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ABSTRAK

EFEKTIVITAS LEMBAR KERJA SISWA BERBASIS DISCOVERY
LEARNING PADA MATERI LARUTAN PENYANGGA UNTUK

MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES SAINS
DITINJAU DARI SIKAP ILMIAH

Oleh

RISKO APRIANDI

Penelitian ini untuk mendeskripsikan efektivitas LKS berbasis discovery learning

materi larutan penyangga untuk meningkatkan KPS ditinjau dari sikap ilmiah.

Sampel diambil dengan teknik pusposive sampling. Analisis data menggunakan

ANOVA dua jalur dan uji t. Hasil penelitian pada materi larutan penyangga

menunjukkan: tidak terdapat interaksi antara pembelajaran menggunakan LKS

dengan sikap ilmiah terhadap KPS; pembelajaran menggunakan LKS berbasis

discovery learning efektif dalam meningkatkan KPS siswa; KPS siswa yang

memiliki sikap ilmiah tinggi dengan menggunakan LKS berbasis discovery

learning lebih tinggi daripada LKS konvensional; KPS siswa yang memiliki sikap

ilmiah rendah dengan menggunakan LKS berbasis discovery learning lebih tinggi

daripada LKS konvensional; KPS siswa yang memiliki sikap ilmiah tinggi lebih

tinggi daripada siswa yang memiliki sikap ilmiah rendah dengan menggunakan

LKS berbasis discovery learning.

Kata Kunci : larutan penyangga, KPS, LKS, discovery learning, sikap ilmiah
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas

sumber daya manusia.  Pendidikan yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam

membangun peradaban bangsa. Dalam Permendikbud No.65 Tahun 2013 tentang

standar proses pendidikan dasar dan menengah, menyatakan bahwa esensi dari ku-

rikulum 2013 mengamanatkan keseimbangan antara sikap atau perilaku, keteram-

pilan, dan pengetahuan (Tim Penyusun, 2013b). Kurikulum 2013 mengamanat-

kan proses pembelajaran tidak hanya untuk menguasai pengetahuan, tetapi juga

menguasai proses dengan menanamkan sikap ilmiah dan dapat menerapkan

pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari.

Sikap ilmiah diartikan sebagai kecenderungan, kesiapan, kesediaan seeorang un-

tuk memberikan respon/ tanggapan/ tingkah laku secara ilmu pengetahuan dan

memenuhi syarat (hukum) ilmu pengetahuan yang telah diakui kebenarannya.

Sikap ilmiah merupakan pendekatan tertentu untuk memecahkan masalah, dalam

hal ini adalah pemecahan masalah yang diberikan oleh guru atau lingkungan seki-

tar serta pembuatan keputusan dari kegiatan yang dilakukan (Damanik, 2013).

Menurut Purnama (2008), sikap ilmiah yaitu jujur, terbuka, toleran, skeptis,
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optimis, pemberani, dan kreatif. Menurut Fakhrudin (2010), sikap ilmiah adalah

salah satu bentuk kecerdasan yang dimiliki setiap individu dan mempengaruhi

hasil belajar yang diperoleh siswa. Sikap ilmiah dapat dilatih dalam proses pem-

belajaran.

Dalam proses pembelajaran, menggunakan model pembelajaran yang sesuai de-

ngan karakteristik materi pembelajaran. Model pembelajaran yang diutamakan

dalam implementasi kurikulum 2013 adalah model pembelajaran Inkuiri (Inquiry

Based Learning), model pembelajaran Discovery (Discovery Learning), model

pembelajaran berbasis projek (Project Based Learning), dan model pembelajaran

berbasis permasalahan (Problem Based Learning) (Tim Penyusun, 2014). Model

pembelajaran tersebut berusaha membelajarkan siswa untuk mengenal masalah,

merumuskan masalah, mencari solusi atau menguji jawaban sementara atas suatu

masalah/pertanyaan dengan melakukan penyelidikan, pada akhirnya dapat me-

narik kesimpulan dan menyajikannya secara lisan maupun tulisan.

Salah satu kompetensi dasar (KD) kelas XI (sebelas) semester genap dalam kuri-

kulum 2013 adalah KD 3.13 Menganalisis peran larutan penyangga dalam tubuh

makhluk hidup dan KD 4.13 Merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta

menyajikan hasil percobaan untuk menentukan sifat larutan penyangga (Tim

Penyusun, 2014). Untuk mencapai kompetensi tersebut dapat menggunakan

model discovery learning.
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Dalam mengaplikasikan model discovery learning guru berperan sebagai pem-

bimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif,

sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan

belajar siswa sesuai dengan tujuan (Sardiman, 2007). Pada discovery learning

memiliki tahap-tahap yang harus ditempuh, yaitu stimulation (pemberian rang-

sangan), problem statement (identifikasi masalah), data collection (pengumpulan

data), data processing (pengolahan data), verification (pem-buktian), dan

generalization (pengambilan kesimpulan) (Hosnan, 2014). Untuk dapat menerap-

kan tahapan-tahapan discovery learning dengan baik maka dijabar-kan dalam lem-

bar kerja siswa (LKS).

LKS merupakan petunjuk atau pedoman berisi langkah-langkah penyelesaian tu-

gas yang dapat membantu siswa memperoleh pengalaman secara langsung sehing-

ga siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan yang disampaikan oleh guru saja

(Ducha, 2012). Untuk mencapai KD 3.13 dan KD 4.13 dapat menggunakan LKS

berbasis discovery learning pada proses pembelajarannya. Sesuai tahapan

discovery learning, tahap pertama yaitu tahap pemberian rangsangan, siswa di-

berikan gambar buah-buahan dan makanan yang dapat mempengaruhi pH dalam

tubuh. Selanjutnya pada tahap identifikasi masalah siswa akan membuat per-

tanyaan mengenai gambar yang telah diberikan, seperti mengapa pH darah tidak

berubah setelah memakan banyak makanan.  Setelah itu siswa diminta mengum-

pulkan data dengan melakukan percobaan larutan penyangga dan mengolah data

hasil percobaan. Pada tahap pembuktian siswa telah menemukan pengetahuannya

sendiri yaitu siswa dapat menggelompokkan larutan yang termasuk penyangga
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dan bukan penyangga. Tahap selanjutnya yaitu siswa menyimpulkan pengertian

larutan penyangga.

LKS dengan menggunakan discovery learning juga dapat melatih keterampilan

proses sains. Keterampilan proses sains (KPS) diartikan sebagai kemampuan atau

kecakapan untuk melaksanakan suatu tindakan dalam belajar sains sehingga

menghasilkan konsep, teori, prinsip, hukum maupun fakta atau bukti. Melatih

keterampilan proses pada siswa berarti memberi kesempatan kepada mereka untuk

melakukan sesuatu bukan hanya membicarakan sesuatu tentang sains (Widayanto,

2009). Rangkaian keterampilan proses menurut Rustaman (2005) yaitu

mengamati, menggolongkan, menafsirkan, meramalkan, menerapkan, merencana-

kan penelitian, dan mengkomunikasikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2011) yang menyatakan bahwa pe-

ningkatan penguasaan materi siswa yang mendapatkan pembelajaran mengguna-

kan media LKS lebih baik daripada pengingkatan penguasaan materi siswa yang

mendapatkan pembelajaran tanpa media LKS.  Hasil penelitian yang dilakukan

oleh Ayuningtyas (2012) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan

signifikan antara sikap ilmiah dengan KPS siswa dengan nilai korelasi yang ter-

masuk dalam kategori sangat kuat.  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jannah

(2015) bahwa LKS berbasis discovery learning efektif untuk meningkatkan KPS

si swa kelas VII SMP N 26 Surabaya pada materi pemanasan global.  Hasil

penelitian yang telah dilakukan oleh Febriani (2016 bahwa penggunaan LKS
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berbasis discovery learning pada materi konsep protista kelas X di SMA

Pasundan 7 Bandung dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan suatu penelitian dengan judul:

“Efektivitas Lembar Kerja Siswa Berbasis Discovery Learning Pada Materi

Larutan Penyangga Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains Ditinjau Dari

Sikap Ilmiah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah pada

penelitian ini adalah sebagai berikut :

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan antara penggunaan LKS berbasis discovery

learning dengan sikap ilmiah siswa terhadap keterampilan proses sains pada

materi larutan penyangga ?

2. Bagaimana efektivitas LKS berbasis discovery learning pada materi larutan

penyangga untuk meningkatkan keterampilan proses sains ?

3. Bagaimana KPS siswa dengan sikap ilmiah tinggi dengan pembelajaran

menggunakan LKS berbasis discovery learning dibandingkan dengan

pembelajaran menggunakan LKS konvensional pada materi larutan

penyangga ?

4. Bagaimana KPS siswa dengan sikap ilmiah rendah yang menggunakan LKS

berbasis discovery learning dibandingkan dengan LKS konvensional pada

materi larutan penyangga ?
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5. Bagaimana KPS siswa dengan sikap ilmiah tinggi dibandingkan dengan KPS

siswa dengan sikap ilmiah rendah dengan pembelajaran menggunakan LKS

berbasis discovery learning ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan interaksi antara LKS dengan sikap ilmiah siswa terhadap

keterampilan proses sains pada materi larutan penyangga

2. Mendeskripsikan efektivitas LKS berbasis discovery learning untuk

meningkatkan keterampilan proses sains pada materi larutan penyangga.

3. Mendeskripsikan keterampilan proses sains siswa dengan sikap ilmiah tinggi

yang menggunakan LKS berbasis discovery learning dibandingkan dengan

LKS konvensional pada materi larutan penyangga

4. Mendeskripsikan keterampilan proses sains siswa dengan sikap ilmiah rendah

yang menggunakan LKS berbasis discovery learning dibandingkan dengan

LKS konvensional pada materi larutan penyangga

5. Mendeskripsikan keterampilan proses sains siswa dengan kategori sikap

ilmiah tinggi dibandingkan dengan keterampilan proses sains siswa dengan

kategori sikap ilmiah rendah dengan pembelajaran menggunakan LKS

berbasis discovery learning
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D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1.  Siswa

Penggunaan LKS pada materi larutan penyangga berbasis discovery learning

dalam pembelajaran diharapkan dapat membantu siswa membangun konsep

larutan penyangga, menambahkan sikap ilmiah siswa dalam mengikuti proses

pembelajaran dan mengembangkan keterampilan proses sains siswa.

2.  Guru

Sebagai masukan dalam meningkatkan KPS siswa pada materi larutan penyangga

dengan menggunakan LKS berbasis discovery learning.

3.  Sekolah

Penerapan pembelajaran dengan LKS berbasis discovery learning merupakan salah

satu alternatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian

ini adalah :

1. Discovery learning memiliki tahap-tahap yang harus ditempuh, yaitu

stimulation (pemberian rangsangan), problem statement (identifikasi masalah),

data collection (pengumpulan data), data processing (pengolahan data),
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verification (pembuktian), dan generalization (pengambilan kesimpulan)

(Hosnan, 2014).

2. LKS berbasis discovery learning dikatakan efektif jika secara statistik KPS

siswa menunjukkan perbedaan n-Gain yang signifikan antara kelas eksperimen

dan kelas kontrol.

3. LKS merupakan petunjuk atau pedoman berisi langkah-langkah penyelesaian

tugas yang dapat membantu siswa memperoleh pengalaman secara langsung

sehingga siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan yang disampaikan oleh

guru saja (Ducha, 2012). Pada penelitian ini menggunakan 2 jenis LKS, yaitu

LKS berbasis discovery learning dan LKS konvensional.

4. LKS berbasis discovery learning yang berisi langkah-langkah tahapan pada

discovery learning yaitu pemeberian rangsangan, identifikasi masalah,

pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian dan kesimpulan.

5. Keterampilan proses sains diartikan sebagai kemampuan atau kecakapan

untuk melaksanakan suatu tindakan dalam belajar sains sehingga menghasilkan

konsep, teori, prinsip, hukum maupun fakta atau bukti (Widayanto, 2009).

6. Rangkaian keterampilan proses yaitu mengamati, menggolongkan,

menafsirkan, meramalkan, menerapkan, merencanakan penelitian, dan

mengkomunikasikan (Rustaman, 2005).

7. Sikap ilmiah yaitu jujur, terbuka, toleran, skeptis, optimis, pemberani, dan

kreatif (Purnama, 2008).
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembar Kerja Siswa

Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah sumber belajar penunjang yang dapat mening-

katkan pemahaman siswa mengenai materi kimia yang harus mereka kuasai

(Senam, 2008).  Pada proses kegiatan belajar mengajar, LKS digunakan sebagai

sarana pembelajaran untuk menuntun siswa dalam menemukan konsepnya sendiri.

Dengan adanya LKS siswa akan mengeksplorasi keterampilan proses saat pem-

belajaran, serta akan membimbing siswa dalam berpikir secara kritis, analistis,

dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, serta meng-

aplikasikan materi pembelajaran.

Menurut Sriyono (2006), Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah salah satu bentuk

program yang berlandaskan atas tugas yang harus diselesaikan dan berfungsi se-

bagai alat untuk mengalihkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu

mempercepat tumbuhnya minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.

Menurut Rohaeti (2009), Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan salah satu sum-

ber belajar yang dapat dikembangkan oleh guru sebagai fasilitator dalam kegiatan

pembelajaran.  LKS memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam proses pem-

belajaran secara aktif dan meningkatkan prestasi siswa.  Penggunaan LKS yang

dikembangkan sesuai dengan teori konstruktivis dimana siswa berperan aktif lebih
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efektif daripada metode pengajaran tradisional lainnya. LKS yang disusun dapat

dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan pembe-

lajaran yang dihadapi. Menurut Trianto (2010), LKS merupakan panduan siswa

yang biasa digunakan dalam kegiatan observasi, eksperimen, maupun demonstrasi

untuk mempermudah proses penyelidikan atau memecahkan suatu permasalahan.

Menurut Sudjana (Djamarah dan Aswan, 2000), fungsi LKS adalah :

1. Sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang
efektif.

2. Sebagai alat bantu untuk melengkapi proses belajar mengajar supaya
le¬bih menarik perhatian siswa.

3. Untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam
menangkap pengertian pengertian yang diberikan guru.

4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya
mendengarkan uraian guru tetapi lebih aktif dalam pembelajaran.

5. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkesinambungan pada siswa.
6. Untuk mempertinggi mutu belajar mengajar, karena hasil belajar yang

dicapai siswa akan tahan lama, sehingga pelajaran mempunyai nilai tinggi.

Penggunaan media LKS ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam proses

pembelajaran, menurut Prianto dan Harnoko (1997), manfaat dan tujuan LKS

antara lain:

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 dipelajarai

melalui kegiatan belajar.
7. Membantu siswa untuk menambah informasi tentang konsep yang

dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis.

Hal seperti ini dikemukakan pula oleh Arsyad (2004) antara lain yaitu :

1) Memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga proses belajar semakin

lancar dan meningkatkan hasil belajar; 2) Meningkatkan motivasi siswa dengan
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mengarahkan perhatian siswa sehingga memungkinkan siswa belajar sendiri-

sendiri sesuai 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.  Tidak hanya itu melalui LKS, diharapkan

siswa dapat termotivasi dalam mempelajari konsep-konsep kimia khususnya pada

materi hukum-hukum dasar kimia.

Menurut Arsyad (2004) ada dua kategori LKS, yaitu LKS eksperimen dan LKS

non eksperimen. LKS eksperimen adalah lembar kegiatan siswa yang berisikan

petunjuk dan pertanyaan yang harus diselesaikan oleh siswa untuk menemukan

suatu konsep dan disajikan dalam bentuk kegiatan eksperimen di laboratorium.

LKS ini berisi tujuan percobaan, alat percobaan, bahan percobaan, langkah kerja,

pernyataan, hasil pengamatan, dan soal-soal hingga kesimpulan akhir dari ekspe-

rimen yang dilakukan pada materi pokok yang bersangkutan. Sedangkan LKS non

eksperimen adalah lembar kegiatan yang berisikan perintah atau pertanyaan yang

harus diselesaikan oleh siswa untuk menemukan suatu konsep dan disajikan da-

lam bentuk kegiatan di kelas. Jadi, LKS noneksperimen dirancang sebagai media

teks terprogram yang menghubungkan antara hasil percobaan yang telah dilaku-

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

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

noneksperimen tersebut.

B. Discovery Learning

Menurut Kurniasih (2014) model discovery learning adalah teori belajar yang di-
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definisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pengajar tidak disaji-

kan dalam bentuk finalnya, tetapi siswa dituntut untuk melakukan berbagai ke-

giatan menghimpun informasi, membandingkan, mengkatogorikan, mengana-

lisis, mengintergasikan, mengorganisasikan bahan serta membuat kesimpulan-

kesimpulan. Pada discovery learning masalah yang dihadapkan kepada siswa se-

macam masalah yang direkayasa oleh guru.

Joolingen (1998), discovery learning merupakan suatu model pembelajaran di-

mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui suatu percobaan

dan menemukan suatu perinsip dari percobaan tersebut. J. Richard mengemuka-

kan bahwa model discovery learning melibatkan siswa dalam kegiatan bertukar

pendapat, diskusi, membaca sendiri, mencoba sendiri, agar siswa dapat belajar

sendiri (Roestiyah, 2008).

Berdasarkan pendapat tersebut, model discovery learning adalah model pembela-

jaran yang menyajikan suatu pembelajaran tidak dalam bentuk akhirnya, tetapi

siswa diarahkan untuk dapat berperan aktif melalui penemuan informasi sehing-

ga siswa memproleh pengetahuannya sendiri dengan pengematan atau diskusi

dalam rangka mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna.

Bell (1978) mengemukakan beberapa tujuan spesifik dari pembelajaran dengan

penemuan, yakni sebagai berikut:

a. Dalam penemuan siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif
dalam pembelajaran. Kenyataan menunjukan bahwa partisipasi banyak
siswa dalam pembelajaran meningkat ketika penemuan digunakan.

b.   Melalui pembelajaran dengan penemuan, siswa belajar menemukan



13

pola dalam situasi konkrit maupun abstrak, juga siswa banyak
meramalkan (extrapolate) informasi tambahan yang diberikan

c. Siswa juga belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu
dan menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang
bermanfaat dalam menemukan.
d. Pembelajaran dengan penemuan membantu siswa membentuk cara
kerja bersama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengar
dan men-gunakan ide-ide orang lain.

e. Terdapat beberapa fakta yang menunjukan bahwa keterampilan-
keterampilan, konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang dipelajari
melalui penemuan lebih bermakna.

f. Keterampilan yang dipelajari dalam situasi belajar penemuan dalam
beberapa kasus, lebih mudah ditransfer untuk aktifitas baru dan di-
aplikasikan dalam situasi belajar yang baru.

Menurut Syah dalam Hosnan (2014), agar pelaksanaan model discovery

learning di kelas berjalan lancar, tahapan atau prosedur yang harus dilak-

sanakan dalam kegiatan belajar mengajar secara umum adalah sebagai berikut :

1. Pemberian rangsangan/ Stimulasi

Pertama-tama pada tahap ini pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan

kebingungannya, kemudian dilanjutkan dengan tidak memberikan generalisasi,

agar untuk menimbulkan keinginan untuk menyelidiki sendiri.  Di samping itu,

guru mulai dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan

pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang megarah

pada persi- apan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk

menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan

membantu peserta didik dalam mengeksplorasi bahan.

2. Identifikasi masalah dan merumuskan hipotesis

Setelah dilakukan stimulasi, langkah selanjutnya adalah guru memberi kesem-

patan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-
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agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya

dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas per-

tanyaan masalah).

3. Pengumpulan data

Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada para pe-

serta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang releven

untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Pada tahap ini, berfungsi

untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis,

dengan demikian siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan (collection)

berbagai macam informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek,

wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya.

Konsekuensi dari tahap ini adalah peserta didik belajar aktif untuk menemukan

sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi, dengan demi-

kian secara tidak sengaja peserta didik menghubungkan masalah dengan

pengetahuan yang telah dimiliki.

4. Pengolahan data

Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah

diperoleh para peserta didik baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya.

Selanjutnya ditafsirkan, dan semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabu-

lasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu ditafsirkan pada tingkat

kepercayaan tertentu. Data processing disebut juga dengan pengkodean

(coding)/ kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentukkan konsep dan genera-

lisasi.  Dari generalisasi tersebut peserta didik akan mendapatkan pengetahuan

baru tentang alternative jawaban/penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian
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secara logis.

5. Pembuktian

Pada tahap ini, peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk mem-

buktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alter-

natif, dihubungkan dengan hasil data processing. Berdasarkan hasil pengolahan

dan tafsiran atau informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah diru-

muskan terdahulu itu kemudian dicek, apakah terjawab apa tidak, apakah terbukti

atau tidak.

6. Generalisasi

Tahap akhir dari model discovery learning ini adalah generalisasi.  Tahap gene-

ralisasi/menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku

untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil

verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi, maka dirumuskan prinsip-prinsip yang

mendasari generalisasi. Setelah menarik kesimpulan peserta didik harus mem-

perhatikan proses generalisasi yang menekankan pentingnya penguasaan pem-

belajaran atas makna dan kaidah atau prinsip-prinsip yang luas yang mendasari

pengalaman seseorang, serta pentingnya proses pengaturan dan generalisasi dari

pengalaman- pengalaman itu.

C. Keterampilan Proses Sains

Untuk dapat memahami hakikat sains (khususnya ilmu kimia) secara utuh, yakni

sains sebagai proses dan produk, siswa harus memiliki kemampuan keterampilan

proses sains (KPS). KPS merupakan keterampilan-keterampilan yang dimiliki
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oleh para ilmuwan untuk memperoleh dan mengembangkan produk sains (Anitah,

2007). Menurut Rustaman (2005), keterampilan proses perlu dikembangkan

melalui pengalaman-pengalaman langsung sebagai pengalaman pembelajaran.

Melalui pengalaman langsung seseorang dapat lebih menghayati proses atau

kegiatan yang sedang dilakukan. Menurut Indrawati dalam Nuh (2010) menge-

mukakan bahwa KPS merupakan keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah

(baik kognitif maupun psikomotor) yang dapat digunakan untuk menemukan

suatu konsep atau prinsip atau teori, untuk mengembangkan konsep yang telah

ada sebelumnya.

Mempelajari sains dengan menggunakan keterampilan proses sains berarti mem-

persiapkan ilmuwan di masa yang akan datang, yang akan menciptakan literatur-

literatur sains sehingga memungkinkan siswa untuk menggunakan informasi sains

tersebut pada kehidupan sehari-hari (personal, sosial, dan global). Ketika siswa

belajar sains, siswa membuat pertanyaan dan menemukan jawaban untuk men-

jawab pertanyaan. Hal ini sebenarnya merupakan kemampuan yang sama, yaitu

kemampuan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang muncul dalam

kehidupan sehari-hari.

Funk dalam Dimyati dan Mudjiono (2006) membagi keterampilan Proses menjadi

dua kelompok besar yaitu keterampilan dasar dan keterampilan terintegrasi. Kete-

rampilan dasar (basic skill) terdiri dari enam keterampilan, yakni: mengamati,

mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, mengkomunikasikan, dan menyim-

pulkan. Sedangkan keterampilan terintegrasi (grated skill ) terdiri dari sepuluh

keterampilan, yakni: mengidentifikasi variabel, membuat tabel data, menyajikan
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data dalam bentuk grafik, menggambarkan hubungan antarvariabel, mengumpul-

kan dan mengolah data, menganalisis penelitian, menyusun hipotesis, mendefini-

sikan variabel secara operasional, merancang penelitian, dan melaksanakan eks-

perimen.

a. Mengamati

Melalui kegiatan mengamati, kita belajar tentang dunia sekitar kita yang

fantastis. Manusia mengamati objek-objek dan fenomena alam dengan panca

indra: penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasa atau penge-

cap. Informasi yang kita peroleh, dapat menuntut keingintahuan, memperta-

nyakan, memikirkan, melakukan interpretasi tentang lingkungan kita, dan

meneliti lebih lanjut. Selain itu, kemampuan mengamati merupakan keteram-

pilan paling dasar dalam proses dan memperoleh ilmu pengetahuan serta me-

rupakan hal terpenting untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan

proses yang lain. Mengamati memiliki dua sifat yang utama, yakni sifat

kualitatif dan sikap kuantitatif. Mengamati bersifat kualitatif apabila dalam

pelaksanaannya hanya menggunakan pancaindra untuk memperoleh infor-

masi. Mengamati bersifat kuantitatif apabila dalam pelaksanaannya selain

menggunakan pancaindra, juga menggunakan peralatan lain yang memberikan

informasi khusus dan tepat.

b. Mengklasifikasikan

Mengklasifikasikan merupakan keterampilan proses untuk memilah berbagai

objek peristiwa berdasarkan sifat-sifat khususnya, sehingga didapatkan golo-

ngan atau kelompok sejenis dari objek peristiwa yang dimaksud. Contohnya
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antara lain: mengklasifikasikan cat berdasarkan warna, meng-klasifikasikan

binatang menjadi binatang beranak dan bertelur, dan lain-lain.

c. Mengukur

Mengukur dapat diartikan sebagai membandingkan yang diukur dengan satu-

an ukuran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Contoh-contoh kegiatan

yang menampakkan keterampilan mengukur antara lain: mengukur panjang

garis, mengukur berat badan, mengukur temperatur, dan kegiatan sejenis yang

lain.

d. Memprediksi

Memprediksi dapat diartikan sebagai mengantisipasi atau membuat ramalan

tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu mendatang, berdasarkan per-

kiraan pada pola atau kecenderungan tertentu, atau hubungan antara fakta,

konsep, dan prinsip dalam ilmu pengetahuan.

e. Mengkomunikasikan

Mengkomunikasikan dapat diartikan sebagai menyampaikan dan memperoleh

fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk tulisan, gambar,

gerak, tindakan, atau penampilan misalnya dengan berdiskusi, mendeklamasi-

kan, mendramakan, mengungkapkan, melaporkan (dalam bentuk lisan,

tulisan, gerak, atau penampilan).

f. Menyimpulkan

Menyimpulkan dapat diartikan sebagai suatu keterampilan untuk memutus-

kan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta, konsep dan prinsip

yang diketahui.
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Penggunaan KPS oleh siswa dapat meningkatkan pembelajaran yang permanen,

yaitu pembelajaran yang dapat diingat dalam waktu yang lama. Pengembangan

keterampilan proses sains memungkinkan siswa untuk menyelesaikan masalah,

berpikir kritis, membuat keputusan, menemukan jawaban dan mengomunikasikan

jawaban tersebut. Keterampilan proses sains tidak hanya mencari keterampilan

yang bisa membuat siswa belajar banyak informasi mengenai sains, tetapi juga

mempelajari keterampilan yang membantu siswa untuk berpikir logis,

mengajukan pertanyaan rasional dan mencari jawabannya, serta memecahkan

masalah mereka dalam kehidupan sehari-hari (Ergul, et. al. 2011).

Siswa dapat menemukan dan mengembangkan fakta, konsep, dan prinsip ilmu

pengetahuan menggunakan KPS ditunjang dengan sikap ilmiah yang baik.

Cartono (2007) menyusun indikator-indikator

KPS dasar dan KPS terpadu yang uraiannya disajikan seperti pada Tabel 1 dan 2

berikut:

Tabel 1. Indikator keterampilan dasar

Keterampilan Dasar Indikator
Observasi Mampu menggunakan semua indera untuk

mengamati, mengidentifikasi, dan
memahami sifat benda dan kejadian secara
teliti dari hasil pengamatan

Klasifikasi Mampu menentukan perbedaan, meng-
kontraskan ciri-ciri, mencari kesamaan,
membandingkan, dan menentukan dasar
penggolongan terhadap suatu objek

Pengukuran Mampu memilih dan menggunakan
peralatan untuk menentukan secara
kuantitatif dan kualitatif ukuran suatu
benda secara benar yang sesuai untuk
panjang, luas, volume, waktu, berat, dan
lain-lain. Dan mampu mendemonstrasikan
perubahan suatu satuan pengukuran ke
satuan pengukuran
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Lanjutan Tabel 1

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

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

Tabel 2. Indikator keterampilan proses sains terpadu

Keterampilan Terpadu Indikator
Merumuskan Hipotesis
( Formulating Hypotheses )

Mampu menyatakan hubungan antara 2
variabel, mengajukan perkiraan penyebab
suatu hal terjadi dengan mengungkapkan
bagaimana cara melakukan pemecahan
masalah

Menamai Variabel
(Naming Variable )

Mampu mendefiniskan semua variabel jika
digunakan dalam percobaan

Mengontrol Variabel
( Controlling Variabel )

Mampu mengidentifikasikan variabel yang
mempengaruhi hasil percobaan menjaga
kekonstanannya selagi memanipulasi
variabel bebas

Membuat Definisi Operasioal
(Making Operational Definition )

Mampu menyatakan bagaimana mengukur
semua faktor atau variabel dalam suatu
eksperimen

Melakukan Eksperimen
( Experimenting )

Mampu melakukan kegiatan mengajukan
pertanyaan yang sesuai, menyatakan
hipotesis, mengidentifikasi dan mengontrol
variabel, mendefinisikan secara operasional
variabel-variabel, mendesain sebuah
eksperimen.

D. Sikap Ilmiah

Sikap adalah suatu bentuk respon positif (menerima) atau negatif (menolak)

terhadap orang, benda, atau keadaan tertentu. Sikap bisa muncul pada diri

seseorang sebagai suatu tanggapan dari seseorang terhadap orang lain, suatu

benda, atau terhadap situasi tertentu.
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Lebih lanjut,. Uraian tersebut menyatakan bahwa s menurut Majid (2014) “sikap

merupakan sebuah ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki

oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk, sehingga terjadi perilaku yang diingin-kan.

Sikap seseorang adalah ekspresi dari nilai dan pandangan hidupnya. Sikap sese-

orang dapat dibentuk melalui proses tertentu, sehingga terjadi perilaku positif

dalam diri individu tersebut.

Sikap terbentuk dan berubah sejalan dengan perkembangan individu serta sikap

merupakan hasil belajar individu melalui interaksi sosial, dengan demikian sikap

dapat dibentuk dan diubah melalui proses pembelajaran. Pembelajaran mem-

punyai peranan penting dalam membina sikap seseorang yang harus mampu

mengubah sikap negatif menjadi positif dan meningkatkan sikap positif lebih

positif. Sikap ilmiah (scientific attitude) menurut Harlen (1992) mengandung dua

makna, yaitu: sikap terhadap IPA (attitude to science) dan sikap yang melekat

setelah mempelajari IPA (attitude of science). Sikap terhadap IPA dapat berupa

perasaan suka atau tidak suka terhadap IPA, sedangkan sikap yang melekat sete-

lah mempelajari IPA mencakup beberapa aspek perilaku positif seperti sikap rasa

ingin tahu, jujur, dan lain sebagainya.

Sikap ilmiah berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.  Menurut Wahyudi (2011)

sikap ilmiah mahasiswa mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa baik pada

aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik.  Mahasiswa yang memiliki sikap

ilmiah yang tinggi memiliki prestasi belajar yang baik dari pada mahasiswa yang

memiliki sikap ilmiah rendah.
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Para ahli mengelompokkan sikap ilmiah ke dalam berbagai variasi, tapi secara

umum, hal tersebut tidak memiliki perbedaan yang berarti.  Variasi yang ada

hanya dalam penempatan dan penamaan sikap ilmiah yang ditonjolkan.  Misalnya

pengelompokkan sikap ilmiah oleh American Association for Advancement of

Science (AAAS) dan Harlen dalam Kusuma (2013), secara ringkas disajikan pada

Tabel 3

Tabel 3.  Pengelompokkan sikap ilmiah menurut para ahli

AAAS Harlen

Honesty (sikap jujur) Curiosity (sikap ingin tahu)

Curiosity (sikap ingin tahu) Respect for evidence (sikap respek terhadap
daa)

Open minded (sikap berpikiran terbuka) Critical reflection (sikap refleksi kritis)

Skepticism (sikap keragu-raguan) Perseverance (sikap ketekunan)

Cretivity and inventiveness (sikap kreatif
dan penemuan)
Co-operation with others (sikap
bekerjasama dengan orang lain)
Willingness to tolerate uncertainty (sikap
keinginan menerima ketidakpastian)
Sensitivity to environment (sikap sensitive
terhadap lingkungan

Sikap ilmiah merupakan produk dari kegiatan belajar.  Sikap ilmiah diperoleh

melalui proses seperti pengalaman, pembelajaran, identifikasi, perilaku peran

(guru-murid, orang tua-anak).  Karena sikap itu merupakan hasil belajar yang

artinya dapat dipelajari, dimodifikasi dan diubah.  Pengalaman baru dalam

kegiatan belajar secara konstan mempengaruhi sikap, membuat sikap berubah,

intensif, lemah, ataupun sebaliknya. Untuk mengukur sikap ilmiah siswa, dapat

didasarkan pada pengelompokkan sikap ilmiah, sikap selanjutnya dikembangkan

indikator-indikator untuk setiap sikap yang diamati sehingga mudah untuk
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menyusun butir instrumen sikap ilmiah. lndikator-indikator tersebut dapat

dikembangkan sendiri agar tepat mendukung sikap ilmiah yang akan diukur.

Merujuk pada pendapat para ahli di atas, maka sikap ilmiah yang diteliti dalam

penelitian ini adalah rasa ingin tahu yang tinggi, sikap jujur, sikap kritis, sikap

kerjasama, dan teliti. Dimensi dan indikator pencapaiannya ditunjukkan pada

Tabel 4.

Tabel 4. Indikator pencapaian sikap ilmiah

No. Sikap Ilmiah Siswa Indikator

1 Sikap Ingin Tahu a. sikap antusiasme siswa melakukan praktikum
dan diskusi

b. sikap berani siswa dalam bertanya

2 Sikap Kerjasama a. partisipasi siswa dalam melakukan praktikum
dan diskusi

b. sikap siswa dalam bekerja sama dengan teman
sekelompok

c. sikap siswa dalam mengkaji informasi dan
menerapkan dalam melakukan percobaan dan
diskusi

3 Sikap kritis a. siswa mendiskusikan hasil percobaan dan
jawaban pertanyaan yang ada dalam LKK.

b. siswa mengisi LKK.
c. siswa mempresentasikan hasil percobaan yang

telah dilakukan di depan kelas.

4 Sikap Jujur a. siswa tidak memanipulasi data
b. mencatat data yang sebenarnya sesuai dengan

hasil LKK kelompoknya
c. tidak mencontek hasil LKK kelompok lain

5 Ketelitian a. siswa dapat menggunakan alat dengan
baik/siswa mengamati gambar dengan benar.

b. siswa melakukan langkah-langkah percobaan
dengan benar/ siswa dapat menjawab LKK
dengan benar.

(Dimyati dan Mudjiono, 2004)
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E. Analisis Konsep Larutan Penyangga

Menurut Dahar (1989), konsep adalah suatu abstraksi yang memiliki suatu kelas

objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, hubungan-hubungan yang

mempunyai atribut yang sama.  Setiap konsep saling berhubungan satu sama lain,

oleh karena itu siswa dituntut tidak hanya menghafal konsep saja, tetapi

hendaknya memperhatikan hubungan antara satu konsep dengan konsep yang

lainnya. Penguasaan konsep merupakan dasar dari penguasaan prinsip-prinsip

teori, artinya untuk dapat menguasai prinsip dan teori harus dikuasai terlebih

dahulu konsep-konsep yang menyusun prinsip dan teori yang bersangkutan.

Herron et al. dalam Fadiawati (2011) mengemukakan bahwa analisis konsep me-

rupakan suatu prosedur yang dikembangkan untuk menolong guru dalam meren-

canakan urutan-urutan pengajaran bagi pencapaian konsep. Prosedur ini telah

digunakan secara luas oleh Markle dan Tieman serta Klausemer dkk. 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. Analisis konsep larutan penyangga dapat dilihat pada

Tabel 5.
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Tabel 5. Analisis konsep Larutan Penyangga

No Label
Konsep

Defenisi Konsep Jenis
Konsep

Atribut Konsep Kedudukan Konsep Contoh Non
ContohAtribut

Kritis
Atribut

Variabel
Sub

Ordinat
Koordinat Super

Koordinat
1 Larutan

penyangga
Larutan yang
dapat
mempertahankan
PH bila diberikan
sedikit asam
ataupun basa, dan
memiliki peran
penting dalam
kehidupan
terutama di dalam
tubuh makhluk
hidup,
Larutan
penyangga ada 2
macam yaitu
larutan penyangga
asam dan
penyangga basa

Prinsip  Mempertah
ankan PH

 Larutan
penyangga
asam

 Larutan
penyangga
basa

 Peran
larutan
penyangga

 Fungsi
penyangga
dalam
tubuh

PH
Komponen
larutan
penyangga

Penyangga
asam,
penyanga
basa, peran
larutan
penyangga
dalam
tubuh, pH
larutan
penyangga

Kesetimban
gan dalam
larutan

Air liur, darah,
CH3COOH +
NaCH3COOH

NH3 +NH4Cl

Air,
HCl,
NaOH

2 Penyangga
asam

Larutan yang
mengandung suatu
asam lemah, dan
basa konjugasinya

Prinsip Asam lemah
Basa
konjugasi

Jenis
asam dan
basa

Penyangga
asam

Kesetimban
gan dalam
larutan

CH3COOH
+NaCH3COO
H

HCl
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266

3 Penyangg
a
basa

Larutan yang
mengandung suatu
basa lemah, dan
asam konjugasiny

Prinsip
Basa lemah
Asam
konjugasi

Jenis
asam basa

Penyangga
basa

Kesetimban
gan dalam
larutan

NH3 +NH4Cl NaCl

4. Fungsi
Larutan
Penyangga
Pada
Tubuh

Larutan
penyangga sangat
penting dalam
kehidupan, seperti
darah , air liur
untuk menjaga
kesetimbangan
dalam tubuh

Proses Darah , dan
air liur

Jenis
larutan
penyangg
a dalam
tubuh ,

Fungsi
larutan
penyangga
dalam
tubuh

Kesetimban
gan dalam
larutan

Penyangga
fosfat,
penyangga
hemoglobin,
penyangga
karbonat,

5. Perhitunga
n pH
larutan
penyangga
asam dan
basa

pH larutan
penyangga yang
cenderung konstan
memiliki
perumusan pH
yang berbeda dari
rumus pH
sebelumnya,

konsep Rumus pH
larutan
penyangga

pH
larutan
penyangg
a

Perhitunga
n pH
larutan
penyangga

Kesetimban
gan dalam
larutan

pH larutan
(100 ml
CH3COOH 0,1
M + 180 ml
CH3COOK 0,1
M) adalah 5

pH
larutan
HCl 0,1
M = 1
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F. Kerangka Pemikiran

Salah satu kompetensi dasar (KD) kelas XI (sebelas) semester genap dalam kuri-

kulum 2013 adalah KD 3.13 Menganalisis peran larutan penyangga dalam tubuh

makhluk hidup dan KD 4.13 Merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta

menyajikan hasil percobaan untuk menentukan sifat larutan penyangga (Tim

Penyusun, 2014).  Untuk mencapai KD tersebutdapat digunakan pendekatan

ilmiah dalam pembelajarannya. Untuk mencapai kompetensi tersebut dapat

menggunakan model discovery learning. Untuk dapat menerapkan tahapan-

tahapan discovery learning dengan baik maka dijabar-kan dalam lembar kerja

siswa (LKS).

Pembelajaran menggunakan LKS berbasis discovery learning pada materi larutan

penyangga merupakan salah satu upaya untuk membangkitkan keaktifan dan rasa

ingin tahu siswa terhadap suatu permasalahan dengan cara pemberian fenomena

yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian siswa akan diajak

berdiskusi mengenai solusi dari permasalahan tersebut, sehingga didapatkan

pengetahuan yang sistematis dan utuh.  LKS berbasis discovery learning memiliki

tahap-tahap yang ditempuh, yaitu stimulation (pemberian rangsangan), problem

statement (identifikasi masalah), data collection (pengumpulan data), data

processing (pengolahan data), verification (pem-buktian), dan generalization

(pengambilan kesimpulan).

Sesuai tahapan discovery learning, tahap pertama yaitu tahap pemberian

rangsangan, siswa di-berikan gambar buah-buahan dan makanan yang dapat

mempengaruhi pH dalam tubuh.  Selanjutnya pada tahap identifikasi masalah
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siswa akan membuat per-tanyaan mengenai gambar yang telah diberikan, seperti

mengapa pH darah tidak berubah setelah memakan banyak makanan.  Setelah itu

siswa diminta mengumpulkan data dengan melakukan percobaan larutan

penyangga dan mengolah data hasil percobaan.  Pada tahap pembuktian siswa

telah menemukan pengetahuannya sendiri yaitu siswa dapat menggelompokkan

larutan yang ter-masuk penyangga dan bukan penyangga.  Tahap selanjutnya

yaitu siswa menyimpulkan pengertian larutan penyangga.

Dari proses tahap–tahap yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa

pembelajaran menggunakan LKS berbasis discovery learning pada materi larutan

penyangga merupakan suatu alternatif yang efisien untuk menciptakan diskusi

siswa mengenai pemahaman konsep materi kimia.  Sehingga guru dapat melatih

KPS siswa yang terdapat dalam proses pembelajaran tersebut.  Selain itu

pembelajaran menggunakan LKS berbasis discovery learning juga memunculkan

sikap ilmiah siswa ketika belajar.  Berdasarkan uraian di atas, apabila pada

pembelajaran kimia digunakan LKS berbasis discovery learning diharapkan dapat

meningkatkan KPS siswa berdasarkan sikap ilmiah siswa.

G. Anggapan Dasar

Beberapa hal yang menjadi anggapan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi yang dibelajarkan sama.

2. Perbedaan n-gain keterampilan proses sains materi pokok larutan

penyangga karena perbedaan perlakuan dalam proses pembelajaran

3. Kemampuan awal dari kelas kontrol dan kelas eksperimen sama
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H. Hipotesis

Hipotesis umum dalam penelitian ini adalah

1. Terdapat interaksi antara LKS berbasis discovery learning dengan sikap

ilmiah siswa terhadap keterampilan proses sains pada materi larutan

penyangga.

2. LKS berbasis discovery learning efektif untuk meningkatkan keterampilan

proses sains pada materi larutan penyangga.

3. Keterampilan proses sains siswa dengan sikap ilmiah tinggi dengan

pembelajaran menggunakan LKS berbasis discovery learning lebih tinggi

daripada yang menggunakan LKS konvensional pada materi larutan

penyangga.

4. Keterampilan proses sains siswa dengan kategori sikap ilmiah rendah

dengan pembelajaran menggunakan LKS berbasis discovery learning lebih

tinggi daripada yang menggunakan LKS konvensional pada materi larutan

penyangga.

5. Keterampilan proses sains siswa dengan sikap ilmiah tinggi lebih tinggi

daripada siswa dengan sikap ilmiah rendah dengan pembelajaran

menggunakan LKS berbasis discovery learning pada materi larutan

penyangga.



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMA Al-Azhar 3

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 235 siswa dan ter-

sebar dalam enam kelas.  Sampel dalam penelitian ini yaitu dua kelas dari kelas XI

IPA di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Pengambilan sampel kelas pada pene-

litian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling ada-

lah teknik pengambilan sampel berdasarkan pengetahuan sebelumnya tentang po-

pulasi dengan menggunakan pertimbangan untuk menyeleksi suatu sampel

(Fraenkel, dkk.,2012).

Berdasarkan informasi dari guru bidang studi kimia dengan kriteria kelas dengan

kemampuan awal yang hampir sama maka ditentukan dua kelas yang akan dijadi-

kan sampel penelitian. Sampel yang didapat yaitu kelas XI IPA 2 sebagai kelas

eksperimen yang diterapkan pembelajaran menggunakan LKS berbasis Discovery

Learning dan kelas XI IPA 4 sebagai kelas kontrol yang diterapkan pembelajaran

menggunakan LKS konvensional .
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B. Jenis dan Sumber Data

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

kung.  Data utama yaitu data pretes-postes dan data pendukung yaitu data sikap

siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Kedua jenis data ber-sumber dari

seluruh siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol.

B. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas, variabel kontrol,variabel

terikat, dan variabel moderat. Variabel bebas adalah LKS yang digunakan yaitu

LKS berbasis discovery learning pada kelas eksperimen dan LKS konvensional

pada kelas kontrol. Variabel kontrol adalah materi larutan penyangga. Variabel

terikat adalah KPS siswa. Variabel moderat adalah sikap ilmiah siswa.

C. Metode dan Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuarsi eksperimen

dengan desain faktorial 2 X 2. Desain faktorial merupakan modifikasi dari

posttest-only control group atau pretest-posttest control group yang memperboleh-

kan penyelidikan variabel-variabel independen tambahan (Freankel, dan Hyun,

2012). Ada dua faktor yang terlibat pada desain faktorial 2 x 2 yaitu dengan peng-

gunaan LKS dan sikap ilmiah siswa. Faktor penggunaan LKS terdiri dari dua ka-

tegori, yaitu penggunaan LKS berbasis discovery learning dan LKS konvensional

kemudian faktor sikap ilmiah terdiri dari dua kategori yaitu sikap ilmiah tinggi

dan sikap ilmiah rendah. Desain faktorial 2x2 dapat dituliskan dalam Tabel 6
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sebagai berikut:

Tabel 6. Desain faktorial 2x2

Variabel Bebas (A)

Variabel Moderat (B)

Penggunaan LKS
Berbasis
Discovery
Learning (A1)

Konvensional
(A2)

Sikap
Ilmiah

Tinggi (B1) A1B1 A2B1

Rendah (B2) A1B2 A2B2

Keterangan:
A1B1 = KPS siswa dengan sikap ilmiah tinggi dengan pembelajaran menggunakan

LKS berbasis discovery learning.
A1B2 = KPS siswa dengan sikap ilmiah rendah dengan pembelajaran

menggunakan LKS berbasis discovery learning.
A2B1 = KPS siswa dengan sikap ilmiah tinggi dengan pembelajaran menggunakan

LKS konvensional.
A2B2 = KPS siswa dengan sikap ilmiah rendah dengan pembelajaran

menggunakan LKS konvensional.

E. Perangkat Pembelajaran dan Instrumen Penelitian

1. Perangkat pembelajaran

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis KI-KD,

Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang diadopsi dari Sukawati

(2016).

2. Instrumen penelitian

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan oleh pengumpul

data untuk melaksanakan tugasnya mengumpulkan data (Arikunto, 1997).

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
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a. Soal tes berupa pretes dan postes yang terdiri dari 9 soal uraian untuk mengu-

kur KPS pada materi larutan penyangga. Soal pretes dan postes ini telah dila-

kukan uji validitas dengan cara judgment.

b. LKS

LKS yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu LKS

berbasis discovery learning dan LKS konvensional. LKS berbasis discovery

learning diadopsi dari hasil pengembangan LKS Hening (2016). Sedangkan

LKS konvensional merupakan LKS yang selama ini digunakan oleh sekolah.

c. Lembar observasi sikap ilmiah

Aspek yang dinilai dalam lembar observasi sikap ilmiah adalah menunjukkan

antusiasme terhadap materi larutan penyangga, bertanya sesuai dengan pokok

bahasan, mengemukakan pendapat dalam menyelesaikan masalah yang

diberikan oleh guru, disiplin, ulet dalam mencari sumber pengetahuan baik

saat belajar secara individu maupun kelompok dalam menyelesaikan masalah

yang ada di LKS ataupun tugas, bekerjasama, dan bertanggungjawab.

F. Pelaksanaan Penelitian

Langkah-langkah yang digunakan penelitian ini adalah:

1. Prapenelitian

Prosedur pra-penelitian pada penelitian ini adalah:

a. Meminta izin kepada Kepala SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung untuk

melaksanakan penelitian.
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b. Mengadakan observasi untuk memperoleh informasi tentang data siswa,

karakteristik siswa, jadwal, dan sarana-prasarana sekolah yang dapat

digunakan sebagai sarana pendukung pelaksanaan penelitian

c. Menentukan populasi dan sampel.

2. Pelaksanaan penelitian

Pada pelaksanaan penelitian, adapun prosedur pelaksanaan penelitian adalah:

a. Melakukan pretes dengan soal-soal yang sama pada kelas eksperimen dan ke-

las kontrol.

b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran pada materi larutan penyangga sesuai

dengan pembelajaran yang telah ditetapkan di masing-masing kelas, penggu-

naan LKS berbasis discovery learning diterapkan di kelas eksperimen serta

pembelajaran konvensional menggunakan LKS konvensional diterapkan di

kelas kontrol.

c. Melakukan postes dengan soal-soal yang sama pada kelas eksperimen dan

kelas kontrol.

3. Analisis data

Analisis data pada penelitian ini antara lain:

a. Menganalisis jawaban tes tertulis siswa yang berupa pretes dan postes.

b. Melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian dan menarik kesimpulan.
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Adapun langkah-langkah penelitian tersebut ditunjukkan pada alur penelitian,

seperti ditunjukkan pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1. Alur penelitian

Penelitian

Analisis Data

Pembahasan

Kesimpulan

Analisis data

Mempersiapkan perangkat pembelajaran
dan instrumen penelitian

Pretes

Postes

Kelas Kontrol

Pembelajaran
dengan LKS
konvensional

Kelas Eksperimen

Pembelajaran
dengan LKS

berbasis discovery
learning

Meminta izin penelitian
ke sekolah

Observasi

Menentukan populasi
dan sampel

Prapenelitian
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G. Pengelompokan Siswa Berdasarkan Sikap Ilmiah

Pengelompokan sikap ilmiah siswa dilakukan dengan menggunakan teknik sta-

tistik deskriptif yang memberikan penggambarkan data yaitu dengan distribusi

frekuensi. Cara menentukan distribusi frekuensi dilakukan langkah-langkah se-

bagai berikut :

1. Menghitung rata-rata nilai sikap ilmiah setiap siswa

2. Menghitung rentang nilai rata-rata sikap ilmiah siswa dengan rumus :

R = nilai tertinggi–nilai terendah

3. Menentukan panjang kelas interval (P = R / K) (Sudjana,2005). Banyak kelas

yang ditentukan adalah 2.

4. Menentukan frekuensi siswa dengan sikap ilmiah tinggi dan siswa dengan si-

kap ilmiah rendah. Pengelompokan data tersebut disajikan dalam tabel beri-

kut ini :

Tabel 7. Pengelompokan siswa berdasarkan sikap ilmiah

No. Kelas Penelitian Rentang Nilai Keterangan
1 Eksperimen 36,51-64,28 Sikap ilmiah rendah

64,29-92,06 Sikap ilmiah tinggi
2 Kontrol 34,92-66,66 Sikap ilmiah rendah

66,67-98,41 Sikap ilmiah tinggi

H. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

Tujuan analisis data adalah untuk memberikan makna atau arti yang digunakan

untuk menarik suatu kesimpulan yang berkaitan dengan masalah, tujuan, dan

hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.



37

1. Perhitungan nilai siswa

Skor pretes dan postes yang diperoleh dari kelas eksperimen dan kelas kontrol

diubah menjadi nilai siswa dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

100 x
maksimalskorJumlah

diperolehyangjawabanskorJumlah
siswaNilai  ........................... (1)

Setelah data diperoleh kemudian dihitung n-gain masing-masing siswa yang

selanjutnya digunakan uji hipotesis.

2. Perhitungan n-gain

a. Menghitung n-gain setiap siswa

Nilai n-gain merupakan perbandingan antara selisih nilai pretes dan postes dengan

selisih nilai maksimum dan nilai pretes. Peningkatan keterampilan proses sains

siswa dihitung dengan n-gain menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Hake

(2002)

n-gain <g> = ........................ (2)

Kriteria n-gain adalah sebagai berikut.

1) peningkatan dalam kategori tinggi, jika <g> ≥ 0,7

2) peningkatan dalam kategori sedang, jika 0,3 ≤ <g> < 0,7

3) peningkatan dalam kategori rendah, jika <g> < 0,3

b. Menghitung rata-rata n-gain setiap kelas

Setelah didapatkan nilai n-gain dari setiap siswa, kemudian dihitung rata-rata

n-gain tiap kelas sampel yang dirumuskan sebagai berikut:



38

siswaJumlah

gain-njumlah
=kelasgain tiap-nrata-Rata . ........................ (3)

c. Menghitung rata-rata n-gain siswa sikap ilmiah tinggi

Setelah didapatkan nilai n-gain dari setiap siswa sikap ilmiah tinggi, kemudian

dihitung rata-rata n-gain siswa sikap ilmiah tinggi dirumuskan sebagai berikut:

ggiilmiah tinsikapsiswaJumlah

ggiilmiah tinsikapsiswagain-njumlah
=kelasgain tiap-nrata-Rata ........... (4)

d. Menghitung rata-rata n-gain siswa sikap ilmiah rendah

Setelah didapatkan nilai n-gain dari setiap siswa sikap ilmiah rendah kemudian

menghitung rata-rata n-gain siswa sikap ilmiah rendah dirumuskan sebagai

berikut:

rendahilmiahsikapsiswaJumlah

rendahilmiahsikapsiswagain-njumlah
kelasgain tiap-nrata-Rata  .......... (5)

3. Uji kesamaan dua rata-rata

Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah pada awalnya

KPS siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak berbeda secara signifikan.

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah:

H0 : Rata-rata nilai pretes KPS siswa dengan menggunakan LKS Discovery

Learning di kelas eksperimen sama dengan rata-rata nilai pretes KPS siswa

dengan menggunakan LKS konvensional di kelas kontrol pada materi larutan

penyangga.

H0 : μ1x = μ2x

H1 : Rata-rata nilai pretes KPS siswa dengan menggunakan LKS Discovery

Learning di kelas eksperimen tidak sama dengan rata-rata nilai pretes KPS
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siswa dengan menggunakan LKS konvensional di kelas kontrol pada larutan

penyangga.

H1 : μ1x ≠ μ2x

Keterangan:

μ1 = Rata-rata nilai pretes (x) pada materi larutan penyangga di kelas eksperimen.
μ2 = Rata-rata nilai pretes (x) pada materi larutan penyangga di kelas kontrol.
x = KPS siswa.

Sebelum menguji kesamaan dua rata-rata, dilakukan terlebih dahulu uji prasyarat

analisis yaitu uji normalitas dan uji homogenitas terhadap nilai pretes KPS siswa

di kelas kontrol dan kelas eksperimen.

a. Uji normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sampel penelitian berasal dari popu-

lasi berdistribusi normal atau tidak dan untuk menentukan uji selanjutnya meng-

gunakan statistik parametrik (berdistribusi normal) atau non parametrik (berdis-

tribusi tidak normal).

Hipotesis untuk uji normalitas:

H0 : kedua sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : kedua sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Dengan rumus untuk uji normalitas sebagai berikut:

χ2 = ..................(6)

Keterangan :

x2= uji chi-kuadrat
fo= frekuensi pengamatan
fe= frekuensi yang diharapkan
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Data akan berdistribusi normal terima H0 jika χ2
hitung χ2

tabel dengan taraf signi-

fikan 5% dan derajat kebebasan dk = k – 3 (Sudjana, 2005).

b. Uji homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi bahwa sampel penelitian

memiliki varians homogen atau tidak.

Hipotesis untuk uji homogenitas:

(kedua sampel penelitian memiliki varians yang homogen)

(kedua sampel penelitian memiliki varians yang tidak homogen)

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

dengan rumusan statistik :

dengan ............................... (7)

Keterangan :
S = simpangan baku
x = siswa

= rata-rata
n = jumlah siswa

Dengan kriteria uji adalah terima jika Fhitung ≤ Ftabel pada taraf signifikan 5%
(Sudjana, 2005).

Berdasarkan hasil uji yang diperoleh diketahui bahwa data berdistribusi normal

dan homogen, maka pengujian menggunakan uji statistik parametrik, yaitu

melalui uji-t dengan rumus sebagai berikut:

......................(8)



41

Keterangan:
thitung = Kesamaan dua rata-rata.

= Rata-rata nilai pretesKPS siswa pada materi asam basa pada kelas yang
diterapkan pembelajaran menggunakan LKS berbasis pendekatanilmiah.

= Rata-rata nilai postes siswa KPS pada materi asam basa pada kelas yang
diterapkan pembelajaran menggunakan LKS konvensional.

= Simpangan baku gabungan.

= Jumlahsiswa pada kelas yang diterapkan pembelajaran menggunakan
LKS berbasis pendekatan ilmiah.

= Jumlah siswa pada kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional.
= Simpangan baku siswa yang diterapkan pembelajaran menggunakan LKS

berbasis pendekatan ilmiah.
= Simpangan baku siswa yang menggunakan pembelajaran menggunakan

LKS konvensional.

Kriteria pengujian terima H0 jika thitung< ttabel dengan derajat kebebasan d(k) = n1 +

n2 – 2 dan tolak H0 untuk harga t lainnya. Dengan menentukan taraf signifikan α-

5% peluang (1 – α) kemudian membandingkan harga thitung dengan ttabel dan mena-

rik kesimpulan.

4. Uji hipotesis

Pengujian hipotesis yang dilakukan yaitu uji ANOVA dua jalur untuk hipotesis 1

dan 2, serta uji perbedaan dua rata-rata untuk hipotesis 3, 4, dan 5.

Berikut rumusan hipotesis pada penelitian ini:

Hipotesis 1

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

naan LKS dengan sikap ilmiah terhadap KPS siswa pada materi larutan penyangga.

Rumusan hipotesis untuk uji hipotesis 1 adalah sebagai berikut.

H0 : Tidak terdapat interaksi antara penggunaan LKS dengan sikap ilmiah terhadap

keterampilan proses sains pada materi larutan penyangga.

H0 : A*B = 0
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H1 : Terdapat interaksi antara penggunaan LKS dengan sikap ilmiah terhadap kete-

rampilan proses sains pada materi larutan penyangga.

H1 : A*B 0

Keterangan :

A = Penggunaan LKS.
B = Sikap ilmiah siswa.

Hipotesis 2

Uji hipotesis 2 dilakukan untuk mengetahui efektivitas LKS berbasis discovery

learning dalam meningkatkan keterampilan proses sains siswa pada materi larutan

penyangga. Rumusan hipotesis untuk uji hipotesis 2 adalah sebagai berikut.

H0 : Rata-rata n-gain keterampilan proses sains siswa dengan penggunaan LKS

berbasis discovery learning lebih rendah atau sama dengan LKS konvensional

pada materi larutan penyangga.

H0 : A1 A2

H1 : Rata-rata n-gain keterampilan proses sains siswa dengan pembelajaran

Menggunakan LKS berbasis discovery learning lebih tinggi daripada LKS

konvensional pada materi larutan penyangga.

H1 : A1 A2

Keterangan :

A1 = Rata-rata n-gain keterampilan proses sains siswa dengan pembelajaran

menggunakan LKS berbasis discovery learning pada materi larutan pe-
nyangga.

A2 = Rata-rata n-gain keterampilan proses sains siswa dengan pembelajaran

menggunakan LKS konvensional pada materi larutan penyangga.

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



43

varians yang homogen, maka pengujian menggunakan uji statistik parametrik

yaitu analisis varians dua jalur (two ways ANOVA) dengan bantuan SPSS versi

21 for windows. Kriteria uji untuk hipotesis 1 yaitu terima H0 jika nilai sig >

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

Hipotesis 3

Rumusan hipotesis untuk uji hipotesis 3 adalah sebagai berikut.

H0 : Rata-rata n-gain KPS siswa sikap ilmiah tinggi dengan penggunaan LKS ber-

basis discovery learning lebih rendah atau sama dengan LKS konvensional

pada materi larutan penyangga.

H0 : A1B1 A2B1

H1 : Rata-rata n-gain KPS siswa sikap ilmiah tinggi dengan penggunaan LKS

berbasis discovery learning lebih tinggi daripada LKS konvensional pada

materi larutan penyangga.

H1 : A1B1 A2B1

Keterangan :

A1B1 = Rata-rata n-Gain keterampilan proses sains siswa sikap ilmiah tinggi
dengan penggunaan LKS berbasis discovery learning pada larutan pe-
nyangga.

A2B1 = Rata-rata n-Gain keterampilan proses sains siswa sikap ilmiah tinggi
dengan penggunaan LKS konvensional pada materi larutan penyangga.

Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas diperoleh bahwa sampel berasal

dari populasi yang berdistribusi normal dan kedua kelas penelitian memiliki

varians yang homogen, maka pengujian hipotesis 3 menggunakan uji statistik

parametrik yaitu uji t, dengan menggunakan rumus (8).
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Hipotesis 4

Rumusan hipotesis untuk uji hipotesis 4 adalah sebagai berikut.

H0 : Rata-rata n-gain KPS siswa sikap ilmiah rendah dengan penggunaan LKS ber-

basis discovery learning lebih rendah atau sama dengan LKS konvensional

pada materi larutan penyangga.

H0 : A1B2 A2B2

H1 : Rata-rata n-gain KPS siswa sikap ilmiah rendah dengan penggunaan LKS ber-

basis discovery learning lebih tinggi daripada LKS konvensional pada materi

larutan penyangga.

H1 : A1B2 A2B2

Keterangan :

A1B2 = Rata-rata n-gain KPS siswa sikap ilmiah rendah dengan penggunaan LKS
berbasis discovery learning pada materi larutan penyangga.

A2B2 = Rata-rata n-gain KPS siswa sikap ilmiah rendah dengan penggunaan LKS
konvensional pada materi larutan penyangga.

Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas diperoleh bahwa sampel berasal

dari populasi yang berdistribusi normal dan kedua kelas penelitian memiliki

varians yang homogen, maka pengujian hipotesis 4 menggunakan uji statistik

parametrik yaitu uji t, dengan menggunakan rumus (8).

Hipotesis 5

Rumusan hipotesis untuk uji hipotesis 5 adalah sebagai berikut.

H0 : Rata-rata n-gain KPS siswa sikap ilmiah tinggi lebih rendah atau sama dengan

siswa sikap ilmiah rendah dengan penggunaan LKS berbasis discovery

learning pada materi larutan penyangga.
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H0 : A1B1 A1B2

H1 : Rata-rata n-gain KPS siswa sikap ilmiah tinggi lebih tinggi daripada siswa si-

kap ilmiah rendah LKS dengan penggunaan LKS berbasis discovery learning

pada materi larutan penyangga.

H1 : A1B1 A1B2

Keterangan :

A1B1 = Rata-rata n-gain KPS siswa sikap ilmiah tinggi dengan penggunaan LKS
berbasis discovery learning pada materi larutan penyangga.

A1B2 = Rata-rata n-gain KPS siswa sikap ilmiah rendah dengan penggunaan LKS
berbasis discovery learning pada materi larutan penyangga.

Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas diperoleh bahwa sampel berasal

dari populasi yang berdistribusi normal dan kedua kelas penelitian memiliki

varians yang homogen, maka pengujian hipotesis 5 menggunakan uji statistik

parametrik yaitu uji t, dengan menggunakan rumus (8)

5. Analisis data sikap ilmiah siswa

a. Perhitungan nilai sikap ilmiah siswa

Skor sikap ilmiah siswa yang diperoleh dari setiap pertemuan pada kelas kontrol

dan eksperimen yang dianalisis menggunakan rumus sebagai berikut:

100 x
maksimalskorJumlah

diperolehyangskorJumlah
sikapNilai 

………………….(9)
...........................

b. Perhitungan nilai rata-rata sikap ilmiah siswa

Perhitungan untuk penilaian rata-rata sikap ilmiah siswa menggunakan

rumus sebagai berikut:

100 x
siswaJumlah

ilmiahsikapnilaiJumlah
rata-rataNilai 

………………….(10)

...........................
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V.  SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan sebagai

berikut:

1. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran menggunakan LKS dan sikap

ilmiah terhadap KPS pada materi larutan penyangga

2. Pembelajaran menggunakan LKS berbasis Discovery Learning efektif dalam

meningkatkan KPS siswa pada materi larutan penyangga.

3. KPS siswa yang memiliki sikap ilmiah tinggi dengan menggunakan LKS

berbasis Discovery Learning lebih tinggi daripada LKS konvensional pada

materi larutan penyangga.

4. KPS siswa yang memiliki sikap ilmiah rendah dengan menggunakan LKS

berbasis Discovery Learning lebih tinggi daripada LKS konvensional pada

materi larutan penyangga.

5. KPS siswa yang memiliki sikap ilmiah tinggi dengan menggunakan LKS

berbasis Discovery Learning lebih tinggi daripada siswa yang memiliki sikap

ilmiah rendah dengan menggunakan LKS berbasis Discovery Learning pada

materi larutan penyangga.
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B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa :

1. Bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian agar lebih memper-

hatikan pengelolaan waktu dalam pengkondisian kelas dan proses pembela-

jaran sehingga lebih maksimal.

2. Bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian dapat menambah jumlah

observer sehingga lebih maksimal saat mengamati siswa.
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