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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh LKS berbasis problem 

solving untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa.  

Metode dalam penelitian ini adalah quasi eksperiment dengan pretest-posttest 

non-equivalent control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas X MIPA SMA Negeri 13 Bandar Lampung. Sampel diambil dengan 

teknik cluster random sampling diperoleh kelas X MIPA 4 sebagai kelas 

eksperimen yang diterapkan pembelajaran menggunakan LKS berbasis problem 

solving dan X MIPA 6 sebagai kelas kontrol yang diterapkan pembelajaran 

menggunakan LKS konvensional. 

 

Data hasil penelitian diolah menggunakan Microsoft Excel dan dianalisis 

menggunakan SPSS versi 17 for Windows. Pengaruh LKS berbasis problem 

solving dalam meningkatkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa 



 

Meli Safitri 

 

dilihat dari perbedaan rata-rata n-Gain yang signifikan antara kelas eksperimen 

dan kontrol. Ukuran pengaruhnya dihitung menggunakan effect size. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa 

pada kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol. Hasil perhitungan 

effect size menunjukkan bahwa LKS berbasis probem solving memberikan 

pengaruh yang besar dan positif dalam meningkatkan keterampilan komunikasi 

dan kolaborasi siswa.  

 

Kata kunci:  keterampilan komunikasi, keterampilan kolaborasi, problem solving, 

larutan elektrolit dan non elektrolit  
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Usaha. Doa. Sedekah (RAN) 

 

Work in silent. Success in noise. 

 

Dunia atau akhirat? 

Kejar dunia maka hanya mendapatkan kebahagian dunia. Kejar akhirat maka kamu 

akan dapat kebahagian dunia dan akhirat (RBR) 

 

Ikhlas. Sabar. Bersyukur (RBR) 

 

Pendidikan memang tak menjamin diri ini sukses, tapi pendidikan memberimu 

peluang kesuksesan yang lebih besar (RAN) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang  

 
 

Era globalisasi memberi dampak yang cukup luas dalam berbagai aspek 

kehidupan, termasuk tuntutan dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu 

tantangan nyata tersebut bahwa pendidikan hendaknya mampu menghasilkan 

lulusan yang memiliki kompetensi utuh, dikenal dengan kompetensi abad 21 

(Wijaya, 2016). Pernyataan ini selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No 21 Tahun 2016 yang mengatakan bahwa untuk menyongsong 

generasi emas Indonesia tahun 2045 telah ditetapkan suatu Standar Kompetensi 

Lulusan berbasis keterampilan abad 21.  

 

Keterampilan abad 21 meliputi keterampilan belajar dan berinovasi (learning and 

innovation skills), keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi 

(information, media and technology skills), serta keterampilan hidup dan berkarir 

(life and career skills). Berdasarkan beberapa keterampilan tersebut, salah satu 

keterampilan yang dianggap penting adalah keterampilan belajar dan berinovasi 

(learning and innovation skills) yang terdiri dari 4 aspek, yaitu critical thinking 

and problem solving skills, creativity and innovation skills, communication and 

collaboration skills (Trilling dan Fadel, 2009). 
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Berdasarkan uraian di atas, maka pembelajaran di sekolah seharusnya dapat 

melatih siswa memiliki keterampilan abad 21, misalnya dengan menerapkan 

pembelajaran yang melatih siswa untuk menghadapi dan memecahkan masalah. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat melatih siswa dalam menghadapi dan 

memecahkan masalah adalah model pembelajaran problem solving (Djamarah dan 

Zain, 2010). 

 

Berdasarkan hasil observasi di SMA Negeri 13 Bandar Lampung diperoleh 

informasi bahwa pembelajaran kimia yang diterapkan oleh guru mitra sudah 

mengarahkan siswa untuk memperoleh pengetahuan, akan tetapi belum melatih 

siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah sehingga keterampilan-

keterampilan yang dimiliki siswa tidak dapat berkembang. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan untuk membantu siswa dalam rangka menguasai berbagai 

keterampilan adalah dengan menggunakan media pembelajaran seperti Lembar 

Kerja Siswa (LKS). LKS penting untuk memicu dan membantu siswa melakukan 

kegiatan belajar dalam rangka menguasai suatu pemahaman, keterampilan dan 

sikap (Majid, 2013). 

 

Ada berbagai jenis LKS yang dapat dibuat oleh guru sebagai media pembelajaran, 

salah satunya LKS berbasis problem solving. LKS berbasis model pembelajaran 

problem solving dapat melatih siswa dalam menghadapi dan memecahkan 

masalah dalam rangka menguasai pemahaman dan keterampilan. Pernyataan ini 

didukung oleh beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang mengatakan 

bahwa LKS berbasis model pembelajaran problem solving efektif dalam 



3 

 

meningkatkan keterampilan memprediksi dan inferensi siswa (Istiqomah, 2017). 

Selain itu, LKS berbasis problem solving efektif dalam meningkatkan keterampil-

an mengklasifikasi (Sherliani, 2017). 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa LKS berbasis problem solving 

efektif dalam meningkatkan berbagai jenis keterampilan siswa. Oleh karena itu 

peneliti tertarik menggunakan LKS berbasis problem solving agar dapat melatih 

keterampilan-keterampilan lain seperti keterampilan yang dibutuhkan pada abad 

21 yaitu keterampilan komunikasi dan kolaborasi.  

 

Keterampilan komunikasi yaitu keterampilan dalam menyampaikan hasil proses 

lainnya baik secara lisan maupun tulisan. Dalam tulisan dapat berbentuk grafik, 

tabel, poster, gambar dan sebagainya (Kemendikbud, 2013). Keterampilan 

kolaborasi yaitu proses belajar untuk merencanakan, bekerja bersama-sama untuk 

menimbang perbedaan pendapat, untuk bepartisipasi, mendengarkan dan 

mendukung orang lain (Greenstein,2012). Keterampilan komunikasi dan 

kolaborasi siswa dapat dilatih dalam pembelajaran kimia di sekolah, misalnya 

keterampilan komunikasi diperlukan untuk menyajikan hasil percobaan kimia ke 

dalam berbagai bentuk seperti tabel dan grafik, sedangkan keterampilan 

kolaborasi diperlukan siswa untuk memecahkan masalah kimia dengan saling 

bekerja sama, menerima kritik dan saran dari seluruh anggota kelompok. 

Kolaborasi juga membantu siswa untuk bekerja secara produktif dan bertanggung 

jawab terhadap tugasnya dalam kelompok. Kedua keterampilan tersebut dapat 

dilatihkan kepada siswa dalam pembelajaran kimia di sekolah. 
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Berdasaikan uraian yang telah dikemukakan di atas maka akan dilakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh LKS Berbasis Problem Solving untuk 

Meningkatan Keterampilan Komunikasi dan Kolaborasi Siswa” 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah bagaimana pengaruh LKS berbasis Problem Solving dalam 

meningkatkan: 

(1) keterampilan komunikasi siswa 

(2) keterampilan kolaborasi siswa 

 
 
 
C. Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian 

ini adalah mendeskripsikan pengaruh LKS berbasis Problem Solving dalam 

meningkatkan: 

(1) keterampilan komunikasi siswa 

(2) keterampilan kolaborasi siswa 
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D. Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi siswa  

Melalui penggunaan LKS berbasis problem solving ini diharapkan siswa 

dapat terampil dalam berkomunikasi dan berkolaborasi 

2. Bagi guru dan calon guru 

Dengan adanya LKS berbasis problem solving ini diharapkan guru terlatih 

untuk menuntun siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah  

3. Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif dalam upaya meningkatkan 

mutu pembelajaran kimia di SMA Negeri 13 Bandarlampung  

 
 
 

E. Ruang Lingkup 

 
 
Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah: 

1. LKS berbasis problem solving yang dimaksud dalam penelitian ini 

merupakan LKS yang berisi tahap-tahap dalam model pembelajaran problem 

solving yaitu a) orientasi masalah, b) mencari informasi, c) merumuskan 

hipotesis, d) menguji hipotesis, e) menarik kesimpulan (Djamarah dan Zain, 

2010). 

2. LKS konvensional dimaksud dalam penelitian ini merupakan LKS yang 

berisi rangkuman materi dan latihan soal-soal. 
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3. Pengaruh sebagai suatu daya yang ada atau timbul dari suatu hal yang 

memiliki akibat atau hasil dan dampak yang ada. Ukuran pengaruh dapat 

dihitung dengan menggunakan effect size (Jahjouh, 2014). 

4. Keterampilan komunikasi yang diteliti meliputi keterampilan menjelaskan 

hasil percobaan yang disajikan dalam bentuk gambar, keterampilan 

menyajikan hasil percobaan ke dalam tabel, keterampilan membaca hasil 

percobaan yang disajikan dalam bentuk gambar, dan keterampilan 

menjelaskan hasil percobaan yang disajikan dalam bentuk tabel (Warianto, 

2011). 

5. Keterampilan kolaborasi yang diteliti meliputi berkontribusi secara aktif, 

bekerja secara produktif, menunjukkan sikap fleksibilitas, menunjukkan sikap 

tanggung jawab dan menghargai orang lain (Greenstein, 2012). 

6. Materi pembelajaran kimia dalam penelitian ini adalah larutan elektrolit dan 

non elektrolit. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Pengaruh 

 

 

Pengaruh Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu daya yang ada atau 

timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan 

dan perbuatan seseorang (Depdikbud, 2001). Poerwardaminta berpendapat bahwa 

pengaruh adalah daya yang ada atau  timbul dari sesuatu, baik orang maupun 

benda dan sebagainya yang berkuasa atau yang berkekuatan dan berpengaruh 

terhadap orang lain (Poerwardaminta, 1984).    

 

Bila ditinjau dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

merupakan sebagai suatu daya yang ada atau timbul dari suatu hal yang memiliki 

akibat atau hasil dan dampak yang ada. Ukuran pengaruh dapat dihitung dengan 

menggunakan effect size (Jahjouh, 2014).  

 

Saat ini sudah banyak penelitian yang menggunakan ukuran pengaruh (effect size) 

dalam melihat peningkatan keterampilan siswa, misalnya penelitian tentang 

pengaruh LKS berbasi inkuiri terbimbing terhadap peningkatkan keterampilan 

menyimpulkan dan mengkomunikasikan pada materi larutan elektrolit dan non 

elektrolit (Mayasari, 2013).  
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B. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 

 

LKS adalah panduan peserta didik yang digunakan untuk melakukan kegiatan 

penyelidikan atau pemecahan masalah yang dapat digunakan untuk latihan 

pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua 

aspek pembelajaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau 

pemecahan masalah dalam bentuk panduan eksperimen atau demostrasi (Trianto, 

2010). Lembar kerja siswa sebagai sumber belajar dapat digunakan sebagai 

alternatif media pembelajaran. LKS dimaksudkan untuk memicu dan membantu 

peserta didik melakukan kegiatan belajar dalam rangka menguasai suatu 

pemahaman, keterampilan, dan atau sikap disamping membantu mengarahkan 

pembelajaran sehingga lebih efektif dan efisien (Majid 2013). 

 

Pembelajaran menggunakan LKS memiliki beberapa kelebihan. Berdasarkan 

aspek penggunaan, LKS merupakan media yang paling mudah dipelajari di mana 

saja dan kapan saja tanpa harus menggunakan alat khusus. Berdasarkan aspek 

pengajaran, dibandingkan media pembelajaran jenis lain, bisa dikatakan LKS 

lebih unggul karena merupakan media yang canggih dalam mengembangkan 

kemampuan siswa untuk belajar tentang fakta dan mampu menggali prinsip-

prinsip umum dan abstrak dengan menggunakan argumentasi yang realistis. 

Kemudian dari aspek kualitas penyampaian pesan pembelajaran yaitu mampu 

memaparkan kata-kata, angka angka, notasi musik, gambar dua dimensi, serta 

diagram dengan proses yang sangat cepat. Selanjutnya dari aspek ekonomi, secara 

ekonomis LKS lebih murah dibandingkan dengan media pembelajaran yang 

lainnya.  



9 

 

Selain memiliki kelebihan LKS juga memiliki kekurangannya, antara lain LKS 

tidak mampu mempresentasikan gerakan, pemaparan materi bersifat linear, tidak 

mampu mempresentasikan kejadian secara berurutan, sulit memberikan 

bimbingan kepada pembacanya yang mengalami kesulitan memahami bagian-

bagian tertentu. Kedua, LKS sulit memberikan umpan balik untuk pertanyaan 

yang diajukan yang memiliki banyak kemungkinan jawaban atau pertanyaan yang 

membutuhkan jawaban yang kompleks dan mendalam. Ketiga, tidak 

mengakomodasi siswa dengan kemampuan baca terbatas karena media ini ditulis 

pada tingkat baca tertentu. Keempat, memerlukan pengetahuan prasyarat agar 

siswa dapat memahami materi yang dijelaskan, siswa yang tidak memenuhi 

asumsi prasyarat ini akan mengalami kesulitan dalam memahami. Kekurangan 

LKS yang terakhir, cenderung digunakan sebagai hafalan, ada beberapa guru yang 

menuntut siswanya untuk menghafal data, fakta, dan angka (Lismawati 2010). 

 

Pada penelitian ini jenis LKS yang digunakan adalah LKS berbasis problem 

solving. LKS berbasis problem solving efektif dalam meningkatkan keterampilan 

memprediksi dan inferensi siswa (Istiqomah, 2017). Selain itu, LKS berbasis 

problem solving efektif dalam meningkatkan keterampilan mengklasifikasi siswa 

(Sherliani, 2017). Pada penelitian ini LKS berbasis problem solving yang 

digunakan berisi langkah-langkah dalam model pembelajaran problem solving 

yaitu orientasi masalah, mencari informasi, merumuskan hipotesis, menguji 

hipotesis dan menyimpulkan. LKS berbasis problem solving dalam penelitian ini 

digunakan untuk melatih keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa. 
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C. Model Pembelajaran Problem Solving 

 

 

Model problem solving adalah suatu proses mental dan intelektual dalam 

menemukan suatu masalah dan memecahkannya berdasarkan data atau informasi 

yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan cermat. Pada 

pemecahan masalah prosesnya terutama terletak dalam diri pelajar, pelajar harus 

berfikir, mencobakan hipotesis dan bila berhasil memecahkan masalah itu maka ia 

mempelajari sesuatu yang baru (Suryobroto, 2009). Model problem solving dapat 

menstimulasi siswa dalam berfikir yang dimulai dari mencari data sampai 

merumuskan kesimpulan sehingga peserta didik dapat mengambil makna dari 

kegiatan pembelajaran (Shoimin, 2016). 

 

Langkah-langkah dalam penggunaan model pembelajaran problem solving adalah 

sebagai berikut:  

1. Mengorientasikan siswa pada masalah.  Masalah ini harus tumbuh dari siswa 

sesuai dengan taraf kemampuannya.  

2. Mencari data atau keterangan yang digunakan untuk memecahkan masalah 

tersebut misalnya dengan jalan membaca buku-buku, meneliti, bertanya, 

berdiskusi, dan lain-lain.  

3. Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Jawaban ini tentu saja 

didasarkan kepada data yang telah diperoleh, pada langkah kedua di atas.  

4. Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Pada langkah ini siswa harus 

berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul yakin bahwa jawaban 

sementara yang telah dibuat betul-betul cocok. Ketika menguji kebenaran 
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jawaban ini tentu saja diperlukan metode-metode lainnya seperti demonstrasi, 

tugas diskusi, dan lain-lain.  

5. Menarik kesimpulan artinya siswa harus sampai kepada kesimpulan terakhir 

tentang jawaban dari masalah tadi (Djamarah dan Zain, 2010). 

 

Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran problem solving adalah sebagai 

berikut:  

1. Kelebihan model pembelajaran problem solving  

a. Model ini dapat membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan 

dengan kehidupan.  

b. Proses belajar mengajar melalui pemecahan masalah dapat membiasakan 

para siswa menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil.  

c. Model ini merangsang pengembangan kemampuan berfikir siswa secara 

kreatif dan menyeluruh, karena dalam proses belajarnya, siswa banyak 

melakukan mental dengan menyoroti permasalahan dari berbagai segi 

dalam rangka mencari pemecahannya.  

 

2. Kekurangan model pembelajaran problem solving  

a. Menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan 

tingkat berfikir siswa, tingkat sekolah dan kelasnya serta pengetahuan 

dan pengalaman yang telah dimiliki siswa, sangat memerlukan 

kemampuan dan keterampilan guru  
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b. Proses belajar mengajar dengan menggunakan metode ini sering 

memerlukan waktu yang cukup banyak dan sering terpaksa mengambil 

waktu pelajaran lain  

c. Mengubah kebiasaan siswa belajar dengan mendengarkan dan menerima 

informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak berfikir memecahkan 

permasalah sendiri atau kelompok, yang kadang-kadang memerlukan 

berbagai sumber belajar, merupakan kesulitan tersendiri bagi siswa 

(Dzamarah dan Zain, 2010). 

 
 
 

D. Keterampilan Komunikasi 

 

 
Keterampilan komunikasi 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 yaitu menyampaikan pendapat hasil keterampilan 

proses lainnya baik secara lisan maupun tulisan. Dalam tulisan dapat berbentuk 

rangkuman, grafik, tabel, gambar, poster dan sebagainya. Keterampilan 

mengkomunikasikan ini diantaranya adalah mengutarakan suatu gagasan, 

menjelaskan penggunaan data hasil penginderaan/memeriksa secara akurat  suatu 
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objek atau kejadian, mengubah data dalam bentuk tabel ke bentuk lainnya 

misalnya grafik, peta secara akurat (Kemendikbud, 2013). 

 

Berdasarkan uraian di atas maka keterampilan komunikasi dalam penelitian ini 

disajikan pada Tabel 1. berikut : 

Tabel 1. Indikator Keterampilan Komunikasi 
Indikator Keterampilan 

Komunikasi 

Sub Indikator Keterampilan 

Komunikasi 

Menjelaskan hasil percobaan atau 
penelitian 

Menjelaskan hasil percobaan yang 
disajikan dalam bentuk gambar 
Menjelaskan hasil percobaan yang 
disajikan dalam bentuk tabel 

Mengubah bentuk penyajian Menyajikan hasil percobaan ke dalam 
tabel 

Membaca grafik, gambar, tabel atau 
diagram 

Membaca hasil percobaan yang 
disajikan dalam bentuk gambar 

 

 

 

E. Keterampilan Kolaborasi 

 

 

Kolaborasi adalah gaya interaksi di mana dua atau lebih professional bekerja 

bersama dalam mencapai tujuan (Murawsky, 2010). Definisi kolaborasi lainnya 

adalah sebagai proses belajar untuk merencanakan dan bekerja bersama-sama, 

untuk menimbang perbedaan pandangan atau perspektif, dan untuk berpartisipasi 

dalam diskusi dengan cara sumbang saran, mendengarkan, dan mendukung orang 

lain (Grenstein, 2012). Lebih lanjut Greenstein menerangkan bahwa di dalam 

kelas kolaborasi, peserta didik akan bekerja untuk membagi tujuan, belajar 

bersama, terlibat dalam tugas yang bermakna, dan membangun pengetahuan awal 

untuk menghasilkan ide-ide dan berbagai macam produk atau artefak. 
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Selanjutnya Greenstein mengumpulkan dan menyintesis berbagai indikator  

keterampilan berkolaborasi sebagai berikut: (1) bekerja secara produktif dengan 

orang lain, (2) berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif, (3) seimbang dalam 

mendengar dan berbicara, menjadi yang utama dan menjadi pengikut dalam 

kelompok, (4) menunjukkan fleksibilitas dan berkompromi, (5) bekerja secra 

kolega dengan berbagai tipe orang, (6) menghormati ide-ide orang lain, (7) 

menunjukkan keterampilan pengambilan satu pandangan atau perspektif, (8) 

berkomitmen untuk mendahulukan tujuan kelompok, (9) mempertimbangkan 

kepentingan dan kebutuhan kelompok yang lebih besar, (10) menghargai 

kontribusi masing-masing anggota kelompok, (11) mengakui dan menggunakan 

kekuatan anggota kelompok, (12) mencocokkan tugas dan pekerjaan berdasarkan 

kekuatan dan kemampuan individu anggota kelompok, (13) bekerja sama untuk 

menyelesaikan masalah dan menghasilkan ide-ide dan produk baru, (14) 

bertanggung jawab bersama untuk menyelesaikan pekerjaan, (15) memprioritas-

kan kebutuhan dan tujuan, baik individu maupun kelompok, (16) bekerja dengan 

orang lain untuk membuat keputusan yang mencakup pandangan beberapa 

individu, (17) mengidentifikasi area kesepakatan dan ketidaksepakatan, (18) 

berpartisipasi secara hormat dalam diskusi, debat, dan perbedaan pendapat,  

(19) mengontrol emosi sendiri, (20) berkontribusi dalam kelompok untuk resolusi 

konfllik. 
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Pada penelitian ini indikator keterampilan kolaborasi yang akan diteliti disajikan 

pada Tabel dibawah ini : 

Tabel 2. Indikator keterampilan kolaborasi 

Indikator keterampilan kolaborasi 
Sub indikator keterampilan 

kolaborasi 

Berkontribusi secara aktif 

a. Selalu mengungkapkan ide, saran, 
atau solusi dalam diskusi.  

b. Ide, saran, atau solusi yang 
diutarakan berguna dalam diskusi. 

Bekerja secara produktif 

Menggunakan waktu secara 
efisien dengan tetap fokus pada 
tugasnya tanpa diperintah dan 
menghasilkan kerja yang 
dibutuhkan 

Menunjukkan tanggung jawab 

a. Telah mempersiapkan dan bersiap 
untuk bekerja; mempunyai bekal 
informasi pada topik yang 
dibicarakan beserta bukti yang 
memperkuat idenya.  

b. Secara konsisten menggunakan 
peralatan teknologi untuk 
mengkomunikasikan 

c. Melaksanakan tugas tanpa 
diingatkan.  

d. Menyelesaikan tugas tepat waktu.  
e. Menggunakan umpan balik dari 

orang lain. 

Fleksibilitas 

a. Menggabungkan umpan balik 
dengan efektif atau menerima 
keputusan bersama.   

b. Menerima penghargaan, kritik, 
dan saran.  

c. Memahami, merundingkan, 
memperhitungkan perbedaan 
pandangan untuk mencapai 
pemecahan  masalah, terkhusus 
pada lingkungan multi-culturals.  

d. Fleksibel dalam bekerja sama.  
e. Selalu berkompromi dengan tim 

untuk menyelesaikan masalah. 

Menghargai orang lain  

a. Menunjukkan sikap yang sopan 
dan baik pada teman.  

b. Mendengarkan dan menghargai 
pendapat teman.  

c. Mendiskusikan ide. 
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F. Kerangka Pemikiran 

 

 

Perencanaan yang matang sebelum dilakukannya kegiatan pembelajaran akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditentukan. Adapun salah satu cara yang dapat digunakan guru untuk 

menciptakan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan ialah dengan menggunakan model 

pembelajaran yang melatih siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah, 

salah satunya ialah model pembelajaran Problem Solving (Djamarah dan Zain, 

2010). 

 

Selain model pembelajaran, media pembelajaran seperti Lembar Kerja Siswa 

(LKS) juga dapat membantu siswa melakukan kegiatan belajar dalam rangka 

menguasi suatu pemahaman, keterampilan dan sikap (Majid, 2013). Keberadaan 

LKS dalam pembelajaran di kelas dapat membantu siswa dalam mengkonstruk 

pemikiran mereka, berupaya mecari dan menemukan sendiri konsep-konsep ilmu 

kimia, memberikan kesempatan kepada sisiwa untuk berdiskusi dan berkontribusi 

aktif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di LKS secara 

berkelompok sehingga selain pengetahuan, keterampilan siswa juga dapat 

berkembang seperti keterampilan komunikasi dan kolaborasi.  

 

Pada pembelajaran menggunakan LKS berbasis Problem Solving ini, sebelum 

pembelajaran dimulai siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian setiap 

kelompok diberikan LKS berbasis Problem Solving. Kemudian siswa diminta 

untuk membaca dan mencermati wacana yang tersedia pada LKS. Wacana yang 
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ada dalam LKS berbasis problem solving pada penelitian ini yaitu mengenai 

adanya metode atau cara penangkapan ikan di laut oleh para nelayan 

menggunakan alat strum listrik. Wacana tersebut dapat digunakan oleh guru 

sebagai strategi untuk mengorientasikan siswa kepada permasalahan dan 

bagaimana hubungan permasalahan tersebut dengan konsep larutan elektrolit dan 

non elektrolit yang akan dipelajari. Setelah siswa selesai membaca wacana, guru 

mempersilahkan siswa untuk berdiskusi dengan anggota kelompoknya membahas 

isi wacana tersebut. Pada tahap ini keterampilan kolaborasi yang dilatih ialah 

berkontribusi secara aktif dengan memberikan pendapat terhadap permasalahan 

yang sedang didiskusikan. 

 

Pada LKS 2, tahap mengorientasikan siswa pada masalah adalah dengan 

menyajikan masalah dalam bentuk gambar. Pada tahap ini siswa dilatih untuk 

mampu membaca dan menjelaskan informasi yang ada pada gambar atau tabel 

sehingga pada tahap ini keterampilan komunikasi siswa dapat berkembang. 

 

Selanjutnya tahap kedua yakni mencari informasi, pada tahap ini siswa dilatih 

agar mampu bekerja secara produktif (menghasilkan apa yang dibutuhkan) dan 

bertanggung jawab dalam tugas kelompok dengan menggunakan sumber yang 

relevan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang mereka temukan pada 

wacana. Jadi keterampilan kolaborasi yang dilatih pada tahap ini adalah bekerja 

secara produktif dan bertanggung jawab.  
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Selanjutnya merumuskan hipotesis, pada tahap ini siswa diminta untuk 

menuliskan dan menyampaikan hipotesis atau jawaban sementara dari 

permasalahan yang dihadapi dan dari hasil penelusuran informasi yang telah 

dilakukan. Pada tahap ini guru melatih siswa untuk berkontribusi dalam 

merumuskan hipotesis.  

 

Selanjutnya adalah tahap menguji hipotesis. Berdasarkan KD 4.8 siswa diminta 

untuk melakukan percobaan larutan elektrolit dan non elektrolit dari hasil 

perancangan percobaan. Sebelum melakukan percobaan, siswa merancang 

percobaan terlebih dahulu seperti menentukan alat dan bahan, membuat prosedur 

percobaan serta membuat tabel hasil pengamatan. Ketika merancang percobaan 

siswa dilatih agar fleksibel dalam bekerja sama, menghargai pendapat anggota 

kelompok, selalu berkompromi dengan anggota kelompok untuk membuat 

rancangan percobaan yang benar. Selanjutnya ketika melakukan percobaan siswa 

juga dilatih agar bertanggung jawab terhadap hasil percobaannya. Jadi 

keterampilan kolaborasi yang dilatihkan kepada siswa pada tahap ini adalah 

fleksibilitas, bertanggung jawab dan menghargai orang lain. 

 

Setelah percobaan selesai, siswa diminta untuk menyajikan hasil percobaan ke 

dalam tabel serta mampu membaca dan menjelaskan informasi yang ada dalam 

tabel hasil pengamatan yang mereka buat. Terakhir tahap menarik atau membuat 

kesimplan. Pada tahap ini siswa diminta membuat kesimpulan dari hasil 

percobaan atau pengamatan.  
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G. Anggapan Dasar 

 
 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah: 

1. Siswa kelas X MIPA 6 dan X MIPA 4 semester genap SMA N 13 

Bandarlampung T.A. 2018/2019 yang menjadi subyek penelitian mempunyai 

pengetahuan awal yang sama. 

2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi yang dibelajarkan sama. 

3. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan keterampilan 

komunikasi dan kolaborasi siswa kelas X MIPA 6 dan X MIPA 4  SMA N 13 

Bandarlampung T.A. 2018/2019 diusahakan sekecil mungkin sehingga dapat 

diabaikan. 

4. Perbedaan keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa terjadi karena 

perbedaan perlakuan dalam proses pembelajaran 

 
 
 

H. Hipotesis 

 
 

Hipotesis umum dalam penelitian ini adalah pembelajaran menggunakan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) berbasis problem solving berpengaruh dalam meningkatkan 

keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas X MIPA semester genap 

SMA Negeri 13 Bandar Lampung tahun ajaran 2018/2019 yang tersebar di 6 kelas 

yaitu X MIPA 1, X MIPA 2, X MIPA 3, X MIPA 4, X MIPA 5, dan X MIPA 6. 

 

2. Sampel  

Berdasarkan populasi tersebut diambil 2 kelas yang akan dijadikan sebagai sampel 

penelitian yaitu satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas lagi sebagai 

kelas kontrol. Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik Cluster Random Sampling.  Teknik Cluster Random Sampling ini 

memberi hak dan kesempatan yang sama kepada setiap subjek untuk dipilih 

menjadi sampel penelitian (Arikunto, 2006).    

 

Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara 

pengundian.  Hasil dari pengundian didapatkan dua kelas penelitian sebagai 

sampel yaitu kelas X MIPA 4 sebagai kelas eksperimen yang menggunakan LKS 

berbasis problem solving. dan kelas X MIPA 6 sebagai kelas kontrol yang akan 
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diberikan perlakuan dalam pembelajaran dengan menggunakan LKS 

konvensional. 

 
 
 
B. Metode Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen 

(eksperimen semu) dengan pretest posttest non-equivalent control group design 

(Fraenkel, Wallens & Hyun.,2012). Pada desain ini kedua kelas (kelas eksperimen 

dan kelas kontrol) sebelumnya diberi pretes dan angket awal untuk mengetahui 

keadaan awal siswa. Selanjutnya pada kelas eksperimen diberikan perlakuan (X) 

yaitu dengan diterapkan pembelajaran menggunakan LKS berbasis problem 

solving sedangkan pada kelas kontrol diberikan perlakuan C yaitu dengan 

diterapkan pembelajaran menggunakan LKS konvensional.. Setelah diberikan 

perlakuan atau treatment dilanjutkan dengan pemberian postes dan angket 

akhir.Untuk lebih jelasnya tentang desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut: 

Tabel 3. Desain Penelitian 
Kelas Pretes Perlakuan Postes 

X MIPA 4 O1 X O2 
X MIPA 6 O1 C O2 

 
Keterangan : 
X MIPA 4  : Kelas eksperimen 
X MIPA 6  : Kelas kontrol 
O1  : Kelas diberikan pretes dan angket awal  
O2  : Kelas diberikan postes dan angket akhir 
X  : Pembelajaran menggunakan LKS berbasis problem solving 
C  : Pembelajaran menggunakan LKS konvensional 
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C. Perangkat Pembelajaran  
 
 

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Analisis Konsep, dimodifikasi dari Oktharia (2017)  

2. Analisis SKL, KI dan KD dimodifikasi dari Oktharia (2017) 

3. Silabus, dimodifikasi dari Oktharia (2017) 

4. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dimodifikasi dari Oktharia (2017) 

5. Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis problem solving  

 
 
 
D. Instrumen Penelitian  

 

 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Tes keterampilan komunikasi siswa berupa soal pretes dan postes materi 

larutan elektrolit dan non elektrolit yang terdiri 4 soal uraian. Adapun kisi-

kisinya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut: 

Tabel 4. Kisi-kisi soal keterampilan komunikasi siswa 
Indikator keterampilan komunikasi Nomor Soal Jumlah 

Menjelaskan hasil percobaan yang disajikan 
dalam bentuk gambar  

1, 3b, 3c  3 

Menyajikan hasil percobaan atau 
pengamatan ke dalam tabel  

2 1 

Membaca informasi yang terdapat dalam 
gambar 

3a 1 

Menjelaskan informasi atau hasil percobaan 
yang disajikan dalam bentuk tabel 

4 1 

 

2. Angket keterampilan kolaborasi siswa terdiri dari 20 butir pernyataaan yang 

didasarkan pada kisi-kisi keterampilan kolaborasi.  
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Adapun kisi-kisi instrumen keterampilan kolaborasi yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Kisi-kisi Keterampilan Kolaborasi Siswa 
Indikator 

keterampilan 

kolaborasi 

Kriteria 
Nomor 

Pernyatan 

Jumlah 

Pernya

taan 

Berkontribusi 
secara aktif 

a. Selalu mengungkapkan ide, 
saran, atau solusi dalam diskusi 

1(f),2(u) 2 

b. Ide, saran, atau solusi yang 
diutarakan berguna dalam 
diskusi 

3(f) 1 

Bekerja 
secara 
produktif 
 

Menggunakan waktu secara 
efisien dengan tetap fokus pada 
tugasnya tanpa diperintah dan 
menghasilkan kerja yang 
dibutuhkan 

4(f),5(u), 
6(u),7(u), 
8(f), 9(f) 

 
6 

Fleksibilitas 
 

a. Menggabungkan umpan balik 
dengan efektif atau menerima 
keputusan  

10(f) 1 

b. Memahami, merundingkan, 
memperhitungkan perbedaan 
pandangan untuk mencapai 
pemecahan  masalah  

11(f), 
12(f) 

2 

c. Selalu berkompromi dengan 
tim/kelompok untuk 
menyelesaikan masalah.  

13(u) 1 

Menunjukkan 
tanggung 
jawab 
 

a. Telah mempersiapkan dan 
bersiap untuk bekerja; 
mempunyai bekal informasi 
pada topik yang dibicarakan 
beserta bukti yang memperkuat 
idenya 

14(f) 1 

b. Secara konsisten menggunakan 
peralatan teknologi untuk 
mencari informasi dari sumber 
yang relevan 

15(f) 1 

c. Melaksanakan tugas tanpa 
diingatkan. 

16(f),17(u) 2 

d. Menyelesaikan tugas tepat 
waktu 

18(f) 1 

Menghargai 
orang lain 

a. Mendengarkan dan menghargai 
pendapat teman. 

19(f) 
1 

b. Mendiskusikan ide. 20(f) 1 
Total skor 

Keterangan : (f) = favorable; (u) = unfavorable 
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3. Lembar Observasi Keterampilan Kolaborasi Siswa 

Selain menggunakan angket, keterampilan kolaborasi siswa juga dianalisis 

menggunakan lembar observasi. Observasi dilakukan oleh 2 observer  

4. Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran menggunakan LKS berbasis 

problem solving diadopsi dari Zulianti (2017). 

5. Angket respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan LKS bebasis 

problem solving diadopsi dari Okhtaria (2017). 

 
 
 
E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian  

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Tahap pendahuluan  

Prosedur pada tahap pendahuluan, yaitu:  

a Melakukan studi pustaka   

b Observasi dan menentukan subjek penelitian  

2. Tahap persiapan  

Pada tahap ini mempersiapkan perangkat pembelajaran meliputi analisis 

SKL, analisis konsep, silabus, RPP, LKS berbasis problem solving serta 

membuat instrumen penelitian berupa soal pretes postes keterampilan 

komunikasi siswa, angket dan lembar observasi keterampilan kolaborasi 

siswa, lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran menggunakan LKS 

berbasi problem solving dan angket respon siswa terhadap pembelajaran 

menggunakan LKS berbasi problem solving. Pada tahap ini juga dilakukan 

validasi instrumen tes berupa soal keterampilan komunikasi yang divalidasi 
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oleh dosen pembimbing sedangkan angket dan lembar observasi keterampilan 

kolaborasi divalidasi oleh UPKT (Unit Pelayanan Konseling Terpadu).  

3. Tahap pelaksanaan  

Pada tahap pelaksanaannya, penelitian dilakukan pada dua kelas yaitu kelas X 

MIPA 4 sebagai kelas eksperimen dan kelas X MIPA 6 sebagai kelas kontrol. 

Adapun urutan prosedur pelaksanaan pada tahap penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1) Memberikan soal pretes keterampilan komunikasi dan angket awal 

keterampilan kolaborasi pada kedua kelas (eksperimen dan kontrol). 

2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran pada materi larutan elektrolit dan 

nonelektrolit dengan menggunakan LKS berbasis problem solving pada 

kelas eksperimen dan menggunakan LKS konvensional  pada kelas 

kontrol. Selama proses pembelajaran berlangsung dilakukan observasi 

terhadap keterampilan kolaborasi siswa oleh 2 orang observer (teman 

sejawat penulis) serta dilakukan observasi keterlaksanaan pembelajaran 

oleh satu orang observer (guru mitra). 

3) Memberikan soal postes keterampilan komunikasi dan angket akhir 

keterampilan kolaborasi pada kedua kelas (eksperimen dan kontrol).  

4. Tahap akhir penelitian  

Prosedur pada tahap akhir penelitian yaitu:  

a Analisis data   

b Pembahasan 

c Kesimpulan 

 



26 

 

Prosedur pelaksanaan penelitian tersebut dapat digambarkan dalam bentuk bagan  

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Prosedur Penelitian 
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F. Analisis Data  

 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian sangat penting. Hal ini terkait dengan  

kesimpulan yang akan diperoleh berdasarkan data yang didapatkan melalui 

instrumen tersebut. Oleh karena itu sangat penting melakukan pengujian terhadap 

instrumen yang akan digunakan, agar data yang didapatkan valid dan reliabel 

(Fraenkel, Walens & Hyun, 2012).  

 

Berdasarkan hal inilah, dilakukan analisis validitas dan reliabilitas soal tes 

keterampilan komunikasi dan angket keterampilan kolaborasi siswa untuk 

mengetahui kelayakan instrumen dalam mengumpulkan data.  

1. Analisis validitas dan reliabilitas instrumen tes  

a. Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen tes (Arikunto, 2006). Sebuah instrumen dikatakan 

valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Instrumen yang diuji 

validitasnya pada penelitian ini adalah instrumen soal essay keterampilan 

komunikasi siswa dan angket keterampilan kolaborasi siswa dilakukan oleh 

validator dalam hal ini dosen pembimbing dan Unit Pelayana Konseling 

Terpadu (UPKT) dengan menggunakan rumus product moment dengan angka 

kasar seperti yang dikemukakan oleh Pearson, dalam hal ini analisis 

dilakukan dengan menggunakan software SPSS Statistics 17.0. Instrumen 

dikatakan valid apabila rhitung ≥ rtabel dengan taraf signifikasn 5%. 
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b. Reliabilitas  

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kepercayaan 

instrumen penelitian yang digunakan sebagai alat pengumpul data. Suatu alat 

evaluasi disebut reliabel jika alat tersebut mampu memberikan hasil yang 

dapat dipercaya dan konsisten. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan rumus 

Cronbach’s Alpha yang kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan 

derajat reliabilitas alat evaluasi menurut Guilford, dalam hal ini analisis 

dilakukan menggunakan software SPSS 17.0. Instrumen tes yang diukur 

reliabilitasnya adalah instrumen instrumen tes keterampilan komunikasi 

siswa. Kriteria derajat reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini: 

Tabel 6. Kriteria derajat reliabilitas (Arikunto, 2013).: 
Derajat Reliabilitas Kriteria 

0,80 < r11 ≤ 1,00 Sangat Tinggi 
0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi 
0,40 < r11 ≤ 0,60 Sedang 
0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah 
0,00 < r11 ≤ 0,20 Sangat Rendah 

 
 
2. Teknik analisis data  

Pengaruh berkenaan dengan keberhasilan suatu perlakuan yang diterapkan dalam  

suatu pembelajaran. Pengaruh pembelajaran menggunakan LKS berbasis problem 

solving dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan ketercapaian pembelajaran 

dalam meningkatkan keterampilan komunikasi siswa, ketercapaian pembelajaran 

dalam meningkatkan keterampilan kolaborasi siswa didukung dengan 

keterlaksaaan pembelajaran dan respon postif siswa terhadap pembelajaran 

menggunakan LKS berbasis porblem solving. Adapun teknik analisis data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah: 
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a. Analisis data keterampilan komunikasi siswa 

1. Perhitungan nilai siswa 

Analisis data keterampilan komunikasi siswa dilihat dari n-Gain yang 

diperoleh dari nilai pretes dan postes. Untuk menghitung n-Gain maka perlu 

mengolah hasil pretes dan postes siswa baik pada kelas ekperimen maupun 

pada kelas kontrol. Hasil pretes dan postes masih berupa skor bukan nilai 

sehingga skor tersebut harus diubah menjadi nilai dengan rumus sebagai 

berikut: 

Nilai siswa = 
∑skor jawaban yang diperoleh

skor maksimal
 x 100 

Data yang diperoleh dari perhitungan diatas kemudian dianalisis, dengan 

menghitung n-Gain yang selanjutnya digunakan untuk pengujian hipotesis. 

 
2. Perhitungan n-Gain 

Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan nilai pretes dan 

postes pada kelas eksperimen yang menggunakan LKS berabsis problem 

solving dan kelas kontrol yang menggunakan LKS konvensioanl.  Rumus n-

Gain menurut Hake (2002) adalah : 

n-Gain = 
nilai postes - nilai pretes

100 - nilai pretes
 

Selanjutnya penentuan kriteria pembelajaran dari nilai n-Gain yang diperoleh 

dengan menggunakan kriteria menurut Hake (2002) yaitu : 

Tabel 7. Kriteria nilai n-Gain 
n-Gain Kriteria 

> 0,7 Tinggi 

0,3 < n-Gain ≤ 0,7 Sedang 

n-Gain ≤ 0,3 Rendah 
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b. Analisis data keterampilan kolaborasi siswa 

Keterampilan kolaborasi dalam penelitian ini diukur oleh peneliti menggunakan 

angket dan observasi. Analisis angket dan lembar observasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisis angket keterampilan kolaborasi siswa 

Angket yang disusun berupa angket tertutup, yaitu angket yang sudah disediakan 

alternatif jawabannya sehingga responden tinggal memilih, hal ini akan 

memudahkan responden dalam menjawab karena responden hanya tinggal 

memberi tanda cek (√) pada salah satu alternatif jawaban yang dianggap paling 

sesuai dengan keadaannya (Utami, 2016). Analisis data angket keterampilan 

kolaborasi siswa  dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

• Menghitung skor jawaban siswa 

• Menghitung jawaban angket dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

X= 
∑S

Smaks
 x 100 

Keterangan :  
X = Jawaban angket  
∑S = jumlah skor jawaban siswa 
Smaks = skor maksimum yang diharapkan  

 
• Melakukan perhitungan rata-rata keketerampilan kolaborasi siswa untuk 

angket awal dan angket akhir, ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan kolaborasi siswa melalui nilai n-Gain.   

Nilai n-Gain dihitung berdasarkan rumus berikut: 

n-Gain = 
nilai angket akhir- nilai angket awal

100 - nilai angket awal
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Selanjutnya penentuan kriteria pembelajaran dari nilai n-Gain yang diperoleh 

dengan menggunakan kriteria sebagaimana Tabel 7. 

 
 

2. Analisis data lembar observasi keterampilan kolaborasi siswa 

Perhitungan presentase ketercapaian  keterampilan kolaborasi siswa dari hasil 

observasi dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 

 

X = 
Jumlah hasil observasi keterampilan kolaborasi siswa 

Jumlah skor maksimal
 x 100% 

 

Dimana X adalah presentase hasil observasi keterampilan kolaborasi siswa. 

Kemudian menentukan presentase ketercapaian dengan Tabel 8 berikut ini. 

Tabel 8. Tafsiran ketercapaian pelaksanaan pembelajaran  
Presentase 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% Sangat Rendah 

 

c. Analisis data lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran 

menggunakan LKS berbasis problem solving 

 

Analisis data keterlaksanaan pembelajaran diukur melalui penilaian terhadap  

keterlaksanaan pembelajaran menggunakan LKS berbasis problem solving yang 

meliputi sintak, sistem sosial, dan prinsip reaksi (perilaku guru). Analisis 

keterlaksanaan pembelajaran menggunakan LKS berbasis problem solving 

dilakukan dengan langkah sebagai berikut:  

1. Menghitung jumlah skor yang diberikan oleh pengamat untuk setiap aspek 

pengamatan, kemudian dihitung persentase ketercapaian dengan rumus:  
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%Ji = 
∑��

�
 X 100% (Sudjana, 2005) 

Keterangan : 
%Ji = Persentase dari skor ideal untuk setiap aspek pengamatan pada 

pertemuan ke-i. 
∑Ji = jumlah skor setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh pengamat 

pada pertemuan ke-i  
Nn = jumlah skor maksimal setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh 

pengamat pada pertemuan ke-i.  
 

2. Menafsirkan data dengan menggunakan tafsiran harga presentase 

sebagaimana Tabel 10. 

 

d. Analisis data respon siswa terahadap pembelajaran menggunakan LKS 

berbasis problem solving 
 

Analisis data respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan LKS Berbasis problem solving dilakukan dengan langkah-langkah 

berikut: 

1. Menghitung jumlah skor jawaban siswa yang memberikan respon positif dan 

negatif terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan Tabel penskoran berikut: 

Tabel 9. Pengolahan skor siswa 

Respon 
Skor Pernyataan 

Positif 
Skor Pernyataan 

negatif 
Senang/Baru/Berminat 
/Ya 

1 x jumlah responden 0 x jumlah responden 

Tidak Senang/Tidak 
Baru/Tidak 
Berminat/Tidak 

0 x jumlah responden 1 x jumlah responden 

 
 

2. Menghitung presentase jawaban siswa yang memberikan respon positif dan 

negatif dengan rumus: 

%Ji = 
∑��

�
 X 100% (Sudjana, 2005) 
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Keterangan: 
%Ji = Persentase dari skor ideal untuk setiap aspek pengamatan pada 
pertemuan ke-i. 
∑Ji = jumlah skor setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh pengamat  
pada pertemuan ke-i  
N   = jumlah skor maksimal setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh  
pengamat pada pertemuan ke-i.  
 

3. Menafsirkan data dengan menggunakan tafsiran harga presentase 

sebagaimana Tabel 10. 

 
3.  Teknis Pengujian Hipotesis  

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan uji statistik parametrik dan non  

statistik parametrik. Uji statistik parametrik dilakukan jika data berdistribusi  

normal dan homogen. Jika data tidak berdistribusi normal dan tidak homogen 

maka dilakukan uji statistik non parametrik. Oleh karena itu, untuk menentukan 

apakah memakai statistik parametrik atau non parametrik maka dilakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas terlebih dahulu. 

 

a Uji normalitas  

Uji normalitas sebaran data dimaksudkan untuk memastikan bahwa sampel 

benar-benar berasal dari populasi yang berdistribusi normal sehingga uji 

hipotesis dapat dilakukan. Uji normalitas ini menggunakan statistic SPSS 

17.0 dengan cara melihat nilai signifikansi pada Shapiro Wilk. Hipotesis 

untuk uji normalitas: 

Ho = data penelitian berdistribusi normal 

H1 = data penelitian berdistribusi tidak normal 

Kriteria uji dalam penelitian ini adalah terima H0 apabila nilai signifikan 

>0.05 atau dengan kata lain data penelitian ini berdistribusi normal.  
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b Uji homogenitas  

Uji homogenitas dua varians digunakan untuk mengetahui apakah dua 

kelompok sampel mempunyai varians yang homogen atau tidak.  Dalam hal 

ini analisis uji homogenitas dilakukan dengan uji One Way ANOVA 

menggunakan statistic SPSS 17.0. Hipotesis untuk uji homogenitas : 

H0 = Kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki varians yang homogen. 

H1 =  Kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki varians yang tidak 
homogen 

 

Kriteria uji ini adalah terima H0 apabila nilai signifikan > 0.05 atau dengan 

kata lain sampel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki variansi yang 

homogen. 

 

c Uji perbedaan dua rata-rata  

Jika data yang diperoleh terdistribusi normal dan mempunyai varians yang 

homogen, maka pengujian selanjutnya menggunakan uji statistik parametrik, 

yaitu menggunakan uji-t (Sudjana, 2005). Uji perbedaan dua rata-rata 

digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan 

antara rata-rata skor n-Gain keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa 

pada kelas eksperimen, dengan rata-rata skor n-Gain keterampilan 

komunikasi dan kolaborasi siswa pada kelas kontrol.  

 

Dari hasil yang diperoleh dapat diketahui perbedaan antara pembelajaran 

menggunakan LKS berbasis problem solving dan pembelajaran menggunakan 

LKS konvensional dalam meningkatkan keterampilan komunikasi dan 

kolaborasi siswa.  
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Adapun rumus hipotesis pada uji ini adalah sebagai berikut: 

Hipotesis 1 (keterampilan komunikasi)  

H0:µ1x < µ2x: Rata-rata nilai n-Gain keterampilan komunikasi siswa kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata nilai n-Gain 

keterampilan komunikasi siswa kelas kontrol 

H1:µ1x > µ2x: Rata-rata nilai n-Gain keterampilan komunikasi siswa kelas 

eksperimen lebih rendah daripada rata-rata nilai n-Gain 

keterampilan komunikasi siswa kelas kontrol 

 

Hipotesis 2 (keterampilan kolaborasi)  

H0:µ1y < µ2y: Rata-rata nilai n-Gain keterampilan kolaborasi siswa kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata nilai n-Gain 

keterampilan kolaborasi siswa kelas kontrol  

H1:µ1y > µ2y: Rata-rata nilai n-Gain keterampilan kolaborasi siswa kelas 

eksperimen lebih rendah daripada rata-rata nilai n-Gain 

keterampilan kolaborasi i siswa kelas kontrol 

Keterangan: 
µ1 = Rata-rata nilai pretes (x) kelas eksperimen. 
µ2 = Rata-rata nilai pretes (y) kelas kontrol. 
x   = Keterampilan komunikasi 
y   = Keterampilan kolaborasi 

 

Pengujian data perbedaan dua rata-rata ini dihitung dengan cara independent  

samples t-test dengan menggunakan statistic SPSS 17.0.  Kriteria uji dalam  

penelitian ini adalah terima H0 apabila nilai signifikan < 0.05. 
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4. Analisis ukuran pengaruh (effect size)  

Setelah diketahui nilai dari analisis pengukuran hipotesis penelitian tentang 

keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa, dilakukan pengukuran analisis 

ukuran pengaruh penggunaan LKS berbasis problem solving dalam pembelajaran 

terhadap peningkatan keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Perhitungan 

ukuran pengaruh penggunaan LKS berbasis problem solving dalam pembelajaran 

dengan rumus sebagai berikut: 

μ2=
t2

t2+df
   (Jahjouh, 2014) 

 
Keterangan: 
µ = effect size 

t = t hitung dari uji-t 
df = derajat kebebasan 

 
 

Tabel 10.Kriteria µ (ffect size) menurut Dincer (2015): 
Kriteria Efek 

µ ≤ 0,15 Sangat kecil (diabaikan) 

0,15 < µ ≤ 0,40 Kecil 

0,40 < µ ≤ 0,75 Sedang 

0,75 < µ ≤ 1,10 Besar 

µ > 1,10 Sangat besar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan : 

1. LKS berbasis problem solving dapat meningkatkan keterampilan komunikasi 

siswa. Indikator keterampilan komunikasi siswa yang dapat ditingkatkan dan 

telah tercapai dengan baik ialah keterampilan menjelaskan hasil percobaan yang 

disajikan dalam bentuk gambar, menyajikan hasil percobaan ke dalam bentuk 

tabel, dan membaca hasil percobaan yang disajikan dalam bentuk gambar, 

sedangkan indikator keterampilan komunikasi yang sulit ditingkatkan ialah 

menjelaskan hasil percobaan yang disajikan dalam bentuk tabel. 

2. LKS berbasis problem solving dapat meningkatkan keterampilan kolaborasi 

siswa. Presentase ketercapaian indikator keterampilan kolaborasi siswa bervariasi 

selama 3 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama dan ketiga, indikator 

keterampilan kolaborasi yang menonjol adalah menghargai orang lain, sedangkan 

pada pertemuan kedua indikator keterampilan kolaborasi yang menonjol adalah 

bertanggung jawab. Indikator keterampilan kolaborasi yang sudah terlatih namun 

sulit untuk ditingkatkan ialah berkontribusi secara aktif. 
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B. Saran 
 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti menyarankan kepada peneliti 

yang akan menggunakan LKS berbasis problem solving agar: 

1. Memperhatikan penggunakan LKS berbasis problem solving dalam 

meningkatkan keterampilan komunikasi siswa khususnya pada indikator 

keterampilan menjelaskan hasil percobaan yang disajikan dalam bentuk tabel. 

2. Memperhatikan penggunaan LKS berbasis problem solving dalam meningkatkan 

keterampilan kolaborasi siswa pada indikator berkontribusi secara aktif.  

3. Melakukan validasi instrumen tes terlebih dahulu kepada sesorang yang ahli 

dibidang komunikasi dan kolaborasi. 
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