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Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Mesjid Raya tentang pengembangan
LKPD berbasis Inkuiri yang dilatarbelakangi oleh kurang tersedianya LKPD
berbasis Inkuiri khususnya pada materi sifat koligatif larutan. sehingga peneliti
mencoba untuk mengembangkan LKPD berbasis Inkuiri yang dapat memudahkan
siswa dalam pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan LKPD
berbasis Inkuiri pada materi sifat koligatif larutan yang dapat digunakan di SMA
Negeri 1 Mesjid Raya. Subjek dalam penelitian ini adalah LKPD berbasis Inkuiri
dan siswa kelas XII SMA Negeri 1 Mesjid raya. LKPD dikembangkan melalui
sembilan langkah yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk,
validasi desain, revisi desain, uji coba kelompok kecil, revisi produk, uji coba
kelompok besar, dan LKPD. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
validasi dan wawancara.Validasi dilakukan untuk mengetahui kelayakan LKPD
dari aspek tampilan, materi, bahasa, sedangkan angket untuk mengetahui respon
siswa tehadap LKPD. Hasil dari penelitian ini adalah hasil validasi tim ahli pada
pengembangan LKPD berbasis inkuiri pada materi sifat koligatif larutan untuk
SMA Negeri 1 Mesjid Raya dengan nilai persentase rata-rata dalah 86,7%
tergolong dalam kategori sangat baik dan diperoleh hasil persentase respon siswa
sebesar 76,25% yang menjawab sangat baik dan 25,75% yang menjawab baik.
Hal ini menunjukkan bahwa LKPD yang dikembangkan pada materi Sifat
Koligatif Larutan dapat digunakan di SMA Negeri 1 Mesjid Raya.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kualitas bangsa sangat ditentukan oleh pendidikan. Peran pendidikan sangat

penting untuk menciptakan kehidupan yang cerdas, damai, terbuka dan demokratis.

Kemajuan suatu bangsa dapat dicapai melalui penataan pendidikan yang baik. Upaya

meningkatkan mutu pendidikan diharapkan dapat menaikkan harkat dan martabat

manusia Indonesia. Untuk itu pendidikan harus adaptif terhadap perubahan zaman.

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengem

bangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.1

Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan formal yang digunakan sebagai

tempat untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada anak didik dengan

tingkat pendidikan yang sesuai. Proses pendidikan di sekolah merupakan proses

dimana adanya interaksi antara pendidik dengan peserta didik dengan tujuan agar

peserta didik memahami dan menguasai tujuan-tujuan pendidikan.

Interaksi pendidikan dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah

ataupun masyarakat. Interaksi pendidikan itu berfungsi agar peserta didik

memperoleh perhatian atau perlakuan baik dari tokoh yang diajak komunikasi oleh

1 Nanang purwanto, Pengantar Pendidikan, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), h. 23
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peserta didik, sehingga peserta didik merasa nyaman ketika memperoleh pendidikan

baik di sekolah, keluarga, maupan masyarakat.2

Adapun permasalahan yang kerap sering terjadi di sekolah-sekolah yaitu

kebanyakan siswa beranggapan bahwa kimia merupakan salah satu mata pelajaran

yang sulit untuk dipahami sehingga motivasi siswa dalam mempelajari tersebut

relatif rendah. Rendahnya pemahaman siswa terhadap konsep mata pelajaran juga

disebabkan oleh pelaksanaan pembelajaran yang secara umum masih bersifat teacher

contered sehinggga pemahaman yang diperoleh siswa menjadi kurang maksimal

padahal pengetahuan yang diperoleh siswa melalui kegiatan penemuan dan analisis

siswa itu sendiri akan lebih maksimal dan lebih lama dalam ingatan siswa, apabila

dibandingkan diperoleh dengan cara yang lain.

Keberadaan buku ajar bukan satu-satunya sarana pembelajaran bagi peserta

didik saat ini meskipun buku ajar berisi materi seperti ditetapkan dalam kurikulum.

Namun peserta didik juga memerlukan pegangan sumber belajar lainnya agar

pembelajaran menjadi lebih hidup dan terarah. Untuk itu salah satu media

pembelajaran yang dapat digunakan yaitu Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).

LKPD merupakan sebuah bahan ajar yang berisi materi ajar yang sudah disusun

sedemikian rupa sehingga siswa diharapkan dapat mempelajari materi ajar tersebut

secara mandiri.

2 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum : Teori dan Praktek (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2010)
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Pada prinsipnya setiap mata pelajaran memerlukan LKPD untuk menunjang

proses pembelajaran. Namun demikian, LKPD juga masih mempunyai kelemahan-

kelemahan karena LKPD yang tersedia masih bersifat terlalu umum yang hanya

berisikan ringkasan materi, contoh soal dan dilanjutkan dengan evaluasi sehingga

mengacu pada kegiatan ilmiah. Adapun LKPD yang terdapat kegiatan praktikum

hanya berisi instruksi langsung sehingga siswa melakukan pratikum sesuai instruksi

yang terdapat dalam LKPD tanpa memikirkan alasan pengerjaan tahap demi tahap

yang dilakukan.

Pada kurikulum 2013 semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap

pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ada dua proses pembelajaran

yang berlangsung yaitu proses pembelajaran langsung dan proses pembelajaran tidak

langsung. Proses pembelajaran langsung adalah proses peserta didik mengembangkan

pengetahuan, kemampuan berfikir, dan keterampilan psikomotorik dengan

pendekatan saintifik. Sedangkan proses pembelajaran tidak langsung adalah proses

pembelajaran untuk mengembangkan moral dan perilaku yang terkait dengan sikap.

Dari fakta tersebut nampak bahwa peserta didik dituntut aktif dan mengoptimalkan

kecerdasan maupun bakat yang dimiliki. Oleh karena itu, dilakukan perbaikan

pemahaman dan kemampuan berfikir peserta didik dengan pembuatan media

pembelajaran berupa LKPD.3

3Laila Katriani, “Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)”. Makalah,
Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, tanggal 27 Juli
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Berdasarkan latar belakang di atas peserta didik saat ini membutuhkan buku

ajar berisi materi seperti ditetapkan dalam kurikulum. Namun peserta didik juga

memerlukan pegangan sumber belajar lainnya agar pembelajaran menjadi lebih hidup

dan terarah. Peserta didik dituntut aktif dan mengoptimalkan kecerdasan maupun

bakat yang dimiliki. Salah satu komponen yang memegang peranan penting dalam

pembelajaran adalah media pembelajaran. Media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan

yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan. Lembar Kegiatan Peserta Didik

(LKPD) adalah salah satu media yang digunakan untuk mengoptimalkan keterlibatan atau

aktivitas peserta didik dalam pembelajaran.4 Oleh karena itu, dilakukan perbaikan

pemahaman dan kemampuan berfikir peserta didik dengan pembuatan media

pembelajaran berupa LKPD. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian tentang

Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Inkuiri pada Materi Sifat

Koligatif Larutan di SMAN 1 Mesjid Raya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah apakah LKPD Berbasis Inkuiri yang dikembangkan dapat

digunakan pada pembelajaran sifat koligatif larutan di SMAN 1 Mesjid Raya?

4 Nurfidianty Annafi, “Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik Berbasis Inkuiri
Terbimbing pada Materi Termokimia Kelas XI SMA/MA”. Jurnal Inkuiri, ISSN: 2252-7893, Vol 4,
No. 3, 2015 (hal 21-28). Diakses tanggal 28 juni 2017 dari situs
http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sains. (hal 21-28)
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan

LKPD Berbasis Inkuiri yang dapat digunakan pada pembelajaran sifat koligatif

larutan di SMAN 1 Mesjid Raya.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Siswa

a. Dapat meningkatkan siswa dalam memahami dan menyelesaikan

soal-soal pada materi sifat koligatif larutan dengan mengunakan

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).

b. Dapat meningkatkan keakifan siswa dalam proses belajar mengajar

serta menghilangkan bosan dan kejenuhan pada pelajaran

2. Bagi guru atau pendidik

a. Memberikan masukan kepada guru dalam menentukan cara yang

tepat dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan sehingga dapat

memberikan motivasi belajar terhadap siswa.

b. Memberikan informasi kepada guru untuk lebih menekankan pada

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran

3. Bagi peneliti lain

Memberi gambaran untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.
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E. Definisi Operasional

Berikut adalah penjelasan dari beberapa istilah yang digunakan dalam

penelitian ini

1. Penelitian dan pengembangan (R&D) merupakan metode penelitian yang

digunakan untuk meneliti sehingga menghasilkan produk baru dan selanjutnya

menguji keefektifkan produk baru.5

2. Lembar Kerja Peserta Didik adalah kumpulan dari lembaran yang berisikan

kegiatan peserta didik yang memungkinkan peserta didik melakukan aktivitas

nyata dengan objek dan persoalan yang dipelajari.

3. Sifat koligatif larutan adalah materi pembelajaran kimia yang merupakan sifat

larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut tetapi hanya bergantung

pada konsentrasi pertikel zat terlarutnya

5 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2013), hal.427
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Belajar dan Pembelajaran Kimia

1. Belajar

Belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh

pengetahuan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki

prilaku, sikap dan mengokohkan kepribadian.1 Belajar adalah suatu proses usaha

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan yang baru secara

keseluruhan, sebagai hasil pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya.2 Adapun Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab

mendefinisikan” belajar merupakan suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam

diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat

pengalaman dan latihan.”3 Jadi, dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa

belajar merupakan tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar

menyangkut berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis seperti: perubahan

dalam pengertian, pemecahan suatu masalah/berfikir, keterampilan, kecakapan,

kebiasaan ataupun sikap.4

1 Suyono Dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012),
hal. 9

2 Hasibuan.Dkk, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 30

3Abdul Rahman Shaleh Dan Muhbib Abdul Wahab, Psikologi Sutau Pengantar Dalam
Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), hal. 209

4 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 84-85
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Perubahan yang dapat digolongkan dalam proses belajar yaitu:

a. Perubahan belajar yang terjadi secara sadar

b. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional

c. Perubahan dalam belajar bersifat aktif dan positif

d. Perubahan dalam belajar tidak bersifat sementara

e. Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah

f. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku.5

Pada hakikatnya, belajar merupakan proses kognitif yang mendapatkan

dukungan dari fungsi ranah psikomotor. Fungsi psikomotor dalam hal ini meliputi:

mendengar, melihat mengucapkan. Adapun jenis belajar yang dilakukan siswa hampir

dapat dipastikan selalu melibatkan fungsi ranah akalnya yang intensitas

penggunaannya tentu berbeda antara satu peristiwa belajar dengan peristiwa belajar

lainnya.6 Akan tetapi belajar dapat terjadi dimana saja dan kapan saja tidak harus

dalam kondisi formal di dalam kelas, tetapi dapat secara informal dan nonformal.

Dengan demikian siswa dapat memanfaatkan berbagai tempat belajar sesuai dengan

kebutuhan dan sifat materi pelajaran.7

Untuk mencapai hasil belajar yang baik tentunya harus diiringi dengan proses

belajar mengajar yang baik pula. Pada kenyataannya masih terjadi pembelajaran yang

berpusat kepada guru sehingga siswa menjadi pasif dan kurang terjadi interaksi yang

5 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 71

7 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta:
Kencana, 2006), hal. 100
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positif di dalam pembelajaran. Untuk itu diperlukan suatu strategi untuk

mengaktifkan siswa sehingga mereka dapat menggali dan membangun

pengetahuannya melalui pengalaman belajarnya yang nyata. Dengan terlibat aktifnya

siswa dalam pembelajaran diharapkan memberikan dampak yang positif terhadap

hasil belajar.8

2. Pembelajaran Kimia

Sesuai dengan pengertian belajar secara umum, dapat diketahui bahwa belajar

merupakan suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku.

Dengan demikian, pengertian pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan

oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih

baik.9 Tujuan pembelajaran adalah membantu siswa agar memperoleh berbagai

pengalaman, sehingga tingkah laku siswa akan bertambah, baik kuantitas maupun

kualitas.

Adapun ciri-ciri pembelajaran antara lain

a. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis

b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam

belajar

c. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang

siswa

8Amna Emda, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS di SMA Negeri 12 Banda
Aceh. Lantanida Journal, Vol.1 No.1, 2014. hal. 69. Diakses pada tanggal 01 Februari 2018.

9 Dimyanti, dan Mudjiono Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 7
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d. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik

e. Pembelajaran dapat mencitakan suasana belajar yang aman dan

menyenangkan bagi siswa.

f. Pembelajaran dapat membuat siswa siap dalam menerima pelajaran, baik

secara fisik maupun psikologis.10

g. Di dalam permen Diknas no 22 tahun 2006 tentang standar isi menyatakan

tujuan dari mata pelajaran kimia adalah membekali peserta didik dengan

pengetahuan, pemahaman sejumlah kemampuan yang dipersyaratkan untuk

memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta mengembangkan ilmu

dan teknologi.

h. Pembelajaran kimia menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara

langsung melalui penggunaan dan pengembangan ketrampilan proses dan

sikap ilmiah.

B. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

1. Pengertian Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Lembar Kerja Peserta Didik merupakan sebuah bahan ajar yang berisi materi

ajar yang sudah disusun sedemikian rupa sehingga siswa diharapkan dapat

mempelajari materi ajar tersebut secara mandiri. Menurut pandangan lain, dalam

LKPD peserta didik mendapatkan materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan

materi. Selain itu siswa juga dapat menentukan arah yang terstruktur untuk

10 Dimyanti dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran,…,hal.8
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memahami materi yang diberikan dan pada saat yang bersamaan siswa diberi materi

serta tugas yang berkaitan dengan materi tersebut.11 Lembar kerja peserta didik

(LKPD) merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam

kegiatan belajar mengajar sehingga akan terbentuk interaksi yang efektif antara

peserta didik dengan pendidik, sehingga dapat meningkatkan aktifitas peserta didik

dalam peningkatan prestasi belajar.

LKPD merupakan kumpulan dari lembaran yang berisikan kegiatan peserta

didik yang memungkinkan peserta didik melakukan aktivitas nyata dengan objek dan

persoalan yang dipelajari. LKPD berfungsi sebagai panduan belajar peserta didik dan

juga memudahkan peserta didik dan guru melakukan kegiatan belajar mengajar.

LKPD juga dapat didefenisikan sebagai bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas

yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas yang harus

dikerjakan oleh peserta didik, yang mengacu pada kompetensi dasar yang dicapai.

Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik dapat berupa teori dan atau

praktik.12

2. Fungsi Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Lembar kerja peserta didik memiliki empat fungsi yaitu:

a. Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran guru namun lebih

mengaktifkan siswa.

11 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif : Menciptakan Metode
Pembelajaran yang Menarik dan Menyenangkan, (Yogyakarta : Diva Press), Hal. 204

12 Laila Katriani, “Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)”.makalah,
(Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), hal. 1
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b. Sebagai bahan ajar yang mempermudah siswa untuk memahami materi yang

diberikan.

c. Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih.

d. Mempermudah pelaksanaan pengajaran kepada siswa.13

3. Kelebihan dan Kelemahan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Adapun kelebihan dan kekurangan dari Lembar Kerja Peserta Didik antara

lain sebagai berikut:

1. Kelebihan LKPD

a. Dapat meningkatkan aktivitas belajar

b. Dapat mendorong siswa mampu bekerja sendiri.

c. Dapat membimbing siswa secara baik ke arah pengembangan konsep

2. Kelemahan LKPD

a. Tidak mampu mempresentasikan gerakan dan tidak mampu

mempresentasikan kejadian secara berurutan.

b. Sulit memberi bimbingan terhadap pembacanya yang mengalami

kesulitan bagian-bagian tertentu.

c. Sulit memberikan umpan balik untuk pertanyaan yang diajukan dan

memiliki banyak kemungkinan jawaban dari pertanyaan membutuhkan

jawaban yang kompleks dan mendalam.

13 Pembuatan-Lks-Lembar Kerja Siswa, html, Mei 2012. diakses pada tanggal 27 april 2017
dari situs : http://iieerrr.blogspot.co.id/
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C. Pembelajaran Inkuiri

Model inkuiri merupakan model pembelajaran yang tepat digunakan dalam

praktikum virtual laboratory. Model inkuiri juga merupakan salah satu model

pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran berpusat pada siswa (Student

Center Learning). Susilana (2007: 11) menyatakan bahwa, esensi dari model

pembelajaran inkuiri adalah: untuk melibatkan siswa dalam masalah yang

sesungguhnya dengan cara memberikan tantangan kepada suatu area (lingkup)

penyelidikan, membantu mereka untuk mengidentifikasi suatu masalah secara

konseptual atau bersifat metodologis, dan merekayasa mereka untuk merancang cara

pemecahan masalah tersebut. Sedangkan Suparno (2007: 68) menjabarkan bahwa,

peran guru dalam inkuiri adalah untuk memecahkan masalah yang diberikan kepada

siswa yang memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam proses penemuan sehingga

siswa tidak akan kebingungan. Sehingga kesimpulan akan lebih cepat dan mudah

diambil.14

Jenis inkuiri yang cocok digunakan untuk tingkat SMA adalah inkuiri

terbimbing, dikarenakan inkuiri terbimbing menyediakan lebih banyak arahan untuk

para siswa yang belum siap untuk menyelesaikan masalah dengan inkuiri tanpa

bantuan karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan atau belum mencapai tingkat

14 Sri Oktari. dkk, “Pengembangan Lks Berbasis Inkuiri Terbimbing Pada Materi Suhu Dan
Kalor”. Mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP Unila, 2015
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perkembangan kognitif yang diperlukan abstrak.15 Guru mempunyai peran aktif

dalam menentukan permasalahan dan tahap-tahap pemecahannya. Dengan

pendekatan inkuiri ini siswa lebih berorientasi pada bimbingan dan petunjuk dari

guru hingga siswa dapat memahami konsep-konsep pelajaran. Model pembelajaran

inkuiri merupakan salah satu model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam

pengajaran ini siswa menjadi aktif belajar. tujuan model inkuiri adalah

mengembangkan keterampilan intelektual, berpikir kritis, dan mampu memecahkan

masalah secara ilmiah.

Menurut Sanjaya (2010: 306) langkah langkah dalam pembelajaran inkuiri

yaitu:

1. Orientasi,

2. Perumusan Masalah,

3. Merumuskan Hipotesis,

4. Mengumpulkan Data,

5. Menguji Hipotesis, dan

6. Merumuskan Kesimpulan.

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka diperlukan

pengembangan media pembelajaran, yaitu pengembangan Lembar Kerja Peserta

Didik berbasis inkuiri untuk pembelajaran sifat koligatif larutan.. Tujuan dari

pengembangan ini adalah mengembangkan LKPD berbasis inkuiri untuk

15 Dilla Mulya Pratiwi, Pengembangan LKS Praktikum Berbasis Inkuiri Terbimbing pada
Pokok Bahasan Larutan Penyangga Kelas XI IPA SMA, Jurnal Pendidikan Kimia, Vol. 4 No. 2 ISSN
2337-9995 Tahun 2015. hal. 32-37
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pembelajaran sifat koligatif larutan di SMAN 1 Mesjid Raya yang menarik, mudah,

bermanfaat, dan efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran.16

D. LKPD Berbasis Inkuiri

LKPD berbasis inquiry science issues merupakan suatu bahan ajar dengan

memuat pedoman pelaksanaan kegiatan yang terstruktur dari guru kepada peserta didik.

LKPD dirancang untuk memfasilitasi peserta didik agar terlibat secara aktif dalam

pembelajaran untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan berdasarkan

isu sains melalui penyelidikan. Pedoman Ini dirancang oleh guru dan disesuaikan dengan

komponen LKPD yang meliputi nomor LKPD, judul kegiatan.

Tahapan-tahapan pembelajaran pada pendekatan inkuiri adalah sebagai

berikut:

1. Investigasi, pada tahap ini peserta didik diminta untuk melakukan investigasi

terhadap permasalahan yang ada di dalam LKPD. Investigasi dapat dilakukan

dengan mengkaji setiap permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan

pembelajaran, yakni dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan

masalah yang ditemukan. Peserta didik dapat mencari literatur yang

berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi.

16Rosita Wati.dkk, Pengembanganlksberbasis Inkuiri Terbimbing Untuk Pembelajaran

Fluida Statis Di SMAN 1 Kotaagung. Dosen Pendidikan Fisika FKIP Unila, 2016



16

2. Penentuan masalah, pada tahap ini peserta didik didorong untuk mampu

menentukan atau mengklasifikasikan masalah berdasarkan jenis

permasalahannya.

3. Identifikasi masalah, pada tahap ini peserta didik dapat melakukan identifikasi

masalah dengan mengembangkan hipotesis atau dugaan sementara. Tahap ini

juga dapat dilakukan dengan mencari alternatif pemecahan masalah yaitu

dengan melakukan eksperimen.

4. Penyelesaian masalah atau penarikan kesimpulan, pada tahap ini peserta didik

menyimpulkan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya.17

E. Sifat Koligatif Larutan

1. Pengertian sifat koligatif larutan

Suatu larutan adalah campuran homogen dari molekul, atom ataupun ion dari

dua zat atau lebih. Suatu larutan disebut suatu campuran karena susunannya dapat

berubah-ubah. Disebut homogen karena susunannya begitu seragam sehingga tak

dapat diamati adanya bagian-bagian yang berlainan, bahkan dengan mikroskop optis

sekalipun. dalam campuran heterogen permukaan-permukaan tertentu dapat dideteksi

antara bagian-bagian atau fase-fase yang terpecah. 18

17 Wena, M, Strategi Pembelajaran Kontemporer. (Bumi Aksara: Jakarta. 2011). hal.68

18 A. Hadyana Pudjaatmaka, Kimia Untuk Universitas, (Erlangga: Gelora Aksara Pratama.
1984), h. 372
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Sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah

partikel zat terlarut dan tidak tergantung dari sifat zat terlarut. Jumlah partikel zat

terlarut dalam suatu larutan secara kuantitatif dinyatakan dalam berbagai satuan

konsentrasi, contohnya persen (%), fraksi mol, molaritas, dan molalitas.

2. Satuan Konsentrasi Larutan

Untuk menyatakan banyaknya zat terlarut dalam suatu larutan digunakan

istilah konsentrasi. Adapun konsentrasi larutan meliputi kemolalan (molaritas) dan

fraksi mol.

a. Kemolaran (molaritas)

Kemolaran (molaritas) merupakan banyaknya mol zat terlarut didalam setiap

1 liter larutan. Dan dinyatakan dengan rumus :

M =
�

�

Keterangan :

M = molaritas larutan
n = jumlah mol zat terlarut
V = volume larutan

Contoh soal :

Hitunglah konsentrasi larutan yang dibuat dari 2 gram kristal NaOH yang

dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 500 ml. ( Mr NaOH = 40)

Jawab :

M =
�

�
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n =
� ����

�� ����/���

= 0,05 mol

V = 0,5 liter

M =
�,�����

�,� �����

= 0,1 mol/L

a. Molalitas

Molalitas menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1.000 gram

pelarut. Untuk larutan dalam air, massa pelarut dapat dinyatakan dalam volume

pelarut, sebab massa jenis air adalah 1 gram/ ml. molalitas dinyatakan dengan rumus:

m = n x
�.���

�

Keterangan :

m = molalitas larutan
n = jumlah mol zat terlarut
p = massa pelarut

Contoh soal :

Hitunglah molalitas larutan yang terjadi apabila 24 gram Kristal MgSO4

dilarutkan dalam 400 gram air. (Mr MgSO4 = 120)

jawab :

n =
�� ����

��� �������

= 0,2 mol

P = 400 gram

m = 0,2 mol x
�.��� ����

��� ����
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= 0,5 molal

1. Fraksi mol

Fraksi mol suatu zat di dalam suatu larutan menyatakan perbandingan

banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam

larutan. Jika nA zat A bercampur dengan nB zat B, fraksi mol A (XA) dan fraksi mol

zat B (XB) dinyatakan dengan :

XA =
��

�����
dan XB =

��

�����

Apabila fraksi mol dari masing-masing zat yang ada dalam larutan

dijumlahkan, secara keseluruhan nilainya adalah 1 (satu) atau :

XA + XB = 1

Contoh soal

Hitunglah fraksi mol glukosa di dalam larutan glukosa 36 % (Mr glukosa =

180, dan Mr air = 18)

Jawab :

Massa larutan dianggap sebesar 100 gram sehingga massa glukosa = 36 gram dan

massa air = 64 gram.

nglukosa =
�� ����

��� ����/���
nair =

�� ����

�� ����/���

= 3,56 mol = 0,2 mol

Maka :

Xglukosa =
�,� ���

(�,���,��)���
= 0,053 Xair =

�,�����

(�,���,��)���
= 0,947
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Sifat koligatif larutan terdiri dari dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan

elektrolit dan sifat koligatif larutan nonelektrolit.

1. Sifat Koligatif Larutan Nonelektrolit

Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tergantung pada jumlah

partikel zat terlarut dan tidak tergantung pada jenis pelarut. Apabila suatu pelarut

ditambah dengan sedikit zat terlarut, maka akan didapat suatu larutan yang

mengalami :

a. Penurunan Tekanan Uap Jenuh (∆P) 

Penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap ke dalam pelarut murni,

akan menurunkan titik beku larutan dan kenaikan titik didih larutan. Hal ini akan

terjadi karena tekanan uap larutan (P) lebih rendah dari pada tekanan uap pelarut

murni.

Ahli kimia dari prancis , Francois Raoult menyatakan bahwa ‘‘tekanan uap

jenuh larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikalikan dengan tekanan uap jenuh

pelarut murni’’. Hal ini dikenal dengan hokum Raoult, dan secara matematis dapat

ditulis : P = P0 . XP

Besarnya perbedaan antara tekanan uap pelaryt disebut penurunan tekanan

uap (∆P). 

∆P = P0 – P

Hubungan antara penurunan tekanan uap (∆P) dengan fraksi mol zat terlarut 

(Xt). dapat di tulis sebagi berikut.

∆P = P0 . XP
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Keterangan :

∆P   = penurunan tekanan uap  
P0 = tekanan uap pelarut murni
P = tekanan uap larutan
Xt = fraksi mol terlarut

Contoh :

Sebanyak 3 gram urea dilarutkan ke dalam 180 gram air pada suhu 20 0C. jika

tekanan uap air murni pada suhu tersebut 17 mmHg dan Mr urea 60, hitunglah :

a. Tekanan uap jenuh

b. Penurunan tekanan uap

Jawab :

nurea =
� ����

�� ����/���
nair =

��� ����

�� ����/���
= 10 mol

= 0,05 mol

a. P = P0 Xair b. ∆P = P0 - P

= 17 (
��

�� ��,��
) = 0,085 mmHg.

= 16,915 mmHg

b. Kenaikan Titik Didih (∆Tb).

Titik didih larutan adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh larutan sama

dengan tekanan atmosfir di lingkungan sekitar. Penambahan zat terlarut yang lebih

sukar menguap menyebabkan titik didih larutan lebih tinggi dari pada titik didih air

(yaitu 100 o C pada tekanan 760 mmHg). Suhu pada saat air murni mendidih disebut
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titik didih larutan (Tb), sehingga titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih

pelarut. Kenaikan titik didih adalah selisih antara titik didih larutan dengan titik didih

pelarut.

∆Tb = m. Kb atau

∆Tb = Kb ( n x
�.���

�
) atau

∆Tb =
�

��
�

����

�
���

Keterangan ;

∆Tb = kenaikan titik didih (oC).
m = molalitas
Kb = tetapan kenaikan titik didih molal (oC/m).
g = massa zat terlarut (gram).
Mr = massa molekul relative zat terlarut

Contoh soal :

Sebanyak 3 gram glukosa dilarutkan dalam 100 gram air. Hitunglah titik didih

larutan yang terjadi jika diketahui Mr glukosa = 180 dan tetapan kenaikan titik didih

air 0,520C/molal.

Jawab

n glukosa =
� ����

��� ����/���

= 0,05 mol

P = 100 gram

Kb = 0,520C/molal.

∆Tb = 0,52 ( 0,05 x
�.���

���
)
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= 0,26 0C

Tb = Tb
0 + ∆Tb

= (100 + 0,26) 0C

= 100,26 0C

c. Penurunan Titik Beku

Titik beku adalah sushu pada saat zat cair mulai membeku. Air murni memilik

titik beku 0oC. suhu pada saat air murni sebagai pelarut mulai membeku titik beku

(0oC) disebut titik beku pelarut (Tf
0) dan pada saat larutan mulai membeku disebut

titik beku larutan (Tf), sedangkan selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku

larutan disebut penurunan titik beku (∆Tf). hal ini secara matematis dapat ditulis

sebagai berikut:

∆Tf = Tf
0 - Tf

Penurunan titik beku dapat dicari dari :

∆Tf = m . Kf atau

∆Tf =
�

��
�
���

�
Kf atau

∆Tf = Kf (n x
����

�
)

Keterangan :

∆Tf = penurunan titk beku larutan (0oC)
m = molalitas
Kf = tetapan penurunan titik beku larutan (0oC/m)
g = massa zat terlarut (gram)
p = massa zat pelarut (gram)
Mr = massa molekul relative zat terlarut
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Contoh soal :

Sebanyak 6 gram urea dilarutkan ke dalam 200 gram air pada tekanan 1 atm.

Jika tetapan penurunan titik beku air (Kf air) = 1,86 0C/molal dan Mr urea = 60,

hitunglah titik beku larutan.

Jawab :

nurea =
� ����

�� ����/���

= 0,1 mol

P = 200 gram

Kf = 1,86 0C/molal

∆Tf = Kf (n x
����

�
)

= 1,86 (0,1 x
�.���

���
)

= 0,93 0C

Tf larutan = Tf
0 - ∆ Tf

= 0 0C – 0,93 0C

= 0,93 0C

d. Tekanan Osmosis

Osmosis adalah peristima lewatnya zat terlarut dari konsentrasi rendah ke

konsentrasi tinggi melalui membrane semi permiabel. Tekanan yang diperlukan untuk

mempertahankan partikel zat pelarut agar tidak berpindah kelarutan berkonsentrasi

tinggi disebut tekanan osmosis. Untuk larutan yang terdiri atas zat nonelektrolit.
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Maka tekanan osmosis berbanding lurus dengan konsentrasi (kemolaran) zat terlarut

hal ini secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut :
� = � � � � �

Keterangan :

π = tekanan osmosis (atm)
M = Konsentrasi (mol / liter)
R = Tetapan gas ideal (0,082 L atm mol-1 K-1)
T = suhu (Kelvin)

Contoh :

Tentukan tekanan osmosis larutan glukosa 0,03 M pada suhu 29 0C ?

Penyelesaian :

π = M x R x T 

π = 0.03 x 0,0082 x (29 + 273)

π = 0,74 atm 

2. Sifat Koligatif Larutan Elektrolit

Zat elektrolit dalam air akan terionisasi menjadi ion-ion. Peruraian ini akan

menyebabkan penambahan jumlah partikel. Sifat koligatif tergantung pada banyaknya

partikel dalam larutan. Sifat koligatif larutan elektrolit nilainya lebih besar daripada

sifat koligatif larutan nonelektrolit, untuk larutan yang konsentrasinya sama. Untuk

menyatakan banyaknya atau sedikitnya zat elektrolit yang terionisasi digunakan

istilah derajat ionisasi atau derajat disosiasi (α). 

α = 
��������� ��� �����������

������ ��� ��� �������
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sifat koligatif dari larutan-larutan elektrolit di pegruhi oleh faktor Van’t Hoff (i)

Van’t Hoff  itu sendiri adalah 1 + α (n - 1), sehingga beberapa sifat koligatif dari 

larutan elektrolit antara lain :

a. Penurunan tekanan uap  (∆P) 

∆ = P0 . X.i

b. Penurunan titik beku (∆Tf)

∆Tf = m x Kf x i

c. Kenaikan titik didih (∆Tb)

∆Tb = m x Kb x i

d. Tekanan osmotic

π = M x R x T x i 

F. Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hasil penelitian tentang Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik

(LKPD) Berbasis Karakter oleh Eka Sari, Syamsurizal dan Asrial yaitu hasil respon

guru dan siswa terhadap LKPD yang dikembangkan termasuk ke dalam kriteria

sangat baik sehingga memiliki kualitas yang baik terhadap minat belajar siswa.

Sedangkan dari hasil analisis lembar observasi sikap ilmiah dan keterampilan siswa

dalam melakukan kegiatan praktikum memiliki kriteria baik. Dengan demikian
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penggunaan LKPD tersebut dapat meningkatkan efektifitas siswa dalam

pembelajaran dengan menggunakan LKPD.19

Hasil penelitian tentang Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi Berdasarkan Standar Isi untuk

SMA Kelas X Semester Gasal oleh Pusfarini yaitu menujukan bahwa pengembangan

LKPD yang telah divalidasi oleh para ahli dikategorikan baik dengan persentase

84,1% ( ahli media), 82% ( ahli materi ). Hasil yang diperoleh dari tanggapan guru

dikategorikan sangat baik dengan persentase 80%.20

Hasil penelitian tentang Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik

Berbasis Inkuiri Terbimbing pada Materi Termokimia Kelas XI SMA/MA oleh

Nurfidianty Annafi yaitu: (1) Hasil setiap tahapan pengembangan produk melalui

prosedur penelitian dan pengembangan (R&D) Borg and Gall adalah tersusunnya

LKPD berbasis inkuiri terbimbing pada materi Termokimia yang telah direvisi

berdasarkan saran dan masukan dari validator serta telah diujicobakan kepada guru

dan peserta didik pada tahap uji coba lapangan awal, uji coba lapangan utama, dan uji

coba lapangan operasional. (2) LKPD berbasis inkuiri terbimbing pada materi

termokimia yang telah dikembangkan layak digunakan untuk pembelajaran

19 Eka Sari, Syamsurizal dan Asrial, Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD)
Berbasis Karakter pada Mata Pelajaran Kimia SMA, Edu-Sains Volume 5 No. 2, Juli 2016 Diakses
tanggal 28 juni 2017 dari situs https://media.neliti.com/media/publications/59642

20 Pusfarini. “Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Model Pembelajaran
Berbasis Masalah ang Mengakomodasi Gender untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kreatif
Siswa SMP pada Materi Sains”, Tesis, (Bandar Lampung: Magister Keguruan IPA, 2016)
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berdasarkan penilaian dari ahli materi, ahli media, ahli bahasa,dan ahli pembelajaran

dengan rata-rata perolehan nilai VAiken lebih dari 0,80, penilaian dari guru dengan

persentase skor 87,04%, dan penilaian dari peserta didik dengan persentase skor

84,07% yang menunjukkan katagori “Sangat Baik”, (3) LKPD berbasis inkuiri

terbimbing pada materi termokimia efektif meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Rata-rata nilai hasil belajar peserta didik yang belajar menggunakan LKPD berbasis

inkuiri terbimbing pada materi termokimia yang dikembangkan lebih tinggi

dibandingkan rata-rata nilai hasil belajar peserta didik yang tidak belajar

menggunakan LKPD berbasis inkuiri terbimbing.21

21 Nurfidianty Annafi, “Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik Berbasis Inkuiri
Terbimbing pada Materi Termokimia Kelas XI SMA/MA”. Jurnal Inkuiri,ISSN: 2252-7893, Vol 4,
No. 3, 2015 (hal 21-28). Diakses tanggal 28 juni 2017 dari situs
http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sains.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Research and Development (R&D) adalah metode penelitian untuk

mengembangkan produk atau menyempurnakan produk. Produk tersebut dapat

berbentuk benda atau perangkat keras (Hardware), seperti buku, modul, alat bantu

pembelajaran di kelas atau di laboratorium atau juga perangkat lunak (Software)

seperti program komputer, model pembelajaran dan lain-lain.1

Pada hakikatnya, penelitian pengembangan ini tidak jauh berbeda dengan

penelitian-penelitian yang selama ini kita lakukan. Perbedaan-perbedaan itu terletak

pada metodologinya saja. Penelitian pengembangan berbeda dengan penelitian

pendidikan karena tujuan pengembangan adalah menghasilkan produk berdasarkan

temuan-temuan dari serangkaian uji coba misalnya melalui perorangan, kelompok

kecil, kelompok sedang, dan uji lapangan kemudian dilakukan revisi dan seterusnya

untuk mendapatkan hasil atau produk yang memadai atau layak pakai. Penelitian

pendidikan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan suatu produk atau desain

melainkan menemukan pengetahuan baru melalui penelitian dasar atau untuk

1 Trianto, Pengantar Penelitian Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kerja
Kependidikan, , (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 243
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menjawab permasalahan-permasalahan praktis di lapangan melalui penelitian

terapan.2

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian dan pengembangan, sering

disebut R&D (Research and Developmeent). Research and Developmeent adalah

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji

keefektifan produk tersebut. Dengan adanya keefektifan, produk tersebut dapat

berfungsi dikalangan masyarakat yang luas.

Penelitian ini adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dengan

menggunakan metode ilmiah yang dilakukan oleh peneliti yang tertarik secara

alamiah.3

Langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk

menghasilkan sebuah produk tertentu ditunjukkan pada gambar 3.1 di bawah ini,

yaitu :

2 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, , (Jakarta: Kencana,
2010), hal. 220

3 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013),
hal. 5
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r

Gambar 3.1 langkah-langkah penggunaan metode penelitian dan pengembangan

(R&D)4

Pada penelitian ini desain R&D yang diterapkan sampai revisi produk

berdasarkan uji coba produk yaitu sebagai berikut:

a. Potensi dan Masalah

Peneliti melakukan studi pendahuluan untuk mengkaji, menyelediki, dan

mengumpulkan informasi. Langkah ini meliputi kegiatan-kegiatan seperti analisis

kebutuhan, kajian pustaka, observasi awal di kelas, identifikasi permasalahan yang

dijumpai dalam pembelajaran dan juga menghimpun data tentang faktor pendukung

dan penghambat dalam pembelajaran. Potensi pada penelitian ini adalah

4 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,
(Bandung : Alfabeta, 2013), Hal. 5
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mengembangkan suatu bahan ajar yaitu LKPD Berbasis Inkuiri pada materi sifat

koligatif larutan sedangkan masalah dalam penelitian ini adalah kelangkaan media

ajar yang sesuai dalam melakukan proses pembelajaran, khususnya pada materi sifat

koligatif larutan.

b. Pengumpulan Data

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukan secara actual dan up to date,

selanjutnya peneliti mengumpulkan berbagai macam informasi tentang

pengembangan media ajar berupa LKPD Berbasis Inkuiri. bahan ajar tersebut dapat

digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat

mengatasi masalah tersebut.

c. Desain Produk

Dalam penelitian R&D ini peneliti membuat produk bahan ajar yaitu LKPD

Berbasis Inkuiri pada materi sifat koligatif larutan. Produk yang dihasilkan berbentuk

perangkat keras (Hardware) yang mana komponen LKPD Berbasis Inkuiri tersebut

adalah judul eksperimen yaitu sifat koligatif larutan, teori singkat mengenai sifat

koligatif larutan, prosedur eksperimen, data pengamatan serta pertanyaan dan

kesimpulan.5 Produk yang dihasilkan melalui penelitian R&D diharapkan dapat

meningkatkan produktivitas pendidikan.

5 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif- Progresif, (Jakarta: Kencana, 2009), hal.
223
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d. Validasi Desain

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai rancangan produk.

LKPD Berbasis Inkuiri yang telah didesain oleh peneliti akan di validasi oleh 3 orang

pakar ahli yang sudah berpengalaman.

e. Revisi Desain

Setelah desain awal LKPD Berbasis Inkuiri divalidasi melalui diskusi dengan

pakar ahli, maka dapat mengetahui kelemahan dari produk yang telah didesain

tersebut. Selanjutnya kelemahan yang terdapat dalam LKPD Berbasis Inkuiri dicoba

untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain.

f. Uji Coba Kelompok Kecil

Setelah divalidasi dan direvisi, LKPD Berbasis Inkuiri langsung dapat diuji

coba pada kelompok kecil. Dalam uji coba kelompok kecil tersebut, peneliti

mengambil sampel 5 orang siswa. Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk

mendapatkan iformasi tentang produk yang telah dirancang guna memperoleh hasil

yang lebih baik dibandingkan sebelumnya atau tidak.

g. Revisi produk

Setelah LKPD Berbasis Inkuiri diuji coba pada kelompok kecil, peniliti akan

mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, selanjutnya peniliti akan

merevisi kembali LKPD Berbasis Inkuiri tersebut.

h. Uji coba kelompok besar

Setelah peniliti melakukan revisi produk berdasarkan saran dan masukan yang

diberikan oleh siswa pada uji kelompok kecil, maka selanjutnya LKPD Berbasis
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Inkuiri yang dihasilkan diterapkan dalam lingkup yang lebih luas. Dalam penelitian

ini meneliti menguji coba LKPD Berbasis Inkuiri yang dihasilkan pada 10 orang

siswa yang terdiri dari satu kelas.

B. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII

SMAN 1 Mesjid Raya dengan jumlah siswa 22 orang. Siswa laki-laki berjumlah 10

orang dan iswa perempuan berjumlah 12 orang.

C. Instrumen Pengumpulan Data

Alat atau instrumen adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk

mempermudah seseorang untuk melaksanakan tugas atau untuk mencapai tujuan

secara lebih efektif dan efesien. Instrumen penelitian dikatakan baik apabila mampu

menilai sesuatu yang dinilai seperti keadaan yang dinilai. Adapun jenis instrumen

yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Lembar Validasi

2. Lembar Angket

D. Teknik Pengmpulan Data

Pada umumnya, setiap alat atau metode pengumpulan data mempunyai

panduan pelaksanaan.6 Pengumpulan data dapat menggunakan sember primer,

sumber sekunder dan sumber tersier. Sumber primer adalah sumber data yang

langsung memberikan data kepada pengumpulan data, sedangkan sumber sekunder

6 Surnadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 39
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merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data,

misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.7 Pengumpulan datayang selanjutnya

menggunakan sumber tersier seperti kamus-kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan:

1. Lembar Validasi LKPD berbasis inkuiri

Validasi atau tingkat ketepatan adalah tingkat kemampuan instrumen penelitian untuk

mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang hendak diungkapkan. Sebelum

LKPD Berbasis Inkuiri digunakan, terlebih dahulu di validasi oleh para pakar atau

tim ahli untuk menguji kelayakan LKPD Berbasis Inkuiri tersebut. Kegiatan validasi

dilakukan dengan memberikan LKPD Berbasis Inkuiri yang ingin divalidasikan dan

lembar validasi kepada validator. Pakar ahli yang bertindak sebagai validator adalah

para dosen di prodi pendidikan Kimia UIN Ar-raniry. Saran dan masukan yang

diperoleh dari validator tersebut digunakan sebagai landasan penyempurnaan atau

revisi produk. Dalam mengungkapkan sesuatu atau yang hendak diukur serta diamati

oleh peneliti, harus sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada dalam kenyataan.8

7 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2013), Hal.139

8 Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrument Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 1992), hal.178
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2. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau

mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden.9 Angket respon siswa

dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap

pembelajaran yang dilakukan menggunakan LKPD berbasis inkuiri pada materi sifat

koligatif larutan. Model angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket

skala likert. Siswa diminta untuk membaca setiap pernyataan dengan seksama lalu

menjawab pertanyaan tersebut dengan pilihan jawaban sangat setuju (SS), setuju (S),

kurang setuju (KS), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke

dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, sedangkan suprayogo

mendefenisikan analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan,

sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki sebuah

nilai sosial akademik dan ilmiah.10

Analisis data merupakan usaha atau proses memilih, memilah, membuang,

menggolongkan data untuk menjawab dua permasalahan pokok: (1) tema apa yang

dapat ditemukan pada data-data ini, dan (2) seberapa jauh data-data ini dapat

menyokong tema tersebut. “definisi lain menyatakan bahwa analisis data adalah

9 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal. 177

10 Ahmad, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 69
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proses penyederhanaan dan penyajian dengan mengelompokkannya dalam suatu

bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.” Analisis data mempunyai dua

tujuan, yakni meringkas dan menggambarkan data.11

Analisis data dalam penelitian dan pengembangan ini adalah pengumpulan

data lewat instrumen kemudian dikerjakan sesuai dengan prosedur penelitian dan

pengembangan. Adapun data yang dianalisis dalam pengembangan LKPD ini adalah

data kualitatif. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini

yaitu dengan menganalisis lembar validasi dan angket.

1. Analisis Lembar Validasi

Lembar validasi yang diberikan peneliti dalam bentuk skala likert. Skala likert yang

digunakan ada empat kategori yaitu sangat baik (SB), baik (B), tidak baik (TB) dan

sangat tidak baik (STB). Keempat kategori tersebut ditunjukkan pada table 3.1

berikut:

Table 3.1 Kategori Nilai Lembar Validasi
Kategori Jawaban SB B TB STB

Pertanyaan (+) 4 3 2 1
Sumber: Sukardi, 2003

Keterangan: SB = Sangat Baik
B = Baik

TB = Tidak Baik
STB = Sangat Tidak Baik

Hasil validasi dari para pakar atau validator terhadap seluruh aspek yang

dinilai, disajikan dalam bentuk table. Data hasil skor pada LKPD dianalisis

menggunakan persamaan berikut:

11 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Reika Aditama, 2012), hal. 331-332
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P(%) =
������ ���� ����� ����������� ����

���� ��������
x 100%

Tahapan selanjutnya adalah menginterpretasikan nilai yang diperoleh dalam bentuk

persentase (%) ke dalam table persentase penilaian validasi dan ditentukan

kategorinya berdasarkan table berikut ini.

Table 3.2 Persentase Penilaian Lembar Validasi
Persentase Kategori

76-100 Sangat Baik
56-75 Baik
40-55 Tidak Baik
0-39 Sangat Tidak Baik

Sumber: Radyan, 2012

2. Analisis Angket

Data respon siswa diperoleh dari angket yang diberikan kepada seluruh siswa

setelah proses penggunaan LKPD selesai. Tujuan dari pengedaran LKPD tersebut

adalah untuk mengetahui bagaimana respon siswa terhadap penggunaan LKPD dalam

proses pembelajaran.

Untuk memperoleh persentase respon siswa terhadap LKPD yang telah

digunakan dalam proses pembelajaran melalui LKPD tersebut dapat menggunakan

rumus persentase yaitu:

P =
�

�
x 100%

Keterangan: P = Angka Persentase

f = Frekuensi Siswa Yang Menjawab

N = Jumlah Siswa Seluruhnya
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Adapun kriteria untuk menghitung respon siswa adalah sebagai berikut:

Table 3.3 Kriteria Menghitung Respon Siswa
Persentase Kategori

81-100 Sangat Baik
66-80 Baik
50-65 Kurang Baik
36-49 Tidak Baik
0-35 Sangat Tidak Baik

Sumber: Suharsimi Arikunto, 2010
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelas XII SMA Negeri 1 Mesjid Rayapada

tanggal 05 Desember 2017 dan 11 Desember 2017. SMA Negeri 1 Mesjid Raya

terletak di jalan Ie Seuum KM 0,5 Krueng Raya kelurahan Meunasah Mon

kecamatan Mesjid Raya kabupaten Aceh Besar. Sekolah di SMA Negeri 1 Mesjid

Raya dipimpin oleh Bapak Nazaruddin, S.Ag

Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di SMA Negeri 1 Mesjid Raya

adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Identitas Sekolah dan Ruang SMA Negeri 1 Mesjid Raya
No Nama Ruang Jumlah
1 Ruang kelas 11
2 Ruang kepala sekolah 1
3 Ruang guru 1
4 Perpustakaan 1
5 Ruang tata usaha 1
6 Laboratoriun 2
7 Mushalla 1
8 Ruang osis 1
9 Ruang BK 1
10 Toilet 3

2. Deskripsi Hasil Penelitian

Pengembangan LKPD pada pembelajaran Sifat Koligatif Larutan ini telah

dilakukan melalui beberapa tahap. Pada bab ini akan dijelaskan secara

keseluruhan hasil penelitian pengembangan LKPD pada materi Sifat Koligatif
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Larutanyang mengikuti tahapan penelitian dan pengembangan atau Research and

Development (R&D). Metode R&D merupakan metode penelitian yang digunakan

untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk.Langkah-

langkah penelitian dan pengembangan meliputi tahap melihat potensi dan

masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba

kelompok kecil, revisi produk, uji coba kelompok besar, revisi produk dan

produksi massal.Adapun dalam penelitian ini langkah-langkah penelitian hanya

dilakukan sampai tahap ke 8 (uji coba kelompok besar). Adapun hasil penelitian

dan pembahasan adalah sebagai berikut:

a. Desain Produk

Pada langkah awal, peneliti mengumpulkan informasi. Pada langkah ini

peneliti mendapat informasi dari guru bidang studi kimia mengenai kesediaan

LKPD kimia berbasis inkuiri terutama materi sifat koligatif larutan. Ternyata di

sekolah belum tersedia LKPD, padahal LKPD sangat membantu siswa dalam

melakukan praktikum. Melalui langkah pengembangan LKPD diperoleh informasi

bahwa masih terbatasnya LKPD yang bisa memfasilitasi siswa dengan kegiatan

yang berpusat pada siswa, yakni guru hanya sebagai fasilitator. Siswa akan lebih

mudah melakukan praktikum, sehingga dalam proses pembelajaran harus ada

aktivitas siswa dengan tujuan siswa lebih mudah memahami teori. Berdasarkan

proses diatas, maka peneliti mengembangkan LKPD berbasis inkuiri dengan

warna dan tampilan yang menarik, bahan yang digunakan dalam kehidupan

sehari-hari, sehingga siswa dapat melakukan praktikum dengan bahan yang ramah

lingkungan dan mudah didapatkan disekitar.
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Berdasarkan hasil informasi, maka peneliti mencoba mendesain LKPD

berbasis inkuiri yang menarik, mudah dipahami dan disusun secara menarik

dengan desain yang sedemikian dan bahan yang digunakan terdapat dalam

kehidupan sehari-hari dengan upaya agar siswa lebih termotivasi dalam belajar,

potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara aktual.

Tahap desain yaitu merancang konsep produk di atas kertas adapun alat yang

digunakan untuk merancang LKPD berbasis inkuiri ini adalah kertas dan pulpen.

Kemudian didesain dengan komputer menggunakan aplikasi Corel Draw X6,

kertas A4 dengan ukuran margin kiri= 4 cm, kanan= 3 cm, atas= 4cm, dan

bawah=3 cm. pembuatan background LKPD menggunakan warna ungu agar

terlihat lebih cerah dan menarik. Media ajar tersebut dapat digunakan sebagai

bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi

masalah tersebut.

b. Hasil Validasi Desain (Kelayakan LKPD)

Tahap ini merupakan proses kegiatan menilai hasil rancangan produk

berupa LKPD, apakah LKPD yang dikembangkan layak atau tidak untuk

digunakan. Validasi produk ini dilakukan dengan menghadirkan 3 dosen ahli yaitu

ahli tampilan, ahli materi dan ahli bahasa. Pakar ahli yang dipilih tersebut yaitu

dosen fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry. Masing-masing pakar ahli

menilai LKPD sesuai dengan keahliannya. Hasil dari validasi LKPD yang telah

dikoreksi oleh pakar ahli adalah sebagai berikut:

a. Validator pertama mengatakan bahwa LKPD yang dikembangkan sudah

layak untuk digunakan akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki
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agar LKPD yang dihasilkan lebih bagus dan menarik. Hasil koreksinya

dapat dilihat pada Tabel 4.2

b. Validator kedua menurut beliau LKPD yang dikembangkan secara

keseluruhannya sudah layak untuk digunakan dengan masukan / saran

sebagaimana pada Tabel 4.2

c. Validator yang ketiga memberikan masukan LKPD terkait dengan

penyusunan bahasa, sebagai masukan terhadap pengembangan LKPD

beliau menyarankan adanya perubahan tanda baca pada teori. Untuk lebih

detail maka masukan para validator dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 Hasil validasi dan masukan pakar ahli pada tahap desain LKPD
Pakar Masukan Dari Pakar Ahli

Ahli desain/tampilan
- Perbaikan gambar cover LKPD
- Gambar diperjelas

Ahli materi - Jangan terlalu banyak pada uraian
materi

Ahli Bahasa
- Penambahan nomor halaman LKPD
- Penambahan tanda baca dan huruf

capital
- Penambahan spasi

Dalam hal ini tugas para pakar selain memberikan masukan/saran terhadap

LKPD yang dikembangkan, mereka juga memberikan penilaian secara kuantitatif

untuk melihat layak atau tidaknya LKPD yang dikembangkan tersebut. Hasil i

yang diperoleh dari ketiga pakar ahli dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini:
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Tabel 4.3 Hasil Penilaian Secara Kualitatif Para Ahli Tampilan Terhadap Struktur
LKPD

No Aspek yang dinilai Skor Keterangan
(1) (2) (3) (4)
1. Kesesuaian cover dengan topik

bahasan
3 Baik

2. Kesesuaian ukuran dan kejelasan
gambar

3 Baik

3. Tampilan gambar dan warna pada
LKPD menarik perhatian peserta didik

3 Baik

4. Kejelasan tulisan dengan bentuk dan
ukuran huruf yang sesuai

4 Sangat Baik

5. Gambar yang digunakan dapat
membantu peserta didik dalam
menemukan konsep

4 Sangat Baik

Jumlah 17
Persentase (%) 85

Berdasarkan hasil masukan dan penilaian LKPD oleh para ahli diperoleh nilai

rata-rata 85%. Hasil tersebut merupakan hasil perhitungan dari penlaian yang

diberikan oleh setiap validator. Apabila hasil pada tabel 4.3 dikonsultasikan pada

skala penilaian yang terdapat pada tabel 3.2 maka hasil tersebut menunjukkan

bahwa penilaian secara kualitatif terhadap struktur LKPD berbasis inkuiri

termasuk dalam kategori sangat baik.

Berdasarkan validasi yang telah dilakukan oleh ahli materi terhadap LKPD

berbasis inkuiri disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Hasil penilaian secara kualitatif Para Ahli Materi Terhadap Aspek
Materi
No Aspek yang dinilai Skor Keterangan
(1) (2) (3) (4)
1. Kesesuaian soal dengan KD dan

indikator pembelajaran yang telah
4 Sangat Baik

Dirumuskan
2. Kesesuaian KD, indikator dan

tujuan pembelajaran
4 Sangat Baik

3. Penyajian konsep materi dala LKPD 4 Sangat Baik
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(1) (2) (3) (4)
mudah dipahami oleh peserta didik

4. Kesesuian isi-isi komponen penting
pengembangan LKPD (judul
LKPD, identitas siswa, KD, tujuan
pembelajaran dan isi LKPD)

4 Sangat Baik

5. Kemudahan memahami kalimat
pada teks/tulisan

4 Sangat Baik

Jumlah 20
Persentase (%) 100

Berdasarkan hasil masukan dan penilaian LKPD oleh para ahli materi

diperoleh nilai rata-rata 100%. Hasil tersebut merupakan hasil perhitungan dari

penlaian yang diberikan oleh setiap validator. Apabila hasil pada tabel 4.4

dikonsultasikan pada skala penilaian yang terdapat pada tabel 3.2 maka hasil

tersebut menunjukkan bahwa penilaian secara kualitatif terhadap struktur LKPD

berbasis inkuiri termasuk dalam kategori sangat baik.

Berdasarkan validasi yang telah dilakukan oleh ahli bahasa terhadap LKPD

berbasis inkuiri disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Hasil Penilaian secara kualitatif Para Ahli Bahasa Terhadap Aspek
kebahasan

No Aspek yang dinilai Skor Keterangan
(1) (2) (3) (4)
1. Bahasa yang digunakan mudah

dipahami dan dimengerti
3 Baik

2. Penggunaan bahasa Indonesia
sesuai dengan EYD

3 Baik

3. Penyusunan kalimat tepat dan
jelas

3 Baik

4. Tidak banyak menggunakan
pengulangan kata

3 Baik

5. Istilah dan kosa kata yang
digunakan tepat

3 Baik

Rata-rata 15
Persentase (%) 75
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Berdasarkan hasil masukan dan penilaian LKPD oleh para ahli diperoleh

nilai rata-rata 75%. Hasil tersebut merupakan hasil perhitungan dari penlaian yang

diberikan oleh setiap validator. Apabila hasil pada tabel 4.5 dikonsultasikan pada

skala penilaian yang terdapat pada tabel 3.2 maka hasil tersebut menunjukkan

bahwa penilaian secara kuantitatif terhadap struktur LKPD berbasis inkuiri

termasuk dalam kategori baik.

Sedangkan untuk skor rata-rata hasil validasi dari para ahli perancangan

LKPD praktikum adalah:

Tabel 4.6 Hasil Validasi Dari Para Ahli Perancangan LKPD Berbasis Inkuiri
No Aspek Penilaian Persentase Kriteria
1. Tampilan 85 Sangat Baik
2. Materi 100 Sangat Baik
3. Bahasa 75 Baik

Rata-rata 86,7 Sangat Baik

Berdasarkan hasil validasi dari 3 orang pakar ahli maka dapat diketahui

bahwa LKPD yang dikembangkan layak untuk digunakan dalam pembelajaran.

Hal ini dapat dilihat skor rata-rata yang diperoleh dari 3 orang pakar ahli yaitu

86,7%, dimana skor yang diberikan validator untuk tampilan 85%, materi 100%

dan bahasa 75%, sehingga LKPD tersebut memiliki kriteria sangat baik dan boleh

untuk digunakan.

3. Revisi

Berdasarkan lembar validasi dari ketiga validator tersebut, maka

didapatkan beberapa koreksi, kritik dan saran.Selanjutnya peneliti melakukan

revisi terhadap LKPD yang dikembangkan sebagai perbaikan untuk menghasilkan

LKPD yang lebih baik dan layak untuk digunakan dalam pembelajaran.
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4. Uji Coba Kelompok Kecil

LKPD yang sudah direvisi kemudian dilakukan uji coba pada kelompok

kecil dan kelompok besar dengan membagikan lembar angket kepada siswa guna

untuk melihat respon siswa terhadap LKPD yang dikembangkan ketika proses

belajar mengajar berlangsung. Sesuai dengan gagasan yang dikemukakan, maka

peneliti mengembangkan rencana penelitian ini berupa prosedur kerja dalam

penelitian pengembangan yang dilaksanakan secara bertahap. Dalam hal ini

peneliti melakukan 2 tahap uji coba yaitu uji coba produk (kelompok kecil) dan

uji coba pemakaian (kelompok besar). Pada tahap uji coba produk peneliti

menguji 5 orang siswa sebagai sampel untuk menilai LKPD yang telah

dikembangkan. 5 orang tersebut berasal dari Kelas XII SMAN 1 Mesjid Raya,

pemilihan sampelnya dilakukan secara random.

5. Uji Coba Pemakaian (kelompok besar)

Setelah uji coba produk selesai dilaksanakan kemudian LKPD tersebut

direvsi dan hasil dari revisi LKPD tersebut diuji cobakan pada kelompok besar.

Uji coba ini dilaksanakan pada hari senin tanggal 11 Desember 2017 jam 10.55

wib sampai selesai. Siswa yang diuji cobakan pada tahap ini adalah siswa kelas

XII sebanyak 10 orang. Untuk melihat tingkat kelayakan LKPD maka dibagikan

angket kepada siswa.

Setelah dilakukan perbaikan LKPD yang divalidasi oleh pakar ahli maka

LKPD tersebut diuji cobakan pada kelompok kecil. Uji coba ini dilaksanakan

pada tanggal 05 Desember 2017 pada pukul 10.15 wib sampai selesai. Uji coba

tahap pertama ini menggunakan sampel sebanyak 5 orang siswa. Untuk melihat
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respon siswa terhadap tingkat kelayakan LKPD maka peneliti membagikan

angket kepadaI siswa. Adapun respon siswa terhadap penggunaan LKPD dalam

pembelajaran LKPD yaitu:

Tabel 4.7 Respon siswa terhadap LKPD yang dikembangkan pada kelompok kecil
No Pernyataan Persentase (%)

Jumlah siswa menjawab
(1) (2) (3)
1 Pembelajaran menggunakan LKPD

sangat menarik
80 20 0 0 0
4 1 0 0 0

2 Gambar-gambar yang disajikan dalam
LKPD

60 40 0 0 0
3 2 0 0 0

3 Jenis font yang dipakai sesuai dan
mudah terbaca

60 40 0 0 0
3 2 0 0 0

4 Kalimat/tata bahasa pada LKPD mudah
dipahami

60 40 0 0 0
3 2 0 0 0

5 Materi dalam LKPD disajikan secara
sistematis

20 80 0 0 0
1 4 0 0 0

6 Teori dalam LKPD dapat diingat
dengan mudah

60 40 0 0 0
3 2 0 0 0

7 Petunjuk dalam LKPD mudah dipahami
dan dilaksanakan

60 40 0 0 0
3 2 0 0 0

8 Motivasi yang anda dapatkan dalam
belajar menggunakan LKPD

60 40 0 0 0
3 2 0 0 0

Persentase 5 57,5%
Persentase 4 42,5%
Persentase 3 0
Persentase 2 0
Persentase 1 0

Keterangan:
Skor 5 = Sangat Baik (SB)
Skor 4 = Baik (B)
Skor 3 = Kurang Baik(KB)
Skor 2 = Tidak Baik (TB)
Skor 1 = Sangat Tidak Baik (STB)

Berdasarkan Tabel 4.6 maka dapat diketahui respon siswa terhadap LKPD

yang dikembangkan.Respon siswa positif terhadap LKPD yang dikembangkan hal

ini dapat dibuktikan dari jawaban dari lembar angket yang diberikan oleh siswa.

Skor nilai yang diberikan siswa terhadap LKPD yaitu 57,5% siswa menjawab
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sangat baik, 42,5% siswa menjawab baik terhadap pembelajaran dengan

menggunakan LKPD pada materi sifat koligatif larutan, sehingga LKPD yang

dikembangkan perlu dilakukan revisi kembali agar LKPDyang dikembangkan

lebih bagus.

Selanjutnya penelitian ini meneliti menguji coba LKPD berbasis Inkuiri

yang dihasilkan pada 10 orang siswa yang terdiri dari satu kelas. Berikut hasil

respon siswa terhadap LKPD yang dikembangkan.

Tabel 4.8 Respon siswa terhadap LKPD yang dikembangkan pada kelompok
besar
No Pernyataan Persentase (%)

Jumlah siswa menjawab
(1) (2) (3)
1 Pembelajaran menggunakan LKPD

sangat menarik
80 20 0 0 0
8 2 0 0 0

2 Gambar-gambar yang disajikan dalam
LKPD

80 20 0 0 0
8 2 0 0 0

3 Jenis font yang dipakai sesuai dan
mudah terbaca

80 20 0 0 0
8 2 0 0 0

4 Kalimat/tata bahasa pada LKS mudah
dipahami

60 40 0 0 0
6 4 0 0 0

5 Materi dalam LKPD disajikan secara
sistematis

80 20 0 0 0
8 2 0 0 0

6 Teori dalam LKPD dapat diingat
dengan mudah

80 20 0 0 0
8 2 0 0 0

7 Petunjuk dalam LKPD mudah dipahami
dan dilaksanakan

80 20 0 0 0
8 2 0 0 0

8 Motivasi yang anda dapatkan dalam
belajar menggunakan LKPD

70 30 0 0 0
7 3 0 0 0

Persentase 5 76,25%
Persentase 4 23,75%
Persentase 3 0
Persentase 2 0
Persentase 1 0
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Berdasarkan Tabel 4.4 maka dapat diketahui bahwa respon siswa terhadap

LKPD yang telah dikembangkan sangat positif dengan skor rata-rata yang

diperoleh sebesar 76,25% sangat baik dan 23,75% siswa menjawab baik.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Sebelum mendapatkan kesimpulan terhadap LKPD yang dikembangkan

pada materi Sifat Koligatif Larutan di SMAN 1 Mesjid Raya maka perlu adanya

suatu kajian dan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil penelitian dari setiap

tahap yang diberikan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis memaparkan

pembahasan dari hasil penelitian pengembangan LKPD dalam tahap menguji

kelayakan LKPD dengan lembar validasi para pakar dan respon siswa.

1. Hasil Validasi Pakar Ahli

Hasil validasi para pakar mengenai pengembangan LKPD pada materi

Sifat Koligatif Larutan yang dilakukan oleh 3 orang dosen ahli, yaitu ahli

tampilan, materi dan bahasa.

Persentase hasil validasi LKPD yang diperoleh dari 3 orang pakar ahli

yaitu 86,7% sehingga LKPD ini dapat dikatakan valid dan layak untuk digunakan.

Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh dari lembar komentar/saran baik dari

validator maupun dari siswa secara umum LKPD yang dikembangkan sudah baik

dan memiliki desain yang menarik namun masih perlu dilakukan revisi pada

beberapa bagian yang dianggap perlu dilakukan revisi atau perbaikan. Adapun

hasil revsi LKPD pada materi Sifat Koligatif Larutan tersebut dapat dilihat pada

gambar 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 dan 4.5.
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Berdasarkan penelitian yang relevan oleh Nurfidianty Annafi, dengan

judul Skripsi Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik Berbasis Inkuiri

Terbimbing pada Materi Termokimia Kelas XI SMA/MA menyatakan bahwa (1)

Hasil setiap tahapan pengembangan produk melalui prosedur penelitian dan

pengembangan (R&D) Borg and Gall adalah tersusunnya LKPD berbasis inkuiri

terbimbing pada materi Termokimia yang telah direvisi berdasarkan saran dan

masukan dari validator serta telah diujicobakan kepada guru dan peserta didik

pada tahap uji coba lapangan awal, uji coba lapangan utama, dan uji coba

lapangan operasional. (2) LKPD berbasis inkuiri terbimbing pada materi

termokimia yang telah dikembangkan layak digunakan untuk pembelajaran

berdasarkan penilaian dari ahli materi, ahli media, ahli bahasa,dan ahli

pembelajaran dengan rata-rata perolehan nilai VAiken lebih dari 0,80, penilaian

dari guru dengan persentase skor 87,04%, dan penilaian dari peserta didik dengan

persentase skor 84,07% yang menunjukkan katagori “Sangat Baik”, (3) LKPD

berbasis inkuiri terbimbing pada materi termokimia efektif meningkatkan hasil

belajar peserta didik. Rata-rata nilai hasil belajar peserta didik yang belajar

menggunakan LKPD berbasis inkuiri terbimbing pada materi termokimia yang

dikembangkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nilai hasil belajar peserta didik

yang tidak belajar menggunakan LKPD berbasis inkuiri terbimbing.1

1 Nurfidianty Annafi, Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik Berbasis Inkuiri
Terbimbing pada Materi Termokimia Kelas XI SMA/Ma. (Surakarta: FKIP UNS). ISSN: 2252-
7893, Vol 4, No. 3, 2015 (hal 21-28)
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Sebelum Revisi Sesudah Revisi

Gambar 4.1 Desain awal cover LKPD dan Desain produk cover LKPD hasil
revisi

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat dilihat perbedaan antara desain awal

LKPD dengan desain produk LKPD setelah dilakukan revisi. Desain awal LKPD

pada cover yaitu gambarnya terlalu spesifik yaitu gambar es putar sehingga

dilakukan perubahan dengan mengganti dengan gambar LKPD yang lebih umum.

yaitu gambar siawa-siswa sedang melakukan praktikum sebagai latar dari cover

dan juga menambahkan gambar-gambar tambahan yaitu gambar es putar, larutan,

garam dan es batu. Perbaikan tersebut bertujuan untuk menarik perhatian siswa

sehingga produk yang dihasilkan terlihat layak seperti LKPD.
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Sebelum Revisi Sesudah Revisi

Gambar 4.2 Desain awal LKPD halaman 4 Desain produk LKPD hasil revisi
halaman 4

Bedasarkan Gambar 4.2 dapat dilihat perbedaan antara LKPD desain awal

dengan LKPD setelah revisi. Desain awal LKPD terdapat kesalahan penulisan

tanda baca yaitu titik diganti dengan koma dan juga pada desain awal tidak adanya

halaman LKPD. Oleh karena itu dilakukan perbaikan dengan menambahkan

nomor halaman pada bagian halaman.

Sebelum Revisi Sesudah Revisi

Gambar 4.3 Desain awal LKPD halaman 7 Desain produk LKPD hasil revisi
halaman 7
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Bedasarkan Gambar 4.3 dapat dilihat perbedaan antara LKPD desain awal

dengan LKPD setelah revisi. Desain awal LKPD terdapat halaman yang dianggap

tidak penting kemudian pada hasil revisi halamn tersebut dihilangkan.

Sebelum Revisi Sesudah Revisi

Gambar 4.4 Desain awal LKPD halaman 8; Desain produk LKPD hasil revisi
halaman 8

Gambar 4.4 mengenai dasar teori dari sifat koligatif larutan.LKPD desain

awal mengalami sedikit perubahan yaitu pengurangan teori.Teori ini sedikit

dikurangi karna dianggap kurang perlu dan juga dapat mengurangi kejenuhan

siswa dalam membaca LKPD yang dikembangkan. Sehingga LKPD yang

dihasilkan lebih jelas dan mudah dipahami oleh siswa..
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Sebelum Revisi Sesudah Revisi

Gambar 4.5 Desain awal LKPD halaman 11 Desain produk LKPD hasil revisi
halaman 11

Bedasarkan Gambar 4.5 dapat dilihat perbedaan antara LKPD desain awal

dengan LKPD setelah revisi. Desain awal LKPD terdapat kesalahan yaitu dua kata

yang tidak ada spasi, kemudian pada hasil revisi diperbaiki dengan menambahkan

spasi di antara dua kata tersebut.

2. Revisi Desain

LKPD yang sudah divalidasi oleh pakar ahli kemudian dilakukan revisi

kembali.Dalam hal ini LKPD yang dikembangkan sudah layak untuk digunakan

namun masih ada bagian yang perlu untuk dilakukan perbaikan.Untuk mengetahui

saran yang diberikan oleh pakar ahli maka dapat dilihat dikolom komentar pakar

ahli yang terdapat pada lembar validasi. Penulis melakukan perbaikan seperti,

memperbaiki cover, menambahkan tanda baca, mengurangi materi dan

menambahkan nomor halaman pada LKPD.
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3. Respon siswa

Respon yang ditunjukkan siswa terhadap pembelajaran dengan

menggunakan LKPD pada materi sifat koligatif larutan dapat menunjukkan

kriteria positif. Hal ini dapat penulis ketahui berdasarkan hasil jawaban dari

angket yang dibagikan kepada siswa kelas XII SMAN 1 Mesjid Raya, siswa

sangat tertarik belajar menggunakan LKPD. Peneliti melihat respon siswa dalam

dua tahap diantaranya sebagai berikut:

a. Uji Coba Produk (kelompok kecil)

Berdasarkan data dari Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa hasil uji coba

produk pada kelompok kecil yaitu 5 orang siswa. Data respon siswa di atas

menunjukkan bahwa LKPD pada materi sifat koligatif larutan yang telah

dikembangkan mendapatkan respon yang positif dengan skor hasil rata-rata data

57,5% siswa menjawab sangat baik dan 42,5% siswa menjawab baik. Dari hasil

respon 5 orang siswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat

menunjukkan bahwa LKPD pada materi sifat koligatif larutan ini masih

memerlukan revisi atau perbaikan.

b. Uji Coba Pemakaian (kelompok besar)

Berdasarkan data pada Tabel 4.7 yang telah terkumpul dari hasil uji coba

pemakaian maka menunjukkan bahwa LKPD yang dikembangkan oleh peneliti

mendapatkan respon positif dari siswa dengan skor rata-rata yang diperoleh

sebesar 76,25% siswa yang menjawab sangat baik dan 23,75% siswa yang

menjawab baik, sehingga LKPD pada sifat koligatif larutan dinyatakan sangat

layak untuk digunakan.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengembangan LKPD

berbasis inkuiri pada materi sifat koligatif larutan di SMAN 1 Mesjid Raya dapat

disimpulkan bahwa hasil validasi dari 3 orang pakar ahli yaitu ahli tampilan, ahli

materi dan ahli bahasa maka didapatkan persentase rata-rata penilaian validator

sebesar 86,7%, Pembelajaran dengan menggunakan LKPD berbasis inkuiri pada

materi sifat koligatif larutan menunjukkan respon yang positif dari siswa.

Persentase respon siswa yang diperoleh adalah 76,25% sangat baik dan 23,75%

siswa baik terhadap LKPD berbasis inkuiri yang telah dikembangkan. dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa LKPD berbasis inkuiri yang dikembangkan

dapat digunakan sebagai bahan ajar di SMAN Mesjid Raya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, dalam upaya

meningkatkan mutu pendidikan maka perlu dikemukakan beberapa saran yaitu

sebagai berikut:

1. Mengingat pengembangan LKPD dapat meningkatkan minat belajar siswa,

motivasi belajar serta hasil belajar siswa pada bidang studi Kimia

khususnya materi sifat koligatif larutan, maka disarankan kepada guru

bidang studi Kimia agar dapat mengembangkan LKPD pada pokok

pembahasan lainnya, karena dengan pembelajaran menggunakan LKPD
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siswa dapat lebih aktif dalam proses belajar mengajar dan terbukti efektif

dalam peningkatan hasil belajar siswa.

2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian

lebih lanjut terhadap pengembangan LKPD dengan menggunakan model

pembelajaran.
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LAMPIRAN 4

SILABUS

Nama Sekolah : SMAN 1 Mesjid Raya

Mata Pelajaran : KIMIA

Kelas/Semester : XII/1

Alokasi waktu : 4 jam pelajaran/minggu.

Kompetensi Dasar
Materi

Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran

3.1 Menganalisis

fenomena sifat

koligatif larutan

(penurunan

tekanan uap jenuh,

kenaikan titik

didih, penurunan

titik beku, dan

tekanan osmosis)

Sifat Koligatif

Larutan

Diagram P-T

Penurunan

tekanan uap jenuh

Kenaikan titik

didih

Penurunan titik

beku

Osmosis dan

tekanan osmosis

Sifat koligatif

 Mengamati video atau gambar

penggunaan garam untuk

mencairkan salju.

 Menyimak penjelasan tentang

sifat koligatif larutan dengan

menggunakan diagram P-T

 Menganalisis dan menyimpulan

penyebab sifat koligatif larutan

 Menganalisis perbedaaan sifat

koligatif larutan nonelektrolit

dan sifat koligatif larutan

elektrolit.

3.2 Membedakan sifat

koligatif larutan

elektrolit dan
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Kompetensi Dasar
Materi

Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran

larutan

nonelektrolit

larutan elektrolit

dan larutan

nonelektrolit

 Merancang dan melakukan

percobaan sifat koligatif larutan,

misalnya penurunan titik beku

larutan nonelektrolit dan larutan

elektrolit serta melaporkan hasil

percobaan.

 Menentukan derajat pengionan

() zat elektrolit berdasarkan

data percobaan.

 Menyelesaikan perhitungan

kimia terkait sifat koligatif

larutan elektrolit dan

nonelektrolit.

 Memaparkan terapan sifat

koligatif dalam kehidupan

sehari-hari misalnya membuat

es krim, memasak, dan

mencegah pembekuan air

radiator.

4.1 Menyajikan

kegunaan prinsip

sifat koligatif

larutan dalam

kehidupan sehari-

hari

4.2 Melakukan

percobaan untuk

menentukan

derajat pengionan
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Sifat Koligatif Larutan

Penurunan Titik Beku

Larutan

Di alam bebas hampir tidak

ditemukan zat cair murni 100%. Hampir

semua cairan yang ada di bumi

berbentuk larutan atau campuran.

Larutan merupakan campuran yang

homogen, yaitu suatu campuran serba

sama, antara zat terlarut (solute) dan

zat pelarut (solvent), sehingga tidak

dapat dibedakan satu sama lain

Ada banyak hal yang

menyebabkan larutan mempunyai sifat

yang berbeda dengan pelarutnya. Salah

satu sifat terpenting dari larutan

adalah sifat koligatif larutan.

Sifat koligatif larutan adalah

sifat larutan yang tidak bergantung

pada jenis zat terlarut, tetapi

bergantung pada konsentrasinya.

Sifat Koligatif Larutan meliputi

penurunan tekanan uap

pelarut, penurunan titik beku

larutan, kenaikan titik didih larutan,

dan tekanan osmosis larutan

Kelompok

1.

2.

3.

4

5.
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Siapa yang suka es putar?

TUJUAN PEMBELAJARAN:

Siswa dapat mengetahui pengaruh penambahan zat terlarut terhadap penurunan

titik beku suatu larutan melalui percobaan

KOMPETENSI DASAR:

3. 1 Menganalisis fenomena sifat koligatif larutan (penurunan tekanan uap jenuh,

kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis)

INDIKATOR:

Menunjukkan rasa ingin tahu, proaktif dalam mempelajari masalah

perkembangan penurunan titik beku

Es yang sering dijual di depan

sekolah-sekolah ini memiliki rasa yang

khas dan enak. cara pembuatan es ini

juga cukup unik yaitu dengan cara

diputar-putar tidak seperti pembuatan

es pada umumnya.

Tahukah Anda, ternyata es putar

merupakan es khas Indonesia. Meskipun

sederhana, es putar adalah salah satu

kekayaan kuliner dari negeri kita.
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Bagaimana es putar dibuat?

Pada gerobak es putar terdapat kotak pendingin yang berisi es

batu dan garam. Kaleng tempat es putar tersebut ditempatkan tepat

di atas es batu dan garam. Proses tersebut mengakibatkan adonan es

putar membeku dengan titik beku beberapa derajat di bawah titik

beku air murni. Hal ini terjadi karena proses perpindahan kalor dari

adonan es putar ke dalam campuran es batu, air, dan garam.

Temperatur normal campuran es dan air adalah 00C. Akan

tetapi, itu tidak cukup dingin untuk membekukan es putar. Temperatur

yang diperlukan untuk membekukan es putar adalah -30C atau lebih

rendah.

Sebenarnya, banyak bahan kimia lain

yang dapat digunakan. Tetapi garam relatif

murah dan berfungsi untuk menurunkan

titik beku larutan. Ketika es dicampur

dengan garam, es akan mencair dan

terlarut membentuk air garam, serta

menurunkan temperaturnya. Proses ini

memerlukan panas dari luar. Campuran

tersebut mendapatkan panas dari adonan

es putar. Maka, hasilnya adalah es putar

padat dan lezat seperti yang diinginkan.

Ternyata tukang es putar juga jago kimia

ya.
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Mari mencari
Setelah membaca wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut dengan cermat!

Dari wacana di atas, apa

saja hal yang menarik yang

dapat kamu amati?

Dari hasil pengamatanmu,
bagaimana hubungan
penurunan titik beku
larutan dengan
penambahan garam?
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Apa fungsi garam pada

proses pembekuan es?

Apa yang akan terjadi

apabila tidak ditambahkan

garam pada es batu,

apakah es putar akan

terbentuk?
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Tugas kelompok

Untuk menguatkan pemahaman kalian, buatlah sebuah perbandingan penurunan

titik beku dengan menggunakan garam dan tidak, lihat perbedaannya!

PETUNJUK

1. Duduklah bersama teman kelompok yang

telah dibagikan

2. Baca dan pelajari konsep dibawah ini dengan

teliti dan cermat

3. Baca prosedur kerja sebelum melakukan

praktikum

4. Isi lembar pengamatan yang terdapat pada

LKPD dan kerjakan soal latihannya

5. Jika ada informasi yang kurang jelas,

tanyakan kepada guru yang bersangkutan
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DASAR TEORI

Penurunan Titik Beku

Titik beku adalah suhu pada saat zat cair mulai

membeku. Air murni memiliki titik beku 0 derajat

celcius. Proses pembekuan adalah merapatnya partikel-

partikel zat cair sehingga akan menjadi gaya tarik

menarik antar molekul zat cair yang sangat kuat dan

akhirnya terbentuklah zat padat. Adanya zat terlarut

yang mengakibatkan proses pergerakan molekul-molekul

pelarut terhalang sehingga diperlukan suhu yang lebih

rendah untuk dapat mendekatkan jarak antar molekul

agar terjadi proses pembekuan. Dengan demikian,

adanya zat terlarut pada suatu zat cair mengakibatkan

penurunan titik beku zat cair tersebut.
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No Nama Alat Gambar Jumlah

1 Gelas Kimia 100 ml 2 Buah

2 Tabung Reaksi 2 Buah

3 Termometer 2 Buah

4 Stopwatch 1 Buah

Alat
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No Nama Bahan Gambar Jumlah

1 Aquades 200 ml

2 Garam Dapur (Nacl) 5 gram

3 Es Batu Secukupnya

Melakukan percobaan

Bahan

Percobaan pertama

1. Masukkan es dan garam dapur ke dalam gelas

kimia hingga penuh

2. Masukkan aquades 10 ml ke dalam tabung reaksi

3. Masukkan aquades tersebut ke dalam gelas kimia

yang berisi es dan garam

4. Masukkan termometer untuk melihat perubahan

suhu yang terjadi

5. Mencatat waktu perubahan suhu
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Perlakuan Suhu Waktu (Menit)

Percobaan pertama :

Aquades 10 ml didinginkan

Percobaan kedua 2 :

Aquades 10 ml ditambah 5 gram

garam didinginkan

Percobaan kedua

1. Masukkan es dan garam dapur ke dalam gelas

kimia 100 ml hingga penuh (untuk pembeku)

2. Masukkan aquades 10 ml ke dalam tabung

reaksi lalu tambahkan garam 5 gram yang berisi

es dan garam

3. Masukkan larutan garam tersebut ke dalam

gelas kimia

4. Masukkan termometer untuk melihat perubahan

suhu yang terjadi

5. Mencatat waktu perubahan suhu

Kira-kira bagaimana ya

jika garam ditambahkah

Tuliskan data yang kalian dapat dari percobaan pada tabel berikut!
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Mari berfikir kritis!……………

1. Mengapa terjadi perubahan suhu pada

larutan garam dalam percobaan?

3. Berapakah penurunan titik beku larutan

garam yang dihasilkan pada percobaan?

2. Adakah perbedaan titik beku antara

air dan larutan garam?
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Kesimpulan
Dari percobaan, apa yang dapat disimpulkan mengenai penurunan titik

beku
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LAMPIRAN 5

LEMBAR VALIDASI AHLI TERHADAP LKPD

Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Inkuiri pada Materi
Sifat Koligatif Larutan di SMAN 1 Mesjid Raya

Petunjuk:

Bacalah dengan seksama pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam

instrument ini. Selanjutnya pilihlah salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai

dengan memberi tanda checklist (√) pada kolom yang tersedia. 

Skor 4 = Sangat Baik (SB)
Skor 3 = Baik (B)
Skor 2 =Tidak Baik (TB)
Skor 1 = Sangat Tidak Baik (STB)

Aspek
Penilaian

Kriteria Penilaian Skor Validasi Catatan
Validator

1 2 3 4

Tampilan 1. Kesesuaian cover
dengan topik bahasan

2. Kesesuaian ukuran dan
kejelasan gambar

3. Tampilan gambar dan
warna pada LKPD
menarik perhatian
peserta didik

4. Kejelasan tulisan
dengan bentuk dan
ukuran huruf yang
sesuai

5. Gambar yang
digunakan dapat
membantu peserta
didik dalam
menemukan konsep
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LEMBAR VALIDASI AHLI

Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Inkuiri pada Materi
Sifat Koligatif Larutan di SMAN 1 Mesjid Raya

Petunjuk:

Bacalah dengan seksama pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam

instrument ini. Selanjutnya pilihlah salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai

dengan memberi tanda checklist (√) pada kolom yang tersedia. 

Skor 4 = Sangat Baik (SB)
Skor 3 = Baik (B)
Skor 2 =Tidak Baik (TB)
Skor 1 = Sangat Tidak Baik (STB)

Aspek

Penilaian

Kriteria Penilaian Skor Validasi Catatan

Validator1 2 3 4

Bahasa 1. Bahasa yang digunakan

mudah dipahami dan

dimengerti

2. Penggunaan bahasa

Indonesia sesuai

dengan EYD

3. Penyusunan kalimat

tepat dan jelas

4. Tidak banyak

menggunakan

pengulangan kata

5. Istilah dan kosa kata

yang digunakan tepat
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LEMBAR VALIDASI AHLI

Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Inkuiri pada Materi
Sifat Koligatif Larutan di SMAN 1 Mesjid Raya

Petunjuk:

Bacalah dengan seksama pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam

instrument ini. Selanjutnya pilihlah salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai

dengan memberi tanda checklist (√) pada kolom yang tersedia. 

Skor 4 = Sangat Baik (SB)

Skor 3 = Baik (B)
Skor 2 =Tidak Baik (TB)
Skor 1 = Sangat Tidak Baik (STB)

Aspek

Penilaian

Kriteria Penilaian Skor Validasi Catatan

Validator
1 2 3 4

Materi 1. Kesesuaian soal dengan KD

dan indikator pembelajaran

yang telah dirumuskan

2. Kesesuaian KD, indikator

dan tujuan pembelajaran

3. Penyajian konsep materi

dalam LKPD mudah

dipahami oleh peserta didik

4. Kesesuian isi-isi komponen

penting pengembangan

LKPD (judul LKPD,

identitas siswa, KD, tujuan

pembelajaran dan isi

LKPD)

5. Kemudahan memahami

kalimat pada teks/tulisan
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LEMBAR VALIDASI AHLI
ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PENGEMBANGAN LEMBAR

KERJA PESERTA DIDIK BERBASIS INKUIRI PADA MATERI
SIFAT KOLIGATIF LARUTAN DI SMA

NEGERI 1 MESJID RAYA

Nama Sekolah :

Mata Pelajaran :

Pokok Bahasan :

Nama Siswa :

Kelas/Semester :

Hari/Tanggal :

PETUNJUK:

1. Berilah tanda chek list pada kolom yang sesuai dengan pendapat

anda tanpa dipengaruhi oleh siapapun

2. Jawablah hanya satu pilihan dalam setiap soal

3. Jawablah pertanyaan dengan sebenarnya, karena tidak berpengaruh

dengan nilai mata pelajaran kimia anda.

KETERANGAN:

SB :Sangat Baik
B :Baik
KB :Kurang Baik
TB :Tidak Baik
STB : Sangat Tidak Baik
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No Pernyataan Persentase Respon Siswa

SB B KB TB STB

1. Pembelajaran menggunakan LKPD

sangat menarik

2. Gambar-gambar yang disajikan dalam

LKPD

3. Jenis font yang dipakai sesuai dan mudah

terbaca

4. Kalimat/tata bahasa pada LKPD mudah

dipahami

5. Materi dalam LKPD disajikan secara

sistematis

6. Teori dalam LKPD dapat diingat dengan

mudah

7. Petunjuk dalam LKPD mudah dipahami

dan dilaksanakan

8. Motivasi yang anda dapatkan dalam

belajar menggunakan LKPD
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LAMPIRAN 7

Gambar 1. Uji coba kelompok kecil

Gambar 2. Guru membagikan LKPD dan angket untuk uji coba kelompok besar

Gambar 3. Siswa membaca LKPD yang sudah dibagikan
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