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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pembelajaran blended-

discovery learning dalam meningkatkan penguasaan konsep asam-basa. Metode 

dalam penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan desain non equivalent 

control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI 

MIPA di SMA Negeri 13 Bandar Lampung tahun pelajaran 2021/2022. Pengam-

bilan sampel dilakukan dengan teknik random sampling sehingga didapatkan 

kelas eksperimen yaitu kelas XI MIPA 3 yang diberi perlakuan pembelajaran 

menggunakan model blended-discovery learning dan kelas XI MIPA 1 sebagai 

kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional secara blended-

learning. Berdasarkan hasil uji perbedaan dua rata-rata (uji-t) yang dilakukan, 

rata-rata n-Gain penguasaan konsep asam-basa peserta didik pada kelas kontrol 

sebesar 0,42 dengan kategori “sedang” dan pada kelas eksperimen sebesar 0,74 

dengan kategori “tinggi”. Hasil pengujian effect size menunjukkan bahwa 86,5% 

peningkatan penguasaan konsep asam-basa peserta didik pada kelas eksperimen 

dipengaruhi oleh pembelajaran blended-discovery learning dengan bantuan 

laboratorium virtual. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa model blended-discovery learning efektif dan mempunyai 

pengaruh yang “besar” dalam meningkatkan penguasaan konsep asam-basa 

peserta didik. 

 

Kata kunci : asam-basa, blended learning, discovery learning, efektivitas,  

penguasaan konsep. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Pendidikan ialah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana be-

lajar serta proses pembelajaran agar siswa secara aktif berbagi potensi dirinya 

agar  mempunyai kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kesamaan, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperuntukan diri-

nya, rakyat, bangsa serta negara (UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS). 

Dengan adanya pendidikan, siswa mengalami perubahan yang lebih baik di dalam 

dirinya sehingga dapat berguna bagi masyarakat sekitar (Hamalik, 2005). 

 

Disisi lain, penyebaran virus corona saat ini terus melonjak sejak pertama kali ma-

suk ke Indonesia sehingga jumlah pasien Covid-19 juga terus meningkat dengan 

jumlah yang besar. Dilansir dalam worldometers.com bahwa hingga 01 November 

2021 total kasus positif corona di Indonesia mencapai 4,244,358 orang yang  ter-

hitung sejak diketahui pasien pertama pada Maret 2020. Untuk itu, pemerintah 

Indonesia terus berupaya mengatasi pandemi Covid-19 saat ini dengan melakukan 

berbagai langkah seperti menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti 

PSBB, WFH dan berbagai upaya lainnya.  Berbagai kebijakan pemerintah tersebut 

tentunya sangat berpengaruh dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya di 

bidang pendidikan. 

 

Salah satu dampak di bidang pendidikan ialah dengan diterapkannya pembela-

jaran berbasis bended atau blended learning. Nasution (2019) dan Dewi dkk., 

(2019) Menyatakan bahwa blended learning merupakan penggabungan pembela-

jaran tatap muka (face to face) di kelas dan pembelajaran daring (online) yang 
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dilakukan secara aktif untuk meningkatkan pembelajaran secara mandiri baik 

yang dilaksanakan secara independen maupun secara kolaborasi,. Selain itu, pem-

belajaran blended learning juga mengintegrasikan teknologi dalam proses pembe-

lajarannya seperti media pembelajaran berbasis online dan berbagai macam alat 

komunikasi yang mendukung komunikasi antara siswa dan guru  

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap salah satu guru mata pela-

jaran kimia di SMA Negeri 13 Bandar Lampung, diketahui bahwa selama proses 

pembelajaran dimasa pandemi, peserta didik tidak diberi kesempatan untuk ber-

diskusi dan mencari pengetahuannya sendiri dengan menghubungankan dengan 

pengetahuan yang telah didapat sebelumnya. Secara realistis peserta didik hanya 

diberi tugas untuk merangkum materi yang diberikan pada LMS (Learning Mana-

gement System), dan Whatsapp Goup yang kemudian dibahas di dalam kelas se-

cara singkat. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu belajar di kelas, akibatnya 

peserta didik belum mampu menemukan pengetahuannya sendiri namun waktu 

tatap muka di kelas telah selesai. Hal ini berdampak pada rendahnya hasil belajar 

peserta didik terlebih pada pembelajaran kimia yang konsepnya bersifat abstrak. 

 

Penerapan pembelajaran kimia secara blended learning dalam proses pembelaja-

rannya perlu diintegrasikan dengan model pembelajaran yang dianjurkan pada 

Kurikulum 2013 salah satunya yaitu discovery learning (Dewi dkk., 2019). Dis-

covery Learning merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan 

secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari informasi dan 

menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis agar mereka dapat menemukan 

pengetahuannya sendiri (Musdalifa dkk., 2020). Hal ini sesuai dengan hasil pene-

litian Wijiastuti dan Nurhayati (2021) yang mengungkapkan bahwasannya model 

discovery learning berbasis blended learning dapat meningkatkan pemahaman 

konsep siswa pada materi sistem ekskresi. 

 

Salah satu materi kimia yang memerlukan pemahaman konsep secara mendalam 

adalah asam-basa. Dalam materi asam-basa peserta didik dituntut untuk memaha-

mi setiap perbedaan konsep dan teori asam-basa serta karakteristik dari larutan 
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asam kuat dan asam lemah serta basa kuat dan basa lemah. Pemahaman konsep 

yang benar oleh peserta didik akan menentukan kualitas proses belajar selanjut-

nya, sebaliknya pemahaman konsep yang salah akan menimbulkan kesalahan-

kesalahan pada penerapan maupun pengembangan konsep selanjutnya. Hal ter-

sebut menyebabkan perlunya metode dan model yang sesuai dalam proses pem-

belajaran, hal ini dapat dilatih melalui tahapan discovery learning seperti mem-

buat dugaan, mengumpulkan data, menganalisis, dan menarik kesimpulan se-

hingga siswa dapat mengkonstruksi pemahaman konsep baru dengan konsep yang 

telah didapat sebelumnya (Nikmah, 2018). 

 

Pembelajaran kimia di sekolah idealnya mengajarkan teori dan praktik laborato-

rium yang dapat membantu membangun konsep dan teori peserta didik  

(Pujiati, 2015).   Kegiatan  praktikum di  laboratorium  akan  memudahkan  peser-

ta didik untuk memahami  tentang  apa  yang mereka pelajari, namun pada  kenya-

taannya  pelaksanaan  praktikum  di  sekolah  masih  memiliki  banyak  kendala 

seperti kondisi  yang  tidak memungkinkan untuk melaksanankan praktikum di 

laboratorium seperti pada masa  pandemi saat  ini (Sugiharti & Sugandi, 2020). 

Salah satu solusi untuk menanggulangi keterbatasan atau ketiadaan perangkat 

laboratorium dan untuk meningkatkan pemahaman konsep kimia, dapat dilakukan 

melalui Laboratorium Virtual (Sugiharti & Sugandi, 2020).  Selain itu di dalam 

laboratorium virtual terdapat fitur untuk menampilkan visualisasi representasi 

submikroskopik suatu larutan asam-basa yang dapat mempermudah siswa dalam 

memahami konsep asam-basa sehingga memberikan pengaruh yang positif terha-

dap hasil belajar peserta didik (Musdalifa dkk., 2020). 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dilakukan penelitian yang berjudul 

“Efektivitas Model Pembelajaran Blended- Discovery Learning dalam Meningkat-

kan Penguasaan Konsep Asam-Basa” 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masa-

lah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas model pembelajaran 

Blended- Discovery Learning  dalam meningkatkan penguasaan konsep asam-

basa? 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah mendeskrip-

sikan efektivitas model pembelajaran Blended- Discovery Learning  dalam 

meningkatkan penguasaan konsep asam-basa 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, diantaranya 

1. Bagi siswa, dapat  memberikan pengalaman belajar secara blended lear-

ning dan pengalaman dalam menggunakan laboratorium virtual secara 

langsung. 

2. Bagi guru, dengan menerapkan model pembelajaran blended-discovery 

learning dapat menjadi pengalaman langsung bagi guru dalam meningkat-

kan pemahaman konsep asam-basa siswa serta menambah sumber belajar 

dengan mempunyai media pembelajaran virtual. 

3. Bagi sekolah, penggunaan model pembelajaran blended-discovery 

learning  dapat dijadikan salah satu alternatif untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran kimia di sekolah dimasa pandemic serta penggunaan labora-

torium virtual sebagai pengganti kegiatan praktikum di laboratorium. 
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1.5. Ruang Lingkup 

 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap 

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

ini adalah : 

1. Model pembelajaran Blended-Discovery learning dikatakan efektif apabila 

secara statistik hasil postes siswa menunjukkan perbedaan n-Gain yang 

signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen (Nuraeni dkk., dalam 

Noviasari (2014) 

2. Pembelajaran praktikum di kelas menggunakan media Laboratorium 

virtual yaitu  PhET Simulation pada materi asam-basa. 

3. Blended Learning merupakan model pembelajaran yang mengkobinasikan 

antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online (Nasution, 2019) 

4. Penguasaan konsep merupakan kemampuan peserta didik dalam memaha-

mi makna secara ilmiah baik teori maupun penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Seseorang yang memiliki penguasaan konsep akan mampu 

mengartikan dan menganalisis ilmu pengetahuan yang dilambangkan 

dengan kata-kata menjadi sebuah pemikiran dalam memecahkan suatu 

permasalahan tertentu (Dahar, 2011). Untuk mendapatkan hasil pengua-

saan konsep peserta didik diukur dengan menggunakan soal pretes-postes. 

 



 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Efektivitas Pembelajaran 

 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi efektivitas adalah 

sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa 

hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini 

efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang 

telah. Efektivitas model pembelajaran merupakan suatu ukuran yang berhubungan 

dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran (Nuraeni dkk., 2010) 

 

Kriteria efektivitas dalam penelitian ini mengacu pada:  

1. Ketuntasan belajar, pembelajaran dapat dikatakan tuntas apabila sekurang-

kurangnya 75% dari jumlah siswa telah memperoleh nilai > 60 dalam 

peningkatan hasil belajar (Nurgana dalam Nuraeni dkk., 2010) 

2. Model pembelajaran dikatakan efektif meningkatkan hasil belajar siswa 

apabila secara statistik hasil belajar siswa menunjukan perbedaan yang 

signifikan antara pemahaman awal dengan pemahaman setelah 

pembelajaran (gain yang signifikan).  

3. Model pembelajaran dikatakan efektif jika dapat mengungkapkan minat 

dan motivasi apabila setelah pembelajaran siswa menjadi lebih termotivasi 

untuk lebih belajar lebih giat dan memperoleh hasil belajar yang lebih 

baik. Serta siswa belajar dalam keadaan yang menyenangkan (Nuraeni 

dkk., 2010)
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2.2 Blended Learning 

 

 

blended learning berasal dari kata blended dan learning. blend artinya campuran 

dan learning artinya belajar. Blended learning menggabungkan pembelajaran 

tatap muka (face to face) di kelas dan pembelajaran daring (online) untuk mening-

katkan pembelajaran mandiri secara aktif oleh mahasiswa dan mengurangi jumlah 

waktu tatap muka (face to face) di kelas (Nasution, 2019).  Model pembelajaran 

blended learning merupakan model pembelajaran yang mengintegrasikan tekno-

logi dalam proses pembelajarannya (Widyaningsih, 2020). Onta (2018) 

menyebutkan bahwa : 

“blended learning adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan 

pembelajaran tradisional tatap muka dan pembelajaran jarak jauh yang 

menggunakan media pembelajaran berbasis online dan berbagai macam 

alat komunikasi yang mendukung komunikasi antara siswa dan guru”. 

 

Pada konsep blended learning, pembelajaran yang secara konvensional biasa 

dilakukan di dalam ruangan kelas dikombinasikan dengan pembelajaran yang 

dilakukan secara online baik yang dilaksanakan secara independen maupun secara 

kolaborasi, dengan menggunakan sarana prasarana teknologi informasi dan komu-

nikasi.  Kata “blended” memiliki arti pembelajaran konven-sional (tatap muka di 

kelas) didukung oleh format pembelajaran elektronik (Dewi dkk., 2019). Seperti 

pada Gambar 1 menunjukkan bagaimana posisi blended learning dibandingkan 

dengan face to face learning dan independent learning. 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, blended learning memiliki beberapa tujuan. 

Onta (2018) menyebutkan tujuan dari model pembelajaran blended learning 

adalah :  

Gambar 1. Konsep E-Learning 
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1. Membantu siswa agar dapat memperoleh pembelajaran lebih baik yang 

disesuaikan dengan gaya belajar dan kebutuhan belajarnya.  

2. Menyediakan peluang bagi pendidik dan siswa untuk pembelajaran secara 

mandiri, bermanfaat dan terus berkembang.  

3. Peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi siswa, dengan menggabungkan 

aspek tatap muka dan online.  

4. Kelas tatap muka dapat digunakan untuk melibatkan para siswa dalam 

pengalaman interaktif.  

5. Kelas online memberikan siswa konten multimedia yang kaya akan 

pengetahuan pada setiap saat dan dimana saja selama siswa memilki akses 

internet.  

 

Blended learning menggabungkan ciri-ciri terbaik dari pembelajaran di kelas 

(tatap muka) dan ciri-ciri terbaik pembelajaran online untuk meningkatkan 

pembelajaran mandiri secara aktif oleh siswa (Husamah, dalam Dewi, 2019). Oleh 

sebab itu akan banyak manfaat dan pengalaman yang akan didapatkan oleh siswa, 

guru ataupun sekolah pada penerapan pembelajaran blended learning. 

 

 

2.3 Discovery Learning 

 

 

Sund dalam buku Roestiyah (2008) yang berjudul “Strategi Belajar Mengajar” 

menyatakan bahwa discovery adalah proses mental dimana siswa mampu 

mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Proses mental tersebut antara lain 

ialah mengamati, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan dan sebagainya. 

Menurut Jerome Bruner penemuan (Discovery) adalah  suatu  proses, suatu  jalan  

cara  dalam  mendekati  permasalahan  bukannya  suatu  produk  atau  item 

pengetahuan  tertentu. Menurut (Hosnan, 2014) Discovery Learning adalah salah 

satu model untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif menemukan sendiri, 

menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam 

ingatan, tidak akan mudah dilupakan oleh siswa. Anak juga bisa belajar berpikir 

analisis dan mencoba memecahkan sendiri masalah yang dihadapi.  

Pelaksanaan  model  Discovery  Learning  dikelas,  menurut  (Hosnan,  2014) ada  

beberapa  prosedur  yang  harus  dilaksanakan  dalam kegiatan belajar mengajar di 

dalam kelas  yaitu sebagai berikut: 
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1. Stimulation  (stimulasi/pemberian rangsang)    

Pada  tahap  ini  siswa  dihadapkan  pada  sesuatu  yang  menimbulkan kebing-

ungan,  kemudian  dilanjutkan  untuk  tidak  memberi  generalisasi,  agar     timbul  

keinginan  untuk  menyelidiki  sendiri.  Contoh  penerapan  dalam pembelajaran  

dikelas  pada  tahap  ini  guru  memberikan  pertanyaan-pertanyaan  atau memper-

lihatkan  gambar    yang  dapat  mengahadapkan  siswa  pada  suatu  kondisi yang  

mendorong  mereka  untuk  bisa  mencari  tahu  apa  yang  ditanyakan  atau  di 

perlihatkan oleh  guru.  

2. Problem  statemen  (pernyataan/identifikasi masalah)    

Setelah  melakukan  stimulasi  langkah  selanjutnya  adalah  guru  memberikan 

kesempatan  kepada  siswa  untuk  mengidentifikasi  masalah-masalah  yang  

relevan dengan  bahan  pelajaran,  kemudian  salah  satunya  dipilih  dan  di-

rumuskan  dalam bentuk  hipotesis.  Contoh  penerapan  dalam  pembelajaran  di  

kelas  pada  tahap  ini guru  meminta  siswa  untuk  mengidentifikasi  

permasalahan  yang  telah  ditemukan pada  tahap  awal.  

3. Data collection  (pengumpulan data)  

Ketika  eksplorasi  berlangsung,  guru  memberi  kesempatan  kepada  para peser-

ta  didik  untuk  mengumpulkan  informasi  sebanyak-banyaknya  yang  relevan 

untuk  menjawab  pertanyaan  atau  benar  tidaknya  hipotesis.  Contoh  penerapan 

pembelajaran  pada  tahap  ini  dikelas  yaitu  dengan  cara  guru  memberikan 

kesempatan  kepada  peserta  didik  untuk  mencari  informasi  sebanyak-

banyakanya yang  relevan  dengan  permasalahan,  yaitu  bisa  dengan  cara  mem-

baca  literatur, mengamati  objek,  wawancara,  melakukan  uji  coba  sendiri  

untuk  menjawab pertanyaan  atau  membuktikan  benar  tidaknya  hipotesis.  

Dengan  demikian  secara tidak  sengaja  siswa  menghubungkan  masalah  

dengan  pengetahuan  yang  telah dimiliki.  

4. Data processing  (pengolahan data)  

Pengolahan  data  merupakan  kegiatan  mengolah  data  dan  informasi  yang  

telah diperoleh  siswa  melalui  wawancara,  observasi  dan  sebagainya.  Tahap  
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ini berfungsi  sebagai  pembentukan  konsep  dan  generalisasi,  sehingga  siswa  

akan mendapatkan  pengetahuan  baru  dari  alternatif  jawaban  yang  perlu  men-

dapat pembuktian  secara  logis.  Contoh  penerapan  dalam  pembelajaran  pada  

tahap  ini yaitu  guru  membimbing  peserta  didik  dalam  kegiatan  mengolah  

data  dan informasi  yang  telah  diperoleh  para  peserta  didik  baik  melalui  

wawancara, observasi, dan sebagainya.  

5. Verification  (pembuktian)    

Pada  tahap  ini  siswa  melalakukan  pemeriksaan secara  cermat  untuk membuk-

tikan  benar  atau  tidaknya  hipotesis  yang  ditetapkan  tadi  dengan  temuan 

alternatif  dan  dihubungkan  dengan  hasil  pengolahan  data.  Contoh  penerapan 

dalam  pembelajaran  pada  tahap  ini    yaitu  guru  meminta  siswa  untuk  mem-

buktikan pernyataan  atau  hipotesis    yang  mereka  temukan  dari  hasil  peng-

umpulan  data data  dan  pengolahan  data  dan  harus  diperiksa  secara  cermat  

untuk  kemudian  di cek apakah terjawab  atau  tidak, apakah terbukti atau tidak.  

6. Generalization  (menarik  kesimpulan)    

Tahap  generalisasi/menarik kesimpulan  adalah  proses  menarik  sebuah kesim-

pulan  yang  dapat  dijadikan  prinsip  umum  dan  berlaku  untuk  semua  kejadian 

atau  masalah  yang  sama,  dengan  memperhatikan  hasil  verifikasi.  Contoh 

penerapan  dalam  pembelajaran  pada  tahap  ini  adalah  guru  dan  peserta  didik 

menarik  kesimpulan  dari  apa  yang  telah  mereka  temukan  pada  saat  pembe-

lajaran. Contohnya  seperti  guru  meminta  peserta  didik  untuk  

mempresentasikan  hasil temuannya  di depan kelas.    

 

Setiap  model  pembelajaran  pasti  memiliki  tujuannya  masing dalam menun-

jang  keberhasilan  suatu  proses  pembelajaran. Discovery learning juga  memi-

liki  tujuan  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Bell  dalam (Hosnan, 2014) yaitu :  

1. Dalam  kegiatan  penyelidikan  dan  penemuan  peserta  didik  memiliki 

kesempatan untuk terlibat secara  aktif dalam  pembelajaran.  
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2. Melalui  pembelajaran  dengan  penemuan,  siswa  belajar  menemukan  

pola dalam  situasi  konkret  maupun  abstrak,  peserta  didik  juga  banyak 

meramalkan informasi tambahan yang diberikan.  

3. Peserta  didik  belajar  merumuskan  strategi  tanya  jawab  yang  tidak  

rancu  dan menggunakan  tanya  jawab  untuk  memperoleh  informasi  

yang  bermanfaat dalam  menemukan.  

4. Pembelajaran  dengan  penemuan  dapat  membantu  siswa  membentuk  

cara kerja  bersama  yang  efektif,  saling  membagi  informasi,  serta  

mendengar  dan menggunakan ide-ide orang lain.  

5. Ada  beberapa  fakta  yang  menunjukkan  bahwa  keterampilan-

keterampilan, konsep-konsep  dan  prinsip-prinsip  yang  dipelajari  

melalui  belajar  penemuan lebih bermakna.  

6. Keterampilan  yang  dipelajari  dalam  situasi  belajar  penemuan  dalam 

beberapa  kasus,  lebih  mudah  ditransfer  untuk  aktivitas  baru  dan 

diaplikasikan dalam  situasi belajar yang baru. 

 

 

2.4 Penguasaan Konsep 

 

 

Konsep adalah suatu abstraksi yang memiliki salah satu kelas objek-objek, keja-

dian-kejadian, kegiatan-kegiatan, hubungan-hubungan yang mempunyai atribut 

yang sama. Setiap konsep tidak berdiri sendiri melainkan berhubungan satu sama 

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

hendaknya memperhatikan hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya. 

Penguasaan konsep yang baik akan membantu dalam pembentukan konsep-

konsep yang lebih kompleks untuk menemukan suatu prinsip. Seseorang yang 

memiliki penguasaan konsep, akan mampu mengartikan dan menganalisis ilmu 

pengetahuan yang dilambangkan dengan kata-kata menjadi suatu buah pemikiran 

dalam memecahkan suatu permasalahan tertentu (Dahar, 2011).  

 

Definisi  penguasaan  konsep  yang  lebih komprehensif  dikemukakan  oleh  

Bloom  dalam  Rustaman  (2005)  yaitu kemampuan  menangkap  pengertian-
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pengertian  seperti  mampu  mengungkap-kan suatu  materi  yang  disajikan  ke  

dalam  bentuk  yang  lebih  dipahami,  mampu memberikan  interpretasi  dan  

mampu  mengaplikasikannya. Seseorang  dapat  dikatakan  menguasai  konsep  

jika  orang  tersebut  benarbenar  memahami  konsep  yang  dipelajarinya  

sehingga  mampu  menjelaskan dengan  menggunakan  kata-kata  sendiri  sesuai  

dengan  pengetahuan  yang dimilikinya,  tetapi  tidak  mengubah  makna  yang  

ada  di  dalamnya (Dahar, 2011).  

 

Indikator  yang lebih  komprehensif  dikemukakan  oleh  Kreathwohl dalam 

Taksonomi Bloom pada ranah kognitif yang terdiri dari enam level: C1. 

remembering (mengingat), C2 understanding (memahami), C3 applying 

(menerapkan), C4 analyzing (menganalisis, mengurai), C5 evaluating (menilai) 

dan C6 creating (mencipta).  

 

Berikut ini adalah penjelasan Taksonomi Bloom dari ranah kognitif menurut 

Kreathwohl dalam (Utari, 2012)  : 

1.  Mengingat (C1) 

Kemampuan menyebutkan kembali informasi / pengetahuan yang tersimpan 

dalam ingatan. Contoh : menyebutkan arti taksonomi. Kata kerja kunci : 

Mendefinisikan, menyusun daftar, menjelaskan, mengingat, mengenali, 

menemukan kembali, menyatakan, mengulang, mengurutkan, menamai, 

menempatkan, menyebutkan. 

2.  Memahami (C2) 

Kemampuan memahami instruksi dan menegaskan pengertian/makna ide atau 

konsep yang telah diajarkan baik dalam bentuk lisan, tertulis, maupun grafik/ 

diagram Contoh : Merangkum materi yang telah diajarkan dengan kata-kata 

sendiri. Kata kerja kunci : Menerangkan, menjelaskan, menterjemahkan, 

menguraikan, mengartikan, menyatakan kembali, menafsirkan, menginterpre-

tasikan, mendiskusikan, menyeleksi, mendeteksi, melaporkan, menduga, 

mengelompokkan, memberi contoh, merangkum menganalogikan, mengubah, 

memperkirakan. 
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3.  Menerapkan (C3) 

Kemampuan melakukan sesuatu dan mengaplikasikan konsep dalam situasi 

tetentu. Contoh: Melakukan proses pembayaran gaji sesuai dengan sistem berlaku. 

Kata kerja kunci : Memilih, menerapkan, melaksanakan, mengubah, menggu-

nakan, mendemon-strasikan, memodifikasi, menginterpretasikan, menunjukkan, 

membuktikan, menggambarkan, mengoperasikan, menjalankan memprogramkan, 

mempraktekkan, memulai. 

4. Menganalisis (C4) 

Kemampuan memisahkan konsep kedalam beberapa komponen dan menghubung-

kan satu sama lain untuk memperoleh pemahaman atas konsep tersebut secara 

utuh. Contoh: Menganalisis penyebab meningkatnya harga pokok penjualan 

dalam laporan keuangan dengan memisahkan komponen- komponennya. Kata 

kerja kunci : Mengkaji ulang, membedakan, membanding-kan, mengkontraskan, 

memisahkan, menghubungkan, menunjukan hubungan antara variabel, memecah 

menjadi beberapa bagian, menyisihkan, menduga, mempertimbangkan memper-

tentangkan, menata ulang, mencirikan, mengubah struktur, melakukan penge-

tesan, mengintegrasikan, mengorganisir, mengkerangkakan. 

5.  Mengevaluasi/Menilai (C5) 

Kemampuan menetapkan derajat sesuatu berdasarkan norma, kriteria atau patokan 

tertentu Contoh: Membandingkan hasil ujian siswa dengan kunci jawaban. Kata 

kerja kunci : Mengkaji ulang, mempertahankan, menyeleksi, mempertahankan, 

mengeva-luasi, mendukung, menilai, menjustifikasi, mengecek, mengkritik, 

memprediksi, membenarkan, menyalahkan. 

6. Mencipta (C6) 

Kemampuan memadukan unsur-unsur menjadi sesuatu bentuk baru yang utuh dan 

koheren, atau membuat sesuatu yang orisinil. Contoh: Membuat kurikulum 

dengan mengintegrasikan pendapat dan materi dari beberapa sumber. Kata kerja 

kunci : Merakit, merancang, menemukan, menciptakan, memperoleh, mengem-
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bangkan, memformulasikan, membangun, membentuk, melengkapi, membuat, 

menyem-purnakan, melakukan inovasi, mendisain, menghasilkan karya.   

 

 

2.5 Hasil Penelitian yang Relevan 

 

 

Beberapa penelitian yang relevan yang dilakukan orang lain dengan penelitian ini 

ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Penelitian relevan 

No Judul/Penulis/ Nama 

Jurnal, Tahun, Volume, 

Isu, halaman 

Metode  

(Desain, 

subyek/sampel 

penelitian) 

 

 

Hasil 

 

1 

Efektivitas Discovery 

Learning untuk Mening-

katkan Kemampuan 

Berpikir Kritis dan 

Penguasaan Konsep Asam 

Basa Arrhenius / Alfiatun 

Nikmah, Ratu Betta 

Rudibyani, Tasviri Efkar  / 

Jurnal Pendidikan dan 

Pembelajaran Kimia/ Vol. 

7 No. 2 (2018) 

Metode quasi 

eksperiment dengan 

desain pretest – 

posttest non 

equivalent control 

group. Dengan 

populasi siswa 

kelas XI IPA SMA 

N 13 Bandar 

Lampung  

Penerapan model pembe-

lajaran model discovery 

learning efektif untuk 

meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis dan 

penguasaan konsep siswa 

pada materi asam basa 

Arrhenius.  

2 Pembelajaran Discovery 

Learning untuk Mening-

katkan Efikasi Diri dan 

Penguasaan Konsep Siswa 

/ Dhes Retno Putri, Ratu 

Betta Rudibyani, 

Emmawaty Sofya / Jurnal 

Pendidikan dan 

Pembelajaran Kimia, Vol. 

6, No.2 (2017) 

Penelitian poor-

experiment menggu-

nakan one group 

pretest-posttest 

design dengan 

populasi seluruh 

siswa kelas X MIPA 

SMAN 16 Bandar 

Lampung Tahun 

Ajaran 2016/2017 

Hasil penelitian yang 

diperoleh sangat tinggi 

untuk kepraktisan dan 

keefektifan pembelajaran 

discovery learning serta 

memiliki ukuran pengaruh 

yang besar untuk 

meningkatkan efikasi diri 

dan penguasaan konsep 

siswa. 

3 Implementation of Blended 

Learning to Use Discovery 

Learning Method / Feli 

Cianda Adrin Burhendi, 

Wahyu Dian Lb, A. 

Kusdiwelirawanc, Dony 

Darma Sagita / 

Metode quasi-

experimental, 

dengan non-

equivalent pre-

test/post-test 

control group 

design. Dengan 

Terdapat pengaruh yang 

signifikan Blended 

Learning terhadap 

penggunaan Metode 

Discovery Learning pada 

Mata Kuliah Kalkulus I. 
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No Judul/Penulis/ Nama 

Jurnal, Tahun, Volume, 

Isu, halaman 

Metode  

(Desain, 

subyek/sampel 

penelitian) 

 

 

Hasil 

International Journal of 

Innovation, Creativity and 

Change / Volume 5, Issue 

6, 2019 

populasi mahasiswa 

program sarjana 

Universitas 

Muhammadiyah 

Prof.DR.HAMKA 

4 Pengaruh Blended 

Learning Berbasis Jejaring 

Sosial Edmodo pada Model 

Discovery Learning 

terhadap Hasil Belajar 

Peserta Didik (Studi pada 

Materi Pokok Larutan 

Penyangga)/ Musdalifa, 

Ramdani, Muhammad 

Danial/ Jurnal Chemica 

Vol. 21 No1 Juni (2020) 

Metode eksperi-

men semu dengan 

desain posttest 

only control group 

design dengan 

populasi XI MIPA 

SMA Negeri 15 

Makassar yang 

terdiri dari lima 

kelas. 

Ada pengaruh blended 

learning berbasis jejaring 

sosial edmodo dengan 

model discovery learning 

terhadap hasil belajar 

peserta didik kelas XI 

MIPA SMA Negeri 15 

Makassar pada materi 

larutan penyangga. 

5 The Effectiveness of 

Discovery Blended 

Learning on Concept 

Understanding and 

Student Motivation/ Tyas 

Nur Wijiastuti, Sri 

Nurhayati/ Research 

Horizon Vol.1, No.4, 

(2021) 

Penelitian eksperi-

men dengan 

desain true 

eksperimental tipe 

posttest only 

control group 

design. Dengan 

sampel kelas VIII-

C SMP N 27 dan 

kelas VIII-B 

SMPN 27 

Semarang  

Hasil penelitian menunjuk-

kan bahwa discovery 

blended learning efektif 

terhadap pemahaman 

konsep dan motivasi 

belajar siswa kelas VIII di 

SMP Negeri 27 Semarang 

yang dilihat dari 

persentase pemahaman 

konsep antara kelas eks-

perimen dan kelas control. 

 

6 PhET Simulation 

Effectiveness as 

Laboratory Practices 

Learning Media to 

Improve Students’ 

Concept Understanding/  

Nailil Inayah, Masruroh/ 

Prisma Sains: Jurnal 

Pengkajian Ilmu dan 

Pembelajaran 

Matematika dan IPA 

IKIP Mataram, Dec. 

2021. Vol. 9, No.2 

Pre  eksperimen 

dengan 

menggunakan 

desain pre-test 

post-test dengan 

Populasi yaitu 

mahasiswa 

Program Studi 

Pendidikan IPA 

UIN Sunan Ampel 

Surabaya Tahun 

Pelajaran 

2020/2021.  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa 

simulasi PhET efektif 

sebagai media 

pembelajaran praktik 

laboratorium pada masa 

pandemi untuk 

meningkatkan pemahaman 

konsep siswa. 
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2.7 Kerangka Pemikiran 

 

 

Penyebaran virus corona saat ini terus melonjak sejak pertama kali masuk ke 

Indonesia. Sehingga jumlah pasien Covid-19 juga terus meningkat dengan jumlah 

yang besar. Untuk itu, pemerintah Indonesia terus berupaya mengatasi pandemi 

Covid-19 saat ini dengan melakukan berbagai langkah seperti menerapkan 

protokol kesehatan yang ketat, PSBB, WFH dan berbagai upaya lainnya.  

Berbagai kebijakan pemerintah tersebut tentunya sangat berpengaruh dalam 

berbagai bidang kehidupan, khususnya di bidang pendidikan. 

 

Salah satu dampak di bidang pendidikan ialah dengan diterapkannya pembelaja-

ran berbasis blended atau blended learning. Penerapan blended learning dalam 

proses pembelajaran  perlu untuk diintegrasikan dengan model pembelajaran salah 

satunya ialah model discovery learning. Model discovery learning berbasis 

blended learning dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa karena mene-

kankan siswa untuk belajar menemukan konsep secara mandiri sehingga 

pengatahuan yang didapat oleh siswa lebih bermakna.  

 

Pada kerangka pikir ini peneliti akan mendeskripsikan sebuah kerangka pemikiran 

agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan penelitian 

yang sesuai dengan prosedur penelitian. Sebelum melaksanakan tahap penelitian, 

peneliti melakukan tahap pendahuluan berupa observasi dan wawancara dengan 

salah satu guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 13 Bandar Lampung untuk 

mencari informasi mengenai metode dan model pembelajaran yang digunakan 

serta informasi terkait populasi dan sampel yang akan digunakan. Hasil observasi 

dan wawancara yang telah dilakukan didapat bahwasannya sampel yang diguna-

kan ialah XI MIPA 3 sebagai kelas eksperimen dan XI MIPA 2 sebagai kelas 

kontrol.  

 

Sebelum  proses penelitian dimulai, peneliti mempersiapkan perangkat pembela-

jaran berupa silabus, RPP, LKPD dan soal pretes-postes. Penelitian ini merupakan 
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penelitian kuasi eksperimen dengan desain Non Eqiuvalent Pretest-Posttest 

Control Group Design. Oleh karena itu, sebelum memulai pembelajaran, kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diberi soal pretes yang sama. Setelah itu pada proses 

pembelajaran digunakan dua model  pembelajaran yaitu secara Blended-Discovery 

Learning dengan bantuan laboratorium virtual sebagai media praktikum pada 

kelas eksperimen dan secara konvensional pada kelas kontrol. Pada kelas eksperi-

men yang menggunakan model Blended-Discovery Learning, guru tidak mem-

berikan materi dalam bentuk akhir, tetapi guru melibatkan siswa dalam proses 

ditemukannya konsep asam-basa. Setelah dilakukan proses pembelajara, kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diberi soal postes yang sama untuk menilai tingkat 

pemahaman konsep peserta didik. Pada saat praktikum, peserta didik mmelakukan 

praktikum secara online dengan bantuan laboratoriu virtual yaitu PhET Simulation  

 

Berdasarkan uraian diatas dan diterapkannya pembelajaran blended-discovery 

learning dapat meningkatkan penguasaan konsep asam-basa pada siswa. Untuk 

mendapatkan efektivitas model pembelajaran Blended-Discovery Learning dalam 

meningkatkan penguasaan konsep asam-basa dilaku-kan uji validitas dan uji 

reliabilitas pada soal pretes-postes asam-basa serta dila-kukan uji normalitas dan 

uji homogenitas pada sampel yang digunakan, per-bedaan dua rata-rata, uji-t dan 

uji ukuran pengaruh (effect size) dilakukan untuk melihat seberapa pengaruh 

model blended-discovery learning dalam meningkat-kan penguasaan konsep 

asam-basa. Semua uji tersebut dilakukan dengan menggu-nakan SPSS Versi 25.0 

 

 

2.7 Anggapan Dasar 

 

 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah :  

1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi yang dibelajarkan sama. 

2. Perbedaan pemahaman konsep asam-basa pada kelas kontrol dan 

eksperimen terjadi karena perbedaan perlakuan dalam proses 

pembelajaran. 
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3. Faktor-faktor lain diluar perlakuan yang mempengaruhi pemahaman 

konsep asam-basa siswa pada kedua kelas diabaikan. 

 

 

2.8 Hipotesis Penelitian 

 

 

Hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah pembelajaran menggunakan 

model Blended-Discovery Learning efektif dalam meningkatkan pemahaman 

konsep siswa pada materi asam-basa.  

 



 

 

III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas XI MIPA SMA 

Negeri 13 Bandar Lampung tahun ajaran 2021/2022 yang berjumlah 140 peserta 

didik. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik random sampling. Dua  kelas 

yang dijadikan sampel pada penelitian ini ialah kelas XI MIPA 3 dan XI MIPA 2. 

Kelas XI MIPA 3 berjumlah 35 peserta didik sebagai kelas eksperimen dengan 

menggunakan model pembelajaran blended-discovery learning dengan bantuan 

laboratorium virtual sebagai media praktikum dan kelas XI MIPA 2 dengan 

jumlah 35 peserta didik sebagai kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran 

konvensional secara blended-learning dengan bantuan laboratorium virtual 

sebagai media praktikum 

 

 

3.2 Metode dan Desain Penelitian 

 

 

Metode penelitian ini menggunakan quasi exsperimen (eksperimen semu) dengan 

desain Non Eqiuvalent Pretest-Posttest Control Group Design (Creswell, 1997) 

yang ditunjukkan pada Tabel 2 di bawah ini : 

Tabel 2. Desain penelitian 

 Pretes Perlakuan Postest 

Kelas Eksperimen O1 X O2 

Kelas Kontrol O1 C O2 
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Sebelum diterapkan perlakuan, kedua kelompok sampel diberikan pretes (O1). 

Kemudian pada kelas eksperimen diterapkan pembelajaran blended-discovery 

learning dengan bantuan laboratorium sebagai media praktikum  (X) dan pada 

kelas kontrol diterapkan pembelajaran blended-learning dengan menggunakan 

bantuan laboratorium virtual sebagai media praktikum (C). Selanjutnya, kedua 

kelompok sampel diberikan postes (O2). 

 

3.3  Variabel Penelitian 

 

 

Dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Sebagai 

variabel bebas adalah model pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran 

Blended-Discovery Learning dan pembelajaran konvensional secara blended-

learning. Sebagai variabel terikat adalah pemahaman konsep  peserta didik pada 

materi Asam-Basa. 

 

3.4  Perangkat Penelitian  

 
 

Adapun perangkat penelitian yang digunakan ialah :  

1. Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan 

Kurikulum 2013 

2. LKPD  

 

3.5 Instrumen Pengumpulan Data 

 

 

Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah :  

1. Kisi-kisi soal 

2. Soal pretes dan postes. 

3. Rubrik penilaian soal pretes-postes 

4. Lembar observasi keterlaksanaan model pembelajaran Blended-Discovery 

Learning  
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3.6 Validitas Instrumen 

 
 

Penelitian ini menggunakan validitas isi. Adapun pengujian validitas isi ini dila-

kukan dengan cara judgment. dalam hal ini pengujian dilakukan dengan menelaah 

kisi-kisi, terutama kesesuaian antara tujuan penelitian, tujuan pengukuran, 

indikator keterampilan, dan butir-butir pertanyaan. Bila antara unsur-unsur 

tersebut terdapat kesesuaian, maka dapat dinilai bahwa instrumen dianggap valid 

untuk digunakan dalam mengumpulkan data sesuai kepentingan peneliti yang 

bersang-kutan. Oleh karena dalam melakukan judgment diperlukan ketelitian dan 

keahlian penilaian, sehinga pada penelitian ini pengujian dilakukan oleh dosen 

pembimbing. 

 

Selain itu, untuk mendapatkan instrumen yang lebih valid pada penelitian ini 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada soal pretes dan postes. Soal pretes dan 

postes ini diujikan kepada 35 orang responden yang telah mendapatkan materi 

asam basa. Berdasarkan uji coba tersebut, maka akan diketahui validitas dan 

reliabilitas instrumen tes.  

 

a. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen tes (Arikunto, 2013).  Sebuah instrumen dikatakan 

valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukur.  Uji validitas dalam hal ini 

dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 25.0.  Instrumen dikatakan valid jika 

rhitung > rtabel dengan taraf signifikan 5%. 

 

b. Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kepercayaan instrumen 

penelitian yang digunakan sebagai alat pengumpul data.  Suatu instrumen disebut 

reliabel jika instrumen tersebut mampu memberikan hasil yang dapat dipercaya 

dan konsisten.  Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha 

Cronbach yang kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan derajat 

reliabilitas alat evaluasi. 
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Tabel 3.  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 Tidak Reliabel 

 

 

 

3.7 Pelaksanaan Prosedur Penelitian 

 

 

Langkah-langkah yang digunakan penelitian ini adalah:  

1. Observasi pendahuluan 

a. Meminta izin kepada Kepala Sekolah SMAN 13 Bandar Lampung 

untuk meaksanakan penelitian.  

b. Melakukan wawancara dengan guru kimia kelas XI untuk 

mendapatkan informasi mengenai pembelajaran kimia yang diterapkan 

di sekolah.  

c. Menentukan populasi dan sampel penelitian. 

2. Pelaksanaan penelitian  

Prosedur pelaksanaan penelitian terdiri dari beberapa tahap, yaitu:  

a. Tahap persiapan Penyusunan silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), LKS, soal pretes dan postes.  

b. Tahap pelaksanaan penelitian. Adapun prosedur pelaksanaan 

penelitian adalah:  

1) Melakukan pretes dengan soal-soal yang sama pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol.  

2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran pada materi Asam-Basa 

sesuai dengan pembelajaran yang telah ditetapkan pada 

masing-masing kelas, pembelajaran dengan menggunakan 

model Blended-Discovery Learning di kelas eksperimen serta 

pembelajaran konvensional diterapkan di kelas kontrol.  
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3) Melakukan postes dengan soal-soal yang sama pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol.  

4) Melakukan tabulasi dan analisis data. 

 

Prosedur pelaksanaan penelitian tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah 

ini : 
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 Gambar 2. Prosedur pelaksanaan penelitian 

Meminta izin penelitian ke sekolah 

Observasi dan 

wawancara 

Tahap 

pendahuluan 

Penentuan populasi dan sampel 

1. Informasi mengenai 

populasi 

2. Informasi mengenai 

kurikulum, metode dan 

model pembelajaran 

yang digunakan 

Validasi instrumen 

Persiapan Instrumen 

pembelajaran 

Tahap 

pelaksanaan 

Silabus, RPP, Soal 

pretes, postes, LKPD 

Pretes 

Hasil awal pemahaman 

konsep peserta didik 

Kelas Konttrol Kelas eksperimen 

Pembelajaran dengan 

model Blended-

Discovery Learning  

Pembelajarakonvensional 

secara Blended- Learning  

 

Analisis data 

Pembahasan dan kesimpulan 

Postes 

Hasil akhir 

pemahaman konsep 

peserta didik Observasi keterlaksanaan 

model pembelajaran 

blended-discovery learning  
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Keterangan : 

(garis tebal ) = tahap penelitian  

(garis tebal putus-putus) = hasil 

 

 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

 

 

Berikut tehnik analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut :  

 

 

3.8.1 Mengubah skor menjadi nilai  

 

 

Nilai pretes dan postes pada penilaian pemahaman konsep peserta didik pada 

materi asam basa dirumuskan sebagai berikut : 

                     
                                  

                    
       

Selanjutnya nilai pretes dan postes peserta didik di kelas eksperimen dan kelas 

kontrol yang diperoleh dihitung rata-rata nilainya dengan rumus sebagai berikut :  

                 
                                 

                    
  

 

 

3.8.2  Menghitung n-Gain dari nilai peserta didik 

 

 

Peningkatan pemahaman konsep peserta didik ditunjukkan oleh skor yang 

diperoleh peserta didik dalam tes (pretes dan postes). Peningkatan pemahaman 

konsep peserta didik ditunjukkan melalui nilai n-Gain. Perhitungan nilai n-Gain 

dilakukan dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Hake (1998) 

seperti dibawah ini :  
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Setelah menghitung n-Gain masing-masing peserta didik, dilakukan perhitungan 

n-Gain rata-rata kelas baik kelas ekperimen dan kelas kontrol. Rumus n-Gain 

rata-rata kelas adalah: 

                  
                     

                            
 

Hasil perhitungan n-Gain rata-rata kemudian diinterpretasikan dengan menggu-

nakan kriteria dari (Hake, 1998). Kriteria rata-rata n-Gain menurut Hake disajikan 

pada Tabel 4 dibawah ini. 

Tabel 4. Kriteria n-Gain 

Nilai gain (g) Kategori 

(g) ≥ 0,7 Tinggi 

0,3 ≤  (g) < 0,7 Sedang 

(g) < 0,3 Rendah 

 

 

 

3.8.3 Persentase jawaban peserta didik pada tiap butir soal 

 

Perhitungan persentase jawaban peserta didik pada tiap butir soal menggunakan 

rumus :  

 (  )   
   
  
        

Keterangan :  

%Xi : Persentase jawaban peserta didik pada soal ke-i 

 Xi : Jumlah skor seluruh peserta didik pada soal ke-i 

   : Jumlah skor maksimal seluruh peserta didik pada soal ke-i 

 

 

 

3.8.4 Analisis data keterlaksanaan model pembelajaran Blended-Discovery 

Learning 

 

 

Untuk analisis data kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran discovery learnig, dilakukan langkah-langkah 
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sebagai berikut :  

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

pengamatan, kemudian dihitung persentase kemampuan guru dengan 

menggunakan rumus: 

% Ji = (
    

 
)   100%   

 

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 = Skor maksimal (skor ideal) 

 

2. Menghitung rata-rata persentase kemampuan guru untuk setiap aspek 

pengamatan dari dua orang pengamat.  

3. menafsirkan data dengan tafsiran harga persentase kemampuan guru 

sebagaimana Tabel 5 dibawah ini :  

 

Tabel 5. Kriteria persentase kemampuan guru dalam mengelola kelas 

 

Nilai alpha Interpretasi 

0,81 – 1,00 Sangat tinggi 

0,61 – 0,80 Tinggi 

0,41 – 0,60 Cukup 

0,21 – 0,40 Rendah 

0,00 – 0,20 Sangat rendah 

 

 

 

3.9 Uji 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 
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normalitas dan uji homogenitas terlebih dahulu. Pengolahan data dilakukan 

dengan bantuan program Microsoft Excel dan SPSS versi 25.0 for windows.  

 

3.9.1  Uji normalitas  

 
 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Untuk uji normalitas menggunakan 

uji Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 

25.0.  

Hipotesis:  

H0 = data penelitian berdistribusi normal.  

H1 = data penelitian tidak berdistribusi normal 

 

Kriteria Uji: Data dikatakan berdistribusi normal jika pada Kolmogorov-Smirnov 

nilai sig. > 0.05 

 

3.9.2 Uji homogenitas  

 

 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel penelitian 

berasal dari varians yang sama atau mempunyai kemampuan yang homogeny. Uji 

homogenitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 25.0.  

 

Hipotesis untuk uji homogenitas: 

H0 :   
  =   

  (kedua kelas penelitian mempunyai varians yang homogen) 

H1 :    
  ≠   

  (kedua kelas penelitian mempunyai varians yang tidak homogen) 

 

Keterangan :  

  
  = varians skor kelas eksperimen  

  
  = varians skor kelas control 

 

Dengan kriteria uji: Terima H0  jika nilai sig. > 0.05 dan sebaliknya 
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3.9.3 Uji perbedaan dua rata-rata 

 

 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata n-Gain penguasaan konsep 

asam-basa peserta didik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki 

perbedaan yang signifikan. Data sampel yang berasal dari populasi berdistribusi 

normal maka uji yang dilakukan adalah uji parametik yaitu uji perbedaan dua rata-

rata atau uji-t (Sudjana, 2005). Uji ini dilakukan dengan uji Independent sample 

T-test dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 25.0. 

 

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah: 

Ho : µ1x  ≤  µ2x : Rata-rata n-Gain pemahaman konsep asam-basa peserta didik 

dengan menggunakan pembelajaran Blended-Discovery Learning 

lebih rendah atau sama dengan rata-rata n-Gain pemahaman 

konsep asam-basa peserta didik dengan pembelajaran 

konvensional. 

H1 : µ1x > µ2x : Rata-rata n-Gain pemahaman konsep asam-basa peserta didik 

dengan menggunakan pembelajaran Blended-Discovery Learning 

lebih tinggi atau tidak sama dengan rata-rata n-Gain pemahaman 

konsep asam-basa peserta didik dengan pembelajaran 

konvensional. 

 

Keterangan: 

μ1= rata-rata nilai n-Gain pada kelas eksperimen 

μ2 = rata-rata nilai n-Gain pada kelas kontrol  

x = pemahaman konsep asam-basa peserta didik 

 

Dengan kriteria uji: terima H0 jika sig (2-tailed) > 0.05 dan terima H1 jika nilai sig 

(2-tailed) < 0.05  

 

 

3.9.4 Uji ukuran pengaruh (effect size) 

 

 

Analisis terhadap ukuran pengaruh pembelajaran dengan menggunakan model 

Blended-Discovery Learning terhadap peningkatan pemahaman konsep asam-basa 
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peserta didik dilakukan dengan uji effect size.  Berdasarkan  nilai t hitung yang 

diperoleh dari uji t perbedaan dua rata-rata pretes dan postes, selanjutnya 

dilakukan perhitungan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembelajaran 

blended-discovery learning untuk meningkatkan penguasaan konsep asam-basa 

peserta didik dengan rumus :  

   
  

      
                               (            ) 

 

Keterangan :  

µ = effect size 

t = t hitung dari uji-t 

df = derajat kebebasan 

         

Dengan kriteria : 

µ ≤ 0,15; efek diabaikan (sangat kecil) 

0,15 < µ ≤ 0,40; efek kecil  

0,40 < µ ≤ 0,75; efek sedang 

0,75 < µ ≤ 1,10; efek besar 

µ > 1,10; efek sangat besar      (Dincer, 2015) 

 



 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1  Simpulan  

 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian mengenai 

efektivitas model pembelajaran blended-discovery learning dengan bantuan 

labora-torium virtual untuk meningkatkan penguasaan konsep asam-basa, dapat 

disimpulkan: 

1. Model blended-discovery learning dengan bantuan laboratorium virtual efektif 

dalam meningkatkan penguasaan konsep asam-basa peserta didik. Hal tersebut 

dapat ditunjukkan melalui kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

berkategori “tinggi”, serta perbedaan yang signifikan antara nilai n-Gain pada 

kelas kontrol dan eksperimen, dimana kelas eksperimen memiliki rata-rata nilai 

n-Gain yang lebih besar dengan kategori “besar” 

2. Model blended-discovery learning memiliki ukuran pengaruh yang “besar” 

dalam meningkatkan penguasaan konsep asam-basa peserta didik. 

 

 

 

A. Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa: 

1. Bagi calon peneliti yang ingin meniliti menggunakan laboratorium virtual 

PhET Interactive Simulations disarankan untuk mempelajari fitur-fitur yang 

terdapat pada PhET Simulation agar dapat memaksimalkan pembelajaran 

2. Bagi calon peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan model 

pembe-lajaran Blended-Discovery Learning perlu memperhatikan  
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pengelolaan waktu pembelajaran tatap muka yang minim agar materi selesai 

dengan tepat waktu. 

3. Bagi calon peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian sebaiknya 

peneliti tidak hanya fokus pada pembelajaran tatap muka di kelas saja, tetapi 

juga memperhatikan pembelajaran daring yang ada pada virtual meeting.  
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