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Abstrak: Telah dilakukan penelitian tentang pengembangan Lembar Kerja Mahasiswa
(LKM) yang multikonsep untuk perkuliahan konsep Kimia Unsur pada mahasiswa program
studi pendidikan kimia FKIP Unsyiah. Penelitian ini bertujuan merancang LKM yang sesuai
untuk materi kimia unsur, mengetahui pemahaman konsep, dan tanggapan mahasiwa terhadap
penggunaan LKM multikonsep. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen.
Subjek penelitian adalah mahasiswa semester 4 yang mengikuti perkuliahan kimia anorganik
2, satu kelas sebagai kelas kontrol dan kelas berikutnya sebagai kelas eksperimen. Sebelum
dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu dilakukan penyiapan LKM multikonsep sesuai
dengan materi, kemudian dilakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan SAP yang telah
disusun. Pengumpulan data dilakukan melalui tes dan angket, yang semua instrumen
termasuk LKM telah divalidasi isi oleh pakar. Diawal perkuliahan diberikan pretes, kemudian
diakhir pertemuan kedua diberikan angket dan postes. Hasil penelitian menunjukkan terjadi
peningkatan pemahaman konsep mahasiswa pada kelas eksperimen dengan kelas kontrol
secara signifikan diketahui dengan uji t nilai postes, dan nilai N gain kedua kelas. Nilai N
gain kedua kelas juga menunjukkan perbedaan, kelas kontrol nilai N gain mahasiswa terletak
pada kategori sedang, sedangkan pada kelas eksperimen terletak pada kategori tinggi kecuali
pada materi magnesium. Persentase mahasiswa yang memberi tanggapan positif terhadap
penggunaan LKM mencapai rata-rata 95%, dan mahasiswa yang memberikan tanggapan ratarata sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran kimia unsur (Fe, dan Au) dengan
menggunakan LKM multikonsep dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dan dapat
memberikan respon positif.
Kata Kunci: Lembar Kerja Mahasiswa (LKM), Multikonsep, Kimia Unsur.

PENDAHULUAN
Konsep kimia yang abstrak menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pendidik
dalam upaya mengaktifkan siswa pada proses pembelajaran. Pendidik berupaya
membuat kimia yang abstrak menjadi nyata menyiapkan perangkat pembelajaran
yang dibutuhkan dalam pembelajaran aktif, memilih serta menyediakan bahan ajar
yang diperlukan dalam proses pembelajaran serta upaya pendidik untuk menjadikan
kimia menjadi relevan dan lebih menyeluruh.
Holbrook (2005) mengatakan bahwa pembelajaran kimia yang terjadi selama ini
tidak populer dan belum relevan di mata siswa, pendidik tidak memperkenalkan
tatanan yang lebih tinggi dari keterampilan kognitif siswa, terjadi perbedaan yang
signifikan antara keinginan belajar siswa dengan pendidik yang mengajar. Faktor
umum yang menyebabkan semua hal ini terjadi karena kurangnya relevansi dalam
melakukan pembelajaran kimia. Pemahaman dan apresiasi dari sifat ilmu cenderung
tidak relevan, seperti tidak relevan dengan lingkungan, perkembangan dunia usaha
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dan perkembangan dalam masyarakat. Sebaliknya para pendidik cenderung
mengarahkan pemahaman konsep hanya konsep internal dalam subjek itu sendiri
tidak menggabungkan dengan konsep-konsep lain yang berkaitan atau multikonsep.
Berdasarkan kurikulum 2013 yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa tujuan dari
proses pembelajaran adalah mendorong peserta didik untuk dapat mengkaitkan konten
teori dengan lingkungan sekitar. Selain itu proses pembelajaran juga mendorong
peserta didik agar mampu melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan
mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima
materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan
penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan
budaya. Akhir dari proses pembelajaran diharapkan peserta didik memiliki
keterampilan dan pengetahuan yang jauh lebih baik, lebih kreatif, inovatif dan
produktif dan sukses dalam menghadapi berbagai persoalan di zamannya,
(Kemendikbud, 2013). Salah satu cara untuk dapat melakukan pembelajaran
multikonsep ialah dengan penggunaan bahan ajar. Komponen bahan ajar yang bisa
digunakan salah satunya adalah lembar kerja mahasiswa (LKM).
Penggunaan LKM dapat mengubah pola pembelajaran dari pola pengajaran
berpusat pada pendidik (teacher centered) menjadi pola pengajaran berpusat pada
siswa atau mahasiswa (student centered). Akan tetapi permasalahan yang ada pada
saat ini yaitu, banyak sekali model LKM yang digunakan hanya terfokus pada konsep
yang instrinsik, belum memberikan penggabungan dari konsep-konsep lain yang
berkaitan atau multikonsep. Oleh karena itu perlu dikembangkan model LKM yang
multikonsep, seperti keterkaitan konsep tersebut dengan lingkungan, dunia usaha, dan
sosial kemasyarakatan atau lebih kontekstual. LKM seperti ini akan dapat
meningkatkan keterampilan berpikir mahasiswa menjadi lebih multikonsep.
Penelitian tentang pengembangan bahan ajar atau LKM multikonsep telah
dilakukan oleh (Holbrook dan Rannikmae, 2001). Penelitian yang dilakukan oleh
Holbrook dan Rannikmae dapat meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik
menjadi lebih menyeluruh dan lebih kontekstual. Penelitian untuk membuat bahan
ajar seperti LKM multikonsep masih sangat jarang dilakukan terutama di provinsi
Aceh. Berdasarkan studi kasus yang dilakukan tentang pembelajaran kimia anorganik
dengan melakukan wawancara dan melihat buku catatan mahasiswa, semua catatan
hanya berisi satu konsep saja dari materi yang diajarkan belum mengaitkan dengan
konsep lain. Seharusnya pembelajaran kimia anorganik harus diajarkan dengan
multikonsep karena kimia anorganik sangat berkaitan dengan teori lain.
Materi kimia anorganik yang memiliki konsep yang sangat menyeluruh
(multikonsep) salah satunya adalah materi kimia unsur. Proses pembelajaran kimia
unsur yang terjadi selama ini hanya mengajarkan pada konten dasarnya saja.
Mahasiswa juga harus sangat memahami konsep tentang kimia unsur karena unsur
merupakan hal yang sangat fundamental dan penting dalam materi kimia. Unsur yang
dipelajari diantaranya adalah unsur besi dan emas. Kedua unsur ini merupakan unsur
yang banyak ditemukan di Aceh dan sering digunakan masyarakat. Proses
pembelajaran unsur besi dan emas selama ini hanya terfokus pada sifat kimia dan sifat
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fisik, struktur dan konfigurasinya saja belum secara multikonsep. Pemilihan unsur ini
diharapkan mahasiswa lebih memahami kebiasaan masyarakat, dan dapat
memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya dan keuntungan
penggunaan unsur ini bagi kesehatan, dan ekonomi masyarakat serta lebih memahami
materi tentang unsur-unsur tersebut menjadi multikonsep.
Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti telah mengembangkan bahan ajar
(LKM) yang multikonsep. LKM ini akan menyajikan hubungan materi kimia unsur
yaitu unsur besi dan emas dengan beberapa konsep lain sehingga dapat meningkatkan
pemahaman mahasiswa. Pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar (LKM)
secara signifikan dapat meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa calon pendidik
kimia pada materi kimia unsur khusunya unsur besi, dan emas.
METODE PENELITIAN
Populasi dan Desain Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan kimia di Universitas
Syiah Kuala, Banda Aceh, yang mengikuti perkuliahan kimia anorganik tahun 20122013 semester 4. Subjek penelitian ini terdiri dari dua kelas yaitu kelas kontrol dan
kelas eksperimen. Penentuan kelas ini ditentukan dengan cara mencari nilai t-test dari
nilai kimia anorganik 1 dan melihat IPK dengan perbedaan tidak signifikan antar
mahasiswa.
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuasi eksperimen dengan control
group pretest posttest design. Penelitian dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran
kimia anorganik pada materi kimia unsur di program studi pendidikan kimia FKIP
Unsyiah. Penelitian ini melibatkan kelompok eksperimen yang mendapat
pembelajaran menggunakan LKM yang multikonsep yang disertai dengan peta
konsep, sedangkan kelompok kontrol yang mendapatkan teori dari LKM. Pelaksanaan
penelitian ini didahului dengan pelaksanaan pretes pada kedua kelompok. Pretes
bertujuan untuk melihat ekivalensi kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen.
Pengukuran atau observasi dilakukan pada waktu yang sama untuk masing-masing
kelompok pada saat perkuliahan berlangsung. Setelah perlakuan tersebut, masingmasing kelompok diberikan postes untuk mengukur tingkat pemahaman konsep.
Pemilihan Jenis Bahan Ajar
Bahan ajar yang dipilih untuk dikembangkan dalam penelitian ini adalah Lembar
Kerja Mahasiswa (LKM) multikonsep. Pemilihan LKM ini karena didasarkan pada
kelebihan yang dimilikinya. Jika dibandingkan dengan bahan ajar lain, LKM ini
memiliki kelebihan karena materi yang diberikan lebih terarah dan sesuai dengan
lingkungan, sehingga mahasiswa lebih mudah dan tertarik untuk mempelajari materi
yang diberikan. Selain itu di dalam LKM juga terdapat petunjuk, materi yang
disampaikan dengan bahasa yang sederhana serta tidak terlalu luas dan soal-soal
untuk menguji kemampuan mahasiswa
Instrumen Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menyusun dan mempersiapkan instrumen tes dan
non-tes. Instrumen tes merupakan tes sumatif yang berupa soal untuk pretes dan
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postes, sedangkan instrumen non-tes berupa angket tanggapan siswa terhadap
penggunaan LKM multikonsep.
Teknik Pengumpulan Data
Data penelitian dikumpulkan melalui tes dan kuesioner. Tes yang digunakan
berupa tes awal dan tes akhir dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan
pemahaman konsep mahasiswa. Masing-masing tes terdiri atas 45 butir soal
berbentuk pilihan ganda dan diberikan kepada seluruh sampel penelitian, yang terbagi
ke dalam kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kuesioner yang digunakan berupa
angket dan diberikan kepada mahasiswa yang masing-masing terdiri atas 9
pernyataan. Penilaian angket ini bertujuan untuk mengetahui mahasiswa terhadap
penggunaan LKM.
Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Untuk instrumen yang akan
digunakan dalam penelitian, dilakukan uji tingkat kesukaran, daya pembeda soal,
validitas tes menggunakan rumus Pearson product moment, dan reliabilitas tes
menggunakan rumus Spearman-Brown. Selanjutnya, untuk mengetahui peningkatan
pemahaman konsep dan hasil belajar kognitif siswa dilakukan perhitungan N-gain
dari hasil tes awal dan tes akhir siswa. Untuk uji hipotesis dilakukan beberapa
pengujian, diantaranya uji normalitas menggunakan uji Chi Kuadrat, homogenitas
menggunakan uji Fisher, dan uji kesamaan dua rerata menggunakan uji t. Mengetahui
tanggapan mahasiswa terhadap penggunaan LKM multikonsep dalam pembelajaran
digunakan instrumen non-tes berupa angket. Penilaian angket ini menggunakan skala
Likert.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses Pengembangan LKM
Produk yang dihasilkan berupa LKM yang multikonsep tentang kimia unsur (besi
dan emas). LKM ini disusun dengan mengadopsi dan menyempurnakan teori yang
disampaikan oleh Holbrook (2005) serta disesuaikan dengan multikonsep. LKM ini
disusun berdasarkan kompetensi dasar yang kemudian dirumuskan indikator
pembelajaran sehingga dapat diketahui gambaran standar kompetensi minimal yang
diharapkan dari proses pembelajaran. Materi ini menjadi patokan dalam perancangan
LKM dengan menggabungkan beberapa konsep. LKM disusun dalam beberapa tahap
untuk mengarahkan penguasaan konsep mahasiswa seperti yang diharapkan yaitu: 1)
mengubah pendekatan dan fokus, 2) menambahkan komponen pemecahan masalah
(tetap masih fokus pada keterampilan intelektual), 3) memperkenalkan kepedulian
yang relevan dan menambahkan komunikasi yang kreatif, 4) menambahkan
pendekatan sosial dan ilmiah dalam mengambil keputusan.
LKM ini dibuat dengan menggabungkan beberapa teori yang sudah ada. Bentuk
format desain awal LKM dapat dilihat pada Gambar 1. Proses penyesuaian LKM ini
terdiri dari desain cover depan LKM, pengaturan bentuk tulisan, dan format LKM
yang berbeda dari LKM yang sudah berlaku selama ini. Hal ini bertujuan untuk
memudahkan mahasiswa memahami konsep-konsep kimia unsur. Secara umum
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struktur LKM yang telah didesain terdiri dari halaman cover, judul, petunjuk, dasar
teori, peta konsep pengarah teori dan lampiran-lampiran tugas yang harus dikerjakan
mahasiswa. Setelah desain awal LKM selesai, maka dilakukan konsultasi
penyempurnaan dan perbaikan dengan 2 orang tim ahli/dosen Pendidikan Kimia FKIP
Unsyiah. Proses konsultasi dan perbaikan dilakukan secara berulang-ulang sampai
terbentuk LKM yang sesuai dan sempurna.
Perbaikan pertama dilakukan setelah berkonsultasi dengan ahli 1 mengenai format
LKM. Dilanjutkan dengan perbaikan konsep yang tercantum pada LKM sehingga
menjadi multikonsep. Revisi juga dilakukan terhadap bahasa yang digunakan agar
lebih komunikatif dan mudah dipahami. Bentuk tugas yang diberikan kepada
mahasiswa direvisi ulang agar mahasiswa lebih aktif. Konsultasi dilakukan sebanyak
12 kali. Konsultasi juga dilakukan dengan ahli 2 mengenai perbaikan penulisan, dan
materi pada LKM yang dilakukan sebanyak 5 kali. Secara keseluruhan konsultasi
dilakukan sebanyak 17 kali, kemudian LKM dilakukan uji pendahuluan dengan
mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah kimia anorganik sebanyak 15 orang.
Tanggapan mahasiswa terhadap LKM dapat dilihat pada Tabel 1.
Gambar 1. Contoh desain awal produk LKM multikonsep sebelum dilakukan revisi
I.
II.

Cover
Petunjuk:
Baca dan pelajari konsep di bawah ini
dengan teliti dan cermat. Jika informasi
yang disampaikan kurang jelas jelas,
tanyakan pada dosen yang bersangkutan
dan buatlah makalah dari peta konsep
tersebut.

IV. Peta Konsep
A. Mengubah pendekatan dan Fokus.
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III. Konsep-Konsep
1. Sejarah
2. Sumber
3. Tugas

B. Menambahkan Komponen Pemecahan
Masalah (tetap masih fokus pada
keterampilan intelektual)
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C. Memperkenalkan kepedulian yang relevan D. Menambahkan pendekatan sosial dan ilmiah
dan menambahkan komunikasi yang kreatif.
dalam mengambil keputusan.

Tabel 1. Tanggapan mahasiswa pada uji coba LKM
Jumlah
Ya
Tidak

No

Pertanyaan dalam Angket

1.

Apakah anda merasa suka untuk belajar dengan
menggunakan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) ini?
Apakah Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) ini dapat
membuat anda memahami tentang konsep kimia unsur
besi, magnesium dan emas?
Apakah petunjuk di Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) ini
mudah anda paham?
Apakah setiap langkah prosedur dalam Lembar Kerja
Mahasiswa (LKM) ini mudah dipahami?
Apakah bahasa yang digunakan dalam Lembar Kerja
Mahasiswa (LKM) ini komunikatif dan sesuai?
Apakah Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) ini mudah untuk
dipelajari?

2.

3.
4.
5.
6.

Persentase (%)
Ya
Tidak

13

2

86,6

13,4

15

0

100

0

15

0

100

0

15

0

100

0

15

0

100

0

15

0

100

0

Data uji coba kepada mahasiswa seperti pada tabel 1 menunjukkan bahwa lebih
dari 85% mahasiswa setuju dengan format LKM dan terdapat kurang dari 15%
mahasiswa yang tidak setuju. LKM kemudian dilakukan revisi lagi sehingga format
LKM terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. LKM hasil perbaikan
I.
II.

Cover
III.
Pengantar Teori
Petunjuk:
o Sifat Fisika dan Sifat Kimia Logam
1. Baca dan pelajari konsep di bawah ini o Kegunaan Logam
dengan teliti dan cermat. Jika informasi o Kandungan Logam di Aceh
yang disampaikan kurang jelas, tanyakan o Pengaruh Unsur Besi Terhadap Pencemaran
pada dosen yang bersangkutan.
Lingkungan, Maupun Karena Pengolahan
2. Buatlah tugas sebagaimana perintah yang
Unsurnya Serta Penanggulangannya.
tertera di LKM.
o Tugas
3. Bacalah konsep, serta carilah sumber yang o Daftar Pustaka
ilmiah untuk mengerjakan tugas tersebut.
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IV. Peta Konsep
B. Komponen Pemecahan Masalah
A. Pendekatan dan Fokus.
- Isilah kotak kosong yang tertera pada peta - Buatlah makalah yang mengandung konsep
yang telah diberi nomor berikut ini.
konsep di bawah ini

C. Kepedulian yang relevan dan komunikasi
yang kreatif.
- Buatlah makalah yang mengandung konsep
yang telah diberi nomor berikut ini.

D. Pendekatan sosial dan ilmiah dalam
mengambil keputusan
- Buatlah poster yang mengandung konsepkonsep berikut ini.

Menurut mahasiswa, LKM multikonsep ini mempunyai banyak kelebihan, di
antaranya materi yang diberikan lebih luas, menarik, kontekstual, dan disesuaikan
dengan lingkungan sosial kemasyarakatan, bahasa yang digunakan juga komunikatif.
Mereka juga menyebutkan bahwa LKM multikonsep ini dalam suatu pembelajaran
dapat menambah wawasan mahasiswa karena LKM ini tidak hanya memaparkan
konsep, akan tetapi lebih konstekstual. Pendapat mahasiswa ini sesuai dengan tujuan
dari pengembangan LKM multikonsep yaitu menghasilkan suatu produk bahan ajar
yang diharapkan mampu meningkatkan sifat kreatif, inovatif, sosial, dan komunikatif
bagi mahasiswa dalam pembelajaran kimia serta mampu mengaplikasikan materi
pelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian ini didukung oleh temuan
Holbrook (2005). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan bahan ajar
yang multikonsep dapat meningkatkan pemahaman peserta didik menjadi lebih luas
dan rasa sosial kemasyarakatan.
Teknik pembelajaran dengan bahan ajar dengan kondisi yang baru membuat
mahasiswa lebih kreatif dan inovatif. Penjelasan di atas sesuai dengan yang
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dikemukakan oleh Salirawati (2009) yang menyatakan bahwa pembelajaran secara
terpadu berdampak positif terhadap peningkatan sikap kritis, kreatif, dan inovatif
siswa atau mahasiswa sehingga dapat mengembangkan pola pikir dan penalaran yang
lebih komprehensif dan aplikatif bagi kehidupannya, serta keterampilan berpikir
tingkat tinggi (high order thinking skill).
LKM multikonsep yang telah dikembangkan ini sudah digunakan oleh dosen
dalam pembelajaran kimia anorganik di Universitas Syiah Kuala. Mahasiswa
menjadikan LKM multikonsep ini sebagai panduan dalam pembelajaran kimia unsur.
Pembelajaran dengan LKM akan membuat mahasiswa lebih berperan aktif dalam
proses pembelajaran. Jika terdapat kesulitan, mahasiswa dapat bertanya langsung
kepada dosen. Dosen dapat membimbing mahasiswa untuk memahami kesulitan
mahasiswa dalam memahami materi dan prosedur kerja di dalam LKM. Penjelasan di
atas sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Fitriyah (2012) bahwa peran
LKM sangat besar dalam proses pembelajaran karena dapat meningkatkan aktivitas
mahasiswa dalam belajar. Penggunaan LKM memungkinkan dosen mengajar lebih
optimal, karena LKM dapat membantu dosen mengarahkan mahasiswa menemukan
konsep-konsep melalui aktivitas sendiri. LKM juga mampu mengembangkan
ketrampilan proses dan mengoptimalkan hasil belajar.
Tes Awal (Pretes)
Pengetahuan awal mahasiswa diukur pada pretes yang dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Nilai Pretes
No
Var
Means
SD

Kelas Eksperimen
Emas
Besi
146,37
105,91
50
29
12,10
10,80

Kelas Kontrol
Emas
Besi
157,69
123,53
46
28
12,56
11,11

Nilai rata-rata pretes kelas eksperimen dan kontrol pada masing-masing konsep
logam emas dan besi berturut-turut ialah 50,29, dan 46, 28. Data di atas menunjukkan
bahwa secara keseluruhan, hasil pretes mahasiswa pada kelas kontrol maupun
eksperimen tidak terlalu berbeda.
Uji Normalitas data hasil pretes kedua kelas menggunakan uji Chi Kuadrat,
dengan kriteria pengujian terima H0 jika χ2 <χ2 (1- ) (k – 1) dengan  = 0,05 dan untuk
pengujian derajat kebebasan dk = k – 3 dan tolak H0 jika nilai χ2>χ2 (1- ) maka data
terdistribusi normal (Sudjana, 2002). Hasil uji normalitas nilai pretes untuk
pemahaman multikonsep mahasiswa kedua kelas dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3
menunjukkan hasil uji normalitas untuk pretes yang diperoleh pada α = 0,05. Hasil uji
ini menggambarkan bahwa normalitas nilai pretes untuk kedua kelas terdistribusi
secara normal karena χ2 hitung < dari χ2 tabel.
Tabel 3. Hasil uji Normalitas pretes kelas kontrol dan kelas eksperimen
No

Kelas

Pengujian

1.

Kontrol

Pretes

2.

Eksperimen

Pretes

Logam
Emas
Besi
Emas
Besi
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Nilai Hitung
21,13
48,33
2,15
20,76

61

Nilai Tabel
52,19
52,19
60,48
60,48

Kesimpulan
Normal
Normal
Normal
Normal
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Langkah selanjutnya setelah data hasil pretes diketahui berdistribusi normal, maka
dilakukan pengujian homogenitas dimana dalam pengujian ini data yang diuji
berdasarkan kesamaan varian kedua kelompok yang dilakukan dengan metode uji
Fisher dengan taraf signifikan sebesar 5%. Kriteria pengujiannya adalah sebagai
berikut: jika Fhitung< Ftabel berarti kedua data adalah homogen dan apabila Fhitung > Ftabel
berarti kedua data tidak homogen. Hasil perhitungan untuk uji homogenitas pretes
dan postes selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4 menunjukkan hasil uji
homogenitas nilai pretes kelas kontrol dan kelas eksperimen. Data tersebut
menunjukkan nilai hasil pretes kedua kelas homogen. Data yang sudah normal dan
homogen selanjutnya diuji hipotesis (Uji t).
Tabel 4. Hasil uji Homogenitas pretes kelas kontrol dan eksperimen
Kelas

Pengujian

Kontrol dan
Eksperimen

Pretes

Logam

Nilai Hitung

Nilai Tabel

Kesimpulan

Emas

1,08

1,68

Homogen

Besi

1,17

1,68

Homogen

Setelah diketahui bahwa data nilai pretes kedua kelas pada penelitian ini
berdistribusi normal dan homogen, maka perbedaan nilai rata-rata kedua kelas
selajutnya akan dianalisis dengan menggunakan uji t(s). Pengujian ini dilakukan guna
mengetahui sejauh mana perbedaan nilai pretes kedua kelas. Pengolahan data uji t(s)
dilakukan menggunakan microsoft excel 2007. Kesimpulan pengujian uji t(s)
menggunakan interpretasi jika t(s) >α tidak terdapat perbedaan yang signifikan dan
sebaliknya jika t(s) < α terdapat perbedaan signifikan. Hasil perhitungan untuk uji
hipótesis pretes dan postes selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Uji kesamaan dua rerata nilai pretes kelas kontrol dan kelas eksperimen
Kelas

Pengujian

Kontrol dan
Eksperimen

Pretes

Logam

t(s)

α

Kesimpulan

Emas

0,20

0,05

Tidak Berbeda Signifikan

Besi

0,48

0,05

Tidak Berbeda Signifikan

Data hasil pengujian dua kesamaan rerata data nilai pretes kedua kelas
menunjukkan nilai t(s) lebih besar dari nilai (0,05). Kesimpulan yang diperoleh tidak
terdapat perbedaan yang signifikan nilai pretes kelas kontrol dengan kelas eksperimen
dan kemampuan awal mahasiswa antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen tidak
berbeda secara signifikan.
Tes Akhir (Postes)
Pengetahuan akhir mahasiswa diukur dengan nilai postes terhadap pemahaman
konsep mahasiswa. Nilai hasil postes secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Nilai Postes
No

Kelas Eksperimen
Emas
Besi

Kelas Kontrol
Emas
Besi

Var

190,28

92,59

138,91

109,15

Means

85

65

79

57

SD

13,79

9,62

11,79

10,45

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai rata-rata postes untuk kelas kontrol (79, 57) dan
eksperimen (85, 65). Data di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan
pemahaman konsep mahasiswa dari kedua kelas. Dibandingkan dengan nilai pretes,
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nilai rata-rata postes kedua kelas terdapat selisih yang lebih banyak. Peningkatan yang
diperoleh mahasiswa pada kelas eksperimen lebih baik daripada mahasiswa dari kelas
kontrol.
Hasil perhitungan uji hipótesis pretes dan postes dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Uji Kesamaan Dua Rerata Nilai Postes Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen
Kelas

Pengujian

Logam

t(s)

Α

Kesimpulan

Kontrol dan
Eksperimen

Postes dan
Postes

Emas

0,04

0,05

Berbeda Signifikan

Besi

0,001

0,05

Berbeda Signifikan

Data hasil pengujian dua kesamaan rerata data nilai postes kedua kelas
menunjukkan nilai t(s) lebih kecil dari nilai (0,05). Kesimpulan yang diperoleh
terdapat perbedaan yang signifikan nilai postes kelas kontrol dengan kelas
eksperimen.
Uji Pemahaman Konsep Mahasiswa (N-gain)
Pemahaman konsep mahasiswa kelas kontrol dan eksperimen diketahui dari hasil
pretes dan postes, dengan adanya kedua tes tersebut, dapat diketahui pula sejauh mana
peningkatan pemahaman yang dialami mahasiswa dalam memahami multikonsep
kimia unsur yang dipelajarinya. Peningkatan tersebut dapat diketahui dari N-gain atau
Normalisasi gain. Gain merupakan selisih antara nilai pretes dan postes. Nilai N-gain
rata-rata mahasiswa kelas kontrol dan eksperimen dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8. Nilai Rata-Rata N-Gain Kelas Kontrol dan Eksperimen
No

Nama Kelas

Penilaian

1.

Kontrol

Pretes dan Postes

2.

Eksperimen

Pretes dan Postes

Kategori
Emas
Besi
Emas
Besi

Nilai N-Gain
0,61
0,56
0,70
0,71

Kesimpulan
Sedang
Sedang
Tinggi
Tinggi

Berdasarkan Tabel 8, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman konsep
mahasiswa kelas kontrol terdapat pada pemahaman sedang, sedangkan kelas
eksperimen terdapat pada pemahaman tinggi. Keterangan pada Tabel 7 dapat
disimpulkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa kelas eksperimen lebih tinggi dari
pada kelas kontrol. Nilai N-gain mahasiswa kelas kontrol dan eksperimen kemudian
diuji tingkat perbedaan signifikansi dengan uji t. Nilai t(s) didapat 0,04 lebih kecil
dari nilai α 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan secara
signifikan tingkat pemahaman antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen.
Peningkatan pemahaman konsep pada kelas eksperimen disebabkan oleh beberapa
faktor diantaranya: 1) LKM yang digunakan lebih terarah, dapat meningkatkan daya
berpikir kritis dan kreatif mahasiswa dan suasana belajar lebih menyenangkan karena
dilengkapi dengan peta konsep sehingga mahasiswa lebih mudah dalam belajar, 2)
materi yang diberikan lebih kontekstual sehingga mahasiswa menjadi lebih menarik
dalam belajar. Faktor ini yang menyebabkan terjadinya peningkatan penguasaan
konsep mahasiswa pada kelas eksperimen dibandingkan dengan kelas kontrol.
Penggunaan peta konsep dapat meningkatkan berpikir kritis dan kreatif siswa, selain
itu dengan menggunakan peta konsep para siswa akan terlibat secara aktif dan
mewujudkan suasana yang menyenangkan dalam belajar, menghemat waktu, dan
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mudah mengingat materi yang diberikan (Yahya, 2012; Mukerjea dan Steele dalam
Yahya, 2012), sehingga meningkatkan prestasi belajar dari rendah menjadi lebih
tinggi (Zahara, 2009).
Peningkatan pemahaman konsep pada kelas eksperimen juga disebabkan oleh
materi yang diberikan secara kontekstual. Hal ini sesuai dengan pendapat Nurhadi
(2003) bahwa pendekatan kontekstual merupakan suatu konsep belajar dimana
pendidik menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong mahasiswa
membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam
kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat sehingga menjadi
menarik untuk dipelajari.
Tanggapan Mahasiswa Terhadap Penggunaan LKM
Angket diberikan untuk mengetahui sikap mahasiswa terhadap pembelajaran
menggunakan LKM. Angket tersebut terdiri dari 9 pertanyaan diberikan kepada
mahasiswa yang sedang mempelajari kimia unsur. Kategori penilaian tanggapan
terhadap penggunaan LKM terdiri dari dua kategori. Penilaian tanggapan mahasiswa
terhadap pembelajaran menggunakan LKM disajikan pada Tabel 9.
Tabel. 9 Persentase Tanggapan Mahasiswa Terhadap Penggunaan LKM
Jumlah
Ya Tidak

No

Kategori

1.

Apakah
Anda
menyukai
proses
pembelajaran
menggunakan LKM?
Apakah LKM yang Anda gunakan bahasanya mudah
dipahami?
Apakah penggunakan LKM membuat anda semakin
semangat untuk belajar?
Apakah LKM yang digunakan bermanfaat untuk
menambah wawasan Anda?
Apakah LKM yang digunakan telah multikonsep dan
kontekstual tentang kimia unsur besi (Fe), Magnesium
(Mg) dan Emas (Au)?
Apakah langkah kerja yang digunakan dalam LKM mudah
dipahami?
Apakah Anda mudah memahami konsep tentang kimia
unsur besi (Fe), magnesium (Mg), dan emas (Au)
menggunakan LKM ini?
Apakah Anda suka dengan LKM Multikonsep dan
Kontekstual yang digunakan dalam pembelajaran ini?
Apakah pembelajaran dengan menggunakan LKM
membuat anda lebih aktif dalam belajar?
Rerata

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Persentase (%)
Ya
Tidak

45

0

100

0

39

7

87

13

43

2

96

4

45

0

100

0

43

2

96

4

36

9

80

20

45

0

100

0

43

2

96

4

45

0

100

0

95

5

Tabel 9 menunjukkan bahwa tanggapan positif sebesar 95% dan tanggapan negatif
sebesar 5%. Dari kesembilan item pertanyaan yang terdapat pada hasil tanggapan
mahasiswa hanya 7 item yang diperoleh persentase yang paling tinggi. Dari ketujuh
item tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa menganggap materi yang tertera
pada LKM jelas dan menyeluruh serta mudah untuk dipahami, penggunaan peta
konsep membuat mahasiswa menjadi lebih mudah terarah materi yang diajarkan.
Secara kebahasaan mahasiswa menganggap bahasa yang digunakan dalam LKM
sederhana dan tidak berbelit-belit sehingga mudah untuk dipahami.
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Secara keseluruhan mahasiswa memberikan persepsi positif tentang LKM
multikonsep dan kontekstual. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan
Nirmalasari (2004), bahwa siswa/mahasiswa mempunyai persepsi cenderung positif
terhadap penggunaan LKS/LKM. Oleh karena itu, dengan adanya penggunaan LKM
dapat mengurangi kepasifan mahasiswa, sehingga mahasiswa lebih aktif dalam
menyelesaikan masalah-masalah yang dapat menuntut untuk mencari fakta,
menemukan dan memahami secara multikonsep materi kimia unsur.
KESIMPULAN
Dalam penelitian ini telah berhasil dirancang suatu LKM yang sesuai untuk materi
kimia unsur khususnya unsur besi dan emas. Penggunaan LKM multikonsep dapat
meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa pada materi kimia unsur. Pemahaman
konsep kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Mahasiswa yang
memberikan tanggapan positif terhadap penggunaan LKM sebesar 95% dan respon
negatif sebesar 5%. Hal ini membuktikan bahwa dengan menggunakan LKM
multikonsep mahasiswa semakin termotivasi dalam proses pembelajaran.
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