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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA BERBASIS  

PERUBAHAN KONSEPTUAL PADA MATERI  

TITRASI ASAM BASA  

 

Oleh 

TANIA AMALIA FITRI 

 

Salah satu materi yang sering mengalami miskonsepsi adalah materi titrasi asam 

basa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa miskonsepsi sebesar 56,65% 

terjadi karena siswa kurang mampu menuliskan persamaan reaksi ionisasi dan 

sebesar 53,33% siswa sulit menentukan indikator yang akan digunakan pada 

percobaan titrasi asam basa. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan LKS 

berbasis perubahan konseptual pada materi titrasi asam basa, mendeskripsikan 

karakteristik dan validitas LKS, mendeskripsikan tanggapan guru dan siswa, serta 

mendeskripsikan kendala-kendala dalam pengembangan LKS berbasis perubahan 

konseptual pada materi titrasi asam basa.  Metode penelitian yang digunakan 

adalah penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D).  

Hasil validasi ahli oleh dua dosen ahli terhadap kesesuaian isi, konstruksi, dan 

keterbacaan menunjukkan bahwa rata-rata persentase penilaian validator terhadap 

ketiga aspek sebesar 89,35% dan berkategori sangat tinggi, dilakukan beberapa 

revisi terhadap LKS berbasis perubahan konseptual.  Uji coba lapangan awal 
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bertujuan untuk mengetahui tanggapan guru dan siswa terhadap LKS berbasis 

perubahan konseptual yang dikembangkan.  Uji coba lapangan awal dilakukan di 

SMA Negeri 3 Bandarlampung.  Hasil tanggapan guru terhadap LKS yang 

dikembangkan pada aspek kesesuaian isi, konstruksi, dan keterbacaan adalah 

sebesar 90,29% ; 91,25% ; dan 87,90% dan dikategorikan sangat tinggi.  Hasil 

tanggapan siswa terhadap aspek kemenarikan dan keterbacaan sebesar 93,11% 

dan 92,36% yang semuanya dikategorikan sangat tinggi.  Dengan demikian, LKS 

berbasis perubahan konseptual pada materi titrasi asam basa yang dikembangkan 

layak dijadikan media pembelajaran. 

 

Kata kunci : Lembar kerja siswa, perubahan konseptual, titrasi asam basa. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Kimia merupakan salah satu bagian dalam Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).  Tujuan 

mata pelajaran kimia di SMA/MA di antaranya adalah memahami konsep kimia 

dan keterkaitannya dalam kehidupan sehari-hari serta menerapkan konsep kimia 

untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari (Permendikbud, 

2014).  Tugas guru adalah membantu siswa agar dapat menerapkan konsep kimia 

untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari.  Sebelum siswa dapat 

menerapkan konsep kimia untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-

hari, siswa harus dapat memahami konsep kimia.  Gabel (1999) menyatakan bah-

wa konsep kimia cenderung bersifat abstrak, sehingga proses pembelajaran yang 

dirancang sebaiknya dapat memberikan pemahaman serta dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

 

Menurut Gabel (1999) konsep yang cenderung bersifat abstrak dalam ilmu kimia 

inilah yang membuat siswa beranggapan bahwa pelajaran kimia itu pelajaran yang 

sulit.  Kesulitan yang dialami siswa dalam mempelajari ilmu kimia bisa disebab-

kan karena siswa tidak memahami konsep-konsep dasar dengan benar, sehingga 

siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang lebih kom-

pleks.  Realita yang terjadi di sekolah adalah siswa seringkali menafsirkan sendiri 
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konsep untuk mengatasi kesulitan belajarnya.  Penafsiran siswa terkadang tidak 

sesuai dengan konsep yang telah ada (miskonsepsi). 

 

Salah satu materi pokok dalam mata pelajaran kimia di SMA/MA yang sering me-

nimbulkan miskonsepsi pada siswa adalah materi titrasi asam basa (Muchtar & 

Harizal, 2012).  Dugaan yang dapat dikemukakan adalah peserta didik belum me-

mahami konsep dengan baik atau peserta didik mempunyai konsepsi alternatif 

yang tidak sesuai dengan konsep sebenarnya yang menyebabkan peserta didik 

mengalami kesulitan dalam menggunakan konsep yang dimiliki (Treagust & 

Chandrasegaran, 2007).   

 

Kompetensi Dasar untuk materi titrasi asam basa adalah KD-3.13  Menganalisis 

data hasil berbagai jenis titrasi asam-basa dengan menghadirkan konflik kognitif.  

KD 4.13 Menyimpulkan hasil analisis data percobaan titrasi asam-basa 

(Kemendikbud, 2016).  Siswa harus memahami konsep prasyarat untuk mencapai 

KD 3.13 dan KD 3.14 seperti konsep persamaan reaksi ionisasi, konsep sifat 

larutan asam basa, konsep kekuatan asam basa, dan konsep molaritas (Marzuki & 

Astuti, 2017). 

 

Ada banyak peneliti yang sudah melakukan penelitian mengenai miskonsepsi pa-

da materi titrasi asam basa, seperti penelitian yang dilakukan oleh Muchtar dan 

Harizal (2012) dengan judul Analyzing of stidents’ misconception on acid-base 

chemistry at Senior High School in Medan.  Hasil penelitian menyebutkan bahwa 

sebanyak 9,50% dari 179 siswa kelas XI di 6 sekolah yang terakreditasi di Medan 

mengalami miskonsepsi pada materi titrasi asam basa.   
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Marzuki dan Astuti (2017) juga melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Kesulitan Pemahaman Konsep Pada Materi Titrasi Asam Basa Siswa SMA”. 

Penelitian ini dilakukan di SMA Percontohan UPI dengan subjek sebanyak 30 

orang siswa SMA Kelas XII IPA yang telah mempelajari materi titrasi asam basa. 

Kesulitan pemahaman konsep yang dialami oleh siswa yaitu siswa kesulitan 

dalam menjelaskan pemilihan indikator sebanyak 53,33%, siswa kesulitan dalam 

menuliskan persamaan dan menyetarakan persamaan reaksi asam sulfat dan 

natrium hidroksida sebanyak 56,65%, siswa kesulitan dalam menentukan konsen-

trasi asam yang bervalensi dua sebanyak 70,00% dan 10,00% kesalahan siswa 

dalam menentukan konsentrasi asam dan basa bervalensi satu.  Sebanyak 86,66% 

siswa tidak dapat menentukan jenis titrasi berdasarkan kurva dan siswa kesulitan 

dalam menentukan jenis zat pada setiap kurva sebesar 80,00%. Faktor penyebab 

kesulitan pemahaman konsep yang dialami siswa disebabkan oleh cara mengajar 

guru dan siswa itu sendiri. 

 

Menurut Arifin dkk. (2003) pemahaman adalah suatu kemampuan yang dimiliki 

siswa untuk mengubah, mengadakan interpretasi, dan mengeksplorasi.  Dalam 

memahami konsep kimia tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya 

dikarenakan konsep kimia saling berkaitan satu dengan yang lainnya.  Pengetahu-

an awal siswa yang diperoleh dalam pengalaman sehari-hari sering mengalami 

pemahaman konsep yang salah.  Miskonsepsi adalah suatu konsep yang tidak 

sesuai dengan konsep yang diakui oleh para ahli (Suparno, 2013).  Terjadinya 

miskonsepsi pada siswa akibat pemikiran asosiatif siswa yang menganggap bahwa 

suatu konsep selalu sama dengan konsep yang lain.  Asosiasi siswa terhadap 
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istilah-istilah sehari-hari terkadang membuat miskonsepsi menurut Aron dkk., 

(Suparno, 2013). 

 

Menurut Rahmawati, Prayitno, dan Indrowati (2015) salah satu pembelajaran 

yang berpotensi mampu memperbaiki miskonsepsi siswa adalah model 

pembelajaran berbasis konstruktivisme.  Pembelajaran berbasis konstruktivisme 

mampu mengatasi masalah miskonsepsi pada siswa karena pembelajarannya 

menuntut siswa aktif membangun sendiri pengetahuan, mencari arti dari yang 

dipelajari, membuat penalaran dengan mencari makna, membandingkan dengan 

apa yang telah diketahui dengan pengalaman baru, serta siswa menyesuaikan kon-

sep dan ide-ide baru yang dipelajari dengan pemahaman awal siswa.  Greeno dan 

Goldman (1998) menyatakan bahwa pendekatan konstruktivisme menekankan 

kepada siswa menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki untuk menyelesai-

kan masalah dengan cara apapun yang dapat mereka lakukan. 

 

Model conceptual change atau model perubahan konseptual menurut Davis, 2001 

(Sari dan Nasrudin, 2015) merupakan model pembelajaran yang mengubah kon-

sepsi yang sudah ada yaitu keyakinan, ide, atau cara berpikir.  Model pembelajar-

an perubahan konseptual merupakan suatu model pembelajaran yang dimulai 

dengan menggali terlebih dahulu konsepsi siswa sebelum mengikuti pembelajaran 

di kelas dan menuntut siswa untuk menyempurnakan konsep yang sudah dimiliki 

serta merubah, menyusun ulang atau mengganti pengetahuan salah yang dimiliki 

dengan pengetahuan baru yang lebih benar (Posner dkk., 1982).  Model perubahan 

konseptual menurut Posner dkk., (1982) sangat dibutuhkan pengajar untuk 

membantu kegiatan pembelajaran agar tidak terjadi miskonsepsi.   
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Dalam membelajarkan materi titrasi asam basa dengan model perubahan 

konseptual maka diperlukan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai pada kurikulum 2013.  Salah satu inovasi 

pembelajaran adalah dengan menggunakan media pembelajaran.  Ada beberapa 

jenis media pembelajaran yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran yaitu 

media grafis, media tiga dimensi, media proyeksi, dan media berupa lingkungan 

sekitar (Daryanto, 2011).  Salah satu media pembelajaran yang bisa digunakan 

adalah Lembar Kerja Siswa (LKS).  

 

Ada beberapa penelitian yang telah melakukan penelitian tentang pengembangan 

LKS pada materi titrasi asam basa, diantaranya pengembangan LKS berbasis pen-

dekatan ilmiah basa oleh Oktavia, Rosilawati, dan Efkar (2015) dan pengembang-

an LKS pada berbasis laboratorium oleh Yulia (2014), tetapi sampai sekarang 

belum dikembangkan LKS ber-basis perubahan konseptual pada materi titrasi 

asam basa.  Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan LKS pada materi 

titrasi asam basa di sekolah masih belum berbasis perubahan konseptual.  

 

Fakta tersebut diperkuat dengan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di dua 

SMA Negeri dan satu SMA Swasta di Bandarlampung yaitu SMA Negeri 3, SMA 

Negeri 14, dan SMA Al-Azhar 3, dengan responden dua orang guru kimia dan 

sepuluh siswa kelas XI IPA dari setiap sekolah.  Kenyataannya sebanyak 67% 

guru menggunakan LKS pada pembelajaran titrasi asam basa.  LKS yang diguna-

kan sebesar 67% merupakan LKS yang disediakan oleh pihak sekolah dan 33% 

merupakan LKS buatan sendiri dengan acuan contoh-contoh LKS dari berbagai 

sumber.  Jika dikaitkan dengan model perubahan konseptual, sebanyak 50% guru 
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sudah mengetahui tentang model pembelajaran perubahan konseptual.  Semua 

guru tidak pernah menyusun LKS berbasis perubahan konseptual dikarenakan 

sulitnya menyesuaikan waktu dengan jam mengajar yang padat dan kurangnya 

pengetahuan mereka terhadap model pembelajaran perubahan konseptual.   

 

Sebanyak 67% guru menggunakan LKS yang melatih siswa untuk dapat meng-

ungkapkan konsep yang telah dimilikinya melalui pertanyaan-pertanyaan pada 

materi titrasi asam basa.  Sebanyak 67% guru menggunakan LKS yang belum 

dapat melatih siswa untuk membahas/mengevaluasi konsep pada materi titrasi 

asam basa.  Sebanyak 67% guru menggunakan LKS yang belum bisa menghadir-

kan konflik kognitif melalui pernyataan yang kontradiksi agar siswa lebih terbuka 

pada konsep-konsep titrasi asam basa.  Sebanyak 67% guru menggunakan LKS 

yang belum dapat memfasilitasi siswa untuk merestrukturisasi konsep-konsep 

dengan cara mengungkapkan pendapat lisan/tertulis tentang konsep ilmiah pada 

titrasi asam basa.  Hal tersebut dikarenakan keterbatan waktu dan kurangnya 

pemahaman guru mengenai model pembelajaran perubahan konseptual.  Semua 

guru setuju bila dikembangkan LKS berbasis perubahan konseptual pada materi 

titrasi asam basa. 

 

Berdasarkan hasil analisis angket dengan 30 responden siswa dari 2 SMA Negeri 

dan 1 SMA Swasta di Bandarlampung, kenyataannya sebanyak 47% siswa meng-

gunakan LKS yang berisi rangkuman dan soal-soal latihan.  Sebanyak 53% siswa 

belum menggunakan LKS pada proses pembelajaran, siswa hanya menggunakan 

sumber belajar berupa buku cetak.  Berdasarkan kemenarikan LKS, sebanyak 

83% siswa menganggap LKS yang digunakan tidak menarik karena hanya berisi 
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rangkuman dan soal-soal, tidak berwarna, dan tidak berisi gambar.  Selain itu, 

43%  siswa mengalami kesulitan dalam memahami pertanyaan yang digunakan 

dalam LKS karena pertanyaan-pertanyaan yang ada terlalu berbelit-belit. 

 

Berdasarkan permasalahan serta pernyataan yang telah diungkap, maka perlu di-

lakukan penelitian yang berjudul ”Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis 

Perubahan Konseptual pada Materi Titrasi Asam Basa”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

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

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana karakteristik LKS berbasis perubahan konseptual pada titrasi 

asam basa yang dikembangkan? 

2. Bagaimana tanggapan guru terhadap LKS berbasis perubahan konseptual 

pada materi titrasi asam basa yang dikembangkan? 

3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap LKS berbasis perubahan konseptual 

pada materi titrasi asam basa yang dikembangkan? 

4. Apa sajakah kendala-kendala yang ditemui dalam penyusunan LKS berbasis 

perubahan konseptual pada materi titrasi asam basa yang dikembangkan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan karakteristik LKS yaitu aspek kesesuaian isi, konstruksi dan 

keterbacaan LKS berbasis model perubahan konseptual pada materi titrasi 

asam basa yang dikembangkan. 
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2. Mendeskripsikan tanggapan guru terhadap LKS berbasis perubahan 

konseptual pada materi titrasi asam basa yang dikembangkan. 

3. Mendeskripsikan tanggapan siswa terhadap LKS berbasis perubahan 

konseptual pada materi titrasi asam basa yang dikembangkan. 

4. Mendeskripsikan kendala-kendala yang ditemui dalam penyusunan LKS 

berbasis perubahan konseptual pada materi titrasi asam basa yang 

dikembangkan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi pihak 

yang bersangkutan, yaitu: 

1. LKS berbasis perubahan konseptual diharapkan dapat menambah media 

pembelajaran baru yang dapat menghindari terjadinya miskonsepsi. 

2. Dengan adanya pengembangan LKS berbasis perubahan konseptual pada 

materi titrasi asam basa ini diharapkan dapat menambah pemahaman guru 

tentang model perubahan konseptual sehingga guru dapat merancang LKS 

berbasis perubahan konseptual pada materi kimia lainnya yang diharapkan 

dapat meminimalisir terjadinya miskonsepsi. 

3. Menjadi informasi dan sumbangan pemikiran bagi sekolah dalam upaya 

meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan terutama dalam pembelajaran 

kimia. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah : 

1. Pengembangan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan 

sesuatu yang didasarkan kepada pengalaman, prinsip yang telah teruji, peng-

amatan yang seksama dan percobaan yang terkendali, dimana dalam hal ini 

yang di kembangkan adalah salah satu media pembelajaran berupa lembar 

kerja siswa (LKS) (Ruseffendi, 1994).  

2. LKS adalah salah satu bentuk program yang berlandaskan atas tugas yang 

harus diselesaikan dan berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan pengetahuan 

dan keterampilan sehingga mampu mempercepat tumbuhnya minat siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran (Sriyono, 1992).  LKS yang dikem-

bangkan adalah LKS yang berbasis model perubahan konseptual. 

3. Model conceptual change atau model perubahan konseptual menurut Davis, 

2001 (Sari dan Nasrudin, 2015) model merupakan pembelajaran yang meng-

ubah konsepsi yang sudah ada yaitu, keyakinan, ide, atau cara berpikir. 

4. Model pembelajaran perubahan konseptual menurut Davis, 2001 (Sari dan 

Nasrudin, 2015) memiliki empat langkah.  Langkah yang pertama yaitu 

mengungkapkan konsepsi siswa, langkah yang kedua membahas dan meng-

evaluasi konsep, langkah yang ketiga menciptakan konflik konseptual ter-

hadap konsepsi siswa, dan langkah yang keempat keempat mendorong dan 

membantu restrukturisasi konseptual. 

5. LKS berbasis perubahan konseptual yang dikembangkan mencakup materi 

titrasi asam basa. 
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6. Kevalidan LKS berbasis perubahan konseptual hasil pengembangan diukur 

ber-dasarkan hasil validasi ahli.  Suatu produk dikatakan valid apabila meme-

nuhi validasi isi dan validasi konstruk (Sunyono, 2015).  Pengembangan di-

katakan valid jika hasil validasi ahli minimal berkriteria tinggi (Arikunto, 

2010).  



 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Media Pembelajaran 

 

Secara harfiah media berarti perantara atau pengantar.  Kata “media” berasal dari 

bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata “medium” (Sadiman dkk., 

2011).  Gagne memberikan pernyataan bahwa media adalah berbagai jenis kom-

ponen yang dapat merangsang siswa untuk belajar.Pernyataan tersebut juga di-

dukung oleh pendapat Briggs(Sadiman dkk., 2011) yang menyatakan bahwa 

media merupakan segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang 

siswa untuk belajar.  Adapun contoh-contoh media antara lain buku, film, kaset, 

film bingkai, dan lain-lain. 

 

Adapun kegunaan media dalam proses pembelajaran sebagai berikut: 

1. penyajian pesan harus diperjelas agar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam 

bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka). 

2. mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti: (a) objek yang 

terlalu besar bisa digantikan dengan realita, gambar, film, atau model; (b) objek 

yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film, atau gambar; (c) gerak yang 

terlalu lambat atau terlalu cepat, dapat dibantu dengan timelapse atau high-

speed photoghraphy; (d) kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa 

ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, film bingkai, foto maupun secara 
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verbal; (e) objek yang terlalu kompleks (misalnya mesin-mesin) dapat disaji-

kan dengan model, diagram, dan lain-lain; serta (f) konsep yang terlalu luas 

(gunung berapi, gempa bumi, iklim, dan lain-lain) dapat divisualkan dalam 

bentuk film, film bingkai, gambar, dan lain-lain. 

3. penggunaan media secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif 

siswa.  Dalam hal ini media berguna untuk: (a) menimbulkan gairah belajar; 

(b) memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan 

lingkungan dan kenyataan; c. memungkinkan siswa belajar sendiri-sendiri 

menurut kemampuan dan minatnya.  

4. dengan sifat yang unik pada tiap siswa, ditambah lagi dengan lingkungan dan 

pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan di-

tentukan sama untuk setiap siswa, maka guru banyak mengalami kesulitan 

bilamana semuanya itu harus diatasi sendiri.  Hal ini akan lebih sulit bila latar 

belakang lingkungan guru dengan siswa juga berbeda. Masalah ini dapat di-

atasi dengan media pendidikan, yaitu dengan kemampuannya dalam:a. mem-

berikan perangsang yang sama; b. mempersamakan pengalaman; c.me-

nimbulkan persepsi yang sama (Sadiman dkk., 2011). 

 

Arsyad (2011) mengatakan bahwa fungsi dari media pembelajaran itu sendiri 

adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan 

lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru.  Gerlach & Ely (Arsyad, 

2011) mengungkapkan ciri media yang baik digunakan dan apa-apa saja yang 

memungkinkan dilakukan oleh media yang tidak mampu guru lakukan  

1. ciri fiksatif (fixative property) 

2. ciri manipulatif (manipulative property) 
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3. ciri distributif (distributive property) 

 

Media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi ter-

gantung dari sudut mana melihatnya.  Berikut ini Sanjaya (2008) meng-

klasifikasikan media dari beberapa sudut pandang: 

1. dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi kedalam: 

a. media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau hanya me-

miliki unsur suara, seperti radio dan rekaman suara. 

b. media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung 

unsur suara, seperti radio dan rekaman suara.  Yang termasuk kedalam 

media ini adalah film slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai 

bentuk bahan yang dicetak seperti media grafik. 

c. media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara 

juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, 

berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media 

ini dianggab lebih baik dan lebih menarik, sebabmengandung unsur dua 

jenis media pertama dan media yang kedua. 

2. dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi kedalam : 

a. media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan 

televisi. 

b. media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu, 

seperti film slide, film, video, dan lain sebagainya. 

3. dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, media dapat dibagi kedalam: 

 media yang diproyeksikan, seperti film, slide, film strip, transparansi, dan lain 

sebagainya. 
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Ada prinsip-prinsip dalam pemilihan media agar sesuai dengan kebutuhan. 

Menurut Sudirman (2009) beberapa prinsip pemilihan media pengajaran dibagi 

kedalam tiga kategori sebagai berikut: 

1. tujuan pemilihan 

 Memilih media yang akan digunakan harus berdasarkan maksut dan tujuan pe-

milihan yang jelas, apakah pemilihan media itu untuk pembelajaran (siswa 

belajar), untuk informasi yang bersifat umum, ataukah untuk sekedar hiburan 

saja mengisi waktu kosong. Lebih spesifik lagi, apakah untuk pengajaran 

kelompok atau pengajaran individual. Tujuan pemilihan ini berkaitan dengan 

kemampuan berbagai media. 

2. karakteristik media pengajaran 

 Memahami karakteristik berbagai media pengajaran merupakan kemampuan 

dasar yang harus dimiliki guru dalam kaitannya dengan keterampilan pemilih-

an media pengajaran.  Apabila kurang memahami karakteristik berbagai media 

tersebut, guru akan dihadapkan kepada kesulitan dan kecenderung bersikap 

spekulatif. 

3. alternatif pilihan 

 Memilih pada hakikatnya adalah proses membuat keputusan dari berbagai 

alternatif pilihan. Guru bisa menentukan pilihan media mana yang akan di-

gunakan apabila terdapat beberapa media pengajaran itu hanya ada satu, maka 

guru tidak bisa memilih, tetapi menggunakan apa adanya. 

 

 

 

B. Lembar Kerja Siswa 

 

Menurut Sriyono (1992), Lembar Kerja Siswaadalah salah satu bentuk program 

yang berlandaskan atas tugas yang harus diselesaikan dan berfungsi sebagai alat 

untuk mengalihkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu mempercepat 

tumbuhnya minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.  

 

Penggunaan media LKS ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam proses 

pembelajaran, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Arsyad (2005) antara lain 

yaitu : 

1. memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga proses belajar semakin 

lancar dan dapat meningkatkan hasil belajar. 
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2. meningkatkan motivasi siswa dengan mengarahkan perhatian siswa, sehingga 

memungkinkan siswa belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

3. penggunaan media dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. 

4. siswa akan mendapatkan pengalaman yang sama mengenai suatu peristiwa dan 

memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan lingkungan sekitar. 

 

Menurut Sriyono (1992) LKS dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu : 

1. LKS fakta adalah LKS yang sifatnya hanya mengarahkan siswa untuk mencari 

fakta atau hal-hal yang berhubungan dengan bahan yang akan diajarkan (fakta 

atau informasi). 

2. LKS pengkajian adalah LKS yang berisi penggalian pengertian tentang bahan 

kearah pemahaman, dapat berupa tugas, baik untuk bereksperimen maupun 

untuk mengamati. 

3. LKS pemantapan/kesimpulan adalah LKS yang sifatnya untuk memantapkan 

materi pelajaran yang telah dikaji dalam diskusi kelas dimana kebenaran atau 

kesimpulannya telah ditemukan dan diterima oleh semua peserta diskusi, dapat 

berupa tugas untuk mengarang, merangkum, membuat paper menyusun bagan 

yang dikerjakan secara individual. 

 

Menurut Suyanto, Paidi, & Wilujeng(2011) fungsi LKS yaitu sebagai berikut: 

1. sebagai panduan siswa di dalam melakukan kegiatan belajar. 

2. sebagai lembar pengamatan, di mana LKS menyediakan dan memandu siswa 

menuliskan data hasil pengamatan. 

3. sebagai lembar diskusi, di mana LKS berisi sejumlah pertanyaan yang 

menuntun siswa melakukan diskusi dalam rangka konseptualisasi. 

4. sebagai lembar penemuan (discovery), di mana siswa mengekspresikan 

temuannya berupa hal-hal baru yang belum pernah ia kenal sebelumnya. 

5. sebagai wahana untuk melatih siswa berfikir lebih kritis dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

6. meningkatkan minat siswa untuk belajar jika kegiatan belajar yang dipandu 

melalui LKS lebih sistematis, berwarna serta bergambar serta menarik 

perhatian siswa. 
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Dalam mengembangkan suatu LKS, terdapat beberapa komponen yang harus di-

perhatikan dan dilengkapi agar LKS yang dihasilkan bisa menjadi media belajar 

yang dapat membantu siswa memahami materi. Suyanto, Paidi, & Wilujeng(2011) 

mengungkapkan bahwa ada beberapa komponen yang wajib dipenuhi pada 

pengembangan LKS, antara lain: 

1. nomor LKS, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah guru mengenal dan 

menggunakannya. Misalnya untuk kelas VIII, KD, 1 dan kegiatan 1, nomor 

LKSnya adalah LKS VIII.1.1. Dengan nomor tersebut guru langsung tahu 

kelas, KD, dan kegiatannya. 

2. judul kegiatan, berisi topik kegiatan sesuai dengan KD, seperti Partikel Materi. 

3. tujuan, adalah tujuan belajar sesuai dengan KD. 

4. alat dan bahan, jika kegiatan belajar memerlukan alat dan bahan, maka ditulis-

kan alat dan bahan yang diperlukan. 

5. prosedur kerja, berisi petunjuk kerja untuk siswa yang berfungsi mempermu-

dah siswa melakukan kegiatan belajar. 

6. tabel data, berisi tabel di mana siswa dapat mencatat hasil pengamatan atau 

pengukuran. Untuk kegiatan yang tidak memerlukan data, maka bisa diganti 

dengan kotak kosong di mana siswa dapat menulis, menggambar, atau 

berhitung. 

7. bahan diskusi, berisi pertanyaan-pertanyaan yang menuntun siswa melakukan 

analisis data dan melakukan konseptualisasi. 

 

C. Miskonsepsi dalam Materi Titrasi Asam Basa 

 

Salah satu materi yang sulit dipahami adalah materi titrasi asam basa. Materi 

titrasi asam basa merupakan materi yang sulit bagi kebanyakan siswa karena 

cenderung bersifat abstrak. Menurut Sheppard (2006), siswa menggambarkan 

proses netralisasi sebagai pencampuran fisika dari asam dan basa yang tidak 

menghasil-kan produk dan tidak memiliki persamaan reaksi. Beberapa siswa 

menjelaskan kurva titrasi pada waktu sebelum titik ekuivalen, pada titik ekui-

valen, dan setelah titik ekuivalen merupakan sifat yang mendasar untuk interaksi 

antara asam dan basa yang tidak bereaksinya spesi-spesi kimia. 
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Berbagai macam cara dapat digunakan untuk mengidentifikasi miskonsepsi pada 

siswa diantaranya ialah menggunakan peta konsep, tes pilihan ganda dengan di-

sertai alasan terbuka, tes esai tertulis, wawancara diagnosis, diskusi dalam kelas 

hingga praktikum tanya jawab (Suparno, 2013).Terdapat satu teknik lagi yang 

dapat digunakan untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa yaitu menggunakan 

metode Certainty of Response Index (CRI). Metode ini digunakan untuk meng-

identifikasi terjadinya miskonsepsi sekaligus dapat membedakannya dengan tidak 

tahu konsep dan paham konsep. Metode ini merupakan alat yang digunakan untuk 

mengukur tingkat keyakinan/kepastian responden dalam menjawab setiap 

soal/pertanyaan yang diberikan (Hasan, Bagayoko, & Kelley, 1999). CRI biasa-

nya didasarkan pada suatu skala dan diberikan bersamaan dengan setiap jawaban 

suatu soal. 

 

Terdapat beberapa penelitian yang telah menganalisis kesulitan pemahaman siswa 

SMA terhadap materititrasi asam basa.Marzuki dan Astuti (2017) melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Kesulitan Pemahaman Konsep PadaMateri 

Titrasi Asam Basa Siswa SMA”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

dengan data hasil penelitian diperoleh dari hasil tes siswa. Instrumen yang 

digunakan yaitu tes uraian, wawancara dan dokumentasi tentang materi titrasi 

asam basa. Penelitian ini dilakukan di SMA Percontohan UPI  dengan subjek 

sebanyak 30 orang siswa SMA Kelas XII IPA yang telah mempelajari materi 

titrasi asam basa. Kesulitan pemahaman konsep yang dialami oleh siswa yaitu 

siswa kesulitan dalam menjelaskan pemilihan indikator sebanyak 53,33%, siswa 

kesulitan dalam menuliskan persamaan dan menyetarakan persamaan reaksi asam 

sulfat dan natrium hidroksida sebanyak 56,65%, siswa kesulitan dalam 
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menentukan konsentrasi asam yang bervalensi dua sebanyak 70,00%  dan 10,00% 

kesalahan siswa dalam menentukan konsentrasi asam dan basa bervalensi satu. 

Siswa kesulitan dalam 86,66% siswa tidak dapat menentukan jenis titrasi ber-

dasarkan kurva dan siswa kesulitan dalam menentukan jenis zat pada setiap 

daerahsebesar 80,00%. Faktor penyebab kesulitan pemahaman konsep yang 

dialami siswa disebabkan oleh cara mengajar guru dan siswa itu sendiri. 

 

D. Model Perubahan Konseptual 

 

Ruseffendi(2006) berpendapat pendekatan adalah suatu cara yang ditempuh oleh 

guru atau siswa dalam pencapaian tujuan pengajaran dilihat dari sudut bagaimana 

proses pengajaran atau materi pengajaran itu umum atau khusus dikelola. Dalam 

mencapai kemampuan yang harus dimiliki siswa, ada beberapa pendekatan yang 

dapat diterapkan guru dalampembelajaran kimia, salah satunya yaitu pendekatan 

konstrukstivisme.  Pendekatan konstruktivisme menurut Greeno & Goldman 

(1998) menekankan kepada siswauntuk menyelesaikan masalah menggunakan 

pengetahuan yang sudah dimiliki.  Pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan 

pembelajaran dimana pengetahuan baru tidak diberikan dalam bentuk jadi (final), 

tetapi pelajar membentuk pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan 

lingkungannya dalam proes asimilasi dan akomodasi. 

 

Model perubahan konseptual mengkonstruksi pengetahuan baru siswa dengan 

memodifikasi konsep yang telah ada pada siswa. Model perubahan konseptual 

mengisyaratkan dua fase sebelum akhirnya pengetahuan dapat dikonstruksi secara 

benar, yaitu fase asimilasi dan akomodasi. Bila pengetahuan baru yang datang 

sesuai dengan pengetahuan awal siswa, maka pengetahuan awal tersebut 
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dikembangkan melalui asimilasi. Melalui asimilasi siswa menggunakan konsep 

yang telah mereka miliki untuk berhadapan dengan konsep baru. Apabila 

pengetahuan baru yang datang bertentangan dengan pengetahuan awalnya, maka 

siswa mengubah konsepnya melalui akomodasi. Proses akomodasi tersebut 

merupakan fenomena perubahan konseptual (Setyowati, 2011). 

 

Menurut Davis, 2001 (Sari dan Nasrudin, 2015) model perubahan konseptual 

terdiri dari empat langkah pembelajaran, yaitu : 

Langkah yang pertama mengungkapkan konsepsi siswa yang bertujuan 

untuk membantu guru mengetahui konsepsi siswa serta membantu siswa 

mengenali dan memperjelas ide-ide dan pemahaman yang dimiliki.Lang-kah 

yang kedua membahas dan mengevaluasi konsep yang bertujuan agar siswa 

dapat mengklarifikasi dan merevisi konsepsi yang dimiliki. Langkah yang 

ketiga menciptakan konflik konseptual terhadap konsepsi siswa yang 

bertujuan agar siswa lebih terbuka pada perubahan konsepsi berikutnya. 

Langkah yang keempat mendorong dan membantu restrukturisasi konsep-

tual yang bertujuan membantu siswa agar mampu merefleksi pengetahuan-

nya dan melihat perbedaan antara konsepsinya dengan konsep ilmiah 

sehingga dapat terjadi perubahan atas konsepsi yang dimiliki oleh siswa 

menjadi konsep yang ilmiah. 

 

Inti pembelajaran dalam perspektif konstruktivisme melibatkan proses perubahan 

konseptual, terutama bila terjadi alternative conception. Bila mengacu pada 

pandangan konstruktivisme psikologi personal, terdapat tiga proses kunci yang 

dilakukan individu dalam membangun pengetahuan yaitu, asimilasi, 

akomodasi, dan ekuilibrium (Piaget, 1988). 

 

E. Analisis Konsep 

 

Menurut pendapat Herron dkk. (Fadiawati, 2011) belum ada definisi tentang 

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

dengan ide.Markle dan Tieman dalam Fadiawati (2011) mendefinisikan konsep 

file:///C:\Users\toshiba\Desktop\TPm\Sems%20I\Orientasi%20baru%20dalam%20pembelajaran\Psikologi%20Pembelajaran%20-%20Change%20Conceptual%20Model%20%20-%20Copy.doc%23_ftn2
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sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh ada. Mungkin tidak ada satu pun definisi 

yang dapat mengungkapkan arti dari konsep tersebut. Untuk dapat mendefinisikan 

konsep, maka diperlukan suatu analisis konsep yang dapat menghubungkan antara 

satu konsep dengan konsep yang lainnya. Herron dkk. (Fadiawati, 2011) menje-

laskan bahwa analisis konsep adalah suatu prosedur yang dikembangkan untuk 

menolong guru dalam merencanakan urutan-urutan pengajaran bagi pencapaian 

konsep. Analisis konsep dilakukan melalui tujuh langkah, yaitu menentukan nama 

atau label konsep, definisi konsep, jenis konsep, atribut kritis, atribut variabel, 

posisi konsep, contoh, dan non contoh.Dengan demikian dalam analisis konsep, 

perlu diidentifikasi karakteristik konsep yang meliputi:  

 

1. Label konsep 

Label konsep adalah nama konsep atau sub konsep yang dianalisis. Contoh 

label konsep ; unsur, senyawa, atom, larutan, dan lain-lain. 

2. Definisi konsep  

Label konsep didefinisikan sesuai dengan tingkat pencapaian konsep yang 

diharapkan dari siswa. Untuk suatu label konsep yang sama, konsep dapat 

didefinisikan berbeda sesuai dengan tingkat pencapaian konsep yang di-

harapkan dikuasai siswa dan tingkat perkembangan kognitif siswa. 

3. Atribut kritis dan atribut variabel 

Atribut kritis merupakan ciri-ciri utama konsep yang merupakan penjabaran 

definisi konsep, sedangkan atribut variabel menunjukan ciri-ciri konsep yang 

nilainya dapat berubah, namun besaran dan satuannya tetap. 
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4. Hirarki konsep 

Hirarki konsep menyatakan hubungan suatu konsep dengan konsep lain 

berdasarkan tingkatannya, yaitu :  

a. konsep superordinat (konsep yang tingkatannya lebih tinggi)  

b. konsep ordinat (konsep yang setara)  

c. konsep subordinat (konsep yang tingkatannya lebih rendah). 

d. Hirarki konsep dapat direpresentasikan dalam bentuk peta konsep dan 

digunakan untuk menentukan urutan pembelajaran konsep. 

5. Jenis konsep.  

Umumnya jenis konsep dikelompokkan menjadi dua, yaitu konsep konkrit 

dan konsep abstrak. Namun dalam ilmu kimia, terdapat banyak konsep yang 

sukar dikelompokkan dengan jelas ke dalam konsep konkrit ataupun abstrak. 

 

Menurut Herron (1977) konsep-konsep kimia dapat dikelompokkan berdasarkan 

atribut-atribut konsep menjadi 6 kelompok sebagai berikut: 

1. Konsep konkrit, yaitu konsep yang contohnya dapat dilihat, misalnya gelas 

kimia, tabung reaksi, spektrum.  

2. Konsep abstrak, yaitu konsep yang contohnya tak dapat dilihat, misalnya, 

atom, molekul, inti atom, ion, proton, neutron.  

3. Konsep abstrak dengan atribut konsep yang abstrak tetapi contohnya dapat 

dilihat, misalnya, unsur, senyawa, elektrolit.  

4. Konsep yang berdasarkan suatu prinsip, misalnya, konsep mol, campuran, 

larutan, titrasi asam basa, beda potensial.  
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5. Konsep yang melibatkan penggambaran simbol, mislanya, lambang unsur, 

rumus kimia, persamaan reaksi.   

6. Konsep yang menyatakan suatu sifat, misalnya, elektropositif, elektronegatif, 

eksplosif,  dan konsep-konsep yang menunjukkan atribut ukuran meliputi ton, 

kg, g (ukuran massa), M, m, pH (ukuran konsentrasi), C, ses (ukuran muatan 

listrik).  

 

Adapun analisis konsep pada materi titrasi asam basa disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Analisis konsep titrasi asam basa 

 

Label 

Konsep 
Definisi Konsep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Posisi Konsep 

Contoh Non Contoh 
Kritis Variabel 

Super 

Ordinat 
Koordinat Subordinat 

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

Titrasi 

asam basa 

Titrasi asam basa adalah suatu cara 

untuk menentukan konsentrasi asam 

atau basa dengan larutan asam atau 

basa yang diketahui konsentrasinya, 

dimana titrasi dihentikan ketika titik 

akhir titrasi tercapai yang ditandai 

dengan adanya perubahan warna 

indikator dan titik ekivalen  yang 

dapat ditunjukkan melalui kurva 

titrasi pada berbagai jenis titrasi asam 

basa  

 

Konsep 

berdasar

kan 

prinsip 

 Titik akhir 

titrasi 

 Kurva 

titrasi 

 Titik 

ekivalen 

 Perubahan 

warna 

indikator 

 Konsentrasi 

 Larutan 

asam 

 Larutan 

basa 

 Asam 

Basa 

-  Titrasi 

Asam 

Basa 

 Titrasi antara 

HCl dengan 

NaOH  

 Titrasi HCl 

dan H2SO4 

Titrasi 

asam kuat 

dengan 

basa kuat 

Titrasi asam kuat basa kuat adalah 

suatu cara untuk menentukan 

konsentrasi  titran yaitu larutan asam 

kuat atau basa kuat dengan pentiter 

berupa larutan basa kuat atau asam 

kuat yang telah diketahui 

konsentrasinya, dimana proses titrasi 

dihentikan ketika titik akhir titrasi 

tercapai yang ditandai dengan adanya 

perubahan warna indikator  dan titik 

ekivalen yang ditunjukkan melalui 

kurva titrasi pada pH netral.  

 

 

 

Konsep 

abstrak 

dengan 

contoh 

yang 

dapat 

dilihat 

 Titik akhir 

titrasi 

 Kurva 

titrasi 

 Titik 

ekivalen 

 Titran 

 Pentiter 

 Perubahan 

warna 

indikator 

 Konsentrasi 

 Larutan 

asam kuat 

 Larutan 

basa kuat 

 Titrasi 

asam 

basa 

 Titrasi 

asam kuat 

dengan 

basa 

lemah 

 Titrasi 

asam 

lemah 

dengan 

basa kuat 

 Konsentrasi  Titasi HCl 

dengan NaOH 

menggunakan 

indikator pp 

 Titrasi 

CH3COOH 

dengan 

NaOH 



 

2
4

 

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

Titrasi 

asam kuat 

basa 

lemah 

Titrasi asam kuat dengan basa lemah 

adalah penentuan konsentrasi titran 

yaitu larutan basa lemah dengan 

menggunakan pentiter berupa larutan 

asam kuat yang telah diketahui 

konsentrasinya, dimana titrasi 

dihentikan ketika titik akhir titrasi 

tercapai yang ditandai dengan adanya 

perubahan warna indikator  dan titik 

ekivalen yang ditunjukkan melalui 

kurva titrasi pada rentang pH asam. 

 

Konsep 

abstrak 

dengan 

contoh 

yang 

dapat 

dilihat 

 Titik akhir 

titrasi 

 Kurva 

titrasi 

 Titik 

ekivalen 

 Titran 

 Pentiter 

 Perubahan 

warna 

indikator 

 Konsentrasi 

 Larutan 

asam kuat 

 Larutan 

basa lemah 

 Titrasi 

asam 

basa 

 Titrasi 

asam kuat 

dengan 

basa kuat 

 Titrasi 

asam 

lemah 

dengan 

basa kuat 

 Konsentrasi  Titrasi HCl 

dengan NH3 

menggunakan 

indikator 

metil merah 

 Titrasi HCl 

dengan 

NaOH 

Titrasi 

asam 

lemah 

basa kuat 

Titrasi asam kuat dengan basa lemah 

adalah penentuan konsentrasi titran 

yaitu larutan asam lemah dengan 

pentiter berupa larutan basa kuat 

yang telah diketahui konsentrasinya, 

dimana titrasi dihentikan ketika titik 

akhir titrasi tercapai yang ditandai 

dengan adanya perubahan warna 

indikator  dan titik ekivalen yang 

ditunjukkan melalui kurva titrasi pada 

rentang pH basa 

 

Konsep 

abstrak 

dengan 

contoh 

yang 

dapat 

dilihat 

 Titik akhir 

titrasi 

 Kurva 

titrasi 

 Titik 

ekivalen 

 Titran 

 Pentiter 

 Perubahan 

warna 

indikator 

 Konsentrasi 

 Larutan 

asam lemah 

 Larutan 

basa kuat 

 Titrasi 

asam 

basa 

 Titrasi 

asam kuat 

dengan 

basa kuat 

 Titrasi 

asam kuat 

dengan 

basa 

lemah 

 Konsentrasi  Titrasi 

CH3COOH 

dengan NaOH 

 TitrasHCl 

dengan 

NaOH 

Titik akhir 

titrasi 

Titik akhir titrasi adalah titik di mana 

terjadi perubahan warna indikator 

sehingga proses titrasi dihentikan. 

Konsep 

abstrak 

dengan 

contoh 

konkret 

 Perubahan 

warna 

indikator 

 Proses 

titrasi 

berakhir 

 Perubahan 

warna 

indikator 

 Titrasi 

asam 

basa 

 Titik 

ekivalen 

  Terjadi 

perubahan 

warna ketika 

HCl yang telah 

ditambah 

indikator pp 

direaksikan 

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

Kurva 

titrasi 

asam-basa 

Kurva titrasi adalah grafik yang 

menyatakan perubahan pH ketika 

terjadi penambahan  larutan  yang 

digunakan untuk menitrasi dari titrasi 

asam kuat-basa kuat, asam kuat-basa 

lemah dan asam lemah-basa kuat, 

dimana titik ekivalen dapat diketahui 

dari kurva titrasi tersebut 

Konsep 

abstrak 
 Perubahan 

pH 

 Titik 

ekivalen 

 

 Perubahan 

pH 

 Pentiter  

 Titrasi 

asam 

basa 

 Kurva 

kecepatan 

reaksi 

 Kurva 

titrasi asam 

kuat-basa 

kuat 

 Kurva 

titrasi asam 

lemah-basa 

kuat 

 Kurva 

titrasi asam 

kuat-basa 

lemah 

 Kurva titrasi 

HCl dengan 

NaOH 

 Kurva 

kesetimbang

an antara 

gas N2 

dengan H2 

Kurva 

tittrasi 

asam kuat-

basa kuat 

Kurva titrasi asam kuat-basa kuat 

adalah kurva yang menujukkan 

perubahan pH ketika terjadi 

penambahan  larutan asam kuat atau 

basa kuat  dari titrasi asam kuat-basa 

kuat, dimana titik ekivalen dapat 

diketahui dari kurva titrasi tersebut 

yaitu terdapat pada pH netral di mana 

mol asam dan mol basa tepat habis 

bereaksi. 

 

Konsep 

abstrak 
 Perubahan 

pH 

 Titik 

ekivalen 

 

 

 Perubahan 

pH 

 Pentiter 

 Titrasi 

asam 

basa 

 Kurva 

titrasi asam 

lemah-basa 

kuat 

 Kurva 

titrasi asam 

kuat-basa 

lemah 

  Kurva titrasi 

HCl dengan 

NaOH 

 Kurva 

kesetimbang

an antara 

gas N2 

dengan H2 

Kurva 

titrasi 

asam kuat-

basa 

lemah 

Kurva titrasi asam kuat-basa lemah 

adalah kurva yang menujukkan 

perubahan pH ketika  terjadi 

penambahan  larutan asam kuat atau 

basa lemah dari titrasi asam kuat-basa 

lemah, dimana titik akivalen dapat 

diketahui dari kurva titrasi tersebut 

yaitu  terdapat pada rentang pH asam 

di mana mol asam dan mol basa tepat 

habis bereaksi. 

Konsep 

abstrak 
 Perubahan 

pH 

 Titik 

ekivalen 

 Perubahan 

pH 

 Pentiter 

 Titrasi 

asam 

basa 

 Kurva 

titrasi asam 

kuat-basa 

kuat 

 Kurva 

titrasi asam 

lemah-basa 

kuat 

  Kurvaitrasi 

HCl dengan 

NH3 

 Kurva titrasi 

HCl dengan 

NaOH 

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

Kurva  

titrasi 

asam 

lemah-

basa kuat 

Kurva titrasi asam lemah-basa lemah 

adalah kurva yang menujukkan 

perubahan pH ketika terjadi 

penambahan larutan asam lemah atau 

basa kuat dari titirasi asam lemah-

basa kuat, dimana titik ekivalen dapat 

diketahui dari kurva titrasi tersebut 

yaitu terdapat pada rentang pH basa 

di mana mol asam dan mol basa tepat 

habis bereaksi.  

Konsep 

abstrak 
 Perubahan 

pH 

 Titik 

ekivalen 

 Perubahan 

pH 

 Pentiter 

 Titrasi 

asam 

basa 

 Kurva 

titrasi asam 

kuat-basa 

kuat 

 Kurva 

titrasi asam 

kuat-basa 

lemah 

  Kurva titrasi 

CH3COOH 

dengan 

NaOH 

 Kurvaitrasi 

HCl 

dengan 

NH3 

Titik 

ekivalen 

Titik ekivalen adalah titik di mana 

jumlah mol asam sama dengan 

jumlah mol basa yang ditunjukkan 

melalui garis yang terdapat pada 

kurva titrasi asam basa. Titik ekivalen 

dapat terletak dalam rentang pH 

asam, netral atau basa dilihat dari 

kekuatan asam basa 

Konsep 

abstrak 
 Garis pada 

kurva 

 Jumlah mol 

asam 

 Jumlah mol 

basa 

 Jumlah mol 

asam 

 Jumlah mol 

basa 

 Kurva 

titrasi 

asam basa 

   Titik ekivalen 

pada rentang 

pH netral 

ketika titrasi 

asam kuat 

basa kuat 

 

Titran Titran adalah larutan asam atau basa 

yang akan diketahui konsentrasinya. 

Konsep 

Konkret 
 Konsentrasi 

 Larutan 

asam 

 Larutan 

basa 

 Konsentrasi     Larutan 

NaOH 

 Larutan NH3 

 

Pentiter Pentiter adalah larutan asam atau 

basa yang sudah diketahui 

konsentrasinya. 

Konsep 

Konkret 
 Konsentrasi 

 Larutan 

asam 

 Larutan 

basa 

 Konsentrasi     Larutan HCl 

 Larutan 

CH3COOH 

 

Indikator 

Asam 

Basa 

Indikator asam basa adalah zat-zat 

warna yang dapat memperlihatkan 

warna berbeda dalam larutan yang 

bersifat asam atau bersifat basa.  

Konsep 

konkret 
 Larutan 

asam 

 Larutan 

basa 

 Jenis 

indikator 

asam basa 

    Metil jingga 

 Bromtimol 

biru 

 Indikator pp 

 Bunga 

sepatu 

 Kunyit 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode 

 

Metode penelitian yang digunakan pada pengembangan LKS ini adalah penelitian 

dan pengembangan atau Research and Development (R&D).  Sukmadinata (2015) 

menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan atau Research and Development 

(R&D) merupakan metode atau pendekatan penelitian untuk menghasilkan produk 

baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. 

  

Menurut Borg dan Gall (Sukmadinata, 2015), ada sepuluh langkah dalam pelaksa-

naan strategi penelitian dan pengembangan, yaitu : 

1. penelitian dan pengumpulan informasi (research and information collecting) 

yang meliputi analisis kebutuhan, studi literatur, studi lapangan, dan 

pertimbangan dari segi nilai,  

2. perencanaan (planning) dengan menyusun rencana penelitian yang meliputi 

kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan 

yang hendak dicapai, desain penelitian, dan kemungkinan pengujian dalam 

lingkup yang terbatas,  

3. pengembangan draf produk (develop preliminary from of product) meliputi 

pengembangan bahan pembelajaran, proses pembelajaran, dan instrumen 

evaluasi, 
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4. uji coba lapangan awal (preminary field testing), melakukan uji coba 

lapangan pada 1 sampai 3 sekolah dengan 6 sampai 12 subjek uji coba (guru) 

dan selama uji coba diadakan pengamatan, wawancara, dan peng-edaran 

angket,  

5. merevisi hasil uji coba (main product revision) dengan memperbaiki atau 

menyempurna-kan hasil uji coba,  

6. uji coba lapangan (main field testing) dengan melakukan uji coba secara lebih 

luas pada 5 sampai 15 sekolah dengan 30 sampai 100 orang subjek uji coba,  

7. penyempurnaan produk hasil uji lapangan (operational product revision) 

dengan menyempurnakan produk hasil uji lapangan,  

8. uji pelaksanaan lapangan (operational field testing), pengujian dilakukan 

melalui pengisian angket, wawancara, dan observasi terhadap 10 sampai 30 

sekolah melibatkan 40 sampai 200 subjek,  

9. penyempurnaan produk akhir (final productrevision), penyempurnaan di-

dasarkan masukan dari uji pelaksanaan lapangan, 

10. diseminasi dan implementasi (dissemination and implementation) dengan 

melaporkan hasilnya dalam pertemuan profesional dan dalam jurnal.  Pada 

penelitian ini hanya dilakukan sampai tahap revisi hasil uji coba lapangan 

(product revision). 

 

Namun pada penelitian ini, langkah-langkah penelitian dan pengembangan hanya 

dilaksanakan sampai tahap revisi hasil uji coba (main product revision). Hal ini 

disebabkan oleh keterbatasan waktu dan keahlian peneliti untuk melakukan tahap-

tahap selanjutnya. 

 



29 

 

 

B. Sumber Data 

 

Sumber data pada penelitian ini adalah siswa SMA Jurusan IPA dan guru mata 

pelajaran kimia SMA.  Pada tahap studi lapangan dilakukan penyebaran angket 

dan wawancara dengan 6 guru kimia kelas XI dan 30 siswa SMA kelas XI IPA 

dari 3 SMA yang berada di Bandarlampung, yaitu SMAN 3 Bandarlampung, 

SMAN 14 Bandarlampung, dan SMA Al-Azhar 3 Bandarlampung.  Pada uji coba 

lapangan awal, data diperoleh dari angket yang diisi oleh guru dan siswa di 

beberapa sekolah di Bandarlampung. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket (kuisioner).  Pada 

penelitian ini, pengumpulan informasi dilakukan pada tahap studi lapangan dan 

pada tahap uji coba lapangan awal.  Pada tahap studi lapangan, dilakukan 

pengisian angket dan wawancara terhadap guru kimia dan siswa kelas XI IPA di 2 

SMA Negeri dan 1 SMA Swasta di Bandarlampung.  Pada uji coba lapangan 

awal, dilakukan dengan penyebaran angket beserta produk LKS kepada guru-guru 

kimia dan siswa IPA untuk mengetahui tanggapan guru dan tanggapan siswa 

terhadap LKS berbasis perubahan konseptual yang telah dikembangkan 

 

D. Instrumen Penelitian 

 

1. Instrumen pada studi lapangan 

 

Instrumen yang digunakan pada studi lapangan berupa lembar angket guru dan 

lembar angket siswa adalah sebagai berikut : 
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a. angket guru 

Lembar angket untuk guru digunakan untuk mengetahui wawasan guru 

mengenai: (1) perubahan konseptual, (2) penggunaan LKS yang seperti apa 

yang digunakan pada pembelajaran materi titrasi asam basa, (3) apakah LKS 

yang digunakan dibuat sendiri oleh guru atau dari penerbit, (4) dan apakah 

LKS yang digunakan membangun konsep atau tidak. 

b. angket siswa 

Lembar angket analisis kebutuhan siswa digunakan untuk memberikan 

tanggapan siswa terhadap penggunaan LKS pada pembelajaran materi titrasi 

asam basa dari segi kemenarikan dan keterbacaannya. 

 

2. Instrumen pada validasi ahli 

 

Instrumen yang digunakan pada validasi ahli meliputi instrumen validasi 

kesesuaian isi, konstruksi, dan keterbacaan.  Adapun penjelasannya sebagai 

berikut : 

a. instrumen validasi kesesuaian isi 

  Kesesuaian isi digunakan untuk mengetahui kesesuaian isi LKS dengan (1) KI 

dan KD, (2) kesesuaian indikator, (3) materi, kesesuaian urutan materi dengan 

indikator, (4) dan kesesuaian isi dengan representasi kimia. 

b.  instrumen validasi aspek konstruksi 

  Instrumen validasi konstruksi digunakan untuk mengetahui kesesuaian 

konstruksi LKS hasil pengembangan dengan tahap pembelajaran yang berbasis 

perubahan konseptual. 
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c. instrumen validasi aspek keterbacaan 

  Angket validasi keterbacaan digunakan untuk mengetahui keterbacaan LKS 

pada materi titrasi asam basa berbasis perubahan konseptual dari segi ukuran 

dan jenis huruf serta penggunaan bahasa. 

 

3.  Instrumen pada studi uji coba lapangan awal 

 

Instrumen yang digunakan pada uji coba lapangan terdiri dari instrumen validasi 

kesesuaian isi, keterbacaan, dan kemenarikan.  Hasil revisi instrumen ini 

digunakan untuk validasi produk dan hasil revisi produk tersebut diujicobakan di 

pelaksanaan pembelajaran dan pemberian angket pada guru dan siswa: 

a. angket tanggapan guru 

Angket tanggapan guru berisi mengenai aspek kesesuaian isi, keterbacaan, dan 

konstruksi.  Pada segi kesesuaian isi terdiri atas kesesuaian isi LKS dengan KI 

dan KD, kesesuaian indikator, materi, kesesuaian urutan materi dengan 

indikator, dan kesesuaian isi.  Pada segi keterbacaan terdiri atas keterbacaan 

LKS pada materi titrasi asam basa berbasis perubahan konseptual dari segi 

ukuran dan jenis huruf serta penggunaan bahasa.  Pada segi konstruksi terdiri 

atas kesesuaian dari LKS yang dikembangkan dengan konstruksi. 

b. angket tanggapan siswa 

Angket tanggapan siswa berisi mengenai aspek keterbacaan dan kemenarikan 

desain LKS. Pada segi keterbacaan terdiri atas keterbacaan LKS pada materi 

titrasi asam basa berbasis perubahan konseptual dari segi ukuran dan jenis 

hurufserta penggunaan bahasa.  Pada segi kemenarikan terdiri atas ke-

menarikan desain LKS pada materi titrasi asam basa berbasis perubahan 
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konseptual hasil pengembangan dari segi pewarnaan, tata letak gambar dengan 

tulisan, dan perwajahan LKS. 

 

E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

Alur penelitian dan pengembangan LKS berbasis perubahan konseptual pada 

materi titrasi asam basa ditunjukkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1.  Alur penelitian pengembangan LKS pada materi titrasi asam 
basa berbasis perubahan konseptual (Sukmadinata, 2015). 
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Berdasarkan alur penelitian diatas, dapat dijelaskan langkah-langkah pada 

penelitian ini sebagai berikut. 

 

1. Penelitian dan pengumpulan informasi 

 

Tujuan dari penelitian dan pengumpulan data adalah untuk menghimpun data 

tentang kondisi yang ada sebagai bahan acuan untuk produk yang dikembangkan.  

Tahap penelitian dan pengumpulan data terdiri atas studi literatur dan studi 

lapangan. 

a. studi literatur 

Studi literatur dilakukan dengan cara analisis terhadap asam basa yang meliputi 

KI, KD, indikator, analisis konsep, silabus, dan RPP, serta mengkaji teori me-

ngenai LKS dan produk penelitian sejenis yang berbentuk dokumen-dokumen 

hasil penelitian.  Hasil dari kajian akan menjadi acuan dalam pengembangan 

LKS berbasis perubahan konseptual pada materi titrasi asam basa. 

b. studi lapangan 

Studi lapangan bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta dilapangan mengenai 

penggunaan LKS berbasis perubahan konseptual di sekolah. Pada tahap studi 

lapangan dilakukan dengan pengisian angket dan wawancara kepada 6 guru 

kimia dan pengisian angket oleh 30 siswa kelas XI IPA dari 3 SMA di Bandar-

lampung yaitu SMA Negeri 3 Bandarlampung, SMA Negeri 14 Bandarlam-

pung, dan SMA Swasta Al-Azhar 3 Bandarlampung. 
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2. Perancangan produk 

Tahap perencanaan meliputi rancangan produk yang akan dihasilkan serta proses 

pengembangannya.  Menurut Sukmadinata (2015), rancangan produk yang akan 

dikembangkan minimal mencakup (1) tujuan dari penggunaan produk, (2) siapa 

pengguna dari produk tersebut, dan (3) deskripsi komponen-komponen produk. 

Tujuan dari penggunaan produk LKS pada materi titrasi asam basa berbasis peru-

bahan konseptual ini adalah (1) sebagai media dalam proses pembelajaran yang 

dapat membantu siswa dalam mempelajari materi titrasi asam basa, (2) membantu 

guru dalam menciptakan interaksi, khususnya interaksi antara siswa dengan sum-

ber belajar dalam pembelajaran, (3) sebagai referensi untuk pengem-bangan LKS 

yang berbasis perubahan konseptual pada materi kimia yang lain.  Pengguna pro-

duk ini ialah siswa SMA.  Hal ini disebabkan karena materi yang diambil dalam 

penelitian ini ada di SMA.   

 

Komponen-komponen pada produk ini terdiri atas tiga bagian yaitu (1) bagian 

pendahuluan yang berisi cover luar, cover dalam, kata pengantar, daftar isi, lem-

bar KI-KD, indikator pencapaian materi, serta petunjuk umum penggunaan LKS; 

(2) bagian isi, pada masing-masing LKS yang dikembangkan berisi identitas LKS 

dan sesuai dengan langkah-langkah pada model pembelajaran perubahan konsep-

tual yang meliputi mengungkapkan konsepsi, membahas dan mengevaluasi kon-

sep, menghadirkan konflik kognitif, dan restrukturisasi konseptual; (3) bagian pe-

nutup berisi daftar pustaka dan cover belakang LKS. 

 

Terdapat 1 produk yang berisi 3 LKS yang dikembangkan .  LKS pertama men-

cakup tentang materi titrasi asam kuat dengan basa kuat.  Pada tahap 
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mengungkapkan konsepsi disajikan pertanyaan-pertanyaan mengenai kekuatan 

asam basa, terdapat gambar contoh-contoh asam kuat dan basa kuat, dan persama-

an reaksi HCl dan NaOH dengan tujuan untuk mengetahui konsep awal yang telah 

dimiliki siswa mengenai asam kuat dan basa kuat.  Pada tahap membahas dan 

mengevaluasi konsep berisi arahan agar siswa menyampaikan konsep awal di 

depan kelas sehingga siswa mampu mengklarifikasi dan merevisi konsep asam 

kuat dan basa kuat.  Pada tahap menghadirkan konflik kognitif, siswa diberi waca-

na mengenai kekuatan asam basa dan titrasi asam basa.  Pada tahap ini, ini siswa 

diminta untuk menuliskan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol 

agar siswa dapat menentukan alat dan bahan serta dapat merancang sendiri prose-

dur percobaan mengenai titrasi asam kuat basa kuat.  Pada tahap ini juga siswa di-

beri arahan untuk menuliskan data hasil percobaan dan persamaan reaksi antara 

HCl dengan NaOH dengan tujuan agar siswa dapat memperoleh informasi yang 

kontradiksi tentang konsep titrasi asam basa yang berbeda dari konsep awal yang 

telah mereka ungkapkan sebelumnya.  Pada tahap restrukturisasi konseptual terda-

pat pertanyaan-pertanyaan mengenai hasil percobaan, yang membantu siswa un-

tuk merestrukturisasi konsep awal.  

 

LKS kedua mencakup tentang materi titrasi asam kuat dengan basa lemah.  Pada 

tahap mengungkapkan konsepsi disajikan pertanyaan-pertanyaan mengenai ke-

kuatan asam basa,terdapat gambar contoh-contoh asam kuat dan basa lemah, dan 

persamaan reaksi HCl dan NH4OH dengan tujuan untuk mengetahui konsep awal 

yang telah dimiliki siswa mengenai asam kuat dan basa lemah.  Pada tahap mem-

bahas dan mengevaluasi konsep berisi arahan agar siswa menyampaikan konsep 

awal mereka di depan kelas sehingga siswa mampu mengklarifikasi dan merevisi 
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konsep asam kuat dan basa lemah.  Pada tahap menghadirkan konflik kognitif, 

siswa diberi wacana mengenai kekuatan asam basa dan titrasi asam basa.  Pada 

tahap ini, ini siswa diminta untuk menuliskan variabel bebas, variabel terikat, dan 

variabel kontrol agar siswa dapat menentukan alat dan bahan serta dapat meran-

cang sendiri prosedur percobaan mengenai titrasi asam kuat basa kuat.  Pada tahap 

ini juga siswa diberi arahan untuk menuliskan data hasil percobaan dan persamaan 

reaksi antara HCl dengan NH4OH dengan tujuan agar siswa dapat memperoleh in-

formasi yang kontradiksi tentang konsep titrasi asam basa yang berbeda dari kon-

sep awal yang telah mereka ungkapkan sebelumnya.  Pada tahap restrukturisasi 

konseptual terdapat pertanyaan-pertanyaan mengenai hasil percobaan, yang mem-

bantu siswa untuk merestrukturisasi konsep awal. 

 

LKS ketiga mencakup tentang materi titrasi asam lemah dengan basa kuat.  Pada 

tahap mengungkapkan konsepsi disajikan pertanyaan-pertanyaan mengenai keku-

atan asam basa,terdapat gambar contoh-contoh asam lemah dan basa kuat, dan 

persamaan reaksi CH3COOH dan NaOH dengan tujuan untuk mengetahui konsep 

awal yang telah dimiliki siswa mengenai asam lemah dan basa kuat.  Pada tahap 

membahas dan mengevaluasi konsep berisi arahan agar siswa menyampaikan kon-

sep awal mereka di depan kelas sehingga siswa mampu mengklarifikasi dan me-

revisi konsep asam lemah dan basa kuat.  Pada tahap menghadirkan konflik kog-

nitif, siswa diberi wacana mengenai kekuatan asam basa dan titrasi asam basa.  

Pada tahap ini, ini siswa diminta untuk menuliskan variabel bebas, variabel ter-

ikat, dan variabel kontrol agar siswa dapat menentukan alat dan bahan serta dapat 

merancang sendiri prosedur percobaan mengenai titrasi asam lemah oleh basa ku-

at.  Pada tahap ini juga siswa diberi arahan untuk menuliskan data hasil percobaan 
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dan persamaan reaksi antara CH3COOH dengan NaOH dengan tujuan agar siswa 

dapat memperoleh informasi yang kontradiksi tentang konsep titrasi asam basa 

yang berbeda dari konsep awal yang telah mereka ungkapkan sebelum-nya.  Pada 

tahap restrukturisasi konseptual terdapat pertanyaan-pertanyaan mengenai hasil 

percobaan, yang membantu siswa untuk merestrukturisasi konsep awal.  

 

3. Pengembangan produk awal 

 

Pengembangan produk awal merupakan tahap berikutnya dalam penelitian ini, di-

mana produk awal berupa draf kasar LKS pada materi titrasi asam basa berbasis 

perubahan konseptual yang disusun sedemikian lengkap beserta komponen-

komponen yang terdapat pada draf tersebut. 

 

Setelah LKS pada materi titrasi asam basa berbasis perubahan konseptual dikem-

bangkan, selanjutnya produk tersebut divalidasi oleh validator yang memahami 

LKS dan materi titrasi asam basa. Aspek yang divalidasi yaitu kesesuaian isi, 

konstruksi, keterbacaan, kemenarikan diantaranya berisi pemilihan gambar deng-

an perpaduan warna yang menarik, pemilihan jenis dan ukuran huruf, me-rancang 

tabel yang sesuai dan menarik, memilih video pembelajaran yang sesuai dan mu-

dah dipahami untuk disertakan dalam proses pembelajaran, serta menyesuaikan 

tata letak bagian-bagian dari LKS. 

 

4. Uji coba lapangan awal 

 

Setelah LKS divalidasi, maka diujicobakan pada tiga guru kimia dan 10 siswa 

kelas XI di salah satu sekolah SMA di Bandarlampung.  Proses uji coba dilakukan 

dengan pemberian instrumen berupa angket dan pemberian produk awal yang 
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telah dibuat untuk mengetahui tanggapan guru terhadap kesesuaian isi, kemena-

rikan, dan keterbacaan produk pada guru, serta untuk mengetahui tanggapan siswa 

terhadap kemenarikan dan keterbacaan produk. 

 

5. Revisi hasil uji coba 

 

Tahap terakhir yang dilakukan pada penelitian ini yaitu revisi dan penyempurnaan 

LKS pada materi titrasi asam basa berbasis perubahan konseptual yang dikem-

bangkan. Tahap revisi dilakukan dengan tanggapan guru, dan tanggapan siswa 

terhadap LKS yang dikembangkan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

1. Teknik analisis data hasil angket pada studi lapangan 

Teknik analisis data hasil angket pada studi lapangan dilakukan dengan cara: 

a. mengklasifikasi data yang bertujuan untuk mengelompokkan jawaban berda-

sarkan pertanyaan angket. 

b. melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat dengan tujuan 

untuk memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban 

berdasarkan pertanyaan wawancara dan angket dan banyaknya sampel. 

c. menghitung persentase jawaban yang bertujuan untuk melihat besarnya 

persentase setiap jawaban dari pertanyaan sehingga data yang diperoleh dapat 

dianalisis sebagai temuan. Rumus yang digunakan untuk menghitung 

persentase jawaban responden setiap item adalah sebagai berikut: 

       
   

 
                  (Sudjana, 2005) 
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Keterangan : %J in = persentase pilihan jawaban-1 

       ∑ji = jumlah respon yang menjawab jawaban-i 

        N = jumlah seluruh responden 

 

2. Teknik analisis data instrumen hasil validasi ahli, tanggapan guru dan 

siswa 

Angket yang akan diolah pada penelitian ini adalah angket hasil validasi ahli, tang-

gapan guru, dan tanggapan siswa (aspek keterbacaan dan kemena-rikan) terhadap 

LKS.  Hasil validasi ahli, tanggapan guru, dan siswa dilakukan dengan cara: 

a. mengkode dan mengklasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan jawab-

an berdasarkan pernyataan angket. 

  

b. melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan untuk 

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban 

berdasarkan pernyataan angket dan banyaknya responsen (pengisi angket). 

 

c. memberi skor jawaban responden. 

Penskoran jawaban responden dalam angket dilakukan berdasarkan skala Likert 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Penskoran pada angket berdasarkan skala Likert 

No Pilihan Jawaban Skor 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Kurang Setuju (KS) 3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 

5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

d. mengolah jumlah skor jawaban responden 
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 Pengolahan jumlah skor (    ) jawaban angket adalah sebagai berikut  

1) Skor untuk pernyataan Sangat Setuju (SS) 

Skor = 5 × jumlah responden 

2) Skor untuk pernyataan Setuju (S) 

Skor = 4 × jumlah responden 

3) Skor untuk pernyataan Kurang Setuju (KS) 

Skor = 3 × jumlah responden 

4) Skor untuk pernyataan Tidak Setuju (TS) 

Skor = 2 × jumlah responden 

5) Skor untuk pernyataan Sangat Tidak Setuju (STS) 

Skor = 1 × jumlah responden 

 

e. menghitung persentase jawaban angket pada setiap pernyataan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

        
  

     
                  (Sudjana, 2005) 

Keterangan : % Xin = persentase jawaban angket-i 

     ∑S = jumlah skor jawaban 

           Smaks = skor maksimum yang diharapkan 

 

f. menghitung rata-rata persentase angket untuk mengetahui tingkat kelayakan 

dan keterbacaan pada LKS berbasis perubahan konseptual dengan rumus 

sebagai berikut: 

   ̅̅ ̅̅ ̅̅   
     

 
             (Sudjana, 2005) 

 Keterangan :    ̅̅ ̅̅ ̅̅   =  rata-rata persentase angket-i 
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      =  jumlah persentase angket-i 

    n =  jumlah butir soal 

 

g. menafsirkan presentase angket dengan menggunakan tafsiran Arikunto (2008) 

berdasarkan Tabel 3. 

 Tabel. 3.  Tafsiran presentasi angket. 

No Persentase Kriteria 

1 80,1%-100% Sangat tinggi 

2 60,1%-80% Tinggi 

3 40,1%-60% Sedang 

4 20,1%-40% Rendah 

5 0,0%-20% Sangat rendah 

 

h. menafsirkan kriteria validasi analisis persentase produk hasil validasi ahli 

menggunakan tafsiran Arikunto (2010) berdasarkan Tabel 4. 

 Tabel 4. kriteria validasi analisis presentase 

Persentase Tingkat kevalidan Keterangan 

76-100 Valid Layak/ tidak perlu direvisi 

51-75 Cukup valid Cukup layak/ revisi sebagian 

26-50 Kurang valid Kurang layak/ revisi sebagian 

< 26 Tidak valid Tidak layak/ revisi total 

 

i. menafsirkan kriteria kelayakan analisis persentase produk hasil tanggapan guru 

dan siswa dengan menggunakan tafsiran Arikunto (2010) berdasarkan Tabel 5. 

 Tabel 5. Kriteria kepraktisan dan kelayakan analisis presentase 

Persentase Tingkat kevalidan Keterangan 

76-100 Praktis Layak/ tidak perlu direvisi 

51-75 Cukup praktis Cukup layak/ revisi sebagian 

26-50 Kurang praktis Kurang layak/ revisi sebagian 

< 26 Tidak praktis Tidak layak/ revisi total 

 



 

 

 

 

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan sebagai 

berikut: 

1. Karakteristik LKS yang dikembangkan yaitu struktur LKS yang terdiri dari 

bagian pendahuluan, isi, dan penutup.  Bagian pendahuluan terdiri dari cover 

depan, kata pengantar, daftar isi, lembar KI dan KD, indikator pencapaian 

kompetensi, serta petunjuk umum penggunaan LKS.  Bagian isi LKS terdiri 

dari tahapan berupa identitas LKS, mengungkapkan konsep, membahas dan 

mengevaluasi konsep, menghadirkan konflik kognitif, dan restrukturisasi 

konsep.  Bagian penutup terdiri dari daftar pustaka dan cover belakang.  LKS 

disertai gambar-gambar dan petunjuk penggunaan LKS untuk membantu 

siswa dalam mengisi LKS. 

2. Hasil validasi ahli terhadap produk LKS yang dikembangkan mengenai aspek 

kesesuaian isi memperoleh persentase sebesar 88,43%. Pada aspek  konstruk-

si memperoleh persentase sebesar 86,04%. Pada aspek keterbacaan memper-

oleh persentase sebesar 93,60%. LKS berbasis model perubahan konseptual 
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pada materi titrasi asam basa yang dikembangkan memiliki kriteria sangat 

tinggi dan dapat dikatakan valid.  

3. Hasil tanggapan guru terhadap produk LKS yang dikembangkan mengenai 

aspek kesesuaian isi memperoleh persentase sebesar 90,29%. Pada aspek kon-

struksi memperoleh persentase sebesar 91,25% dan pada aspek keterbacaan 

memperoleh persentase sebesar 87,77%. LKS berbasis model perubahan kon-

septual pada materi titrasi asam basa yang dikembangkan memiliki kriteria 

sangat tinggi dan termasuk dalam kriteria praktis serta layak dijadikan media 

belajar. 

4. Hasil tanggapan siswa terhadap produk LKS yang dikembangkan mengenai 

aspek keterbacaan memperoleh persentase sebesar 93,11% dan pada aspek 

kemenarikan memperoleh persentase sebesar 92,36%. LKS berbasis model 

perubahan konseptual pada materi titrasi asam basa yang dikembangkan 

memiliki kriteria sangat tinggi dan termasuk dalam kriteria praktis dan layak 

dijadikan media belajar. 

5. Kendala yang terjadi selama proses pengembangan LKS berbasi perubahan 

konseptual pada materi titrasi asam basa adalah sulitnya mencari referensi 

mengenai model perubahan konseptual untuk membantu merancang produk 

LKS berbasis perubahan konseptual pada materi titrasi asam basa dan 

keterbatasan waktu penulis dalam merancang produk LKS berbasis 

perubahan konseptual pada materi titrasi asam basa. 
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B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa : 

1. LKS berbasis perubahan konseptual pada materi titrasi asam basa yang 

dikembangkan ini hanya dilakukan sampai uji coba lapangan awal sehingga 

diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menguji efektifitasnya secara luas. 

2. LKS berbasis perubahan konseptual yang dikembangkan ini hanya menampil-

kan materi titrasi asam basa, sehingga diharapkan peneliti lain untuk 

melakukan pengembangan LKS pada materi kimia yang lain. 
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