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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran 

guided discovery pada materi kesetimbangan kimia dalam meningkatkan keteram-

pilan komunikasi siswa.  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

XI MIA di SMAN 1 Purbolinggo Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020.  

Metode dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan The Matching-Only 

Pretests-Postest Control Group Design.  Sampel dipilih dengan menggunakan 

teknik purposive sampling.  Sampel dalam penelitian ini adalah kelas XI MIA 1 

sebagai kelas eksperimen dan XI MIA 5 sebagai kelas kontrol.  Teknik analisis 

data yang digunakan adalah uji perbedaan dua rata-rata dengan uji t. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa n-gain keterampilan komunikasi berkategori 

tinggi di kelas eksperimen dan berkategori sedang di kelas kontrol.  Hasil analisis 

data menunjukkan terima H1 yaitu rata-rata n-gain keterampilan komunikasi yang 
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diterapkan model pembelajaran guided discovery lebih tinggi daripada rata-rata  

n-gain keterampilan komunikasi dengan pembelajaran konvensional.  Terdapat 

perbedaan n-gain keterampilan komunikasi yang signifikan antara kelas eksperi-

men dan kelas kontrol.  Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran guided discovery efektif dalam meningkatkan kete-

rampilan komunikasi siswa pada materi kesetimbangan kimia. 

 

Kata kunci: model pembelajaran guided discovery, kesetimbangan kimia,   

         keterampilan komunikasi. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Memasuki abad 21, bidang teknologi dan informasi mengalami perkembangan 

yang pesat.  Hal tersebut tentu akan berdampak bagi kehidupan manusia salah 

satunya yaitu tergantikannya tenaga manusia oleh tenaga mesin.  Akibatnya per-

saingan mendapatkan pekerjaan semakin ketat (Osman , Hiong & Vebrianto, 

2013;  Karnawati, 2017;  Kasali, 2017).  Menghadapi hal tersebut, dibutuhkan 

sumber daya manusia (SDM) yang mampu melaksanakan proses kerja non-rutin 

dan abstrak dengan dibekali kemampuan untuk menggunakan dan memberikan 

informasi dengan penyampaian yang tepat, dapat beradaptasi, dapat berinovasi, 

serta memberikan berbagai solusi/ide dalam penyelesaian suatu permasalahan 

(Siswono, 2008;  Rajanuddin, 2014;  Zubaidah, 2016;  Elfiani, 2017). 

 

Agar SDM yang dibutuhkan dapat terwujud, manusia perlu memiliki keterampilan 

abad 21 atau keterampilan 4C, meliputi keterampilan berpikir kritis dan mengatasi 

masalah (critical thinking and problem solving), komunikasi dan kolaborasi 

(communication and collaboration), serta kreativitas dan inovasi (creativity and 

innovation) (Trilling dan Fadel, 2009).  Berdasarkan hal tersebut salah satu kete-

rampilan yang perlu diajarkan dan dikuasai SDM yaitu keterampilan komunikasi 

(Trilling & Fadel, 2009;  Frydenberg & Andone, 2011;  Kereluik, dkk, 2013). 
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Keterampilan komunikasi menurut keterampilan abad 21 adalah penyampaian 

atau penerimaan pesan/informasi yang dilakukan secara verbal (tulisan dan lisan) 

maupun non verbal (bahasa tubuh, gerak isyarat, kontak mata, dan ekspresi wajah) 

yang digunakan untuk pencapaian tujuan (Kartika, 2016;  Khotimah, 2019).  

Komunikasi lisan dapat berupa presentasi dalam menyampaikan ide dan gagasan 

berdasarkan pengamatan. Sedangkan komunikasi tulisan dapat berupa laporan, 

rangkuman, grafik, tabel, gambar, poster, dan sebagainya (Lestari, 2016).  Indi-

kator keterampilan komuni-kasi meliputi: (1) mengubah bentuk penyajian, (2) 

menggambarkan data empiris hasil percobaan atau pengamatan dengan grafik atau 

tabel atau diagram, (3) menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis, 

(4) menjelaskan hasil percobaan atau penelitian, (5) membaca grafik, gambar, 

tabel atau diagram, (6) mendiskusikan hasil kegiatan suatu masalah atau suatu 

peristiwa (Warianto, 2011).   

 

Keterampilan komunikasi dapat dilatihkan dengan model pembelajaran guided 

discovery.  Hal ini didukung oleh beberapa penelitian sejenis mengenai pembel-

ajaran dengan model guided discovery.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan, 

model pembelajaran guided discovery efektif dalam meningkatkkan kemampuan 

argumentasi siswa pada materi laju reaksi (Saputri, 2018), meningkatkan keteram-

pilan komunikasi IPA (Utami, 2016), melatihkan listening skills dan interpersonal 

communication skill (Aeni, Ariyanto, & Santosa, 2017), berpengaruh positif ter-

hadap keterampilan melakukan percobaan dan mengomunikasikan hasil pada 

tema tekanan (Ismirianti., Dewi, & Taufiq, 2016), dan meningkatkan keterampilan 

argumentasi ilmiah peserta didik (Rahmawati & Suprapto, 2019)  
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Guided Discovery merupakan salah satu model pembelajaran yang bertujuan 

melatih siswa untuk menemukan konsep secara mandiri.  Siswa berperan aktif 

dalam proses pembelajaran dengan menjawab berbagai pertanyaan atau persoalan 

dan memecahkan persoalan untuk menemukan suatu konsep (Mayer, 2004).  

Langkah-langkah dalam model pembelajaran guided discovery meliputi (1) 

orientasi, (2) merumuskan masalah, (3) merumuskan hipotesis, (4) mengumpul-

kan data, (5) menguji hipotesis dan (6) merumuskan kesimpulan (Sanjaya, 2008). 

 

Faktanya berdasarkan hasil wawancara dengan guru kimia kelas XI MIA di SMA 

Negeri 1 Purbolinggo Lampung Timur tahun ajaran 2019/2020 diperoleh infor-

masi bahwa kegiatan belajar mengajar masih didominasi oleh guru.  Siswa hanya 

mendengarkan guru saat menjelaskan dan mencatat, serta menghafal pelajaran 

yang diberikan.  Hal ini membuat siswa kurang aktif dan keterampilan berkomu-

nikasi siswa menjadi tidak berkembang.  Tidak berkembangnya keterampilan ber-

komunikasi siswa ditunjukkan pada saat pembelajaran, banyak siswa yang tidak 

mengajukan pertanyaan, belum mampu mengemukakan ide/gagasan dengan jelas, 

ragu-ragu dan berbelit-belit dalam mengemukakan pendapat, serta tidak sistematis 

dalam menyampaikan informasi baik secara lisan maupun tertulis. 

 

Salah satu kompetensi dasar (KD) dalam kurikulum 2013 yang harus dikuasai 

oleh siswa pada mata pelajaran kimia kelas XI MIA semester ganjil adalah KD 

3.8 Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbang-

an yang diterapkan dalam industri dan KD 4.8 Merancang, melakukan, dan me-

nyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pergeseran arah kesetimbangan.  Agar dapat mencapai KD tersebut diperlukan 
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keterampilan komunikasi yang baik oleh siswa.  Keterampilan komunikasi dapat 

dilatihkan melalui model pembelajaran guided discovery yang dituangkan dalam 

Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD).   

 

Pada tahap orientasi, siswa diberikan wacana mengenai pengaruh konsentrasi ter-

hadap arah pergeseran kesetimbangan, keterampilan komunikasi siswa yang dapat 

dilatihkan yaitu membaca grafik, gambar, tabel, atau diagram melalui gambar 

yang disajikan pada wacana.  Sebelum tahap mengumpulkan data siswa diminta 

untuk merancang percobaan mengenai pengaruh konsentrasi terhadap arah perge-

seran kesetimbangan.  Selanjutnya pada tahap mengumpulkan data siswa diminta 

melakukan percobaan mengenai pengaruh konsentrasi terhadap arah pergeseran 

kesetimbangan.  Kemudian siswa diminta untuk mengumpulkan data berdasarkan 

percobaan dan menuliskannya dalam tabel hasil pengamatan, sehingga keteram-

pilan komunikasi siswa dapat dilatihkan yaitu menggambarkan data empiris hasil 

percobaan atau pengamatan dengan tabel. 

 

Pada tahap menguji hipoteis siswa diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

mengkonstruksi.  Pertanyaan-pertanyaan pada tahap menguji hipotesis berkaitan 

dengan gambar atau tabel yang ada pada tahap sebelumnya, sehingga keterampil-

an komunikasi siswa dapat dilatihkan yaitu membaca grafik, gambar, tabel atau 

diagram dan menjelaskan hasil percobaan atau penelitian.  Pada tahap merumus-

kan kesimpulan siswa menyimpulkan konsep yang telah dibangun dari tahap 

orientasi hingga tahap menguji hipotesis dengan bimbingan guru, sehingga kete-

rampilan komunikasi siswa dapat dilatihkan yaitu membaca grafik, gambar, tabel 

atau diagram dan menjelaskan hasil percobaan atau penelitian.  Berdasarkan 
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uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul Efektifitas Model  

Pembelajaran Guided Discovery pada Materi Kesetimbangan Kimia dalam 

Meningkatkan Keterampilan Komunikasi Siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

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

dalam penelitian ini adalah:  Bagaimana efektivitas model pembelajaran guided 

discovery pada materi kesetimbangan kimia dalam meningkatkan keterampilan 

komunikasi siswa ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari peneliti-

an ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran guided 

discovery pada materi kesetimbangan kimia dalam meningkatkan keterampilan 

komunikasi siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang ber-

sangkutan, yaitu: 

1. Memberi pengalaman dan melatih siswa tentang keterampilan komunikasi 

dalam pembelajaran kimia, khususnya dalam materi kesetimbangan kimia. 

2. Memberi inspirasi dan pengalaman secara langsung bagi guru dan calon guru 

dalam membelajarkan materi kimia dengan menerapkan model pembelajaran 

guided discovery, terutama pada materi kesetimbangan kimia. 



 

6 
 

3. Memberi masukan bagi sekolah dalam mengembangkan kurikulum yang 

diterapkan dan mengembangkan perangkat pembelajaran, sehingga dapat 

meningkatkan mutu pembelajaran kimia. 

 

E. Ruang Lingkup 

 

 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini, maka diberikan ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran guided discovery dikatakan efektif apabila rata-rata      

n-gain yang diperoleh di kelas eksperimen berkategori sedang atau tinggi dan 

terdapat perbedaan n-gain yang signifikan, dengan rata-rata n-gain keteram-

pilan komunikasi kelas eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata n-gain 

keterampilan komunikasi kelas kontrol 

2. Keterampilan komunikasi meliputi: (1) mengubah bentuk penyajian, (2) 

menggambarkan data empiris hasil percobaan atau pengamatan dengan grafik 

atau tabel atau diagram, (3) menjelaskan hasil percobaan atau penelitian, (4) 

membaca grafik, gambar, tabel atau diagram (Warianto, 2011). 

3. Model pembelajaran guided discovery yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan langkah-langkah pembelajaran menurut Sanjaya (2008). 

4. Materi dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi arah 

pergeseran kesetimbangan kimia. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Konstruktivisme 

 

 

Istilah konstruktivisme dikenal mengacu pada teori perkembangan kognitif dari 

Piaget (Dahar, 1989; Danoebroto, 2015).  Piaget yang dikenal sebagai konstruk-

tivis pertama menegaskan bahwa pengetahuan tersebut dibangun dalam pikiran 

anak melalui asimilasi dan akomodasi (Dahar, 1989).  Konstruktivisme adalah 

salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah 

konstruksi (bentukan) kita sendiri (Hitipeu, 2009; Karwono & Mularsih, 2010).  

Secara sederhana konstruktivisme merupakan konstruksi dari kita yang menge-

tahui sesuatu.  Pengetahuan itu bukanlah suatu fakta yang tinggal ditemukan, me-

lainkan suatu perumusan yang diciptakan orang yang sedang mempelajarinya.  

Bettencourt menyimpulkan bahwa konstruktivisme tidak bertujuan mengerti 

hakekat realitas, tetapi lebih hendak melihat bagaimana proses kita menjadi tahu 

tentang sesuatu (Suparno, 1997). 

 

Arends (2012) menjelaskan perbandingan antara pembelajaran yang berpusat pada 

guru dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa secara rinci yang diuraikan 

pada Tabel 1. 

 

 



 

8 

 

Tabel 1. Perbandingan pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher-centered 

 learning) dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa (student-

 centered learning) 

 

Ciri 

 

Model transmisi berpusat 

pada guru 

 

Model transmisi 

berpusat pada siswa 

 

Landasan Teoritis 

Teori sosial kognitif, 

behaviouristik dan teori 

pemrosesan informasi. 

Teori kognitif dan teori 

konstruktivis sosial 

Peran guru 

Guru merancang 

pembelajaran bertujuan 

untuk mencapai standar dan 

tujuan yang telah 

ditentukan; menggunakan 

prosedur yang mendukung 

perolehan pengetahuan dan 

keterampilan yang 

ditentukan. 

Guru membangun 

kondisi supaya siswa 

bertanya; melibatkan 

siswa pada perencanaan; 

mendorong atau 

menerima ide siswa; dan 

memberikan mereka 

otonomi (kemandirian) 

atau pilihan. 

Peran siswa 

Siswa sering berperan pasif, 

hanya mendengarkan guru 

atau membaca; hanya 

mempraktikkan 

keterampilan yang sudah 

ditentukan oleh guru. 

Siswa paling banyak 

berperan secara aktif; 

berinteraksi dengan 

orang lain dan 

berpartisipasi dalam 

kegiatan investigasi dan 

pemecahan masalah 

Perencanaan Tugas 

Kebanyakan guru yang 

mendominasi; secara ketat 

berhubungan dengan 

kurikulum dan tujuan yang 

ditentukan. 

Seimbang antara input 

guru dan input siswa; 

terikat secara fleksibel 

pada kurikulum dan 

tujuan yang ditentukan. 

Lingkungan Belajar 

Hampir di semua tempat 

secara ketat terstruktur, tapi 

tidak berarti otoriter. 

Bebas terstruktur; 

dicirikan dengan proses 

demokratis, pemilihan, 

dan adanya otonomi 

untuk berpikir dan 

bertanya. 

Prosedur Penilaian 

Cenderung pada tes tertulis 

tradisional 

Cenderung pada asesmen 

otentik dan asesmen 

kinerja. 

                 (Arrends, 2012) 
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B. Model Pembelajaran Guided Discovery 

 

 

Guided discovery yaitu pelaksanaan penemuan dilakukan atas petunjuk dari guru, 

pembelajarannya dimulai dari guru mengajukan berbagai pertanyaan yang me-

lacak, dengan tujuan untuk mengarahkan peserta didik kepada titik kesimpulan 

kemudian siswa melakukan percobaan untuk membuktikan pendapat yang di-

kemukakan (Hanafiah, 2009).  Model guided discovery merupakan pembelajaran 

yang mengajak para siswa atau didorong untuk melakukan kegiatan sedemikian 

rupa sehingga pada akhirnya siswa menemukan sesuatu sesuai dengan yang di-

harapkan (Sukmana, 2009).  Guided discovery melibatkan siswa dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dari guru.  Pertanyaan yang diberikan merupakan per-

tanyaan yang mengkonstruksi.  Dari beberapa pendapat tersebut, model guided 

discovery adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk 

mencoba menemukan sendiri informasi-informasi maupun pengetahuan yang 

diharapkan dengan bimbingan dan petunjuk yang diberikan oleh guru (Hamalik, 

2005).   

 

Di dalam setiap model pembelajaran pasti ada kelebihan dan kekurangannya, 

begitu juga dengan model pembelajaran guided discovery.  Menurut Markaban 

(2008) kelebihan dari model penemuan terbimbing adalah sebagai berikut:   

1. Siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang disajikan.  

2. Menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap inquiry (mencari-temukan).   

3. Mendukung kemampuan problem solving siswa.  

4. Memberikan wahana interaksi antar siswa, maupun siswa dengan guru,  

dengan demikian siswa juga terlatih untuk menggunakan bahasa 

Indonesia  yang baik dan benar. 

5. Materi yang dipelajari dapat mencapai tingkat kemampuan yang tinggi 

dan lebih lama membekas karena siswa dilibatkan dalam proses 

menemukanya.  
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Sedangkan menurut Markaban (2008) kekurangan dari model guided discovery 

learning adalah sebagai berikut: 

1. Untuk materi tertentu, waktu yang tersita lebih lama. 

2. Tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Di 

lapangan, beberapa siswa masih terbiasa dan mudah mengerti dengan 

model ceramah.  

3. Tidak semua topik cocok disampaikan dengan model ini. Umumnya 

topik-topik yang berhubungan dengan prinsip dapat dikembangkan 

dengan model penemuan terbimbing. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, disimpulkan bahwa kelebihan model 

guided discovery learning adalah siswa dapat lebih aktif dalam kegiatan pembel-

ajaran, dan siswa dapat memiliki kemampuan untuk membangun konsep tentang 

materi yang telah diajarkan, serta kelebihan lainnya yaitu pembelajaran yang telah 

didapatkan bisa bertahan lebih lama dalam ingatan karena dalam pembelajaran 

siswa menemukan sendiri konsep dari materi yang dipelajari, sedangkan keku-

rangannya adalah dibutuhkan waktu yang relatif lama dalam penerapan model 

pembelajaran ini. 

 

Menurut Sanjaya (2008), langkah-langkah metode pembelajaran penemuan 

terbimbing (guided discovery learning) adalah sebagai berikut. 

1. Orientasi: langkah untuk membina suasana pembelajaran yang respon-

sive.  Guru mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pem-

belajaran.   

2. Merumuskan masalah: membawa siswa pada suatu persoalan yang 

mengandung teka-teki.  Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang 

menantang siswa untuk berpikir bagaimana memecahkan teka-teki 

tersebut. 

3. Merumuskan hipotesis: hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu 

permasalahan yang sedang dikaji.  Sebagai jawaban sementara hipotesis 

perlu diuji kebenarannya. 

4. Mengumpulkan data: aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan 

untuk menguji hipotesis yang diajukan.  Dalam penemuan terbimbing, 

mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting 

dalam mengembangkan intelektual. 
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5. Menguji hipotesis: proses menentukan jawaban yang dianggap diterima 

sesuai dengan data atau infomasi yang diperoleh berdasarkan 

pengumpulan data.  Hal terpenting dalam menguji hipotesis adalah men-

cari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. 

6. Merumuskan kesimpulan: proses mendeskripsikan temuan yang diper-

oleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis.  

 

Langkah-langkah model pembelajaran guided discovery dapat diringkas dalam 

Tabel 2. 

Tabel 2. Langkah-langkah model pembelajaran guided discovery 

No Fase-fase Aktivitas guru Aktivitas siswa 

1. Orientasi Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran, 

mengkondisikan agar 

siswa siap melaksanakan 

proses pembelajaran 

Siswa mempersiapkan 

diri untuk mendapatkan 

materi pembelajaran 

2. Merumuskan 

masalah 

Guru membawa siswa 

pada suatu persoalan yang 

mengandung permasalahan 

untuk dipecahkan oleh 

siswa 

Siswa memecahkan 

persoalan yang diberikan 

guru 

3. Merumuskan 

hipotesis 

Guru membimbing siswa 

dalam membuat prediksi 

jawaban masalah dan 

mempersiapkan penjelasan 

masalah 

Siswa membuat prediksi 

jawaban masalah dan 

mempersiapkan 

penjelasan masalah 

4. Mengumpulka

n data 

Membantu siswa mencari 

informasi yang dibutuhkan 

untuk menguji hipotesis 

yang diajukan siswa 

Siswa mengumpulkan 

informasi dengan 

melakukan observasi 

sesuai materi yang sedang 

diajarkan. 

5. Menguji 

hipotesis 

Guru membantu siswa 

menentukan jawaban yang 

dianggap diterima sesuai 

dengan data atau informasi 

yang diperoleh 

berdasarkan pengumpulan 

data 

Siswa menjawab 

persoalan sesuai dengan 

data atau informasi yang 

diperoleh berdasarkan 

pengumpulan data 

6. Merumuskan 

kesimpulan 

Membantu siswa menulis 

atau menemukan prinsip 

yang diperoleh 

berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis 

Siswa menarik 

kesimpulan yang mereka 

dapatkan 

(Sanjaya, 2008) 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model guided discovery learning 

adalah model pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif dalam pembelajaran 

karena siswa dituntut untuk aktif selama pembelajaran di dalam kelas dan guru 

tidak lagi menjelaskan.  Guru hanya membimbing siswa untuk mendapatkan 

jawaban dari masalah yang diberikan.  Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan model guided discovery learning yaitu oreintasi, me-

rumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipo-

tesis, dan merumuskan kesimpulan. 

 

C. Keterampilan Komunikasi 

 

 

Berkomunikasi dapat diartikan menyampaikan dan memperoleh fakta, konsep dan 

prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk tulisan, gambar, gerak, tindakan, atau pe-

nampilan misalnya dengan berdiskusi, mendeklamasikan, mendramakan, meng-

ungkapkan, melaporkan (dalam bentuk lisan, tulisan, gerak, atau penampilan) 

(Dimyati dan Mudjiono, 2009).  Keterampilan komunikasi menurut keterampilan 

abad 21 adalah penyampaian atau penerimaan pesan/informasi yang dilakukan 

secara verbal (tulisan dan lisan) maupun non verbal (bahasa tubuh, gerak isyarat, 

kontak mata, dan ekspresi wajah) yang digunakan untuk pencapaian tujuan 

(Kartika, 2016;  Khotimah, 2019). 

 

Keterampilan berkomunikasi merupakan keterampilan yang penting dalam sains, 

karena dengan memiliki keterampilan berkomunikasi, seseorang dapat mengung-

kapkan ide dan perasaan dalam pemecahan masalah baik secara lisan maupun 

tulisan (Dimyati dan Mudjiono, 2009).  Komunikasi lisan dapat berupa presentasi 

dalam menyampaikan ide dan gagasan berdasarkan pengamatan.  Sedangkan 
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komunikasi tulisan dapat berupa laporan, rangkuman, grafik, tabel, gambar, 

poster, dan sebagainya (Lestari, 2016). 

 

Keterampilan komunikasi mencakup kemampuan membuat grafik, diagram, 

bagan, tabel, karangan, laporan, serta menyampaikan gagasan secara lisan (Putri 

dan Sutarno, 2012).  Indikator keterampilan komunikasi meliputi: (1) mengubah 

bentuk penyajian, (2) menggambarkan data empiris hasil percobaan atau peng-

amatan dengan grafik atau tabel atau diagram, (3) menyusun dan menyampaikan 

laporan secara sistematis, (4) menjelaskan hasil percobaan atau penelitian, (5) 

membaca grafik, gambar, tabel atau diagram, (6) mendiskusikan hasil kegiatan 

suatu masalah atau suatu peristiwa (Warianto, 2011). 

 

D. Penelitian yang Relevan 

 

 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adhim & Jatmiko (2015) yang berjudul penerapan model pembelajaran 

guided discovery dengan kegiatan laboratorium untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas X SMA pada materi suhu dan kalor.  Hasilnya model 

pembelajaran guided discovery dengan kegiatan laboratorium dapat mening-

katkan hasil belajar siswa. 

2. Ismirianti, Dewi, & Taufiq (2016) yang berjudul pengaruh petunjuk praktik-

um guided discovery terhadap keterampilan melakukan percobaan dan meng-

komunikasikan hasil pada tema tekanan.  Hasilnya petunjuk praktikum 

guided discovery berpengaruh positif terhadap keterampilan melakukan per-

cobaan dan mengkomunikasikan hasil pada tema tekanan. 
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3. Utami (2016) yang berjudul peningkatan keterampilan komunikasi IPA siswa 

kelas III melalui metode guided discovery di SDN Kejambon 1.  Hasilnya 

penerapan metode guided discovery dapat meningkatkan keterampilan 

komunikasi IPA siswa. 

4. Astra & Wahidah (2017) yang berjudul peningkatan keterampilan proses 

sains peserta didik melalui model guided discovery learning kelas XI MIPA 

pada materi suhu dan kalor.  Hasilnya model guided discovery learning dapat 

meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik. 

5. Aeni, Ariyanto & Santosa (2017) yang berjudul studi komparasi capaian 

keterampilan komunikasi siswa antara penerapan model kooperatif tipe 

jigsaw disertai praktikum dengan model guided discovery pada siswa.  

Hasilnya model pembelajaran jigsaw dapat digunakan untuk melatihkan 

speaking skills dan model pembelajaran guided discovery dapat digunakan 

untuk melatihkan listening skills dan interpersonal communication skill. 

6. Saputri (2018) yang berjudul perbandingan kemampuan argumentasi siswa 

menggunakan guided discovery learning dan direct instruction pada materi 

laju reaksi kelas XI IPA di SMAN 8 Kota Jambi.  Hasilnya yaitu model 

guided discovery learning dan direct intrucion dapat meningkatkan 

kemampuan argumentasi siswa. 

7. Yuhadi (2018) yang berjudul penerapan model penemuan terbimbing untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, kemampuan komunikasi 

matematis, dan motivasi belajar siswa SMP.  Hasilnya model penemuan 

terbimbing dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, kemam-

puan komunikasi matematis, dan motivasi belajar siswa. 
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8. Suryana (2018) yang berjudul penerapan model penemuan terbimbing untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah matematis 

serta hubungannya terhadap disposisi matematis siswa smk.  Hasilnya pem-

belajaran penemuan terbimbing dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 

dan pemecahan masalah matematis siswa. 

9. Rahmawati & Suprapto (2019) yang berjudul pengaruh pembelajaran guided 

discovery terhadap keterampilan argumentasi tertulis peserta didik SMA.  

Hasilnya model guided discovery dapat meningkatkan keterampilan argumen-

tasi ilmiah peserta didik. 

10. Rosyidah (2019) yang berjudul pengaruh project based learning (PjBL) ber-

basis guided discovery terhadap kemampuan komunikasi matematis ditinjau 

dari gaya kognitif peserta didik SMP N 1 Penawartama.  Hasilnya project 

based learning (PjBL) berbasis guided discovery berpengaruh terhadap ke-

mampuan komunikasi matematis peserta didik. 

 

E. Analisis Konsep 

 

 

Heron dkk. dalam Fadiawati (2011) mengemukakan bahwa analisis konsep 

merupakan suatu prosedur yang dikembangkan untuk menolong guru dalam me-

rencanakan urutan-urutan pengajaran bagi pencapaian konsep. Langkahnya yaitu 

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

atribut variabel, posisi konsep, contoh, dan non contoh. Analisis konsep materi 

faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan kimia yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Analisis konsep faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan kimia 

 

Label 

Konsep 

Definisi Konsep 
Jenis 

Konsep 

Atribut Konsep Posisi Konsep Contoh Non-

contoh Kritis Variabel Super 

Ordinat 

Koor-

dinat 

Sub-ordinat 

Pergeseran 

kesetim-

bangan 

Pergeseran arah 

kesetimbangan 

yang terjadi 

akibat sistem 

kesetimbangan 

yang diganggu/ 

diberikan aksi 

berupa 

konsentrasi, 

tekanan dan 

volume, suhu, dan 

katalis sebagai 

tindakan untuk 

mengurangi 

pengaruh aksi 

tersebut. 

Konsep 

berdasa

rkan 

prinsip 

� Aksi-reaksi 

� Pergeseran 

kesetimbangan 

• Konsentr

asi 

• Tekanan 

dan 

volume 

• Suhu 

• Katalis 

Kesetim

bangan 

kimia 

- 

• Pengaruh 

konsentrasi 

• Pengaruh 

tekanan dan 

volume 

• Pengaruh 

suhu 

• Pengaruh 

katalis 

N2(g) + 3H2 

(g) 

2 NH3(g) 

∆H= -92,6 

kJ 

Yang 

terjadi bila 

ke dalam 

sistem: 

a. ditamba

hkan 

konsent

rasi H2 

b. tekanan 

sistem 

dinaikk

an 

c. suhu 

sistem 

diturun

kan 

- 
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Tabel 3. (Lanjutan) 

Label 

Konsep 

Definisi Konsep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Konsep Posisi Konsep Contoh Non-

contoh Kritis Variabel Super 

Ordinat 

Koor-

dinat 

Sub-

ordin

at 

Pengaruh 

konsentrasi 

Apabila 

konsentrasi salah 

satu komponen 

(reaktan/produk) 

diperbesar, maka 

reaksi sistem 

adalah 

mengurangi 

komponen 

tersebut. 

Sebaliknya, 

apabila 

konsentrasi salah 

satu komponen 

(reaktan/produk) 

diperkecil, maka 

reaksi sistem 

adalah menambah 

komponen itu. 

Konkrit • Konsentrasi 

reaktan  

• Konsentrasi 

produk 

 

Besarnya 

konsentrasi 

suatu zat 

Pergeser

an 

kesetimb

angan 

Pengaruh 

suhu, 

pengaruh 

tekanan/

volume 

- 

FeSCN
2+ 

(aq)  

 

Fe
3+

(aq)+ SCN(aq). 

Apabila 

konsentrasi 

reaktan 

diperbesar atau 

ditambah, maka 

kesetimbangan 

bergeser ke arah 

produk. 

Sebaliknya 

apabila 

konsentrasi 

reaktan 

diperkecil/ 

dikurangi maka 

kesetimbangan 

akan bergeser ke 

arah reaktan itu 

sendiri. 

 

Penga-

ruh 

konsen-

trasi 
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Tabel 3. (Lanjutan) 

Label 

Konsep 

Definisi Konsep 
Jenis 

Konsep 

Atribut Konsep Posisi Konsep Contoh Non-

contoh Kritis Variabel Super 

Ordinat 

Koor-

dinat 

Sub-

ordinat 

Pengaruh 

tekanan/ 

volume 

Apabila dalam 

suatu sistem 

kesetimbangan 

tekanan diperbesar 

atau volume 

diperkecil, maka 

kesetimbangan 

akan bergeser ke 

arah reaksi yang  

memiliki jumlah 

koefisiennya kecil. 

Sebaliknya, apabila 

dalam suatu sistem 

kesetimbangan 

tekanan diperkecil 

atau volume 

diperbesar, maka 

kesetimbangan 

akan bergeser ke 

arah rekasi yang 

memiliki jumlah 

koefisiennya besar. 

Konkrit � Tekanan 

diperbesar/vo

lume 

diperkecil 

� Tekanan 

diperkecil/vo

lume 

diperbesar 

 

• Kesetim-

bangan 

bergeser 

ke 

jumlah 

koefisien 

yang 

kecil 

• Kesetim-

bangan 

bergeser 

ke 

jumlah 

koefisien 

yang 

besar 

Pergeser-

an 

kesetim-

bangan 

Pengaruh 

suhu, 

pengaruh 

konsen-

trasi 

- 

N2(g)+3 H2(g) 

       2NH3(g). 

Apabila tekanan 

diperbesar/ 

volume 

diperkecil, 

kesetimbangan 

akan bergeser ke 

arah produk. 

Sebaliknya 

apabila tekanan 

diperkecil/ 

volume 

diperbesar, 

kesetimbangan 

akan bergeser ke 

arah reaktan.            

Penga-

ruh 

konsen-

trasi 



 

19 

 

 

1
9

 

Tabel 3 (Lanjutan) 

 

Label 

Konsep 

Definisi Konsep 
Jenis 

Konsep 

Atribut Konsep Posisi Konsep Contoh Non-

contoh Kritis Variabel Super 

Ordinat 

Koordinat Sub-

ordinat 

Pengaruh 

suhu 

Apabila pada 

sistem 

kesetimbangan 

suhu dinaikkan 

maka sistem 

kesetimbangan 

akan bergeser ke 

arah reaksi yang 

menyerap kalor 

(endoterm). 

Sebaliknya, 

apabila pada 

sistem 

kesetimbangan 

suhu diturunkan 

maka sistem 

kesetimbangan 

akan bergeser ke 

arah reaksi yang 

melepaskan kalor 

(eksoterm). 

Konkrit � Suhu 

dinaikkan 

� Suhu 

diturunkan 

• Endoterm 

• Eksoterm 

Pergeser-

an 

kesetim-

bangan 

Pengaruh 

konsentrasi, 

pengaruh 

tekanan/vol

ume 

- 

N2O4(g) 

        

2NO2(g)   

∆H=58 kJ. 

Jika suhu 

dinaikkan, 

kesetimban

gan akan 

bergeser ke 

arah 

produk. 

Sebaliknya 

apabila 

suhu 

diturunkan 

kesetim-

bangan 

akan 

bergeser ke 

arah 

reaktan. 

- 
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F. Kerangka Berpikir 

 

 

Dalam kurikulum 2013 mata pelajaran IPA kelas XI terdapat (kompetensi dasar) 

KD 3.8 Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetim-

bangan yang diterapkan dalam industri dan KD 4.8 Merancang, melakukan, dan 

menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempeng-

aruhi pergeseran arah kesetimbangan.  Materi dalam KD tersebut adalah faktor-

faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan kimia.  Upaya untuk 

mencapai pengetahuan seperti yang dimaksud dalam KD tersebut maka diperlu-

kan model pembelajaran guided discovery karena dapat memberikan ruang bagi 

siswa dalam menemukan konsep-konsep pada materi yang dipelajari.  Model 

pembelajaran guided discovery terdiri dari enam tahap, yaitu orientasi, merumus-

kan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis dan 

merumuskan kesimpulan (Sanjaya, 2008). 

 

Pada pembelajaran menggunakan LKPD 1, tahap pertama yaitu orientasi.  Pada 

langkah ini siswa mengamati wacana yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu 

siswa.  Dalam wacana terdapat gambar larutan yang mengandung ion besi (III) 

heksaisotiosianat [Fe(SCN)6
3-

] yang ditambahkan larutan berdeba-beda (FeCl3, 

KSCN, dan NaOH).  Dengan wacana tersebut keterampilan komunikasi siswa 

dapat dilatihkan yaitu membaca grafik, gambar, tabel, atau diagram. 

 

Tahap kedua yaitu merumuskan masalah, dalam tahap ini siswa menuliskan 

masalah dalam bentuk pertanyaan berdasarkan wacana yang telah dibaca.  Tahap 

ketiga yaitu merumuskan hipotesis.  Dalam tahap ini siswa menuliskan hipotesis 

mengenai masalah-masalah yang telah mereka utarakan pada tahap sebelumya.   
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Tahap keempat yaitu mengumpulkan data.  Sebelum memasuki tahap mengum-

pulkan data siswa diminta merancang percobaan mengenai pengaruh konsentrasi 

terhadap arah pergeseran kesetimbangan kimia, dalam merancang percobaan ini 

siswa juga diminta membuat tabel hasil pengamatan.  Hal tersebut dapat melatih-

kan keterampilan komunikasi siswa yaitu menggambarkan data empiris hasil per-

cobaan atau pengamatan dengan tabel.  Kemudian siswa melakukan percobaan 

tentang pengaruh konsentrasi terhadap arah pergeseran kesetimbangan kimia, 

selanjutnya siswa mengumpulkan data berdasarkan hasil percobaan yang telah 

dilakukan dengan menuliskannya dalam tabel hasil pengamatan yang dirancang 

siswa.  Dalam hal ini keterampilan komunikasi siswa dapat dilatihkan yaitu meng-

gambarkan data empiris hasil percobaan atau pengamatan dengan tabel. 

 

Tahap kelima yaitu menguji hipotesis.  Pada tahap ini siswa diminta menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang mengkonstruksi dalam LKPD secara berkelompok 

untuk menguji hipotesis yang telah mereka tuliskan pada tahap merumuskan hipo-

tesis dan menuntun siswa untuk membangun konsep secara mandiri.  Pada tahap 

ini keterampilan komunikasi siswa dapat dilatihkan seperti membaca grafik, 

gambar, tabel, atau diagram dan menjelaskan hasil percobaan. 

 

Tahap keenam yaitu merumuskan kesimpulan. Pada tahap ini siswa menyimpul-

kan konsep yang telah dibangun dari tahap orientasi sampai tahap menguji hipo-

tesis yang dibimbing oleh guru.  Keterampilan komunikasi siswa menjelaskan 

hasil percobaan atau penelitian dan membaca grafik, gambar, tabel atau diagram 

dapat dilatihkan. 



 

22 

 

 

Materi kesetimbangan kimia merupakan salah satu materi kimia yang berkaitan 

dengan kemampuan siswa mengenai pembuatan grafik, diagram, tabel, laporan, 

kegiatan melakukan percobaan, serta menyampaikan gagasan baik secara lisan 

maupun tertulis.  Hal tersebut sejalan dengan keterampilan komunikasi yang akan 

dilatihkan yang mencakup kemampuan membuat grafik, diagram, bagan, tabel, 

karangan, laporan, serta menyampaikan gagasan secara lisan (Putri dan Sutarno, 

2012).  Bersdasarkan uraian dan langkah-langkah di atas, diharapkan pembelajar-

an menggunakan model guided discovery pada materi kesetimbangan kimia dapat 

melatih dan meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. 

 

G. Anggapan Dasar 

 

 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah :  

1. Tingkat keluasan dan kedalam materi yang diberikan sama dan materi yang 

diberikan oleh guru sama. 

2. Perbedaaan n-gain keterampilan komunikasi semata-mata terjadi karena 

perbedaan penggunaan model pembelajaran guided discovery pada kelas 

eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol; dan 

3. Faktor-faktor lain diluar perilaku pada kedua kelas diabaikan. 

 

H. Hipotesis  

 

 

Berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:  Model pembelajaran 

guided discovery efektif dalam meningkatkan keterampilan komunikasi siswa 

pada materi kesetimbangan kimia. 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI MIA SMA Negeri 1  

Purbolinggo Lampung Timur Tahun Ajaran 2019/2020 yang berjumlah 180 siswa 

yang tersebar dalam lima kelas.  Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

purposive sampling  yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada suatu 

pertimbangan tertentu (Fraenkel, 2012).  Teknik purposive sampling akan baik 

hasilnya ditangan seorang ahli yang mengenal populasi (Sudjana, 2005).  Sampel 

diambil dengan pertimbangan kemampuan kognitif siswa yang relatif sama yang 

didasarkan pada informasi dari seorang ahli yaitu guru bidang studi kimia kelas 

XI MIA di SMA Negeri 1 Purbolinggo Lampung Timur. 

 

Berdasarkan informasi dari guru bidang studi kimia mengenai kemampuan kogni-

tif siswa kelas XI  MIA di SMA Negeri 1 Purbolinggo Lampung Timur maka di-

peroleh dua kelas yang dijadikan sampel penelitian yaitu kelas XI MIA 1 dan XI 

MIA 5.  Dimana Kelas XI MIA 1 sebagai kelas eksperimen yang menggunakan 

model pembelajaran guided discovery sedangkan kelas XI MIA 5 sebagai kelas 

kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional. 
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B. Metode dan Desain Penelitian 

 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan 

desain penelitian the matching-only pretest-posttest control group  (Fraenkel, 

Wallen & Hyun, 2012).  Desain penelitian ditunjukkan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Desain penelitian the matching-only pretest-posttest control group 

Treatment group O1 M X O2 

Control group O1 M C O2 

      (Fraenkel, Wallen & Hyun, 2012) 

 

 

Keterangan: 

M : Matching berupa pencocokan pada masing-masing kelas.  

O1 : Pretes keterampilan komunikasi yang diberikan.  

O2 : Postes keterampilan komunikasi yang diberikan. 

X : Perlakuan berupa penerapan model pembelajaran guided discovery. 

C : Perlakuan berupa penerapan  pembelajaran konvensional. 

 

Matching pada penelitian ini dilakukan sebelum diterapkan perlakuan.  Matching 

adalah subjek penelitian tidak ditetapkan secara acak tetapi dengan mencocokkan 

subjek yang berada dalam kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol pada 

variabel penelitian (Fraenkel, Wallen & Hyun, 2012).  Matching dilakukan pada 

kedua sampel dengan memberikan pretes (O), kemudian hasil pretes pada kedua 

sampel penelitian dicocokkan secara statistik melalui uji kesamaan dua rata-rata, 

setelah itu kedua sampel penelitian diundi untuk menentukan kelas yang dijadikan 

sebagai kelas kontrol dan kelas eksperimen.  Pada kelas eksperimen diterapkan 

pembelajaran menggunakan model guided discovery (X), sedangkan pada kelas 
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kontrol diterapkan pembelajaran konvensional (C).  Setelah diberikan perlakuan 

pada kedua kelas, kemudian dilakukan postes (O). 

 

C. Variabel Penelitian 

 

 

Variabel pada penelitian ini adalah variabel bebas meliputi model pembelajaran 

yang digunakan, yaitu model pembelajaran guided discovery dan pembelajaran 

konvensional.  Variabel terikat yaitu keterampilan komunikasi siswa kelas XI 

MIA 1 dan XI MIA 5 SMA N 1 Purbolinggo Lampung Timur Tahun Ajaran 

2019/2020.  Variabel kontrol adalah materi faktor-faktor yang mempengaruhi arah 

pergeseran kesetimbangan kimia. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data utama dan data 

pendukung.  Data utama dalam penelitian ini berupa data hasil pretes dan postes 

keterampilan komunikasi, sedangkan data pendukung penelitian yaitu data 

aktivitas peserta didik dan data keterlaksanaan model pembelajaran guided 

discovery.  Sumber data berasal dari seluruh kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

 

E. Perangkat Pembelajaran dan Instrumen Penelitian  
 

 

Perangkat pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang 

menggunakan model pembelajaran guided discovery yang terdiri dari 3 LKPD.  

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah soal pretes dan postes yang 

terdiri dari tiga soal essay untuk mengukur keterampilan komunikasi siswa pada 
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materi faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan kimia, 

lembar observasi aktivitas siswa pada pembelajaran dan lembar observasi 

keterlaksanaan model pembelajaran guided discovery. 

 

F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

 

Prosedur pelaksanaan penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu tahap persiapan 

penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap pelaporan. 

1. Tahap persiapan penelitian 

a. Melakukan observasi lapangan. 

b. Melakukan studi literatur. 

c. Menyusun perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian. 

 

2. Tahap pelaksanaan penelitian 

a. Menentukan populasi dan sampel. 

b. Melakukan pretes dengan soal yang sama pada sampel penelitian. 

c. Melakukan matching hasil pretes kedua sampel penelitian. 

d. Melaksanakan kegiatan pembelajaran pada materi faktor-faktor yang 

mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan kimia.  Pada kelas 

eksperimen diterapkan model pembelajaran guided discovery sedangkan 

pada kelas kontrol diterapkan pembelajaran konvensional. 

e. Melakukan postes dengan soal yang sama pada sampel penelitian. 

f. Menganalisis data hasil pretes dan postes. 

g. Menulis pembahasan dan simpulan. 

 

3. Pelaporan 
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Adapun langkah-langkah penelitian tersebut ditunjukkan pada Gambar 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Perlakuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram alir penelitian 

 

1. Melakukan 

observasi lapangan. 

2. Melakukan studi 

literatur 

3. Menyusun 

perangkat 

pembelajaran dan 

instrumen penelitian 
 

Persiapan 

Hasil 

1. Informasi mengenai 

populasi 

2. Perangkat 

pembelajaran 

3. Instrumen penelitian  Menentukan sampel 

penelitian 

Pretes Kelas eksperimen  

Kelas kontrol  

Hasil awal keterampilan 

komunikasi 

Menerapkan pembel-

ajaran konvensional 

pada kelas kontrol 

Menerapkan model pembel-

ajaran guided discovery 

pada kelas eksperimen 

Postes 

Observasi aktivitas siswa 

dan keterlaksanaan model 

pembelajaran guided 

discovery 

Hasil data aktivitas siswa 

dan keterlaksanaan model 

pembelajaran guided 

discovery 

 Analisis Data 

Hasil akhir 

keterampilan 

komunikasi 

Kesimpulan 

Pelaporan 

Matching nilai secara statistik 

terhadap kedua sampel 

Observasi aktivitas siswa 

Hasil data aktivitas siswa 
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G. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

 

1. Analisis data 

 

Analisis data yang dikumpulkan bertujuan untuk menarik suatu kesimpulan terkait 

dengan masalah, tujuan, dan hipotesis yang telah dirumuskan, sebelumnya. 

 

a. Menghitung rata-rata skor pretes 

Skor pretes siswa yang diperoleh dalam penilaian keterampilan komunikasi secara 

operasional dirumuskan sebagai berikut:  

rata-rata skor pretes = 
������ �	
� ���� ������ �����

������ �����
 

 

b. Perhitungan n-gain  

Peningkatkan keterampilan komunikasi siswa ditunjukkan oleh nilai n-gain yang 

diperoleh siswa dalam tes.  Adapun rumus n-gain (Hake, 1998) adalah sebagai 

berikut: 

n-gain = 
%�	
� �
����%�	
� ����

���%�%�	
� ����
 

 

c. Perhitungan rata-rata n-gain 

Setelah menghitung n-gain masing-masing siswa, dilakukan perhitungan n-gain 

rata-rata kelas pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.  Rumus rata-rata n-gain 

adalah: 

rata-rata n-gain = 
∑������ ������� ��� !

∑ �����
 

Hasil perhitungan rata-rata n-gain kemudian diinterpretasikan dengan mengguna-

kan kriteria dari (Hake, 1998).  Kriteria rata-rata n-gain menurut Hake disajikan 

pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Kriteria n-gain 

<g> Kategori 

<g> ≥ 0,7 Tinggi 

0,3 < <g> ≥0,7 Sedang 

<g> < 0,3 Rendah 

        (Hake, 1998) 

 

 

2. Pengujian hipotesis 

 

 

Pengujian hipotesis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji 

kesamaan dua rata-rata dan uji perbedaan dua rata-rata.  Uji kesamaan dua rata-

rata dilakukan pada skor kemampuan awal (pretes), sedangkan uji perbedaan dua 

rata-rata dilakukan pada n-gain.  Sebelum dilakukan uji kesamaan dan perbedaan 

dua rata-rata, dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. 

 

a. Uji normalitas 

 

 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal atau tidak, serta untuk menentukan uji selanjutnya 

apakah penggunaan uji statistik parametrik atau non parametrik.  Uji normalitas 

ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 25.0 dengan uji Kolmogorov-Smirnov. 

Hipotesis untuk uji normalitas: 

H0 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

 

Kriteria pengujian, terima H0 jika nilai sig. dari Kolmogorov-Smirnov > 0,05 dan 

tolak H0 untuk harga lainnya. 
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b. Uji homogenitas 

 

 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah variansi populasi bersifat 

seragam atau tidak berdasarkan data sampel yang diperoleh (Arikunto, 2006).  Uji 

homogenitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 25.0 dan 

menggunakan uji Levene statistics test.  

Hipotesis untuk uji homogenitas: 

H0 = kedua kelas memiliki varian yang homogen 

H1 = kedua kelas memiliki varian yang tidak homogen 

Dengan kriteria uji: Terima H0 jika sig. dari Levene statistics test > 0,05, dan tolak 

H0 untuk harga lainnya. 

 

c. Uji kesamaan dua rata-rata skor pretes 

 

 

Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah keterampilan 

komunikasi awal siswa di kelas eksperimen sama secara signifikan dengan kete-

rampilan komunikasi awal siswa di kelas kontrol.   

Hipotesis untuk uji kesamaan dua rata-rata adalah: 

H0 =  Rata-rata skor pretes keterampilan komunikasi siswa kelas eksperimen 

yang menggunakan model pembelajaran guided discovery sama dengan 

rata-rata skor pretes kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran 

konvensional. 

H1 =  Rata-rata skor pretes keterampilan komunikasi siswa kelas eksperimen 

yang menggunakan model pembelajaran guided discovery tidak sama 

dengan rata-rata skor pretes kelas kontrol yang menggunakan 

pembelajaran konvensional. 
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Dengan kriteria uji: 

Terima H0 jika nilai sig. (2-tailed) > 0,05 

Terima H1 jika nilai sig. (2-tailed) < 0,05 

 

Hasil uji normalitas dan homogenitas yang diperoleh menunjukkan bahwa sampel 

berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal dan memiliki varians yang 

homogen.  Berdasarkan hasil uji tersebut, maka uji kesamaan dua rata-rata skor 

pretes dilakukan dengan uji statistik non parametrik, yaitu dengan menggunakan 

uji Mann-Whitney U menggunakan SPSS versi 25.0. 

 

d. Uji perbedaan dua rata-rata n-gain 

 

 

Uji perbedaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui n-gain keterampilan 

komunikasi siswa berbeda secara signifikan antara pembelajaran menggunakan 

model guided discovery dengan pembelajaran konvensional.   

Hipotesis untuk uji ini adalah: 

H0 = Rata-rata n-gain keterampilan komunikasi yang diterapkan model 

pembelajaran guided discovery lebih rendah atau sama dengan rata-rata        

n-gain keterampilan komunikasi dengan pembelajaran konvensional. 

H1 = Rata-rata n-gain keterampilan komunikasi yang diterapkan model 

pembelajaran guided discovery lebih tinggi daripada rata-rata n-gain 

keterampilan komunikasi dengan pembelajaran konvensional. 

Dengan kriteria uji: 

Terima H0 jika nilai sig. (2-tailed) > 0,05 

Terima H1 jika nilai sig. (2-tailed) < 0,05 
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Hasil uji normalitas dan homogenitas yang diperoleh menunjukkan bahwa sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan memiliki varians yang homo-

gen.  Berdasarkan hasil uji tersebut, maka uji perbedaan dua rata-rata n-gain di-

lakukan dengan menggunakan uji statistik parametrik, yaitu dengan menggunakan 

uji-t (Sudjana, 2005).  Uji t yang digunakan yaitu uji Independent Sample T Test 

menggunakan SPSS versi 25.0. 

 

e. Persentase aktivitas siswa 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran diukur dengan menggunakan lembar aktivitas 

siswa yang terdiri dari beberapa kategori pengamatan yang dilakukan oleh obser-

ver.  Aktivitas yang diamati dalam proses pembelajaran yaitu bertanya, mengemu-

kakan ide/pendapat, disiplin dan bekerjasama. Analisis terhadap aktivitas siswa 

dilakukan dengan menghitung persentase masing-masing aktivitas  untuk setiap 

pertemuan dengan rumus:  

% aktivitas i = 
∑����� "��� ���	�	�� �	��#���� � 

∑�����
 x 100% 

Keterangan: 

i : aktivitas siswa yang diamati dalam pembelajaran (bertanya, mengemukakan 

ide/pendapat, disiplin dan bekerjasama) 

 

Selanjutnya menafsirkan data dengan tafsiran harga persentase aktivitas siswa 

sebagaimana Tabel 6. 

Tabel 6. Kriteria aktivitas siswa  

Persentase Kriteria 

80,1%-100,0% Sangat tinggi 

60,1%-80,0% Tinggi 

40,1%-60,0% Sedang 

20,1%-40,0% Rendah 

0,0%-20,0% Sangat rendah 

        (Sunyono, 2012) 
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f. Persentase keterlaksanaan pembelajaran  

Keterlaksanaan pembelajaran diukur dengan menggunakan lembar observasi ke-

terlaksanaan pembelajaran yang diobservasi oleh observer.  Analisis terhadap ke-

terlaksanaan pembelajaran dilakukan dengan menghitung jumlah skor yang di-

berikan oleh observer, kemudian menghitung persentase keterlaksanaan pembel-

ajaran untuk setiap pertemuan dengan rumus: 

% keterlaksanaan pembelajaran = 
∑�	
� "��� $���
�� 

�	
� ��	�����
 x 100% 

Selanjutnya menafsirkan data dengan tafsiran harga persentase keterlaksanaan 

pembelajaran sebagaimana Tabel 7. 

Tabel 7. Kriteria tingkat keterlaksanaan  

Persentase Kriteria 

80,1%-100,0% Sangat tinggi 

60,1%-80,0% Tinggi 

40,1%-60,0% Sedang 

20,1%-40,0% Rendah 

0,0%-20,0% Sangat rendah 

        (Sunyono, 2012) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Rata-rata n-gain keterampilan komunikasi siswa pada kelas eksperimen 

berkategori tinggi, sedangkan pada kelas kontrol berkategori sedang. 

2. Rata-rata n-gain keterampilan komunikasi kelas kontrol dan kelas eksperimen 

berbeda secara signifikan, dengan rata-rata n-gain keterampilan komunikasi 

kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. 

3. Model pembelajaran guided discovery efektif dalam meningkatkan keteram-

pilan komunikasi siswa pada materi kesetimbangan kimia 

 

B. Saran 

 

 

1. Bagi calon peneliti lain diharapkan dapat menggunakan lembar observasi 

keterampilan komunikasi agar peningkatan keterampilan komunikasi siswa 

pada setiap indikatornya dapat diketahui dengan lebih rinci, menyempurnakan 

LKPD yang digunakan agar lebih konstruktif, serta memperhatikan pengelo-

laan waktu agar pembelajaran lebih maksimal. 

2. Pembelajaran sebaiknya didukung dengan sumber belajar yang cukup agar 

siswa lebih optimal dalam proses pembelajaran. 
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