hasil
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pengembangan. Keterlaksanaan pembelajaran dan interaksi antara

guru serta siswa dalam pembelajaran diukur melalui penilaian oleh

observer dengan menggunakan instrumen observasi.

f) Lembar Observasi Respon Siswa

Lembar ini disusun untuk mendapatkan data mengenai pendapat siswa

terhadap materi pelajaran yang telah diberikan serta pendapat siswa

tentang kemenarikan dan kemudahan produk LKS yang

dikembangkan, selain itu juga untuk mengetahui apakah perlu

dilakukan perbaikan pada LKS.

g) Lembar Penilaian Kemampuan Pengelolaan Pembelajaran

Lembar penilaian ini menggunakan lembar observasi pengelolaan

pembelajaran menggunakan LKS berbasis discovery learning dan

berfungsi sebagai panduan pemberian skor pada aspek pengamatan

yang sesuai dengan sintak model discovery learning.

h) Lembar aktivitas siswa

Berupa lembar observasi untuk melihat aktivitas siswa selama

pembelajaran dengan menggunakan LKS berbasis discovery learning.

i) Instrumen Skala Kemampuan Metakognisi

Skala kemampuan metakognisi digunakan untuk mengukur

kemampuan metakognisi siswa dalam pembelajaran. Instrumen  pada

penelitian ini adalah skala kemampuan metakognisi yaitu berupa

Metakognitive Awareness Inventory Junior Version (MAI, Jr. Version)

(Aurah et.al 2011). MAI, Jr. Version terdiri dari 25 pernyataan yang

harus diisi oleh siswa untuk mengetahui besaran tingkat kemampuan
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metakognisi siswa untuk setiap indikatornya. Berikut adalah

komponen metakognisi MAI, Jr. Version:

Tabel 3. Komponen Metakognisi MAI, Jr. Version

Komponen
Metakognisi

Indikator Komponen Metakognisi Nomor Skala Jumlah

Pengetahuan
Metakognisi

1. Pengetahuan Deklaratif

2. Pengetahuan Prosedural

3. Pengetahuan Kondisional

7, 14, 16, 22

2, 6, 10, 24

4, 13, 19,23

4

4

4

Pengalaman
atau

Keterampilan
Metakognisi

1. Keterampilan Perencanaan

2. Keterampilan pemantauan

3. Keterampilan evaluasi

3, 9, 17, 21, 25

1, 5, 11, 20

8, 12, 15, 18

5

4

4

j) Instrumen Tes Soal Penguasaan Konsep IPA

Instrumen tes  pada penelitian ini yaitu tes soal penguasaan konsep

IPA dengan tujuan mengetahui perkembangan penguasaan konsep

siswa. Tes penguasaan konsep IPA yang digunakan berupa tes

berbentuk pilihan ganda. Penguasaan konsep siswa ditunjukkan

dengan selisih antara skor pretest dengan skor posttest dengan rumus

yang dikemukakan oleh Hake (2002). Sebelum digunakan dalam

penelitian instrumen tes soal penguasaan konsep diujicobakan terlebih

dahulu pada kelas di luar sampel penelitian untuk menganalisis validitas

dan reliabilitasnya.
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D.  Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dijelaskan dalam tiga tahap yaitu: studi

pendahuluan, tahap pengembangan dan tahap pengujian/implementasi produk.

1. Analisis Data Tahap Studi Pendahuluan

Temuan atau fakta tentang implementasi pembelajaran yang dilaksanakan

berupa angket analisis kebutuhan yang dideskripsikan dalam bentuk

persentase, kemudian dianalisis atau diinterpretasikan secara kualitatif.

Adapun kegiatan dalam teknik analisis data angket dilakukan dengan cara:

a) Mengklasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan jawaban

berdasarkan pertanyaan pada angket.

b) Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan

untuk memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap

jawaban berdasarkan pertanyaan pada angket dan banyaknya sampel

penelitian.

c) Menghitung frekuensi jawaban, berfungsi untuk memberikan informasi

tentang kecenderungan jawaban yang banyak dipilih dalam setiap angket

pertanyaan.

d) Menghitung persentase jawaban, bertujuan untuk melihat besarnya

persentase setiap jawaban dari pertanyaan sehingga data yang diperoleh

dapat dianalisis sebagai suatu temuan dalam penelitian.
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2. Analisis Data Tahap Pengembangan

Tahap ini dengan melakukan analisis data validasi rancangan RPP, analisis

data validasi rancangan produk dan analisis data uji coba terbatas.

a) Analisis Data Tahap Validasi Rancangan Produk

Tahap validasi dilakukan teknik analisis perolehan data produk LKS yang

telah dikembangkan dengan menggunakan lembar validasi kesesuaian isi

materi, lembar validasi kontruks dan lembar validasi kemenarikan LKS.

Tahap ini dilakukan dengan cara mengkode atau klasifikasi data. Validasi

kesesuaian isi materi, kontruk dan kemenarikan LKS dilihat dari hasil

lembar validitas yang diisi oleh pakar pendidikan sains. Setelah dilihat

validitas, kepraktisan dan efektifitas dari LKS tersebut, LKS direvisi dan

akhirnya terbentuk LKS hasil pengembangan.

Kegiatan dalam teknik analisis data validasi kesesuaian isi, konstruk, dan

kemenarikan LKS dilakukan dengan cara:

(1) Mengkode atau klasifikasi data

(2) Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat

(3) Memberi skor jawaban validator.

(4) Mengolah jumlah skor jawaban validator.

(5) Menghitung persentase jawaban angket pada setiap item dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

∑S
%Xin = X 100% (Sudjana, 2005)

Smaks
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Keterangan:
%Xin =  Persentase jawaban lembar validasi LKS
∑S =  Jumlah skor jawaban
Smaks =  Skor maksimum

(6) Menghitung rata-rata persentase lembar validasi untuk mengetahui

tingkat kesesuaian isi, konstruks, dan kemenarikan LKS dengan rumus

sebagai berikut:

∑%Xin

%Xi = (Sudjana, 2005)
n

Keterangan:
%Xin = Rata-rata persentase jawaban lembar validasi LKS
∑S =  Jumlah skor jawaban
Smaks =  Skor maksimum

(7) Menafsirkan persentase jawaban lembar validasi secara keseluruhan

dengan menggunakan tafsiran berdasarkan Arikunto (2002).

Tabel 4. Tafsiran skor (persentase) lembar validasi
Persentase Kriteria

80,1% - 100% Sangat tinggi

60,1% -80% Tinggi

40,1% - 60% Sedang

20,1% - 40% Rendah

0,0 % - 20 % Sangat rendah

Adapun perolehan skor/penilaian dari data validasi uji kemenarikan LKS,

dilakukan dari jumlah skor yang diperoleh kemudian dibagi dengan

jumlah total skor dan hasilnya dikali dengan banyaknya pilihan jawaban.

Skor penilaian dari tiap pilihan jawaban ini dapat dilihat dalam tabel 5.
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Tabel 5.  Skor Penilaian Terhadap Pilihan Jawaban

Pilihan jawaban Pilihan jawaban Skor

Sangat menarik Sangat mudah 4

Menarik Mudah 3

Kurang menarik Cukup mudah 2

Tidak menarik Tidak mudah 1

Sumber : Suryanto (2009)

Instrumen yang digunakan memiliki 4 pilihan jawaban sehingga penilaian

dapat dicari dengan menggunakan rumus :

jumlah skor pada instrumen
Skor penilaian = x  4

Jumlah skor nilai tertinggi

Hasil dari penilaian kemudian dicari rata-ratanya dari sejumlah subjek

ampel uji coba yang dikonversikan ke pernyataan penilaian untuk

menentukan kemenarikan dan kemudahan LKS yang dihasilkan.  Hasil

konversi ini diperoleh dengan melakukan analisis secara deskriptif

terhadap skor penilaian yang diperoleh.

Tabel 6. Konversi Skor Menjadi Pernyataan Nilai Kualitas

Skor
Penilaian

Rerata Skor Klasifikasi

4 3,26 - 4,00 Sangat Baik

3 2,51 – 3,25 Baik

2 1,76 – 2,50 Kurang baik

1 1,01 – 1,75 Tidak baik
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b) Analisis Data Rancangan Perangkat Pembelajaran.

Tahap pengembangan dilakukan teknik analisis data untuk menentukan

kategori kevalidan suatu perangkat pembelajaran data menggunakan

lembar validasi RPP. Hasil diperoleh dengan mencocokkan rata-rata ( x )

total dengan kategori kevalidan perangkat pembelajaran sumber menurut

Khabibah (2006).

Tabel 7. Kriteria pengkategorian kevalidan perangkat pembelajaran

Interval skor Kategori kevalidan

4 ≤VR ≤5 Sangat valid

3 ≤VR <4 Valid

2 ≤VR <3 Kurang valid

1 ≤VR < 2 Tidak valid

VR adalah rata-rata total hasil penilaian validator terhadap perangkat

pembelajaran meliputi RPP.  Kemudian VR diubah kedalam bentuk

persentase, tujuannya untuk melihat besarnya persentase setiap jawaban

dari pertanyaan sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis secara

deskriptif (Suryanto, 2009)

3. Analisis DataTahap Uji Coba Terbatas

a. Analisis DataTahap Uji Coba Produk

Analisis datatahapan ini dilakukan dengan cara menggunakan kuisioner

siswa tentang uji kemenarikan pada LKS yang akan dikembangkan dengan

memberikan skor satu untuk jawaban “positif” dan skor nol untuk jawaban
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“negatif”. Perolehan skor dari data, dilakukan dari jumlah skor yang

diperoleh kemudian dibagi dengan jumlah total skor dan hasilnya dikali

dengan 100 %.

b.  Analisis Data Tahap Uji Coba Tes Penguasaan Konsep

Analisis data tahap uji coba soal penguasaan konsep dengan memberikan

instrumen berupa tes tertulis yang dilakukan dengan menggunakan 20 soal

pilihan ganda yang disesuaikan dengan indikator jenjang kognitif Bloom

dengan kisi-kisi soal dapat dilihat pada lampiran.

Validitas Soal Penguasaan Konsep

Tes soal penguasaan konsep akan divalidasi dengan menggunakan rumus korelasi

product-moment , yaitu untuk mengetahui seberapa jauh hubungan antara jawaban

pada setiap butir tes yang diskor secara kontinum dengan skor total tes.

Uji Validitas dilakukan dengan menggunakan bantuan program software

Microsoft Office Excel dan Statistical Product and Service Solution (SPSS)

dengan analisis data pendekatan korelasi product moment dengan rumus:

Keterangan :
r xy = Koefisien korelasi antara x dan y
n = Banyaknya sampel
x = Jumlah Skor Pertanyaan
y = Total Skor keseluruhan pertanyaan
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Pengujian dilakukan pada tingkat kebebasan hasil dari rxy dikonsultasikan dengan

harga kritis product moment (r-tabel), apabila hasil yang diperoleh r-hitung > r-tabel,

maka instrumen tersebut valid.

Realibitas Soal Penguasaan Konsep

Pengujian reliabilitas instrumen yang dilakukan pada penelitian ini merupakan

instrumen soal tes penguasaan konsep. Reliabilitas tes dilakukan untuk menguji

tingkat keajegan dari instrumen yang digunakan. Perhitungan reliabilitas dalam

penelitian ini menggunakan alfa Cronbach dengan rumus:

Keterangan:
rtt= koefisien reliabilitas tes alfa Cronbach
n = jumlah item soal tes
St = varian skor total
St

2 = jumlah varian skor setiap item

Penggunaan rumus alfa Cronbach digunakan dengan alasan bahwa perhitungan

tersebut mudah dilakukan dan merupakan prosedur yang lazim untuk

memperkirakan reliabilitas dari segi konsistensi internal tes berdasarkan korelasi

antar item.  Penafsiran reliabilitas menggunakan kriteria penafsiran Arikunto (2002)

sebagaimana dinyatakan dalam Tabel 8.

Tabel 8.  Kriteria Koefisien Reliabilitas

Koefisien Reliabilitas Keterangan

0,80 < rtt ≤1,00 Sangat tinggi

0,60 < rtt≤0,80 Tinggi

0,40 < rtt≤0,60 Sedang

0,20 < rtt≤0,40 Rendah

0,00 < rtt≤0,20 Sangat rendah

2 2

21
t t

tt
t

S Sn
r

n S
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4. Analisis Data Tahap Pengujian/Implementasi

a. Analisis Kepraktisan

Analisis kepraktisan LKS yakni dengan menggunakan keterlaksanaan

pembelajaran dan respon siswa terhadap LKS yang diberikan.

1) Teknik analisis data lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran

Keterlaksanaan pembelajaran diukur melalui observasi terhadap

keterlaksanaan pembelajaran. Untuk analisis keterlaksanaan pembelajaran,

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

(a) Menghitung jumlah skor yang diberikan oleh pengamat untuk setiap

aspek pengamatan, kemudian dihitung persentase ketercapaian

dengan rumus:

% Ji = (ΣJi / N) x 100%

Keterangan :
%Ji = Persentase ketercapaian dari skor ideal untuk setiap aspek
pengamatan pada pertemuan ke-i
ΣJi =  Jumlah skor setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh
pengamat pada pertemuan ke-i
N   =  Skor maksimal (skor ideal)

(b) Menghitung rata-rata persentase ketercapaian untuk setiap aspek

pengamatan dari dua orang observer.

(c) Menafsirkan data dengan kriteria ketercapaian pelaksanaan

pembelajaran (Ratumanan, 2003), sebagaimana Tabel 9.
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Tabel 9.  Kriteria Tingkat Keterlaksanaan

Persentase Kriteria

00,0 % - 20,0% Sangat rendah

20,1 % - 40,00% Rendah

40,1 % - 60,0% Sedang

60,1 % - 80,0% Tinggi

80,1 % - 100,00% Sangat tinggi

2) Analisis data angket respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran

Untuk analisis data respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran

dengan LKS berbasis discovery learning, dilakukan langkah-langkah

berikut:

(a) Menghitung persentase jumlah siswa yang memberikan respon

positif dan negatif.

(b) Menafsirkan data dengan menggunakan kriteria sebagaimana Tabel 9.

b. Analisis Keefektivan

1) Analisis Data Pengelolaan Pembelajaran

Untuk mengetahui perolehan data pengelolaan pembelajaran

menggunakan LKS dilakukan dengan menggunakan lembar observasi

pengelolaan pembelajaran (Lampiran 20). Keefektifan pengelolaan

pembelajaran diukur melalui observasi terhadap pengelolaan

pembelajaran. Untuk analisis pengelolaan pembelajaran, dilakukan

langkah-langkah sebagai berikut:
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(a) Menghitung jumlah skor yang diberikan oleh pengamat untuk setiap

aspek pengamatan, kemudian dihitung persentase ketercapaian dengan

rumus:

% Ji = (ΣJi / N) x 100%

Keterangan :
%Ji = Persentase ketercapaian dari skor ideal untuk setiap aspek
pengamatan pada pertemuan ke-i
ΣJi =  Jumlah skor setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh
pengamat pada pertemuan ke-i
N   =  Skor maksimal (skor ideal)

(b) Menghitung rata-rata persentase ketercapaian untuk setiap aspek

pengamatan dari dua orang observer.

(c) Menafsirkan data dengan kriteria ketercapaian pelaksanaan

pembelajaran sebagaimana tabel 9. (Ratumanan, 2003)

2)  Analisis Data Penguasaan Konsep

Analisis data penguasaan konsep siswa menggunakan hasil tes penguasaan

konsep IPA. Hasil peningkatan penguasaan konsep diperoleh dari nilai

pretes dan postes. Dari hasil pretes dan postes kemudian dihitung n-Gain

untuk mengetahui sejauh mana peningkatan penguasaan konsep siswa.

n-Gain dapat dicari dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh

Hake (2002) dengan rumus:
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Kriteria n-Gain hasil peningkatan penguasaan konsep dapat dilihat pada

tabel 10.

Tabel 10.  Kriteria n-Gain
n-Gain Kriteria

 0,3 Rendah

0,3 < gain <0,7 Sedang

≥ 0,7 Tinggi

3)  Analisis data lembar observasi aktivitas siswa

Aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung diukur dengan

menggunakan lembar observasi oleh observer. Analisis deskriptif

terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut.

(a) Menghitung persentase aktivitas siswa untuk setiap pertemuan dengan

rumus:

Fa

% Pa = x   100% (Sunyono, 2014)
Fb

Keterangan :
Pa = Persentase aktivitas siswa dalam belajar di kelas.
Fa = Frekuensi rata-rata aktivitas siswa yang muncul.
Fb = Frekuensi rata-rata aktivitas siswa yang diamati.

(b) Menghitung jumlah persentase aktivitas siswa yang relevan dan yang

tidak relevan dengan pembelajaran untuk setiap pertemuan dan

menghitung rata-ratanya, kemudian menafsirkan data dengan

menggunakan kriteria sebagaimana Tabel 9.
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4) Analisis data skala metakognisi

Teknis analisis data skala metakognisi menggunakan cara sebagai berikut:

(a) mengkode atau klasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan

jawaban berdasarkan pertanyaan skala.

(b) melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan

untuk memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap

jawaban berdasarkan pertanyaan angket dan banyaknya responden

(pengisi angket)

(c) memberi skor jawaban responden.

Tabel 11.  Penskoran pada Skala Metakognisi

No. Pilihan Jawaban Skor
Pernyataan

Positif

Skor
pernyataan

Negatif

1. Sangat Setuju (SS) 5 1

2. Setuju (S) 4 2

3. Ragu-ragu (R) 3 3

4. Tidak Setuju (TS) 2 4

5. Sangat Tidak Setuju (ST) 1 5

(d) mengolah jumlah skor jawaban responden

Pengolahan jumlah skor (∑S) jawaban angket adalah sebagai berikut:

1) Skor untuk pernyataan sangat setuju (SS)

a. pernyataan positif : skor = 5 x jumlah responden

b. pernyataan negatif : skor = 1 x jumlah responden
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2) Skor untuk pernyataan setuju (S)

a. pernyataan positif : skor = 4 x jumlah responden

b. pernyataan negatif : skor = 2 x jumlah responden

3) Skor untuk pernyataan ragu ragu (R)

a. pernyataan positif : skor = 3 x jumlah responden

b. pernyataan negatif : skor = 3 x jumlah responden

4) Skor untuk pernyataan tidak setuju (TS)

a. pernyataan positif : skor = 2 x jumlah responden

b. pernyataan negatif : skor = 4 x jumlah responden

5)    Skor untuk pernyataan sangat tidak setuju (STS)

a. pernyataan positif : skor = 1 x jumlah responden

b. pernyataan negatif : skor = 5 x jumlah responden

(e) menghitung persentase jawaban angket pada setiap item dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

%Xin = ∑S / Smaks x 100 % (Sudjana, 2005)

Keterangan :
%Xin = persentase jawaban angket-i
∑S = Jumlah skor jawaban
Smaks = Skor maksimum yang diharapkan

(f) menghitung rata-rata persentase untuk mengetahui tingkat kemampuan

metakognisi dengan rumus sebagai berikut:

% Xi =∑% Xin/n (Sudjana, 2005)

Keterangan:
% X = rata-rata persentase angket-I
∑% Xin = jumlah persentase angket –i
N = jumlah butir soal
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(g) menvisualisasikan data untuk memberikan informasi berupa data

temuan dengan menggunakan analisis data non statistik yaitu analisis

yang dilakukan dengan cara membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau

angka-angka yang tersedia (Marjuki, 1997).

(h) menafsirkan presentase skala secara keseluruhan dengan menggunakan

tafsiran Arikunto (1997).

Tabel 12. Tafsiran skor (persen) skala metakognisi

Persentase Kriteria

80,1%-100% Sangat tinggi

60,1%-80% tinggi

40,1%-60% Sedang

20,1%-40% rendah

0,0%-20% Sangat rendah



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan:

1. Validitas LKS berbasis discovery learning untuk meningkatkan kemampuan

metakognisi dan penguasaan konsep IPA siswa telah memenuhi kriteria valid dan

layak digunakan.

2. Keterlaksanaan pembelajaran dengan LKS berbasis discovery learning untuk

meningkatkan kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep siswa memiliki

kriteria sangat tinggi. Hasil ini dilihat dari keterlaksanaan pembelajaran sangat

sesuai dengan sintak pembelajaran discovery learning, keterkaitan dengan sistem

sosial dan prinsip reaksi, serta respon siswa yang sangat tinggi dalam

pembelajaran.

3. LKS berbasis discovery learning hasil pengembangan memiliki efektivitas yang

sangat tinggi ditunjukkan dengan kemampuan guru dalam mengelola

pembelajaran dan aktivitas siswa yang sangat tinggi, serta meningkatnya

kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep siswa.
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B. Saran

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan hal-hal

berikut:

1) LKS berbasis discovery learning dapat digunakan oleh guru sebagai bahan

ajar dalam meningkatkan kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep

siswa.

2) Bagi pengembang yang selanjutnya, LKS berbasis discovery learning

dapat digunakan dalam peningkatan keterampilan-keterampilan belajar

siswa lainnya.
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