
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Keterampilan Proses Sains (KPS)

Keterampilan proses sains (KPS) dibutuhkan untuk menggunakan dan memahami

sains (Gagne, dalam Dahar, 1985).  Untuk dapat memahami hakikat IPA secara

utuh, yakni IPA sebagai proses, produk, dan aplikasi, siswa harus memiliki ke-

mampuan keterampilan proses sains.

Menurut Hariwibowo, dkk. (2009):

Keterampilan proses adalah keterampilan yang diperoleh dari latihan
kemampuan-kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai
penggerak kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi.  Kemampuan-
kemampuan mendasar yang telah dikembangkan dan telah terlatih lama-
kelamaan akan menjadi suatu keterampilan, sedangkan pendekatan kete-
rampilan proses adalah cara memandang anak didik sebagai manusia
seutuhnya. Cara memandang ini dijabarkan dalam kegiatan belajar meng-
ajar memperhatikan pengembangan pengetahuan, sikap, nilai, serta
keterampilan. Ketiga unsur itu menyatu dalam satu individu dan terampil
dalam bentuk kreatifitas.

Keterampilan proses sains terdiri dari beberapa keterampilan yang satu sama lain

berkaitan dan sebagai prasarat, hal tersebut penting dimiliki guru untuk digunakan

sebagai jembatan dalam menyampaikan pengetahuan atau informasi baru kepada

siswa atau mengembangkan pengetahuan atau informasi yang telah dimiliki siswa.

Keterampilan proses sains ini dapat diaplikasikan pada kegiatan praktikum.

Keterampilan proses sains pada pembelajaran sains lebih menekankan pemben-

tukan keterampilan untuk memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan
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hasilnya.  Keterampilan proses sains dimaksudkan untuk mengembangkan

kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Ada berbagai Keterampilan

dalam keterampilan proses, keterampilan – keterampilan tersebut terdiri dari

keterampilan-keterampilan dasar (basic skills) dan keterampilan-keterampilan

terintegrasi (intregated skills). Keterampilan-keterampilan dasar terdiri dari enam

keterampilan, yakni: mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur,

menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Sedangkan keterampilan-keterampilan

terintegrasi terdiri dari: mengidentifikasi variabel, membuat tabulasi data,

menyajikan data dalam bentuk grafik, menggambarkan hubungan antar variabel,

mengumpulkan dan mengolah data, menganalisa penelitian, menyusun hipotesis,

mendefinisikan variabel secara operasional, merancang penelitian, dan

melaksanakan eksperimen (Funk, 1985 dalam Dimyati dan Mudjiono, 2002).

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2002) bahwa keenam aspek keterampilan proses

sains dasar tersebut adalah: (1) mengamati, (2) mengklasifikasikan, (3)

mengkomunikasikan, (4) mengukur, (5) memprediksi, (6) menyimpulkan.

1. Mengamati merupakan tanggapan kita terhadap berbagai objek dan
peristiwa alam dengan menggunakan pancaindera. Kemampuan
mengamati merupakan keterampilan paling dasar dalam proses dan
memperoleh ilmu pengetahuan serta merupakan hal terpenting untuk
mengembangkan keterampilan proses yang lain.

2. Mengklasifikasikan merupakan keterampilan proses untuk memilah
berbagai objek peristiwa berdasarkan sifat-sifat khususnya, sehingga
didapatkan golongan/kelompok sejenis dari peristiwa yang dimaksud.

3. Mengkomunikasikan dapat diartikan sebagai menyampaikan dan
memperoleh fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk
suara, visual, atau suara visual.

4. Mengukur dapat diartikan sebagai membandingkan yang diukur dengan
satuan ukuran tertentu yang telah ditetapkan.

5. Memprediksi dapat diartikan sebagai mengantisipasi atau membuat
ramalan tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu mendatang,
berdasarkan perkiraan pada pola atau kecenderungan tertentu, atau
hubungan antara fakta, konsep, dan prinsip dalam ilmu pengetahuan.
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6. Menyimpulkan dapat diartikan sebagai suatu keterampilan untuk
memutuskan keadaan suatu objek atau peristiwa brdasarkan fakta, konsep,
dan prinsip yang dikehendaki.

(Funk, 1985 dalam Dimyati dan Mudjiono,2002) memuat ulasan pendekatan

keterampilan proses sebagai berikut: (1) pendekatan keterampilan proses sains

dapat mengembangkan hakikat ilmu pengetahuan siswa. Siswa terdorong untuk

memperoleh ilmu pengetahuan dengan baik karena lebih memahami fakta dan

konsep ilmu pengetahuan; (2) pembelajaran melalui keterampilan proses sains

akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dengan ilmu

pengetahuan, tidak hanya menceritakan, dan atau mendengarkan sejarah ilmu

pengetahuan; (3) keterampilan proses sains dapat digunakan oleh siswa untuk

belajar proses dan sekaligus produk ilmu pengetahuan. Pendekatan keterampilan

proses sains memberikan kesempatan kepada siswa untuk secara nyata bertindak

sebagai seorang ilmuwan. Dari uraian di atas dapat diutarakan bahwa dengan

penerapan pendekatan keterampilan proses sains, menuntut adanya keterlibatan

fisik dan mental-intelektual siswa. Hal ini dapat digunakan untuk melatih dan

mengembangkan keterampilan intelektual atau kemampuan berfikir siswa. Selain

itu juga mengembangkan sikap-sikap ilmiah dan kemampuan siswa untuk

menemukan dan mengembangkan fakta, konsep, dan prinsip ilmu atau

pengetahuan. Selanjutnya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-

masalah.
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Hartono (2007) menyusun indikator keterampilan proses sains dasar seperti

pada Tabel 1 dan keterampilan proses sains terpadu pada Tabel 2, sebagai

berikut:

Tabel 1. Indikator keterampilan proses sains dasar

Keterampilan dasar Indikator
Observasi (observing) Mampu menggunakan semua indera (penglihatan,

pembau, pendengaran, pengecap, dan peraba) untuk
mengamati, mengidentifikasi, dan menamai sifat
benda dan kejadian secara teliti dari hasil
pengamatan.

Klasifikasi (Classifying) Mampu menentukan perbedaan, mengkontraskan
ciri-ciri, mencari kesamaan, membandingkan dan
menentukan dasar penggolongan terhadap suatu
obyek.

Pengukuran (measuring) Mampu memilih dan menggunakan peralatan untuk
menentukan secara kuantitatif dan kualitatif ukuran
suatu benda secara benar yang sesuai untuk
panjang, luas, volume, waktu, berat dan lain-lain.
Dan mampu mendemontrasikan perubahan suatu
satuan pengukuran ke satuan pengukuran lain.

Pengkomunikasian
(communicating)

Mampu membaca dan mengkompilasi informasi
dalam grafik atau diagram, menggambar data
empiris dengan grafik, tabel atau diagram,
menjelaskan hasil percobaan, menyusun dan
menyampaikan laporan secara sistematis dan jelas.

Menarik Kesimpulan
(inferring)

Mampu membuat suatu kesimpulan tentang suatu
benda atau fenomena setelah mengumpulkan,
menginterpretasi data dan informasi.

Memprediksi Memprediksi dapat diartikan sebagai
mengantisipasi atau membuat ramalan
tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu
mendatang, berdasarkan
perkiraan pada pola atau kecenderungan tertentu,
atau hubungan antara fakta,
konsep, dan prinsip dalam ilmu pengetahuan.
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Tabel 2. Indikator keterampilan proses sains terpadu

Keterampilan Terpadu Indikator

Merumuskan hipotesis
(formulating Hypotheses)

Mampu menyatakan hubungan antara dua variabel,
mengajukan perkiraan penyebab suatu hal terjadi
dengan mengungkapkan bagaimana cara melakukan
pemecahan masalah

Menamai variabel
(Naming Variables)

Mampu mendefinisikan semua variabel jika
digunakan dalam percobaan

Mengontrol variabel
(Controling Variables)

Mampu mengidentifikasi variabel yang
mempengaruhi hasil percobaan, menjaga
kekonstanannya selagi memanipulasi variabel bebas

Membuat definisi
operasional (making
operational definition)

Mampu menyatakan bagaimana mengukur semua
faktor/variabel dalam suatu eksperimen

Melakukan Eksperimen
(experimenting)

Mampu melakukan kegiatan, mengajukan
pertanyaan yang sesuai, menyatakan hipotesis,
mengidentifikasi dan mengontrol variabel,
mendefinisikan secara operasional variabel-
variabel, mendesain sebuah eksperimen yang jujur,
menginterpretasi hasil eksperimen

Interpretasi (Interpreting) Mampu menghubung-hubungkan hasil pengamatan
terhadap obyek untuk menarik kesimpulan,
menemukan pola atau keteraturan yang dituliskan
(misalkan dalam tabel) suatu fenomena alam

Merancang penyelidikan
(Investigating)

Mampu menentuka alat dan bahan yang diperlukan
dalam suatu penyelidikan, menentukan variabel
kontrol, variabel bebas, menentukan apa yang akan
diamati, diukur dan ditulis, dan menentukan cara
dan langkah kerja yang mengarah pada pencapaian
kebenaran ilmiah

Aplikasi konsep (Appling
Concepts)

Mampu menjelaskan peristiwa baru dengan
menggunakan konsep yang telah dimiliki dan
mampu menerapkan konsep yang telah dipelajari
dalam situasi baru
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B. Pembelajaran Kooperatif  Tipe Student Team Achievement Division

(STAD)

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dikembangkan oleh Robert Slavin dan

teman-temannya di Universitas John Hopkins, serta merupakan tipe pembelajaran

kooperatif yang paling sederhana, dimana siswa dibagi dalam kelompok kecil

yang terdiri dari 4 sampai 6 orang yang bersifat heterogen. Kelompok heterogen

adalah masing-masing kelompok terdiri dari kemampuan akademis, jenis kelamin

dan suku yang berbeda-beda (Kunandar, 2007). Hal ini bermanfaat untuk melatih

siswa menerima perbedaan pendapat dan bekerja dengan teman yang berbeda latar

belakangnya.

Dalam melaksanakan pembelajaran mengunakan model pembelajaran kooperatif

tipe STAD ada beberapa tahap yang harus dilakukan yaitu:

1. Pendahuluan

a. Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada

pelajaran tersebut.

b. Guru menggali pengetahuan awal siswa melalui pertanyaan atau ingatan.

2.  Kegiatan Inti

a. Guru menyajikan materi melalui demonstrasi atau lewat bahan bacaan.

b. Guru membagi kelompok heterogen berdasarkan perbedaan akademik atau

bisa juga dengan perbedaan ras

c. Guru membagi LKS

d. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka

mengerjakan tugas mereka dalam LKS
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e. Salah satu kelompok ditunjuk untuk mempresentasikan hasil diskusi

mereka.

f. Guru memberi penguatan atas kesimpulan yang telah didapat dari diskusi

3.  Penutup

Guru menuntun siswa untuk menyimpulkan kembali pelajaran yang telah

diberikan.

4. Kuis/tes

Kuis/tes diberikan setelah melaksanakan 1 atau 2 kali pertemuan (1 atau 2 kali

kegiatan kelompok).  Pada saat kuis/tes siswa tidak boleh saling membantu

satu sama lain dan harus mengerjakan soal secara individu. Hasil kuis/tes yang

didapatkan setiap individu mempengaruhi keberhasilan kelompoknya.

5.  Poin peningkatan individu

Poin peningkatan adalah memberikan kepada siswa sasaran yang dapat dicapai

jika mereka bekerja lebih giat dan memperhatikan prestasi yang lebih baik jika

dibandingkan dengan yang dicapai sebelumnya. Setiap siswa diberi skor awal

yang diperoleh dari tes sebelumnya.  Hasil tes setiap siswa diberi poin

peningkatan yang ditentukan berdasarkan selisih skor tes terdahulu (skor tes

awal dan skor tes akhir). Selisih skor siswa tersebut kemudian diberi poin

berdasarkan tabel skor perkembangan di bawah ini sehingga diperoleh skor

individu. Skor individu setiap anggota kelompok memberi sumbangan kepada

skor kelompok.
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Kriteria pemberian poin peningkatan dapat dilihat pada tabel cara perhitungan

skor perkembangan individu berikut:

Tabel 3. Cara perhitungan skor perkembangan individu

Skor Penilaian Skor Perkembangan

Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 0

10 poin sampai 1 poin di bawah skor awal 10

Skor kuis 0 sampai 10 poin di atas skor awal 20

Lebih dari 10 poin dari skor awal 30

Nilai sempurna (tidak berdasarkan skor awal) 30

Skor awal adalah skor yang diperoleh sebelum kuis/tes, jadi skor awal disini

menggunakan nilai tes sebelumnya.

6. Penghargaan kelompok

Kelompok yang memperoleh poin sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan

berhak mendapatan penghargaan berdasarkan tabel berikut (Slavin, 2003:160)

Tabel 4.  Kriteria penghargaan kelompok

Kriteria Predikat kelompok

5 ≤ Nk < 15 Tim cukup bagus

15 ≤ Nk < 25 Tim Bagus

25 ≤ Nk ≤ 30 Tim sangat bagus
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Penghargaan pada kelompok terdiri atas tiga tingkat sesuai dengan nilai perkem-

bangan yang diperoleh kelompok yaitu (Menurut salvin dalam Trianto; 2007)

1. Tim sangat bagus diberikan bagi kelompok yang memperoleh nilai kelompok

25 ≤ Nk ≤ 30.

2. Tim bagus diberikan bagi kelompok yang memperoleh nilai kelompok

15 ≤ Nk < 25

3. Tim cukup bagus diberikan bagi kelompok yang memperoleh nilai kelompok

5 ≤ Nk < 15

C. Aktivitas Siswa

Aktivitas merupakan prinsip yang penting, tidak ada belajar jika tidak ada akti-

vitas.  Oleh karena itu aktivitas dalam belajar selalu berkaitan antara aktivitas fisik

dengan aktivitas mental.  Seperti yang dikemukakan Sardiman (2008) bahwa

“Aktivitas adalah kegiatan yang dilakukan manusia karena memiliki jiwa sebagai

sesuatu yang dinamis, memiliki potensi dan energi sendiri”.

Belajar adalah berbuat dan sekaligus merupakan proses membuat anak didik harus

aktif.  Aktivitas anak tidak hanya terbatas pada mencatat atau mendengarkan saja

seperti lazimnya  dalam pengajaran tradisional.  Pengajaran modern tidak menolak

sepenuhnya pendapat tersebut namun lebih menitik beratkan pada aktivitas atau

keikutsertaan siswa dalam proses pembelajaran.  Pembelajaran yang efektif adalah

pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan ak-

tivitas sendiri.
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Menurut Sardiman (2008) bahwa “Belajar adalah berbuat dan sekaligus proses

yang membuat anak didik harus aktif.  Aktivitas belajar merupakan prinsip atau

azas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar”.  Aktivitas belajar

yang kurang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pengua-

saan materi siswa.

Menurut Sardiman

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental.  Pada
kegiatan belajar kedua aktivitas itu harus selalu berkait, contohnya seseo-
rang sedang membaca, secara fisik kelihatannya membaca tetapi mungkin
pikiran dan sikap mentalnya tidak tertuju pada buku yang dibacanya.

Aktivitas siswa sangat penting dalam proses belajar supaya prestasi belajar siswa

dapat optimal, karena aktivitas siswa sangat menentukan prestasi belajar siswa.

Menurut Memes (2001), terdapat indikator terhadap aktivitas siswa yang relevan

dalam pembelajaran meliputi :

1. Interaksi anak dalam mengikuti proses belajar mengajar (PBM) dalam kelom-
pok meliputi kegiatan berdiskusi dan bekerjasama dalam menyelesaikan ma-
salah.

2. Keberanian anak dalam bertanya/ mengemukakan pendapat.
3. Partisipasi anak dalam PBM (melihat dan ikut aktif dalam diskusi).
4. Motivasi dan kegairahan anak dalam mengikuti PBM (menyelesaikan tugas

dan aktif menyelesaikan masalah).
5. Hubungan anak dengan anak selama PBM.
6. Hubungan anak dengan guru selama PBM.

Adapun manfaat aktivitas siswa dalam pembelajaran menurut Hamalik (2005)

yaitu (1) siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri; (2)

berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa; (3) memupuk

kerja sama yang harmonis dikalangan para siswa yang gilirannya dapat memper-

lancar kerja kelompok; (4) siswa belajar dan bekerja berdasarkan minat dan ke-

mampuan sendiri sehingga sangat bermanfaat dalam rangka pelayanan perbedaan
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individual; (5) memupuk disiplin belajar dan suasana belajar yang demokratis dan

kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat; (6) membina dan memupuk kerja sama

antar sekolah dan orang tua siswa yang bermanfaat dalam pendidikan siswa; (7)

pembelajaran dilaksanakan secara realistik dan konkrit, sehingga mengembangkan

pemahaman dan berpikir kritis; dan (8) pembelajaran menjadi hidup sebagaimana

halnya kehidupan dalam masyarakat yang penuh dinamika.

Dalam proses pembelajaran siswa merupakan partisipan aktif, siswa sendiri yang

merekonstruksi pengalaman dan menghubungkan pengetahuan baru dengan

pengetahuan awal yang dimilikinya.  Siswa dikatakan aktif belajar jika dalam

belajarnya mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan tujuan belajarnya memberi

tanggapan terhadap suatu peristiwa yang terjadi dan mengalami sesuatu dalam

proses pembelajaran.  Berdasarkan hal tersebut, aktivitas siswa harus diperhati-

kan.

Menurut Jerome Bruner dalam Nasution (2005) terdapat dua prinsip dalam proses

pembelajaran yaitu :

1. Perolehan pengetahuan adalah proses aktif

2. Individu secara aktif merekonstruksi pengalaman dengan menghubungkan

pengetahuan baru dengan “internal modal” atau struktur kognitif yang telah

dimilikinya.

Selain dari usaha yang dilakukan oleh siswa, peran serta guru sangat dibutuhkan

agar selama proses pembelajaran aktivitas siswa meningkat, yaitu dengan cara

memberikan arahan-arahan dan selanjutnya secara bertahap siswa melakukan

kegiatan secara mandiri dengan penuh kesadaran akan pentingnya belajar.
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D. Penguasaan Konsep

Konsep merupakan pokok utama yang mendasari keseluruhan sebagai hasil

berfikir 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 tersebut. Jika belajar tanpa konsep, proses belajar mengajar tidak akan

berhasil hanya dengan bantuan konsep proses belajar mengajar dapat ditingkat-

kan lebih maksimal.

Penguasaan konsep akan mempengaruhi ketercapaian hasil belajar siswa. Suatu

proses dikatakan berhasil apabila hasil belajar yang didapatkan meningkat atau

mengalami perubahan setelah siswa melakukan aktivitas belajar. Belajar pada

hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah

berakhirnya melakukan aktivitas belajar (Djamarah dan Zain, 2002). Proses

belajar seseorang sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah

pembelajaran yang digunakan guru dalam kelas, dalam belajar juga dituntut

adanya suatu aktivitas yang harus dilakukan siswa 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 konsep-konsep. Semakin banyak konsep yang dimiliki

seseorang, semakin banyak alternatif yang dapat dipilih dalam menyelesaikan

masalah yang dihadapinya.
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Menurut Sagala (2003) 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.

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) dapat dibedakan menjadi

7 dimensi yaitu:

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

itu.
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

mempelajari ilmu kimia diperlukan penguasaan konsep sebagai dasar untuk

mempelajari konsep-konsep berikutnya yang lebih kompleks dalam kehidupan

sehari-hari.
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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 (LKS)

Lembar kerja siswa (LKS) merupakan alat bantu untuk menyampaikan pesan

kepada siswa yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Menurut

Sriyono, dkk (1992), LKS adalah salah satu bentuk program yang berlandaskan

atas tugas yang harus diselesaikan dan berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan

pengetahuan dan keterampilan, sehingga mampu mempercepat tumbuhnya minat

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Melalui LKS siswa harus dapat

mengemukakan pendapat dan mampu mengambil kesimpulan.

Lembar kerja siswa terdiri dari beberapa inti sari materi pertanyaan-pertanyaan

berupa soal-soal latihan dan tugas-tugas.  Lembar kerja siswa merupakan suatu

media pembelajaran yang disusun secara kontruktivisme untuk membangun

konsep atau mencari informasi.  Lembar kerja siswa digunakan sebagai sarana

pembelajaran dalam membantu siswa agar mampu memahami materi pelajaran

yang sedang atau telah dipelajari.  LKS berfungsi juga sebagai alat untuk menga-

lihkan pengetahuan dan keterampilan pada proses pembelajaran, sehingga siswa
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dapat belajar lebih aktif. LKS merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan

cara belajar siswa. LKS yang digunakan dapat berupa LKS eksperimen dan LKS

non eksperimen.

1. LKS eksperimen

LKS eksperimen merupakan suatu media pembelajaran yang tersusun secara

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

berkaitan denagn kegiatan praktikum yang dapat membantu siswa dalam

menemukan konsep klasifikasi zat, serta kesimpulan akhir dari praktikum

yang dilakukan pada materi pokok yang bersangkutan.

2. LKS noneksperimen

LKS noneksperimen digunakan untuk membantu siswa mengkonstruksi

konsep pada submateri pokok yang tidak dilakukan praktikum.

F. Larutan Penyangga

Larutan penyangga digunakan secara luas dalam kimia analitis, biokimia dan

bakteriologi, juga dalam fotografi, industri kulit dan zat warna.  Dalam tiap bidang

tersebut, terutama dalam biokimia dan bakteriologi, diperlukan rentang pH

tertentu yang sempit untuk mencapai hasil optimum.  Kerja suatu enzim,

tumbuhnya kultur bakteri dan proses biokimia lainnya sangat sensitif terhadap

perubahan pH. Cairan tubuh, baik cairan intra sel maupun cairan luar sel,

merupakan larutan penyangga.  Sistem penyangga yang utama dalam cairan intra

sel adalah pasangan asam-basa konjugasi H2PO4
- dan HPO4

2 - .  Adapun sistem

penahan utama dalam cairan luar sel (darah) adalah pasangan asam-basa
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konjugasi H2CO3 dan HCO3
-.  Sistem penyangga ini membantu menjaga pH darah

tetap, yaitu sekitar 7,4.

Semua larutan yang dapat mempertahankan pH disebut larutan penyangga. Sifat

larutan penyangga antara lain : tidak berubah pH-nya meski diencerkan dan tidak

berubah pH-nya meski ditambah sedikit asam atau basa.  Larutan penyangga

dapat dibuat dari larutan asam lemah dengan garamnya dan larutan basa lemah

dengan garamnya. Cara perhitungan larutan penyangga :

1. Untuk larutan buffer yang terdiri atas campuran asam lemah dengan garamnya

(larutannya akan selalu mempunyai pH < 7) digunakan rumus:

[H+] = Ka x a/g

pH = pKa - log a/g

dimana:

a = jumlah mol asam lemah

g = jumlah mol garamnya

Ka = tetapan ionisasi asam lemah

2. Untuk larutan buffer yang terdiri atas campuran basa lemah dengan garamnya

(larutannya akan selalu mempunyai pH > 7), digunakan rumus:

[OH-] = Kb x b/g

pOH = pKb - log b/g
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dimana:

b = jumlah mol basa lemah

g = jumlah mol garamnya

Kb = tetapan ionisasi basa lemah

(Sumber : Michael Purba. 2004. Kimia SMA Kelas XI. Erlangga. Jakarta)


