
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembelajaran Konstruktivisme

Mengenai pembelajaran konstruktivisme, Von Glaserfeld (dalam Pannen, Mustafa

dan Sekarwinahyu, 2001) menyatakan bahwa :

“Konstruktivisme merupakan salah satu aliran filsafat pengetahuan yang
menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi atau
bentukan kita sendiri”. Konstruktivisme juga menyatakan bahwa semua
pengetahuan yang kita peroleh adalah hasil konstruksi sendiri, maka sangat
kecil kemungkinan adanya transfer pengetahuan dari seseorang kepada
yang lain.

Secara sederhana konstruktivisme itu beranggapan bahwa pengetahuan seseorang

itu merupakan hasil konstruksi individu itu sendiri. Pengetahuan itu bukanlah su-

atu fakta yang tinggal ditemukan, melainkan suatu perumusan yang diciptakan

orang yang sedang mempelajarinya. Jadi seseorang yang sedang belajar itu mem-

bentuk pengertian.

Dalam konstruktivisme, hubungan guru dengan siswa adalah sebagai mitra yang

bersama-sama membangun pengetahuan. Artinya bahwa siswa harus aktif men-

cari tahu dengan membentuk pengetahuannya dan guru membantu agar pencarian

tersebut berjalan dengan baik (Suparno, 1997).
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Menurut Glaserfeld (dalam Pannen, Mustafa dan Sekarwinahyu, 2001), agar siswa

mampu mengkonstruksi pengetahuan, maka diperlukan:

1. Kemampuan siswa untuk mengingat dan mengungkapkan kembali peng-
alaman. Kemampuan untuk mengingat dan mengungkapkan kembali
pengalaman sangat penting karena pengetahuan dibentuk berdasarkan
interaksi individu siswa dengan pengalaman-pengalaman tersebut.

2. Kemampuan siswa untuk membandingkan, dan mengambil keputusan
mengenai persamaan dan perbedaan suatu hal. Kemampuan memban-
dingkan sangat penting agar siswa mampu menarik sifat yang lebih
umum dari pengalaman-pengalaman khusus serta melihat kesamaan dan
perbedaannya untuk selanjutnya membuat klasifikasi dan mengkonstruk
pengetahuannya.

3. Kemampuan siswa untuk lebih menyukai pengalaman yang satu dari
yang lain (selective conscience). Melalui “suka dan tidak suka” inilah
muncul penilaian siswa terhadap pengalaman, dan menjadi landasan ba-
gi pembentukan pengetahuannya.

Konstrutivisme menekankan bahwa pengetahuan seorang siswa merupakan hasil

konstruksi siswa itu sendiri setelah melewati berbagai pengalaman. Siswa harus

mampu membentuk pengalaman-pengalaman tersebut menjadi struktur konsep

pengetahuan dengan baik melalui proses abstraksi. Kemampuan yang harus dimi-

liki tersebut adalah kemampuan mengingat, mengungkapkan kembali, memban-

dingkan, memilih, dan mengambil keputusan mengenai berbagai pengalamannya.

Prinsip-prinsip konstruktivisme menurut Suparno (1997), antara lain:

(1) Pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif; (2) Tekanan dalam pro-
ses belajar terletak pada siswa; (3) Mengajar adalah membantu siswa bela-
jar; (4) Tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil
akhir;(5) Kurikulum menekankan partisipasi siswa; dan (6) Guru adalah fa-
silitator.

Bagi kaum konstruktivis, kegiatan belajar adalah proses aktif siswa untuk mene-

mukan sesuatu dan membagun sendiri pengetahuannya. Siswa yang membuat pe-

nalaran atas apa yang dipelajari dengan apa yang telah diketahui. Pengetahuan dan
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pengertian tersebut dikonstruksi siswa bila siswa terlibat secara sosial dalam dia-

log dan aktif dalam percobaan. Seorang guru berperan sebagai mediator dan fasi-

litator yang membantu proses belajar siswa berjalan dengan baik. Guru perlu men-

ciptakan suasana yang membuat siswa antusias di dalam pembelajaran dan mam-

pu membantu siswa agar mampu mengkonstruk pengetahuannya.

B. Model Pembelajaran STAD

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division)

merupakan salah satu jenis model pembelajaran yang menggunakan kelompok-

kelompok kecil berjumlah 4-5 orang secara heterogen. Proses pembelajaran pada

tipe ini diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian materi,

pelaksanaan kegiatan berkelompok, kuis, dan penghargaan kelompok.

Menurut Slavin, dalam Nur (2000), pada model pembelajaran tipe STAD siswa

ditempatkan dalam tim belajar yang beranggotakan 4-5 orang secara heterogen

berdasarkan jenis kelamin, tingkat prestasi, suku dan lain-lain. Guru menyajikan

pelajaran kemudian siswa bekerja dalam timnya lalu memastikan bahwa seluruh

anggota kelompok menguasai konsep yang diberikan oleh guru. Setelah itu siswa

diberi tes dan pada saat tes tersebut masing-masing siswa tidak boleh saling mem-

bantu.

Seperti halnya model pembelajaran lainnya, pembelajaran kooperatif tipe STAD

ini juga memerlukan persiapan yang matang sebelum kegiatan pembelajaran di-

laksanakan. Persiapan-persiapan tersebut antara lain:

a. Perangkat pembelajaran
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Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran perlu dipersiapkan per-

angkat pembelajaran berupa RPP, LKS, dan buku siswa.

b. Membentuk kelompok kooperatif

Menentukan anggota kelompok bertujuan agar kemampuan siswa da-

lam satu kelompok adalah heterogen, sedangkan antar kelompok lain

bersifat homogen. Pembagian kelompok dilakukan berdasarkan perbe-

daan latar belakang sosial, jenis kelamin dan lebih diutamakan pada

perbedaan prestasi akademik.

c. Menentukan skor awal

Skor awal yang digunakan dalam kelsa kooperatif adalah nilai ulangan

sebelumnya.

d. Pengaturan tempat duduk

Pengaturan tempat duduk dalam kelas kooperatif juga perlu diatur de-

ngan baik untuk menunjang keberhasilan pembelajaran.

e. Kerja kelompok

Untuk mencegah adanya hambatan pada pembelajaran kooperatif tipe

STAD, terlebih dahulu diadakan latihan kerja sama kelompok. Hal ini

bertujuan agar lebih jauh mengenalkan masing-masing individu dalam

kelompok.

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif pada model pembelajaran STAD me-

nurut Trianto (2007), dibagi menjadi enam langkah yaitu:
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Tabel 1. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD

Fase Kegiatan Guru

Fase 1
Menyampaikan tujuan dan
memotivasi siswa

Menyampaikan semua tujuan pelajaran
yang ingin dicapai pada pembelajaran
tersebut dan memotivasi sswa belajar.

Fase 2
Menyajikan/menyampaikan
informasi

Menyajikan data atau informasi kepada
siswa dengan jalan mendemonstrasikan atau
lewat bahan bacaan.

Fase 3
Mengorganisasi siswa ke
dalam kelompok-kelompok
belajar

Menjelaskan kepada siswa bagaimana
caranya membentuk kelompok belajar dan
membantu setiap kelompok agar melakukan
transisi secara efisien.

Fase 4
Membimbing kelompok
belajar untuk bekerja dan
belajar

Membimbing kelompok-kelompok belajar
pada saat mereka mengerjakan tugas-tugas
mereka.

Fase 5
Evaluasi

Mengevaluasi hasil belajar siswa tentang
materi yang telah diajarkan, atau msing-
masing kelompok mempresentasikan hasil
kerjanya.

Fase 6
Pemberian penghargaan

Mencari cara untuk menghargai upaya
maupun hasil belajar siswa secara individu
atau kelompok.

Pemberian penghargaan atas keberhasilan kelompok dapat dilakukan dengan me-

lakukan tahap-tahap berikut yaitu:

a. Menghitung skor individu

Menurut Slavin, untuk memberikan skor pengembangan individu dihi-

tung seperti pada tabel 2 berikut:

Tabel 2.  Data skor pengembangan individu

Nilai Tes Skor Pengembangan
Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 0 poin
10 poin sampai 1 poin di bawah skor awal 10 poin
Skor awal sampai 10 poin di atas skor awal 20 poin
Lebih dari 10 poin di atas skor awal 30 poin
Nilai sempurna (tanpa memperhatikan skor
awal)

40 poin
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b. Menghitung skor kelompok

Skor kelompok dihitung dengan membuat rata-rata skor perkembang-

an anggota kelompok, yaitu dengan menjumlah semua skor perkem-

bangan yang diperoleh anggota kelompok, dan dibagi dengan jumlah

anggota kelompok. Sesuai dengan rata-rata skor perkembangan ke-

lompok, diperoleh kategori skor kelompok seperti tercantum pada ta-

bel tingkat penghargaan kelompok, sebagai berikut:

Tabel 3.  Data kategori skor kelompok

Rata-rata tim Predikat
0 ≤ x ≤ 5 -
5 ≤ x ≤ 15 Tim baik

15 ≤ x ≤ 25 Tim hebat
25 ≤ x ≤ 30 Tim super

c. Pemberian hadiah dan pengakuan skor kelompok

Setelah masing-masing kelompok memperoleh predikat, guru membe-

rikan hadiah/penghargaan kepada masing-masing kelompok sesuai de-

ngan predikatnya.

Dari tinjauan tentang pembelajaran kooperatif tipe STAD ini, menunjukkan bah-

wa model pembelajaran tersebut cukup sederhana. Dikatakan demikian karena ke-

giatan pembelajaran yang dilakukan masih dekat kaitanya dengan pembelajaran

konvensional. Hal ini dapat dilihat dari fase ke-2 yaitu adanya penyajian informasi

atau materi pelajaran, sedangkan perbedaannya dengan model pembelajaran koo-

peratif lainnya terletak pada adanya pemberian penghargaan pada kelompok
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C. Pendekatan Keterampilan Proses Sains (KPS)

Dalam pembelajaran ilmu sains dikenal beberapa pendekatan. Salah satu pende-

katan yang digunakan adalah pendekatan keterampilan proses. Pendekatan kete-

rampilan proses dapat diartikan sebagai wawasan atau anutan pengembangan ke-

terampilan-keterampilan intelektual, sosial, dan fisik yang bersumber dari kemam-

puan mendasar yang pada prinsipnya telah ada dalam diri siswa (Depdikbud, 1986

dalam Dimyati, 2002). Keterampilan-keterampilan dasar tersebut dalam IPA dise-

but keterampilan proses sains.

Menurut Cony Semiawan (1992) keterampilan proses sains adalah keterampilan-

keterampilan fisik dan mental untuk menemukan dan mengembangkan sendiri

fakta dan konsep sains serta menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan nilai

yang dituntut. Kemampuan atau keterampilan-keterampilan mendasar itu antara

lain adalah keterampilan: mengobservasi atau mengamati, menghitung, mengukur,

mencari hubungan ruang/waktu, membuat hipotesis, merencanakan penelitian atau

eksperimen, mengendalikan variabel, menafsirkan data, menyusun kesimpulan se-

mentara, meramalkan, menerapkan, mengkomunikasikan.

Menurut Dimyati (2002), beberapa alasan perlunya diterapkan pendekatan kete-

rampilan proses dalam kegiatan belajar mengajar adalah:

a. Pendekatan keterampilan proses memberikan kepada siswa pengertian
yang tepat tentang hakikat ilmu pengetahuan. Siswa dapat mengalami
rangsangan ilmu pengetahuan dan dapat lebih baik mengerti fakta dan
konsep ilmu pengetahuan.

b. Mengajar dengan keterampilan proses berarti memberi kesempatan
kepada siswa bekerja dengan ilmu pengetahuan, tidak sekedar mence-
ritakan atau mendengarkan tentang ilmu pengetahuan.

c. Menggunakan keterampilan proses untuk mengajar ilmu pengetahuan,
membuat siswa belajar proses dan produk ilmu pengetahuan sekaligus.
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Aspek Keterampilan Proses Sains

Ada berbagai keterampilan dalam keterampilan proses, keterampilan terse-

but terdiri dari keterampilan dasar (basic skills) dan keterampilan terinteg-

rasi (intregated skills). Keterampilan dasar terdiri dari enam keterampilan,

yakni: mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, menyim-

pulkan, dan mengkomunikasikan. Sedangkan keterampilan terintegrasi ter-

diri dari: mengidentifikasi variabel, membuat tabulasi data, menyajikan data

dalam grafik, menggambarkan hubungan antar variabel, mengumpulkan dan

mengolah data, menganalisa penelitian, menyusun hipotesis, mendefinisikan

variabel operasional, merancang penelitian, dan eksperimen (Funk, 1985,

dalam Dimyati,2002).

Menurut Moedjiono dan Dimyati (2006), ada berbagai keterampilan dalam

keterampilan proses sains, keterampilan-keterampilan tersebut terdiri dari

keterampilan-keterampilan dasar dan keterampilan-keterampilan terintegrasi

Keterampilan-keterampilan dasar terdiri dari enam keterampilan, yakni

mengamati (mengobservasi), mengklasifikasi, mengukur, memprediksi,

menyimpulkan, dan mengkomunikasikan.

a. Mengamati

Melalui kegiatan mengamati, kita belajar tentang dunia sekitar kita

yang fantastis. Manusia mengamati objek-objek dan fenomena alam

dengan pancaindra: penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman,

dan perasa/pencecap. Informasi yang kita peroleh, dapat menuntut

keingintahuan, mempertanyakan, memikirkan, melakukan interpretasi

tentang lingkungan kita, dan meneliti lebih lanjut. Selain itu, kemam-
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puan mengamati merupakan keterampilan paling dasar dalam proses

dan memperoleh ilmu pengetahuan serta merupakan hal terpenting un-

tuk mengembangkan keterampilan-keterampilan proses yang lain.

b. Mengklasifikasikan

Mengklasifikasikan merupakan keterampilan proses untuk memilah

berbagai objek peristiwa berdasarkan sifat-sifat khususnya, sehingga

di dapatkan golongan/kelompok sejenis dari objek peristiwa yang di-

maksud. Contoh kegiatan yang menampakkan keterampilan mengkla-

sifikasikan antara lain mengklasifikasikan cat berdasarkan warna,

mengklasifikasikan binatang menjadi binatang beranak dan bertelur

dan kegiatan lain yang sejenis.

c. Mengukur

Mengukur dapat diartikan sebagai membandingkan yang diukur de-

ngan satuan ukuran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Con-

toh-contoh kegiatan yang menampakkan ketermpilan mengukur antara

lain mengukur panjang garis, mengukur berat badan, mengukur tem-

peratur, dan kegiatan sejenis yang lain.

d. Memprediksi

Memprediksi dapat diartikan sebagai mengantisipasi atau membuat ra-

malan tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu mendatang,

berdasarkan perkiraan pada pola atau kecenderungan tertentu, atau hu-

bungan antara fakta, konsep, dan prinsip dalam ilmu pengetahuan.

e. Mengkomunikasikan
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Mengkomunikasikan dapat diartikan sebagai menyampaikan dan

memperoleh fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan dalam ben-

tuk tulisan, gambar, gerak, tindakan, atau penampilan misalnya de-

ngan berdiskusi, mendeklamasikan, mendramakan, mengungkapkan,

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

f. Menyimpulkan

Menyimpulkan dapat diartikan sebagai suatu keterampilan untuk me-

mutuskan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta, kon-

sep dan prinsip yang diketahui.

Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Keterampilan Proses Sains

Menurut Nurbani (2001) dalam Hidayat (2003) bahwa pendekatan keteram-

pilan proses memiliki beberapa kelebihan antara lain:

a. Siswa mengalami proses untuk mendapatkan konsep, rumus atau kete-
rangan tentang sesuatu sehingga siswa dapat memahaminya.

b. Siswa akan berperan serta secara aktif dalam kegiatan belajar.
c. Memungkinkan siswa untuk mengembangkan sikap ilmiahnya dan

merangsang sikap ingin tahu.
d. Siswa akan memperoleh pengertian yang benar-benar dihayati karena

siswa sendiri yang menemukan konsep atau generalisasi dari hasil pe-
kerjaannya.

e. Pengertian siswa tentang suatu konsep atau prinsip lebih mantap se-
hingga memungkinkan siswa untuk dapat menerapkannya dalam ma-
salah lain yang lebih relevan.

f. Siswa merasa puas akan hasil pengamatan dan penemuannya sebagai
salah satu faktor untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada dari sis-
wa.

g. Melalui pendekatan ini, pengembangan ilmu dan perubahan konsep
yang mungkin terjadi mudah diterima.

h. Siswa terlatih dalam kegiatan-kegiatan yang diperlukan oleh sains se-
perti yang biasa dilakukan oleh ilmuwan.

i. Keterampilan yang diperoleh siswa akan berguna dalam kehidupan
sehari-hari.

j. Kemungkinan pemanfaatan lingkungan secara maksimal sebagai sum-
ber belajar.
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k. Membiasakan siswa untuk mengemukakan pendapatnya secara sis-
tematik dan menghargai pendapat orang lain.

Selanjutnya dalam sumber yang sama beliau juga menguraikan beberapa ke-

kurangan pendekatan keterampilan proses antara lain:

a. Pelaksanaan pendekatan ini memerlukan waktu yang cukup panjang.
b. Guru harus menyediakan waktu yang lebih banyak bagi siswa.
c. Jumlah siswa dalam satu kelas sebaiknya tidak lebih dari 20 orang, ka-

rena hal ini akan mempengaruhi hasil pekerjaannya.
d. Kesiapan intelektual siswa harus diperhatikan karena hal ini akan

mempengaruhi hasil pekerjaannya.
e. Sukar membuat siswa aktif berpartisipasi secara merata.
f. Guru harus mampu membuat rencana pengajaran secara teliti.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa fokus utama dari kegiatan sains (IPA) ada-

lah proses dengan tidak mengabaikan produk sains, hal ini sesuai dengan hakikat

sains itu sendiri.

D. Penguasaan Konsep

Konsep merupakan pokok utama yang mendasari keseluruhan sebagai hasil berpi-

kir abstrak manusia terhadap benda, peristiwa, fakta yang menerangkan banyak

pengalaman. Pemahaman dan penguasaan konsep akan memberikan suatu aplikasi

dari konsep tersebut, yaitu membebaskan suatu stimulus yang spesifik sehingga

dapat digunakan dalam segala situasi dan stimulus yang mengandung konsep ter-

sebut. Jika belajar tanpa konsep, proses belajar mengajar tidak akan berhasil ha-

nya dengan bantuan konsep proses belajar mengajar dapat ditingkatkan lebih mak-

simal.

Penguasaan konsep akan mempengaruhi ketercapaian hasil belajar siswa. Suatu

proses dikatakan berhasil apabila hasil belajar yang didapatkan meningkat atau
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mengalami perubahan setelah siswa melakukan aktivitas belajar, pendapat ini di-

dukung oleh Djamarah dan Zain (1996) yang mengatakan bahwa belajar pada ha-

kikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah berakhir-

nya melakukan aktivitas belajar. Proses belajar seseorang sangat dipengaruhi oleh

banyak faktor, salah satunya adalah pembelajaran yang digunakan guru dalam ke-

las. Dalam belajar dituntut juga adanya suatu aktivitas yang harus dilakukan sis-

wa sebagai usaha untuk meningkatkan penguasaan materi. Penguasaan terhadap

suatu konsep tidak mungkin baik jika siswa tidak melakukan belajar karena siswa

tidak akan tahu banyak tentang materi pelajaran.

Sebagian besar  materi  pelajaran yang dipelajari disekolah terdiri dari beberapa

konsep. Semakin banyak konsep yang dimiliki seseorang, semakin banyak alter-

natif yang dapat dipilih dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Menurut

Sagala (2003:71) definisi konsep adalah

Konsep merupakan buah pemikiran seseorang atau sekelompok orang
yang dinyatakan dalam definisi sehingga menghasilkan produk penge-
tahuan yang meliputi prinsip, hukum, dan teori. Konsep diperoleh dari fak-
ta, peristiwa, pengalaman, melalui generalisasi dan berpikir abstrak.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konsep adalah ide atau

pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret yang timbul dari buah pikiran

manusia dan pengalaman manusia serta digunakan sebagai dasar pengembangan

ilmu pengetahuan.

Pemahaman konsep menurut Flavel dalam Sagala (2003:72) dapat dibedakan

menjadi 7 dimensi yaitu:

1. Atribut, setiap konsep mempunyai atribut yang berbeda.
2. Struktur, menyangkut cara terkaitnya atau tergabungnya atribut-atribut

itu.
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3. Keabstrakan, yaitu konsep-konsep dapat dilihat dan konkret atau konsep
konsep itu terdiri dari konsep-konsep yang lain.

4. Keinklusifan, yaitu ditunjukkan oleh jumlah contoh-contoh yang terlibat
dalam konsep itu.

5. Generalisasi atau keumuman, yaitu bila diklasifikasikan, konsep-konsep
dapat berbeda.

6. Ketepatan, yaitu konsep menyangkut apakah ada sekumpulan aturan-
aturan untuk membedakan contoh-contoh atau noncontoh suatu konsep.

7. Kekuatan (power), yaitu kekuatan suatu konsep oleh sejauh mana orang
setuju bahwa konsep itu penting.

Materi pelajaran kimia terdiri atas konsep-konsep yang cukup banyak jumlahnya

dan antara konsep yang satu dengan yang lain saling berkaitan, dalam mempela-

jari ilmu kimia diperlukan penguasaan konsep sebagai dasar untuk mempelajari

konsep-konsep berikutnya yang lebih kompleks dalam kehidupan sehari-hari.

Keberhasilan suatu proses  pembelajaran di kelas dapat terlihat dari penguasaan

konsep yang dicapai siswa. Penguasaan konsep merupakan salah satu aspek dalam

ranah kognitif dari tujuan kegiatan pembelajaran bagi siswa, sebab ranah kognitif

berhubungan dengan kemampuan berfikir, termasuk didalamnya kemampuan

menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan

mengevaluasi. Penguasaan konsep yang telah dipelajari siswa dapat diukur dari

hasil tes yang dilakukan oleh guru

E. Lembar Kerja Siswa

Media adalah alat bantu untuk menyampaikan pesan kepada siswa yang diguna-

kan oleh guru dalam proses pembelajaran. Penggunaan media dalam proses pem-

belajaran akan memudahkan guru untuk menyampaikan materi pelajaran dan
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mengefektifkan waktu serta akan menimbulkan interaksi antara guru dengan siswa

dalam proses pembelajaran.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan dalam membantu siswa agar dapat berpar-

tisipasi aktif dalam kegiatan belajar serta dapat berpikir kritis, kreatif dan berani

mengemukakan pendapat serta percaya diri adalah dengan menggunakan LKS se-

bagai media pembelajaran. LKS merupakan salah satu bentuk program yang ber-

landaskan atas tugas yang harus diselesaikan dan berfungsi sebagai alat untuk

mengalihkan pengetahuan keterampilan (Prianto dan Harnoko, 1997).

Pada proses belajar mengajar LKS digunakan sebagai sarana pembelajaran untuk

menuntun siswa memahami suatu materi pokok yang telah atau sedang diajarkan,

karena di dalamnya siswa harus mengemukakan pendapatnya dan harus menyim-

pulkan.

Menurut Sriyono (1992):

a. LKS merupakan tugas yang sifatnya mengarahkan siswa untuk men-
cari fakta-fakta yang berhubungan dengan bahan yang diajarkan.

b. LKS merupakan penggalian pengertian bahan kearah pemahaman.
c. LKS sifatnya untuk memantapkan materi pelajaran yang telah dikaji

dalam diskusi kelas dimana kebenaran atau kesimpulan telah diterima
oleh seluruh siswa.

Dari uraian tersebut penggunaan LKS bertujuan untuk mengarahkan siswa untuk

lebih aktif dan memberikan dorongan yang tinggi, menjadi penghubung antara gu-

ru dengan siswa serta mempercepat pemahaman materi pelajaran.

LKS digunakan untuk mengecek tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang

disajikan dalam proses belajar mengajar. Guru dapat mengetahui siswa yang su-

dah memahami materi dan yang belum memahami materi karena kesulitan dapat
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dilihat dari hasil kerja siswa. Guru harus memberikan bimbingan, disinilah guru

sebagai fasilitator untuk memberikan pelayanan kepada siswa dalam belajar agar

siswa dapat terlibat proses belajar secara aktif dan sebagai motivator yaitu mem-

berikan dorongan kepada siswanya agar dapat belajar dengan aktif. LKS yang di-

gunakan dapat berupa LKS eksperimen dan LKS non-eksperimen.

a. LKS eksperimen

LKS eksperimen merupakan suatu media pembelajaran yang tersusun

secara kronologis yang berisi prosedur kerja, hasil pengamatan, soal-

soal yang berkaitan dengan kegiatan praktikum yang dapat membantu

siswa dalam menemukan konsep klasifikasi zat, serta kesimpulan

akhir dari praktikum yang dilakukan pada materi pokok yang bersang-

kutan.

b. LKS non-eksperimen

LKS non-eksperimen digunakan untuk membantu siswa mengkons-

truksi konsep pada submateri pokok yang tidak dilakukan praktikum.

(Perpustakaan Online Universitas Pendidikan Indonesia)


