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ABSTRAK 

 

EFEKTIVITAS MODEL PLGI UNTUK MENINGKATKAN  

PENGUASAAN KONSEP SISWA PADA MATERI  

GARAM MENGHIDROLISIS 

 

 

Oleh 

 

ANGELA MERICHI AYU PUSPITANINGTYAS 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan efektivitas model PLGI untuk mening-

katkan penguasaan konsep siswa pada materi garam menghidrolisis.Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI MIA di SMA Al-Azhar 3 

Bandar Lampung semester genap tahun ajaran 2018/2019.  Metode dalam pene-

litian ini adalah quasi experiment dengan pretest-postest control grup design 

pengambilan sampel dipilih dengan teknik purposive sampling, didapatkan kelas 

XI MIA 1 sebagai kelas eksperimen dan XI MIA 2 sebagai kelas kontrol. Pada 

kelas eksperimen menggunakan pembelajaran dengan model PLGI dan kelas 

kontrol dengan menggunakan pembelajaran konvensional. Data penguasasan 

konsep dianalisis menggunakan uji statistik non parametrik, yaitu uji Mann-

Whitney U.  

 

Berdasarkan hasil dari perhitungan statistik rata-rata n-gain penguasaan konsep 

kelas eksperimen berkriteria tinggi yaitu 0,76 dan rata-rata n-gain kelas kontrol 

berkriteria sedang yaitu 0,47. Hasil uji Mann-Whitney U menunjukkan perbedaan 
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yang signifikan antara rata-rata n-gain pada kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol dengan nilai signifikannya 0,000. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa model PLGI efektif untuk meningkatkan penguasaan 

konsep materi garam menghidrolisis.  

 

Kata kunci: garam menghidrolisis, model PLGI, penguasaan konsep. 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A.  Latar Belakang   

 

 

Pendidikan merupakan aspek penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pe-

ningkatan mutu pendidikan tidak dapat terlepas dari berbagai upaya. Salah satu-

nya upaya yang dilakukan pemerintah adalah menerapkan dan mengembangkan 

kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004 dan 2006 hingga menjadi kuri-

kulum 2013. Kurikulum 2013 ditetapkan sebagai bagian meningkatkan kualitas 

pendidikan Indonesia diseluruh jenjang yang dinilai dari tiga ranah kompetensi, 

yaitu: pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tahap pelaksanaan kurikulum 2013 

berfokus pada kegiatan aktif siswa melalui suatu proses ilmiah dengan tujuan agar 

pembelajaran tidak hanya menciptakan peserta didik yang mempunyai kompetensi 

pengetahuan saja, tetapi juga mampu menciptakan peserta didik yang baik dalam 

sikap dan keterampilan (Wasonowati, dkk, 2014). 

 

Kimia merupakan salah satu mata pelajaran sains yang dianggap sulit oleh siswa, 

karena materi pelajaran kimia berisi konsep-konsep yang cukup sulit untuk di-

pahami karena menyangkut reaksi-reaksi kimia dan perhitungan serta menyang-

kut konsep-konsep yang bersifat abstrak (Wang, 2007; Sunyono, 2009). Wiseman, 

dkk dalam Rusmansyah (2002) menyatakan bahwa kebanyakan siswa mengalami 

kesulitan dalam mempelajari konsep kimia dari pada konsep pelajaran yang lain, 
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hal ini dikarenakan karakteristik dari ilmu kimia yang sifatnya abstrak. Kemam-

puan siswa dalam memahami konsep kimia sudah pasti sangat memengaruhi ke-

mampuan siswa dalam menyelesaikan soal kimia sehingga dapat dipastikan ber-

dampak pada hasil belajar kimia. 

 

Menurut Moseley, et al (2005) dalam mempelajari ilmu kimia, pengetahuan 

bukanlah tujuan utama, melainkan hanya sebagai wadah untuk mengembangkan 

sikap dan keterampilan-keterampilan tertentu. Sikap dan keterampilan tersebut 

yang nantinya akan berguna dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Dengan 

demikian, ilmu kimia pada hakikatnya bukan hanya berupa produk pengetahuan, 

melainkan juga berupa proses termasuk keterampilan, serta sikap ilmiah (Tim Pe-

nyusun 2003; Firman, 2007; Tim Penyusun 2014). Selama proses pembelajaran 

keterampilan berpikir perlu dilatih dan dikembangkan mengingat keterampilan 

berpikir merupakan modal dasar dalam menghadapai tantangan dunia kerja dan 

lingkungan masyarakat (Fadiawati, 2016). 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan guru 

mata pelajaran kimia kelas XI di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung, guru me-

nyatakan bahwa hasil pencapaian siswa pada materi garam menghidrolisis men-

capai 65% dengan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) sebesar 78. Hal ini 

masih jauh dengan keinginan guru yaitu minimal 85%. Hal ini terlihat dari pem-

belajaran kimia yang masih terpusat kepada guru dengan menggunakan metode 

ceramah, sesekali berdiskusi, dan latihan soal. Dengan penerapan pembelajaran 

yang seperti itu, maka siswa kurang dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran, 

sehingga dalam proses pembelajaran penguasaan konsep siswa kurang terlatih.  
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Dahar (1989) mengemukakan bahwa penguasaan konsep sebagai kemampuan 

siswa dalam memahami makna secara ilmiah baik teori maupun penerapannya 

dalam kehidupan sehari hari. Bloom dalam Rustaman, dkk. (2013) mengemuka-

kan bahwa penguasaan konsep merupakan suatu kemampuan menangkap penger-

tian-pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan ke-

dalam bentuk yang lebih dipahami, mampu memberikan interpretasi dan mampu 

mengaplikasikannya. 

 

Siswa yang mampu menguasai konsep materi dengan baik akan dapat menyelesai-

kan masalah terkait dengan materi tersebut sehingga dapat meningkatkan hasil be-

lajar siswa. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Widyowati (2014) yang menya-

takan bahwa kemampuan siswa dalam memahami konsep kimia memiliki hu-

bungan positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa, artinya semakin tinggi 

penguasaan konsep kimia siswa maka semakin tinggi pula hasil belajar kimia 

siswa (Suyanti, 2016). 

 

Salah satu model pembelajaran yang diharapkan dapat melatih siswa untuk me-

ngasah penguasaan konsep siswa adalah penggunaan model pembelajaran PLGI 

dalam salah satu kompetensi dasar pada mataeri kimia yaitu menganalisis kese-

timbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkan pH-nya. Peer Led Gui-

ded Inquiry (PLGI) yaitu model pembelajaran yang membangun interaksi aktif 

antara siswa dalam sebuah kelompok dengan tutor sebaya yang membantu guru 

untuk menyampaikan materi kepada anggota masing-masing kelompok. Dalam 

pembelajaran ini siswa cukup berperan besar karena pembelajaran berpusat pada 

siswa dan tidak lagi terpusat pada guru (Nahdiah, dkk, 2017). 
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Hasil observasi awal yang telah dilakukan dengan cara wawancara dengan guru 

bidang studi kimia di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung, diperoleh bahwa seba-

gian besar siswa masih kesulitan untuk memahami materi yang diberikan guru. 

Permasalahan lainnya, siswa belum terbiasa untuk berpikir tingkat tinggi dalam 

pembelajaran dan siswa juga jarang dilatih untuk mengaitkan materi yang sudah 

dipelajari dengan fenomena nyata atau kehidupan sehari-hari sehingga pengua-

saan konsep siswa sangat kurang. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti 

terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Model PLGI 

Untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep Siswa Pada Materi Garam Meng-

hidrolisis” 

 

B.  Rumusan Masalah 

 

 

Bagaimana efektivitas model PLGI untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa 

pada materi garam menghidrolisis? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas model PLGI untuk 

meningkatkan penguasaan konsep siswa pada materi garam menghidrolisis. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yaitu: 

1. Bagi Siswa 

Dengan diterapkannya model PLGI dalam kegiatan belajar mengajar kimia 

maka dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa. 
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2. Bagi Guru 

Pembelajaran menggunakan model PLGI dapat menjadi salah satu alternatif 

model pembelajaran bagi guru. 

3. Bagi Sekolah 

Model PLGI diharapkan dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran kimia di sekolah. 

 

E.  Ruang Lingkup Penelitian  

 

 

Adapun ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut : 

1. Model yang digunakan adalah model PLGI dengan lima tahapan yaitu menga-

jukan pertanyaan, membuat hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, 

dan membuat kesimpulan. 

2. Model PLGI dikatakan efektif meningkatkan penguasaan konsep siswa apabila 

secara statistik n-gain penguasaan konsep siswa menunjukkan adanya perbe-

daan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol (Bao, 2006), 

terjadi aktivitas belajar pada peserta didik dan aktivitas yang dilakukan oleh 

guru untuk membelajarkan peserta didiknya (Uno dan Mohamad, 2014). 

3. PLGI merupakan model pembelajaran yang menciptakan interaksi antara 

siswa dalam kelompok-kelompok kecil dengan pemimpin rekan (tutor 

sebaya) bertindak sebagai fasilitator (Lewis and Lewis, 2008) 

4. Penguasaan konsep adalah kemampuan menangkap pengertian-pengertian 

seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disampaikan ke dalam 

bentuk yang lebih dipahami, mampu memberikan interpretasi dan mampu 

mengaplikasikannya (Bloom dalam Hermansyah, 2015). 



 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A.  Pembelajaran 

 

 

Apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Pembelajaran merupakan aspek kegia-

tan manusia yang kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajar-

an secara simpel dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pe-

ngembangan dan pengelaman hidup. Dalam makna yang lebih kompleks pembela-

jaran hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan sis-

wanya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rang-

ka mencapai tujuan yang diharapkan. (Trianto, 2009). Pembelajaran didefinisikan 

sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas 

berpikir yang meningkarkan kemampuan siswa dalam mengonstruksi pengetahu-

an baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pem-

belajaran. (Abidin, 2014) 

 

Menurut Piaget (dalam Gresler, 1991; 308) proses pembelajaran merupakan upaya 

mencerdaskan peserta didik karena belajar sebagai proses spesifik yang terjadi da-

lam parameter luas yang ditentukan oleh kecerdasan. Piaget menjelaskan bahwa 

kecerdasan suatu proses yang terus berlangsung dan selalu berubah. Mekanisme 

individu berinteraksi dengan lingkungan pada suatu waktu tertentu dan suatu pro-

ses yang terus menerus membentuk dirinya sendiri. (Yamin, 2002). 
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Taksonomi Bloom dianggap merupakan dasar bagi  berpikir tingkat tinggi Pemi-

kiran ini didasarkan bahwa beberapa jenis pembelajaran memerlukan proses kog-

nisi yang lebih daripada yang lain, tetapi  memiliki manfaat-manfaat lebih umum. 

Dalam Taksonomi Bloom sebagai contoh, kemampuan melibatkan analisis, eva-

luasi dan mengkreasi dianggap  berpikir tingkat tinggi (Pohl, 2000).  

 

Menurut Schraw, Gregory, dan Robinson DH (2017). Mengemukakan bahwa 

Bloom mengklasifikasi keterampilan berpikir menjadi dua jenis yaitu yang 

pertama Low Order Thinking Skills (keterampilan berpikir tingkat rendah) yang 

terdiri dari pengetahuan, pemahaman, dan mengaplikasi. Kedua adalah High 

Order Thinking Skills (keterampilan berpikir tingkat tinggi) yang terdiri dari 

menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Deskripsi dan kata kunci berdasar-

kan revisi Taksonomi Bloom dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Deskripsi dan kata kunci revisi Taksonomi Bloom  

 

KATEGORI KATA KUNCI  

Remembering 

(mengingat) : 

Dapatkah peserta didik 

mengucapkan atau 

mengingat informasi? 

Menyebutkan definisi, 

menirukan ucapan, 

menyatakan susunan, 

mengucapkan, 

mengulang, menyatakan 

 

LOTS-Lower Order 

Thinking Skill 

Understanding 

(pemahaman) :  

Dapatkah peserta didik 

menjelaskan konsep, 

prinsip, hokum atau 

prosedur? 

Mengelompokkan, 

menggambarkan, 

menjelaskan identifikasi, 

menempatkan, 

melaporkan, 

menjelaskan, 

menerjemahkan, 

pharaprase. 
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Tabel 1 (lanjutan)  

KATEGORI KATA KUNCI  

Appling  

(penerapan) : 

Dapatkah peserta didik 

menerapkan 

pemahamannnya dalam 

situasi baru? 

Memilih, 

mendemonstrasikan, 

memerankan, 

menggunkan, 

mengilustrasikan, 

menginterpretasikan, 

menyusun jadwal, 

membuat sketsa, 

memecahkan masalah, 

menulis. 

 

 

Analyzing  

(analisis) :  

Dapatkah peserta didik 

memilah bagian-bagian 

berdasarkan perbedaan 

dan kesamaannnya? 

 

Mengkaji, 

membandingkan, 

mengkontraskan, 

memedakan, melakukan, 

deskriminasi, 

memisahkan, menguji, 

melakukan eksperimen, 

mempertanyakan 

 

HOTS-High Order 

Thinking Skill 

Evaluating  

(evaluasi) : 

Dapatkah peserta diidk 

menyatakan baik atau 

buruk terhadap sebuah 

fenomena atau objek 

tertentu? 

 

Memberi argumentasi, 

mempertahankan, 

menyatakan, memilih, 

memberi dukungan, 

memberi penilaian, 

melakukan evaluasi. 

Creating  

(penciptaan) :  

Dapatkah peserta didik 

menciptakan sebuah 

benda atau andangan? 

 

Merakit, mengubah, 

pembangunan, mencipta, 

merancang, mendirikan, 

merumuskan, menulis 

 

B.  Model Pembelajaran PLGI 

 

 

Model dapat diartikan sebagai gambaran mental yang membantu mencerminkan 

dan menjelaskan pola pikir dan pola tindakan atas sesuatu hal. Pembelajaran ada-

lah kegiatan yang dilakukan guru dalam rangka menciptakan suasana kondusif 

bagi siswa belajar. Dengan demikin mo del pembelajaran adalah suatu konsep 
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yang membantu menjelaskan proses pembelajaran, baik menjelaskan pola pikir 

maupun pola tindakan pembelajaran tersebut. (Abidin, 2014) 

 

Yulaenawati menyatakan bahwa model pembelajaran menawarkan struktur dan 

pemahaman desain pembelajaran dan membuat para pengembang pembelajaran 

memahami masalah, merinci masalah, kedalam unit-unit yang mudah diatasi, dan 

menyelesaikan masalah pembelajaran.(Abidin, 2014). Dahlan  menjelaskan, mo-

del pembelajaran merupakan suatu rencana atau pola yang digunakan dalam me-

nyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk kepada pe-

ngajar di kelas dalam setting pembelajaran ataupun setting lainnya. (Sutikno, 

2014) 

 

Toeti Soekamto dan Winataputra mengartikan model sebagai kerangka konseptual 

yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam pengorganisasian pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan fungsi sebagai pengorbanan 

bagi para perancang pembelajaran dan para guru dalam merencanakan dan melak-

sanakan aktivitas pembelajaran. (Sutikno, 2014) 

 

Jadi dapat disimpulkan model pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka 

konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik dalam pengorganisasian 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Model pembelajaran meng-

gambarkan keseluruhan alur atau langkah-langkah yang pada umunya diikuti pada 

keseluruhan rangkaian pembelajaran. 

 

Model pembelajaran Peer Led Guided Inquiry (PLGI) merupakan salah satu tipe 

model pembelajaran inkuiri terbimbing yang menciptakan interaksi antara peserta 



10 

 

didik dalam kelompok-kelompok kecil dengan pemimpin rekan (tutor sebaya) 

bertindak sebagai fasilitator (Lewis and Lewis, 2008).   

 

Inkuiri berasal dari bahasa inggris “inquiry” yang secara harfiah berarti penyelidi-

kan. Kuhlthau (2007) menjelaskan Inkuiri merupakan salah satu model pembela-

jaran yang mengarahkan siswa untuk belajar menemukan, menggunakan berbagai 

sumber informasi dan ide-ide untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang 

suatu masalah, topik atau isu. 

 

Pembelajaran PLGI lebih menekankan pada pembelajaran tutor sebaya untuk 

memberikan arahan kepada temannya yang mengalami kesulitan dalam belajar 

sehingga siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran akan lebih 

terbuka, akrab, dan lebih mudah berinteraksi dengan adanya tutor sebaya 

(Kulatunga, dkk., 2013).  

 

Menurut Lewis dalam Dewi, 2010, karakteristik pembelajaran PLGI antara lain 

terdiri dari 3 sampai 6 orang siswa dengan kelompok yang heterogen, pemimpin 

rekan merupakan seorang siswa yang diambil dari kelompok yang diajarkankan 

terlebih dahulu tentang materi kimia di luar jam pelajaran yaitu garam menghi-

drolisis serta menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan materi terse-

but, pada pembelajaran penemuan terbimbing peran penutor sebaya cukup besar 

dan penting yaitu menjelaskan dan menuntun kepada anggota kelompok apa yang 

telah didapatkannya dari keterangan guru. 
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PLGI ini merupakan salah satu model pembelajaran yang dilaksanakan dengan 

model inkuri terbimbing. Tahapan Pembelajaran PLGI dikemukakan oleh Gulo 

dalamTrianto (2010) dapat dilihat pada Table 2 

Tabel 2. Tahapan pembelajaran PLGI 

 

No Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1 Mengajukan 

pertanyaan atau 

permasalahan 

Guru membagikan LKS dan 

membimbing siswa 

mengidentifikasi suatu 

permasalahan 

 

Siswa mengidentifikasi 

masalah yang terdapat 

dalam LKS 

2 Membuat 

Hipotesis 

Guru memberikan 

kesempatan pada siswa untuk 

berdiskusi dalam membuat 

hipotesis. Guru membimbing 

siswa dalam menentukan 

hipotesis yang relevan dengan 

permasalahan dan 

memprioritaskan hipotesis 

mana yang menjadi prioritas 

penyelidikan 

 

Siswa bersama tutor 

sebaya memberikan 

pendapat dan 

menentukan hipotesis 

yang relevan dengan 

permasalahan. 

3 Mengumpulkan 

Data 

Guru membimbing siswa 

mendapatkan informasi atau 

data-data melalui percobaan 

maupun telaah literatur 

Siswa bersama tutor 

sebaya melakukan 

percobaan maupun 

telaah literatur untuk 

mendapatkan data-data 

untuk informasi 

 

4 Menganalisis 

Data 

Guru memberikan 

kesempatan pada tiap siswa 

untuk menyampaikan hasil 

analisis data yang terkumpul 

Siswa bersama tutor 

sebaya mengumpulkan 

dan menganalisis data 

serta menyampaikan 

hasil pengolahan data 

yang terkumpul 

 

5 Membuat 

Kesimpulan 

Guru membimbing siswa 

dalam membuat kesimpulan 

Siswa membuat 

kesimpulan 
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C.  Penguasaan Konsep 
 

 

Penguasaan konsep adalah kemampuan menangkap pengertian-pengertian seperti 

mampu mengungkapkan suatu materi yang disampaikan ke dalam bentuk yang 

lebih dipahami, mampu memberikan interpretasi dan mampu mengaplikasikannya 

(Bloom dalam Hermansyah, 2015). 

 

Penguasaan konsep yaitu tingkat kemampuan yang mengharapkan siswa mampu 

menguasai atau memahami arti atau konsep, situasi dan fakta yang diketahui, serta 

dapat menjelaskan dengan menggunakan kata-kata sendiri sesuai dengan pengeta-

huan yang dimilikinya dengan tidak mengubah artinya (Djmarah dan Zain, 2006). 

Informasi yang dipahami siswa selama pembelajaran akan membantu siswa dalam 

memahami konsep pelajaran yang diajarkan, karena dengan penguasaan dan pe-

mahaman konsep akan memudahkan siswa dalam mempelajari kimia (Iqbal, 

2018). 

 

Hubungan antar konsep dalam pembelajaran kimia sangat penting, karena dengan 

penguasaan dan pemahaman konsep akan memudahkan siswa dalam mempelajari 

kimia. Setiap pembelajaran diusahakan lebih menekankan pada penguasaan kon-

sep agar siswa memiliki bekal dasar yang baik untuk mencapai kemampuan dasar 

yang lain seperti penalaran, komunikasi, koneksi dan pemecahan masalah. Pe-

nguasaan konsep merupakan tingkatan hasil belajar siswa sehingga dapat men-

definisikan atau menjelaskan sebagian atau mendefinisikan bahan pelajaran de-

ngan menggunakan kalimat sendiri. Misalnya saja dengan kemampuan siswa 

menjelaskan atau mendefinisikan, maka siswa tersebut telah memahami konsep 

atau prinsip dari suatu pelajaran meskipun penjelasan yang diberikan mempunyai 
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susunan kalimat yang tidak sama dengan konsep yang diberikan tetapi maksudnya 

sama (Widiyowati dalam Prasinta, 2018). 

 

Penguasaan konsep yang dimiliki siswa sangat berpengaruh terhadap prestasi 

belajar atau hasil belajar siswa. Hasil penelitian Widiyowati (2014) menunjukkan 

bahwa penguasaan konsep memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan 

hasil belajar siswa, yang artnya semakin baik atau semakin tinggi penguasaan 

konsep siswa maka semakin tinggi pula hasil belajar atau prestasi belajar siswa 

(Prasinta, 2018). 

 

Penguasaan konsep adalah proses penyerapan ilmu pengetahuan oleh siswa 

selama proses pebelajaran berlangsung, dengan memiliki penguasaan konsep, 

peserta didik akan mampu mengartikan dan menganalisis ilmu pengetahuan yang 

diperoleh dari fakta dan pengalaman yang pada akhirnya peserta didik akan mem-

peroleh prinsip hukum dari suatu teori.  Jadi penguasaan konsep merupakan ke-

mampuan peserta didik dalam memahami konsep-konsep setelah kegiatan pem-

belajaran, kemampuan dalam memahami makna secara ilmiah, baik konsep secara 

teori maupun dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Afdila, 2015).  

Hal tersebut didukung oleh pendapat Sagala dalam Afdila (2015) definisi konsep 

adalah: 

Konsep merupakan buah pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang 

dinyatakan dalam definisi sehingga menghasilkan produk pengetahuan yang 

meliputi prinsip, hukum, dan teori.  Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, 

pengalaman, melalui generalisasi dan berpikir abstrak. 

 

Penguasaan konsep merupakan tingkat kemampuan yang mengharapkan siswa 

mampu menguasai/memahami arti atau konsep, situasi dan fakta yang diketahui, 
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serta dapat menjelaskan dengan menggunakan kata-kata sendiri sesuai dengan 

pengetahuan yang dimilikinya dengan tidak mengubah artinya.  Penguasaan 

konsep sangat penting dimiliki oleh siswa yang telah mengalami proses belajar. 

Penguasaan konsep yang dimiliki siswa dapat digunakan untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan yang berkaitan dengan konsep yang dimiliki.  Penguasaan 

konsep siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:  

1. Raw input, yaitu karakteristik khusus siswa, baik fisiologi maupun psikologi.  

2. Instrumental input, yaitu faktor yang sengaja dirancang dan dimanipulasi.  

3. Environmental input, yaitu faktor lingkungan dan faktor social (Jhony, 2012).  

 

D. Penelitian yang Mendukung 

 

 

Penelitian relevan yang dilakukan oleh beberapa ahli tentang model PLGI adalah 

sebagai berikut 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmah Elia, Rosilawati Ila, dan Efkar Tasviri 

(2014) yaitu Model PLGI Materi Larutan Elektrolit Non-Elektrolit Dalam 

Meningkatkan Keterampilan Menyimpulkan Dan Mengkomunikasi-kan.  

Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata n-gain keterampilan me-

ngomunikasikan untuk kelas kontrol dan eksperimen masing-masing 0,40 dan 

0,57  dan rata-rata n-gain keterampilan menyimpulkan untuk kelas kontrol dan 

eksperimen masing-masing 0,70 dan 0,79. Hal ini menunjukkan bahwa model 

PLGI efektif pada materi larutan elektrolit non-elektrolit dalam meningkatkan 

keterampilan menyimpulkan dan mengomunikasikan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Saumi El Marhamah, Sanjaya, dan W K. 

Anom (2014) yaitu Peningkatan Hasil Belajar Kimia Melalui Peran Tutor 
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Sebaya Siswa Kelas X.A SMA. Teknik pengumpulan data menggunakan 

lembar observasi dan tes akhir siklus. Peran tutor sebaya dalam membantu 

teman lain memahami materi pelajaran dapat meningkatkan hasil belajar kimia 

siswa. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan nilai rata-rata siswa dari T0 

yaitu 62,27 (30,30%), T1 yaitu 70,46 (50%), T2 yaitu 78,22 (70,97%), dan T3 

yaitu 83,17 (86,67%). 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Anggoro Bambang Sri (2016) yaitu Mening-

katkan Kemampuan Generalisasi Matematis Melalui Discovery Learning dan 

Model Pembelajaran Peer Led Guided Inquiry. Teknik analisis data menggu-

nakan analisis varians (ANAVA) satu jalan dengan sel tak sama dengan taraf 

signifikasi α = 0,05 dan sebagai persyaratan analisis, yaitu populasi berdistri-

busi normal dengan model liliefors dan populasi homogen dengan Uji Bartlett. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan ANAVA satu jalan dengan 

sel tak sama dengan taraf signifikasi α = 0,05 diperoleh bahwa �ℎ����� > 

���	
� yakni 7,5105 > 3,0973 , maka keputusan ujinya Ho ditolak. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran Peer Led 

Guided Inquiry, model pembelajaran Discovery Learning, model pembelajar-

an Konvensional terhadap kemampuan generalisasi matematis peserta didik. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nahdiah Lailatun, Mahdian Mahdian, Hamid 

Abdul (2017) yaitu Pengaruh Model Pembelajaran Peer Led Guided Inquiry 

(PLGI) Terhadap Literasi Sains Dan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Hidro-

lisis Garam Siswa Kelas XI PMIA Sman 3 Banjarmasin. Hasil penelitian me-

nunjukkan (1) terdapat perbedaan literasi sains yang signifikan antara kelas 

eksperimen dengan rata-rata 73,89 dan kelas kontrol dengan rata-rata 54,77, 
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(2) terdapat perbedaan hasil belajar (aspek pengetahuan) yang signifikan 

antara kelas eksperimen dengan persentase ketuntasan 92,11 % dan kelas 

kontrol dengan persentase ketuntasan 56,41 %, (3) model pembelajaran PLGI 

mendapat respon positif dari siswa pada materi hidrolisis garam dengan rata-

rata respon siswa 42,29 yang termasuk kategori sangat baik 

 

E.  Kerangka Pikir 

 

 

Materi kimia terdiri dari konsep-konsep prinsip-prisnsip yang membuat siswa 

merasa kesulitan mempelajari kimia. Penggunaan model pembelajaran yang tepat 

oleh guru akan memberikan hasil belajar siswa yang memuasakan.  Dalam 

kurikulum 2013 mata pelajaran kimia kelas XI terdapat kompetensi dasar (KD) 

yang harus dikuasai siswa yaitu KD 3.11 menganalisis kesetimbangan ion dalam 

larutan garam dan menghubungkan pHnya. KD 4.11 yaitu melapor percobaan 

tentang sifat asam basa berbagai larutan garam. Materi dalam KD tersebut adalah 

hidrolisis garam.  Agar siswa dapat mencapai pengetahuan seperti yang dimak-

sudkan /diharapkan KD tersebut maka diperlukan model pembelajaran PLGI 

karena dirasa tepat untuk membangun penguasaan konsep siswa dengan mengajak 

berpikir aktif dalam pembelajaran bersama dengan teman sekelompok dan tutor 

sebaya.  

 

Pada pembelajaran terdapat 3 LKS atau pertemuan dimana pertemuan 1 bertujuan 

untuk mengetahui sifat larutan garam, pertemuan 2 bertujuan untuk mengetahui 

konsep hidrolisis, dan pertemuan 3 bertujuan untuk menentukan nilai pH. Model 

pembelajaran PLGI pada materi garam menghidrolisis dilakukan secara bertahap. 

Pada tahap orientasi masalah dalam pembelajaran guru akan menunjukkan suatu 
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fenomena yang terjadi dikehidupan sehari-hari sebagai bentuk permasalahan, 

kemudian siswa diminta untuk mendiskusikan permasalahan yang telah diberikan 

oleh guru. Pada pertemuan pertama diberikan suatu produk dalam kehidupan se-

hari-hari seperti pupuk ZA, garam dapur, dan sabun cuci. Selain itu diberikan juga 

kurva titrasi dari kurva titrasi asam kuat basa kuat, asam kuat basa lemah, dan 

asam lemah basa kuat. Pada pertemuan kedua diberikan suatu wacana mengenai 

reaksi asam basa Bronsted-Lowry. Pada pertemuan ketiga diberikan tabel berupa 

sifat kimia beberapa larutan garam seperti CH3COONa, NH4Cl, NH4CN, NaCl, 

Li2SO4, dan CH3CH2COONH4 Tahap kedua siswa bersama tutor sebaya diberikan 

kesempatan untuk menuliskan hipotesis atau jawaban sementara dari hasil diskusi 

kelompok. Dalam kegiatan ini siswa akan menemukan penyelesaian dari permasa-

lahan yang telah diberikan guru bersama tutor sebaya. Kemudian tahap ketiga 

pada pertemuan pertama guru membimbing siswa untuk mengumpulkan data 

yang dapat diperoleh dari melakukan percobaan dan menyebutkan hasil percobaan 

berupa data pH. Pada pertemuan kedua terdapat gambar submitkroskopis dari 

garam NaCl, CH3COONa, NH4Cl, dan CH3COONH4 dimana masing-masing 

garam akan dilarutkan ke dalam air. Lalu siswa menghitung jumlah partikel dari 

gambar tersebut, hal ini dilakukan agar siswa mengetahui mana garam yang mem-

punyai kation ataupun anion yang dapat memecah molekul air. Pada pertemuan 

ketiga tahap ini dilakukan sebanyak tiga kali, siswa diminta untuk memperhatikan 

persamaan reaksi ionisasi maupun reaksi hidrolisis dari NH4Cl, CH3COONa, dan 

CH3COONH4. Lalu tahap selanjutnya (empat) adalah menganalisis data, pada per-

temuan pertama siswa menuliskan sifat larutan garam yang didapatkan dari per-

cobaan, menghubungkan kekuatan asam basa penyusunnya dengan nilai pH, dan 
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menghubungkan nilai Ka, Kb dengan nilai pH dari larutan Al2S3, CH3COONH4, 

dan (NH4)2CO3. Pada pertemuan kedua siswa menuliskan reaksi ionisasi dari 

beberapa garam, menuliskan reaksi hidrolisis dari kation maupun anion garam, 

menuliskan spesi yang terbentuk (OH- atau H+) sehingga berakibat pada sifat 

larutan garam, menentukan jenis garam yang tidak menghidrolisis, sebagian atau 

total, serta membuat definisi atau pengertian dari garam tidak menghidrolisis, se-

bagian dan total. Pada pertemuan ketiga tahap ini dilakukan sebanyak tiga kali 

dimana di dalam LKS sudah terdapat langkah-langkah yang jelas untuk menurun-

kan rumus sehingga didapat rumus umum yang diharapkan. Tutor sebaya bertugas 

untuk menjelaskan materi kepada anggota kelompoknya, siswa dalam kelompok 

mendengarkan penjelasan dari tutor sebaya dengan mengacu pada LKS dan men-

jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKS. Siswa juga dilatih untuk me-

maparkan hasil pengamatan mereka serta menjelaskannya. Selanjutnya tahap ter-

akhir siswa dapat membuat kesimpulan berdasarkan proses yang dilakukan. Pada 

pertemuan pertama siswa diharapkan dapat membuat kesimpulan yaitu hubungan 

asam basa penyusunnya dengan nilai pHnya dan hubungan nilai Ka Kb dengan 

nilai pHnya. Pada pertemuan kedua siswa diharapkan dapat membuat kesimpulan 

mengenai definisi garam tidak menghidrolisis, menghidrolisis sebagian, meng-

hidrolisis total berdasarkan kation dan anion penyusunnya. Pada pertemuan ketiga 

siswa diharapkan dapat menuliskan rumus umum dari larutan garam yang meng-

hidrolisis sebagian (larutan garam yang bersifat asam dan bersifat basa) dan 

menghidrolisis total. Pembelajaran PLGI memiliki lima tahapan, yaitu: (1) Meng-

ajukan permasalahan ; (2) Membuat hipotesis; (3) Mengumpulkan data; (4) 

Menganalisis data; (5) Membuat kesimpulan. 
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Dalam penelitian ini akan diuji apakah pembelajaran PLGI efektif dalam mening-

katkan penguasaan konsep siswa pada materi garam menghidrolisis. Pada kelas 

eksperimen akan diterapkan model pembelajaran PLGI, dan untuk kelas kontrol 

akan diterapkan pembelajaran konvensional. Berdasarkan langkah-langkah ter-

sebut maka penting bagi siswa untuk dapat menguasai konsep dengan baik se-

hingga model pembelajaran PLGI diharapkan efektif untuk meningkatkan pe-

nguasaan konsep. Selain itu model PLGI diharapkan mampu untuk membantu 

siswa dalam memahami materi garam menghidrolisis. 

 

F.  Anggapan Dasar 

 

 

Anggapan dasar dari penilitian ini adalah: 

1. Perbedaan nilai n-gain penguasaan konsep pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol terjadi karena adanya perlakuan yang diberikan dalam proses pem-

belajaran.  

2. Faktor-faktor lain di luar perlakuan yang dapat mempengaruhi peningkatan 

pe-nguasaan konsep siswa pada materi garam menghidrolisis pada kedua kelas 

diabaikan 

 

G.  Hipotesis Penelitan 

 

 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:  

H0 : Model pembelajaran PLGI efektif untuk meningkatkan penguasaan konsep 

siswa pada materi garam menghidrolisis. 

H1 : Model pembelajaran PLGI tidak efektif untuk meningkatkan penguasaan 

konsep siswa pada materi garam menghidrolisis. 



 

 

 

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A.  Populasi dan Sampel 

 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI di SMA Al-Azhar 3 Bandar 

Lampung yang terdiri dari 8 kelas. Dari populasi penelitian ini dipilih dua kelas 

sebagai penelitian. Satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas lainnya 

sebagai kelas kontrol. 

 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Peneliti di-

bantu oleh guru mata pelajaran kimia dalam hal pemilihan sampel tersebut. Guru 

mata pelajaran memberikan informasi tentang karakteristik siswa di masing-

masing kelas XI yang menjadi dasar pertimbangan dalam pemilihan sampel yang 

mempunyai kemampuan akademik yang tidak jauh berbeda baik dalam kelas eks-

perimen maupun kelas kontrol. Berdasarkan pertimbangan tersebut diperoleh 

kelas XI MIPA 1 sebagai kelas eksperimen dan XI MIPA 2 sebagai kelas kontrol. 

 

B.  Jenis dan Sumber Data 

 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer berupa data pretes 

dan postes. Selain itu juga menggunakan data pendukung berupa keterlaksanaan 

model PLGI dan aktivitas siswa sebagai data pendukung. Sumber data penelitian 

ini ialah seluruh siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
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C.  Variabel Penelitian 

 

 

Penelitian ini terdiri dari variabel bebas, variabel terikat dan variabel kontrol. 

Variabel bebas merupakan variabel yang akan dilihat pengaruhnya terhadap 

variabel terikat dalam penelitian ini adalah pembelajaran model PLGI (pada kelas 

eksperimen) dan model konvensional (pada kelas kontrol), variabel terikat meru-

pakan variabel hasil/dampak/akibat dari variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

penguasaan konsep siswa pada materi garam menghidrolisis, dan variabel kontol 

merupakan variabel yang berpengaruh terhadap variabel terikat pada penelitian ini 

adalah materi garam menghidrolisis. 

 

D.  Metode Penelitian 

 

 

Penelitian ini menggunakan metode quasi experiment dengan pretes-postes 

control group design yang dilakukan terhadap dua kelas, yaitu kelas eksperimen 

dan kelas kontrol (Sugiyono,2012). Kelas eksperimen menggunakan model pem-

belajaran PLGI, sedangkan kelas kontrol tanpa menggunakan model pembelajaran 

PLGI. 

 

Tabel 3. Desain penelitian 

 

Kelas Pretes Perlakuan Postes 

Eksperimen T0 X T1 

Kontrol T0 Y T1 

 

Keterangan:  

X : Perlakuan Model PLGI 

Y : Perlakuakan Model Konvensional 

T0 : Hasil Pretes kelas eksperimen dan kelas kontrol  

Diperoleh dari nilai pengerjaan soal-soal Pretes.  

T1 : Hasil Postes kelas eksperimen dan kelas kontrol  

Diperoleh dari selisih antara nilai tes Postes dengan Pretes. 
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E.  Instrumen Penelitian 

 

 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan Kurikulum 2013 revisi 2016, LKS kimia 

materi garam menghidrolisis dengan menggunakan model PLGI sejumlah 3 LKS 

(LK1 mengenai sifat larutan garam, LKS 2 mengenai konsep garam menghidroli-

sis, dan LKS 3 mengenai penentuan pH), soal pretes dan postes yang berjumlah 3 

soal essai, lembar keterlaksanaan model PLGI, lembar aktivitas siswa (aktivitas 

siswa yang terlihat yaitu mengamati, mengemukakan ide atau pendapat, bertanya, 

dan kerjasama), dan validitas instrumen. Pengujian pada instrumen penelitian ini 

menggunakan validitas isi. Pengujian validitas isi dilakukan dengan cara judge-

ment. Peneliti meminta ahli (dosen pembimbing) untuk melakukannya.  

 

F.  Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Tahap pendahuluan  

a. Meminta izin melakukan penelitian ke kepala SMA Al-Azhar 3 Bandar 

Lampung.  

b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat penelitian untuk mendapatkan 

informasi tentang data siswa, karakteristik siswa, jadwal dan sarana pra-

sarana yang ada di sekolah yang dapat digunakan sebagai sarana pendukung 

pelaksanaan penelitian.  

c. Menentukan dua kelas sebagai kelas sampel, dimana satu kelas kontrol dan 

satunya kelas eksperimen. 

2. Pelaksanaan penelitian  
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Prosedur pelaksanaan penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu :  

a. Tahap persiapan, menyusun perangkat pembelajaran yang akan digunakan 

selama proses pembelajaran, antara lain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), dan Lembar Kerja Siswa (LKS), serta penyusunan soal pretes dan 

postes, kisi-kisi butir soal tes dan rubrik penilaian. 

b. Tahap pelaksanaan penelitian. 

1) Melakukan pretes di kedua kelas 

2) Membimbing tutor sebaya dengan LKS materi garam menghidrolisis 

yang akan digunakan dalam pelarajan di dalam kelas, bimbingan ini 

dilakukan di luar jam pelajaran. 

a) Implementasi pembelajaran PLGI pada kelas eksperimen dan pembelaja-

ran konvensional pada kelas kontrol. Pada pada kelas eksperimen meng-

gunakan tutor sebaya. . Pemimpin rekan (tutor sebaya), seorang siswa 

yang diambil dari kelompok ditugaskan untuk mempelajari dan men-

dalami materi, serta membantu anggota kelompok untuk menyelesaikan 

tugas-tugas yang berhubungan dengan materi tersebut. Pada pembelajar-

an PLGI tutor sebaya mempunyai peran yang besar dan penting yaitu 

menjelaskan kepada anggota kelompok mengenai materi pada setiap 

tahapan modeol PLGI. Tahapan pembelajaran PLGI yang dibantu dengan 

LKS yaitu mengajukan pertanyaan atau permasalahan, membuat hipo-

tesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan 

yang akan dilakukan oleh siswa atau kelompoknya yang dipimpin atau 

dipandu oleh tutor sebaya. 

3) Memberikan postes di kedua kelas 
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3. Tahap akhir 

a. Mengumpulkan data lalu analisis data, mengumpulkan data dari pretes dan 

postes lalu diolah dengan menggunakan SPSS 23.  

b. Pembahasan, setelah didapat data maka data tersebut dibahas berdasarkan 

kriteria yang ada sesuai dengan hasil dari analisis data. 

c. Kesimpulan, didapat kesimpulan mengenai apakah model PLGI dapat 

meningkatkan penguasaan konsep siswa pada materi garam 

menghidrolisis. 

 

Secara umum, alur penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Bagan langkah-langkah prosedur penelitian 

 

Pretes 

1. Mengajukan permohonan izin kepada pihak sekolah 

2. Mengumpulkan Informasi tentang keadaan sekolah 

 

1. Menentukan populasi dan sampel penelitian 

2. Menyusun instrumen penelitian 

3. Memvalidasi instrumen penelitian 

 

Kelas Eksperimen 

(pembelajaran PLGI) 

Kelas Kontrol 

(pembelajaran 

konvensional) 

Postes 

Analisis Data 

Pembahasan dan Kesimpulan 

Pendahuluan/

Prapenelitian 

Pelaksanaan 

Penelitian 

Akhit/ Pasca 

Penelitian 
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G.  Teknik Analisis Data 

 

 

1.  Analisis data utama 

 

Data penelitian kuantitatif berupa nilai pretes, postes dan skor n-gain. 

a).  Perhitungan nilai siswa 

Skor pretes dan postes pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

Nilai siswa =  
jumlah skor jawaban yang diperoleh

skor maksimal
 x 100 

Rata-rata nilai siswa = 
������ �	��	 
	
�� 

������ 
����� 
	
��
 

b).  Perhitungan n-gain siswa 

Peningkatan penguasaan konsep siswa ditunjukkan oleh skor yang diperoleh 

siswa dalam tes, dapat dihitung skor n-gain menggunakan rumus: 

n-gain = 
nilai postes -nilai pretes

100-nilai pretes
 

c).  Perhitungan rata-rata n-gain siswa 

Melakukan perhitungan rata-rata n-gain baik kelas kontrol maupun kelas eks-

perimen.  Rumus rata-rata n-gain sebagai berikut : 

Rata-rata n-gain =  
jumlah n-gain seluruh siswa

jumlah seluruh siswa
 (Hake, 1998) 

Kriterianya adalah (1) pembelajaran dengan skor n-gain “tinggi”, jika n-gain > 

0,7 ; (2) pembelajaran dengan skor n-gain “sedang”, jika n-gain terletak antara 0,3 

< n-gain ≤ 0,7 ; dan (3) pembelajaran dengan skor n-gain “rendah”, jika n-gain ≤ 

0,3 (Hake, 1998). 

 

2.  Uji hipotesis 

Sebelum dilakukan uji kesamaan maupun perbedaan dua rata-rata dilakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas. 
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a).  Uji normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah kelompok sampel berasal dari 

populasi berdistribusi normal atau tidak (Arikunto,2006). Uji normalitas dilaku-

kan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan program SPSS 23. Data me-

menuhi asumsi normalitas jika pada Kolmogorov-Smirnov nilai sig.> 0.05. 

 

b).  Uji homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui sampel penelitian berasal dari popu-

lasi yang memiliki varians homogen atau tidak. Uji yang digunakan ialah uji 

Levene statistic test dengan program SPSS 23. Kriteria uji ialah nilai sig. > 0,05. 

 

c).  Uji kesamaan dua rata-rata 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam penguasaan 

konsep siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol ialah sama. Sampel yang 

berasal dari populasi tidak berdistribusi normal, maka uji yang digunakan ialah uji 

non parametrik yaitu uji Mann-Withney U dengan program SPSS 23. Kriteria uji 

terima H0 jika nilai sig (2-tailed) > 0,05. Hipotesisnya sebagai berikut: 

H0 : µ1x= µ2x : Rata-rata nilai pretes penguasaan konsep siswa siswa di kelas 

eksperimen sama dengan rata-rata nilai pretes penguasaan konsep 

siswa siswa di kelas kontrol pada materi garam menghidrolisis. 

H1 : µ1x≠ µ2x : Rata-rata nilai pretes penguasaan konsep siswa siswa di kelas 

eksperimen tidak sama dengan rata-rata nilai pretes keteram-pilan 

berpikir tingkat tinggi siswa kelas kontrol pada materi garam 

menghidrolisis. 

Keterangan: 

µ1: Rata-rata nilai pretes (x) pada kelas eksperimen 
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µ2: Rata-rata nilai pretes (x) pada kelas kontrol 

x : penguasaan konsep siswa  

 

d).  Uji perbedaan dua rata-rata 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui rata-rata n-gain penguasaan konsep siswa 

siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol berbeda secara signifikan. Untuk 

sampel yang berasal dari populasi tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji 

non parametrik yaitu uji Mann-Withney U dengan program SPSS 23, dimana 

Kriteria uji terima H0 jika nilai sig (2-tailed) > 0,05 dan terima H1 jika nilai sig (2-

tailed) < 0,05 (Sudjana,2005). Rumusan hipotesisnya sebagai berikut : 

H0 : µ1x ≥ µ2x : Rata-rata n-gain penguasaan konsep siswa siswa di kelas 

eksperimen sama dengan nilai rata-rata n-gain keterampilan berpi-

kir tingkat tinggi siswa di kelas kontrol pada materi garam meng-

hidrolisis. 

H1 : µ1x < µ2x : Rata-rata n-gain penguasaan konsep siswa siswa di kelas 

eksperimen tidak sama dengan nilai rata-rata n-gain penguasaan 

konsep siswa siswa di kelas kontrol pada materi garam 

menghidrolisis. 

 

Keterangan: 

µ1: Rata-rata n-gain (x) pada kelas eksperimen 

µ2: Rata-rata n-gain (x) padakelaskontrol 

x : penguasaan konsep siswa 

 

 

3.  Analisis data aktivitas siswa dan keterlaksanaan model PLGI 

Data aktivitas siswa dan keterlaksanaan model PLGI diambil melalui observasi 

selama proses pembelajaran berlangsung. Data tersebut dianalisis menggunakan 
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indeks aktivitas siswa dan keterlaksanaan Model PLGI. Adapun langkah-

langkahnya sebagai berikut : 

a.  Menghitung jumlah skor yang diberikan oleh observer untuk setiap aspek 

pengamatan, kemudian menghitung persentase menggunakan rumus : 

%Ji = 
∑��

�
 x 100% 

Keterangan : 

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

pertemuan ke-i 

∑Ji   = Jumlah skor setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh observer 

pada pertemuan ke-i 

  N   = Skor maksimal (skor ideal) 

 

b.  Menafsirkan data dengan tafsiran harga persentase pada Tabel 4  

 

 Tabel 4.  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 penelitian, analisis, dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran PLGI efektif dalam membangun konsep siswa ditunjukkan terdapat 

perbedaan yang signifikan antara rata-rata n-gain penguasaan konsep siswa pada 

kelas eksperimen yang menggunakan model PLGI dengan penguasaan konsep sis-

wa kelas kontrol yang menggunakan model konvensional, dan juga didukung de-

ngan data aktivitas siswa, dan data keterlaksanaan model PLGI. 

 

B.  Saran 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa : 

1. Bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian dengan menggunakan 

model PLGI perlu memerhatikan pengelolaan waktu yang tersedia dengan 

bahan materi yang akan diajarkan. 

2. Bagi calon peneliti harus mempersiapkan dengan memberikan pengalaman 

terlebih dahulu ke tutor dan memilih penutor dengan sungguh-sungguh agar 

pelaksanaan pembelajaran dengan model PLGI dapat berlangsung dengan baik 

sehingga mencapai tujuan penelitian. 
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