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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pemahaman Konsep  

Pemahaman diartikan sebagai suatu kemapuan menangkap makna 

suatu bahan ajar. Hal itu dapat diperlihatkan dengan cara 

menginterpretasikan dan menyatakan kembali dalam bentuk lain atau 

menerjemahkan bahan dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Pemahaman 

adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan siswa mampu memahami 

arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Konsep adalah 

satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang 

sama. Belajar konsep merupakan salah satu cara belajar dengan 

pemahaman. Ciri khas dari konsep yang diperoleh sebagai hasil belajar 

pengertian ini adalah adanya skema konseptual. Skema konseptual adalah 

suatu keseluruhan kognitif, yang mencangkup semua ciri khas yang 

terkandung dalam suatu pengertian.
13

 Jadi pemahaman konsep adalah 

kemampuan untuk mengungkapkan kembali pengertian- pengertian dari ide 

yang bersifat abstrak kedalam bentuk lainnya sesuai dengan kateroginya.  

 Pemahaman dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu : 
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a. Pemahaman tentang terjemahan 

      Suatu pengertian yang berarti bahwa seseorang dapat 

mengkomunikasikan kedalam bahasa lain, istilah lain atau 

menjadi bentuk lain.
14

 Pemahaman ini berkaitan dengan 

kemampuan siswa dalam menerjemahkan kalimat dalam soal 

menjadi bentuk kalimat lain. 

b. Pemahaman tentang Interpretasi 

 Kemampuan dalam menghubungkan bagian-bagian 

terdahulu dengan yang diketauhi berikutnya, atau 

menghubungkan beberapa kejadian, membedakan yang pokok 

dan bukan pokok.
15

 Tingkat pemahaman ini berkaitan dengan 

kemampuan siswa dalam menentukan konsep-konsep yang tepat 

untuk digunakan dalam menyelesaikan soal kimia. 

c. Pemahaman tentang Ekstrapolasi 

       Dengan ekstrapolasi diharapakan seseorang mampu melihat 

dibalik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi 

atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus 

ataupun masalahnya.
16

 Pemahaman yang berkaitan dengan 

kemampuan siswa dalam perhitungan kimia untuk menyelasaikan 

soal.              
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Pemahaman mencakup kemampuan menagkap arti dan makna tentang 

hal yang dipelajari. Yaitu kemampuan menerjemahkan, menafsirkan, 

memperkirakan, memahami isi pokok, mengartikan tabel dan sebagainya.
17

 

Dijelaskan pada dokumen peraturan Dirjen Dikdasmen No. 

506/C/PP/2004, indikator yang menunjukkan pemahaman konsep antara 

lain adalah :
18

 

1) Menyatakan ulang sebuah konsep 

2) Mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya. 

3) Memberi contoh dan noncontoh konsep 

4) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. 

5) Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. 

6) Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur tertentu. 

7) Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 

Dengan demikian, siswa dikatakan telah memahami suatu konsep jika 

siswa telah mecapai indikator pemahaman. Siswa dituntut tidak sebatas 

mengingat tetapi juga mampu menjelaskan kembali informasi yang 

diperoleh dengan menggunakan kata-katanya sendiri. 
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2. Model pembelajaran  

Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat 

digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka 

panjang), merancang bahan-bahan pelajaran, dan membimbing 

pembelajaran di kelas atau yang lain. Model pembelajaran dapat dijadikan 

pola pilihan, artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang 

sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya.
19

 

a. Guided Discovery Learning 

Dasar dari teori Bruner adalah ungkapan piaget yang 

menyatakan bahwa anak harus berperan secara aktif saat belajar 

dikelas. Konsepnya adalah belajar dengan menemukan (Discovery 

Learning), siswa mengorganisasikan bahan pelajaran yang 

dipelajarinya dengan suatu bentuk akhir yang sesuai dengan tingkat 

kemajuan berfikir anak. Pendidikan pada hakikatnya merupakan 

proses penemuan personal (personal Discovery), oleh setiap individu 

murid. Inilah tema pokok bruner.
20

 

  Pembelajaran penemuan terbimbing (Guided Discovery) 

merupakan model pembelajaran yang melatih dan membimbing 

siswa untuk belajar, memperoleh pengetahuan, dan membangun 

konsep-konsep yang mereka temukan untuk diri mereka sendiri. 

Guided Discovery menekankan pentingnya kreativitas belajar dalam 
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memfasilitasi pencapaian konsep pada peserta didik. Peserta didik 

didorong untuk berpikir dan menganalisis sendiri sehingga dapat 

menemukan prinsip umum berdasarkan bahan atau data yang 

disediakan guru. 

Guided Discovery learning merupakan salah satu model 

pembelajaran yang bertujuan melatih siswa untuk menemukan 

konsep secara mandiri. Siswa berperan aktif dalam proses 

pembelajaran dengan menjawab berbagai pertanyaan atau persoalan 

dan memecahkan persoalan untuk menemukan suatu konsep. Di 

dalam Guided Discovery Learning, guru menyajikan contoh, 

memandu untuk menemukan pola-pola dalam contoh-contoh 

tersebut, dan memberikan kesimpulan ketika siswa telah mampu 

mendeskripsikan gagasan yang telah di ajarkan oleh guru.
21

 Dimana 

tujuan belajar pengetahuan ialah agar siswa memperoleh atau 

menambah informasi dan pemahaman terhadap pengetahuan tertentu 

yang biasanya lebih rumit dan memerlukan kiat khusus dalam 

mempelajarinya, misalnya dengan menggunakan alat-alat 

laboratorium dan penelitian lapangan.
22

 

Secara garis besar bahwa prosedur pembelajaran berdasarkan 

penemuan (Discovery Based Learning) adalah sebagai berikut:  
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1) Stimulation ( pemberian perangsang/ stimulasi) 

Kegiatan belajar dimulai dengan memberikan pertanyaan yang 

merangsang berpikir siswa, menganjurkan dan mendorongnya 

untuk membaca buku dan aktivitas belajar lain yang mengarah 

kepada persiapan pemecahan masalah. 

2) Problem statement (mengidentifikasi masalah) 

Memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi 

sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan bahan 

pelajaran, kemudian memilih dan merumuskannya dalam 

bentuk hipotesis (jawaban sementara masalah tersebut). 

3) Data collection (pengumpulan data) 

Memberikan kesempatan kepada siswa mengumpulkan 

informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk 

membuktikan benar tidaknya hipotesis tersebut. 

4) Data processing (pengolahan data) 

Mengolah data yang telah diperoleh siswa melalui kegiatan 

wawancara, observasi dan lain-lain. Data tersebut kemudian 

ditafsirkan. 

5) Verification (pembuktian) 

Mengadakan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan 

benar tidaknya hipotesis yang ditetapkan dan dihubungkan 

dengan hasil pengolahan data. 

6) Generalization (generalisasi) 
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Mengadakan penarikan kesimpulan untuk dijadikan prinsip 

umum yang berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang 

sama dengan memperhatikan hasil verifikasi.
23

 

Beberapa keuntungan belajar discovery learning  yaitu:  

1. Pengetahuan bertahan lama dan mudah diingat. 

2. Dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah. 

3. Secara menyeluruh belajar discovery meningkatkan penalaran 

siswa dan kemampuan untuk berpikir bebas. Secara khusus 

belajar penemuan melatih keterampilan-keterampilan kognitif 

siswa untuk menemukan dan memecahkan masalah tanpa 

pertolongan orang lain. 

4. Strategi ini dapat membantu peserta didik memperkuat konsep 

dirinya, karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan 

yang lainnya. 

5. Mendorong peserta didik berfikir dan bekerja keras atas inisiatif 

sendiri. 

Beberapa Kelemahan belajar discovery learning  yaitu: 

1. Membutuhkan waktu belajar yang lebih lama dibandingkan 

dengan belajar menerima. 
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2. Tidak semua siswa mampu melakukan penemuan. 

3. Tidak berlaku untuk semua topik 

 Dengan demikian, siswa dikatakan telah berhasil menemukan suatu   

konsep jika siswa tersebut mampu dalam memecahkan suatu permasalahan 

dengan atau tanpa bimbingan dari guru. Sehingga konsep yang ditemukan 

dengan dirinya sendiri itu akan mengingat lebih lama dalam ingatannya. 

3 .Structure Exercise Method 

Structure Exercise Method (SEM) atau metode latihan berstruktur 

merupakan salah satu metode mengajar dengan memberikan latihan 

berstruktur dan sistematis terhadap apa yang telah dipelajari siswa sehingga 

memperoleh suatu keterampilan dengan memberikan latihan soal kepada 

siswa.
24

 Metode latihan berstruktur atau Structure Exercise Method dapat 

digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai suatu materi 

yang sedang dipelajari dengan adanya pemberian latihan soal-soal 

berstruktur, yaitu penggunaan soal-soal yang dimulai dari soal dengan 

tingkat kesulitan rendah dan dilanjutkan ke soal dengan tingkat kesulitan 

yang lebih tinggi. Penelitian yang dilakukan Nugraha menunjukkan bahwa 

hasil belajar siswa mengalami peningkatan yang signifikan dengan metode 

latihan berstruktur. Hal ini menguatkan bahwa metode latihan berstruktur 

dapat memberikan efek positif dalam pembelajaran.
25
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Latihan berstruktur adalah latihan yang diberikan kepada siswa secara 

teratur, memuat tujuan pembelajaran yang jelas, memuat petunjuk 

pengerjaan, dan diberikan secara teratur setiap satuan topik/unit pelajaran. 

Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pemberian latihan yaitu: 

a. Latihan harus diberikan secara teratur. 

b. Latihan perlu direncanakan sehingga waktu yang digunakan sesuai 

alokasi waktu pelajarannya. 

c. Latihan hendaknya dapat memotivasi siswa sehingga proses belajar 

mengajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

d. Latihan tidak boleh dimaksudkan sebagai hukuman. 

e. Latihan hendaknya direview dan dikomentari guru. 

f.  Untuk mengukur dan mengetauhi penguasaan siswa terhadap 

materi tugas dapat diadakan ujian singkat.  

Pemberian latihan berstruktur ini guru berperan sebagai perencana, 

fasilitator, dan evaluator. Peran guru sebagai perencanaan adalah 

menentukan jenis latihan yang harus dikerjakan siswa sesuai dengan tujuan 

pelajarannya. Sebagai  fasilitator, guru sebagai penyedia sarana yang 

dibutuhkan siswa dalam menyelesaikan latihan tersebut. Sehingga evaluator, 

guru sebagai pemberian umpan balik dan penguatan. 

Adapun langkah-langkah proses pembelajaran dengan menggunakan 

metode SEM  yaitu : 
26
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a. Guru memberikan penjelasan materi yang akan dibahas. 

b. Guru mendemonstrasikan langkah-langkah cara menyelesaikan soal 

secara berstruktur yang terdapat pada contoh-contoh latihan soal yang 

dimulai dari soal yang mudah kemudian diteruskan dengan soal-soal 

yang sulit. 

c. Guru memberi tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal yang 

sejenis. 

d. Guru memonitori pekerjaan siswa, sehingga diketahui dimana  

kelemahan yang mungkin ada pada siswanya. 

e. Jika tidak ada masalah, siswa diberikan latihan untuk mengerjakan 

soal-soal latihan. 

Dengan demikian, latihan terstruktur digunakan siswa dalam 

memahami suatu teori yang dipelajari sehingga siswa tersebut lebih 

memahamai teori yang dipelajari dan semakin mahir dalam pengerjaan soal-

soal. 

4. Metode Drill 

Metode Drill merupakan salah satu metode yang paling cocok 

diterapkan pada ilmu eksak. Metode drill disebut juga metode latihan, 

dimana metode ini mempersiapkan para siswa untuk memiliki keterampilan 

tertentu melalui latihan yang diberikan. Melalui metode pembelajaran ini 

siswa dapat memperoleh kecakapan motoris, contohnya menulis, melafalkan 

huruf, membuat dan menggunakan alat-alat serta keterampilan lainnya. 



 

 

 

 

22 

Metode ini dilakukan oleh pengajar untuk meningkatkan keterampilan serta 

kemampuan dasar dalam memahami suatu bahan pelajaran. 

Metode drill adalah suatu cara mengajar dengan memberikan latihan 

terhadap apa yang telah  dipelajari peserta didik sehingga memperoleh  

suatu ketrampilan tertentu.
27

 Lebih dari itu diharapkan agar pengetahuan 

atau keterampilan yang telah dipelajari itu menjadi permanen, mantap, dan 

dapat dipergunakan setiap saat oleh yang bersangkutan.  

Dengan demikian, metode Drill ini merupakan suatu cara mengajar 

dengan memberikan latihan-latihan terhadap apa yang telah dipelajari siswa 

sehingga memperoleh suatu keterampilan tertentu. 

5. Stoikiometri 

a.   Massa Atom Relatif 

Mengukur massa adalah membandingkan massa suatu benda 

terhadap benda lain, dimana massa benda pembanding disebut sebagai 

massa standar. 

Dalton mengenali bahwa penting menentukan massa setiap atom 

karena massanya bervariasi untuk setiap jenis atom. Atom sangat kecil 

sehingga tidak mungkin menentukan satu masaa atom. Maka ia 

memfokuskan pada nilai relatif massa dan membuat tabel massa atom 

untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia.
28

 

Ar X = 
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b. Massa Molekul Relatif 

Jika kita mengetuhi massa atom dari atom-atom penyusun suatu 

molekul, kita dapat menghitung massa dari molekul tersebut. Massa 

molekul adalah jumlah dari massa-massa atom (dalam sma) dalam 

suatu molekul.
29

 Setiap senyawa didefinisikan oleh rumus kimia yang 

mengindikasikan jenis dan jumlah atom yang menyusun senyawa 

tersebut. Massa rumus didefinisikan sebagai jumlah massa atom 

berdasarkan jenis dan jumlah yang terdefinisi dalam rumus 

kimianya.
30

 Adapun rumus massa molekul relatif : 

Mr AxBy = (x Ar A + y Ar B) 

c. Massa Molar 

Satuan massa atom memberikan skala relatif dari massa   

berbagai unsur. Tetapi karena atom hanya mempunyai massa yang 

sangat kecil, tidak ada skala yang dapat digunakan untuk menimbang 

satuan massa atom dalam satuan yang terkalibrasi. Dalam situasi 

sebenarnya, kita berurusan dengan sampel-sampel besar dengan 

jumlah atom yang luar biasa besarnya. Karena itu akan lebih baik 

apabila kita memiliki satuan khusus untuk menyatakan jumlah atom 

yang sangat besar. Adapun rumus: 
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Massa molar (M) = massa 1 mol zat AxBy = (Mr AxBy) gram 

dengan menggunakan pengertian massa molar (M)  maka jumlah mol 

zat dapat dihitung dengan cara: 

n = 
        

   
    

   
 
 

 keterangan : 

 n  = jumlah mol zat 

 a  = massa zat dalam satuan gram 

 M  = massa molar = Mr dalam satuan gram/mol 

 

d. Volume Molar 

Volume molar gas adalah volume 1 mol gas pada suhu dan 

tekanan tertentu. Jika pengukuran dilakukan pada suhu 0 C dan 

tekanan 1 atm, volume molar gas disebut volume molar standar, sebab 

keadaan suhu 0 C dan tekanan 1 atm adalah keadaan standar gas dan 

disingkat STP (standard temperature and pressure). Adapun rumusnya 

: 

V = n mol x 22,4 L/mol 

         Keterangan : 

V = volume gas pada 0 C, 1 atm 

N = jumlah mol gas 

 

e. Hipotesis Avogadro 

Hipotesis avogadro menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan 

yang sama, sejumlah volume yang sama suatu gas mengandung 
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jumlah molekul yang sama.
31

 Dari pernyataan tersebut berarti, apabila 

jumlah molekulnya sama maka jumlah mol gas akan sama pula. 

Dengan demikian berlaku bahwa perbandingan volume gas kan sama 

dengan perbandingan mol gas: 

V1 : V2 = n1 : n2 

f. Hukum Gas Ideal  

Jika suatu gas dipanaskan, maka akan terjadi pemuaian volume. 

Adanya pemuaian volume menyebabkan terjadinya penyimpangan- 

penyimpangan pada hukum-hukum yang berlaku untuk gas. Jika gas 

yang dihasilkan selama reaksi kimia atau sebagian gas yang dikaji 

lepas pengolahan, hukum gas hukum gas ini tidak berlaku sebab 

sampel gas hanya mempunyai satu suhu, dan satu tekanan. Hukum gas 

ideal bekerja sekurang- kurangnya hampir untuk semua sampel gas 

apapun.
32

  

Dari semua hukum tentang gas tersebut, jika digabung maka 

akan didapatkan satu persamaan tunggal untuk perilaku gas : 

PV = nRT 

 Keterangan : 

 P = tekanan (atmosfer) 

 T = suhu mutlak (kelvin), K =   + 273 

 V = volume ( liter) 

 N = jumlah mol (mol) 

 R  = tetapan gas ideal yang nilainya 0,082 L atm mol
-1

 K
-1 
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g. Rumus Empiris dan Rumus Molekul 

Rumus empiris (RE) Rumus molekul (RM). Rumus empiris 

menyatakan perbandingan atom unsur dalam senyawa. contohnya 

dalam etana terdapat karbon dan hidrogen dengan perbandingan 

atomnya 1 : 3, sedangkan glukosa mengandung karbon, oksigen, dan 

hidrogen dengan perbandingan 1 : 2 : 1.
33

 

(CH3)n      (CH2O)n 

 Rumus molekul menyatakan baik jenis maupun jumlah atom 

yang terdapat dalam satu molekul. Kembali ke contoh etana dan 

glukosa diatas, dari penyelidikan ternyta etana dan glukosa memiliki n 

masing-masing 2 dan 6, sehingga rumus molekulnya adalah : 

    C2H6       C6H12O6 

 Etana              glukosa  

Ada kalanya rumus empiris dan rumus molekul suatu senyawa 

sama, berarti n=1, seperti : 

H2O  NH3  HCl 

h. Kadar Zat  

1.  Persen Massa (%) 

 Persen massa menyatakan massa suatu zat (dalam gram) yang 

terdapat dalam setiap 100 gram campuran. 

% massa = 
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2. Persen Volume  

 Persen volume menyatakan volume zat yang terdapat dalam setiap 

100 bagian volume campuran. 

% volume = 
                         

                       
         

3. Bagian perjuta  

Kadar zat yang sangat kecil dalam cmapuran dapat dinyatakan 

dengan ukuran ban perjuta, yaitu kadar zat yang menyatakan 

banyaknya bagian zat yang terdapat dalam setiap satu juta bagian 

campuran. 

PPM = 
                        

                      
            

 

4. Molaritas  

Molaritas suatu larutan menyatakan banyaknya mol zat terlarut 

didalam satu liter larutan.
34

 

M = 
 

 
 

5. Molalitas (m) 

Molalitas menyatakan banyaknya mol zat terlarut didalam setiap 

1000 gram pelarut. 

m = n x 
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6. Fraksi mol 

Fraksi mol suatu zat didalam suatu larutan menyatakan 

perbandingan banyaknya zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh 

komponen dalam larutan. 

XA = 
  

      

    dan  XB = 
  

      

 

7. Pengenceran larutan  

                    V1 x M1 = V2 x M2 

6.  Studi Komparasi Model Guided Discovery Learning dengan Structure  

Exercise Method  dan Metode Drill terhadap Pemahaman Konsep 

Siswa 

 Pemahaman sering dikaitkan dengan membaca (pemahaman 

bacaan), dalam kategori ini merupakan pengertian yang lebih luas dan 

berhubungan dengan komunikasi yang mencakup materi tertulis bersifat 

verbal. Dalam pengertian lain penggunaan istilah agak terbatas dari 

biasanya karen pemahaman yang tidak identik dengan pemahaman lengkap 

atau bahkan dengan memahami sepenuhnya. 

Pemahaman termasuk dalam tujuan dan perilaku atau respon yang 

merupakan pemahaman dari pesan literal yang terkandung dalam 

komunikasi untuk mencapainya. Siswa dapat mengubah komunikasi dalam 

pikirannya, atau tanggapan terbuka untuk bentuk paralel dan lebih 

bermakna.
35
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Dijelaskan pada dokumen peraturan Dirjen Dikdasmen No. 

506/C/PP/2004, indikator yang menunjukkan pemahaman konsep antara 

lain adalah:
36

 1) menyatakan ulang sebuah konsep; 2) mengklasifikasikan 

objek menurut sifat-sifat tertentu; 3) memberi contoh dan noncontoh 

konsep;4) menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematis;5) mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu 

konsep;6) menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur tertentu;7) 

mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah. 

Pemahaman konsep dapat ditingkatkan melalui Guided Discovery 

Learning. Salah satu bentuk Discovery guru memberi beberapa petunjuk 

kepada siswa untuk  membantu siswa menghindari jalan buntu. Guru 

memberi pertanyaan yang membutuhkan pemecahan-pemecahan, 

menyediakan materi-materi yang sesuai dan menarik, serta meningkatkan  

kemampuan siswa untuk mengemukakan dan menguji hipotesis. 

Untuk melatih siswa dalam memahami suatu konsep dapat dilakukan 

dengan Structure Exercise Method dan metode drill. untuk meningkatkan 

pemahaman dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

mengenai materi yang sedang dipelajari.  

B. Penelitian yang Relevan 

1. Berdasarkan penelitian Nastiti Sulistyowati, Antonius Tri Widodo,Woro 

Sumarni bahwa model pembelajaran guided discovery learning efektif 

diterapkan dalam pembelajaran kimia terhadap kemampuan pemecahan 
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masalah kimia. Kesimpulan ini berdasarkan uji analisis deskriptif yang 

menunjukkan kemampuan pemecahan masalah kimia dengan kategori nilai 

sangat baik dan baik sebesar 81% .
37

 

2. Berdasarkan penelitian Yunda Kurniawan, Peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah matematik siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan metode drill menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan 

dengan siswa yang memperoleh pembelajaran secara konvensional (biasa) 

dengan rata-rata n-gain kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol 

(0,75 > 0,51). (2) Pembelajaran menggunakan metode drill memunculkan 

sikap aktif dan kreatif siswa, terutama mencoba menyelesaikan soal-soal 

yang diberikan. Hal ini menunjukkan repons siswa yang positif pada 

pembelajaran dengan metode drill.
38

 

3. Berdasarkan penelitian Tilal Afian, Muslimin Ibrahim, Rudiana Agustini 

bahwa perangkat pembelajaran berorientasi guided discovery mampu 

mengajarkan kemampuan bepikir kreatif sebesar  84,86% dan penguasaan 

konsep siswa mencapai nilai >75.
39

  

4. Penelitian Abdul Rahmat dan Irvin Novita Arifin bahwa Structure Execise 

Method dapat meningkatkan aktivitas belajar sebesar 80,63% dan 

ketuntasan hasil belajar sains sebesar 100% kelas V di MI Al Islah kota 

Gorontalo
40
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C. Konsep Operasional 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yaitu : 

a. Variabel bebas  

Model pembelajaran guided discovery Learning dengan Structure 

Exercise Method dan Metode Drill sebagai variabel bebas yang 

dianggap akan mempengaruhi pemahaman konsep siswa. 

b. Variabel terikat 

Pemahaman konsep siswa yang merupakan variabel terikat. 

Pemahaman konsep siswa dapat pula dilihat dari tes yang 

dilaksanakan pada akhir pertemuan. 

2. Prosedur Penelitian 

Prosedur pelaksanaan dari penelitian ini adalah : 

a. Tahap persiapan  

1. Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus, RPP 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), materi pembelajaran 

stoikiometri dan SEM (structure Exercise Method) dan Metode 

Drill berbentuk LKPD. 

2. Mempersiapkan instrumen pengumpulan data yaitu soal uji 

homogenitas, soal validitas, soal pretest/posttest dan soal 

evaluasi. 

3. Melakukan uji validitas pada kelas XI IPA 3 SMAN 1 Tambang 

untuk menggunakan soal yang layak digunakan. 
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4. Melakukan uji homogenitas pada kelas X MIA SMAN 1 

Tambang  untuk menentukan kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2. 

5. Menyiapkan lembar observasi untuk guru dan siswa. 

b. Tahap Pelaksanaan 

1. Menentukan kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 

berdasarkan uji homogenitas. 

2. Memberikan pretest kepada dua sampel untuk mengetahui 

kemampuan dasar siswa pada pokok bahasan stoikiometri. 

3. Melaksanakan proses pembelajaran pada pokok bahasan 

stoikiometri dimana kelas eksperimen 1 diberikan perlakuan 

model Guided Discovery Learning dengan Structure Exercise 

Method dan pada kelas eksperimen 2 menggunakan model 

Guided Discovery Learning dengan metode Drill. 

a) Kelas Eksperimen 1 

Kegiatan Awal 

1. Guru memberikan salam dan berdoa 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang terdiri 

dari   4-5 orang. 

Kegiatan Inti 

1. Tahap Stimulasi 
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    Guru memberikan stimulasi dengan memberikan masing- 

masing siswa Structure Exercise Method yang berbentuk 

LKPD. (mengamati) 

2. Tahap Identifikasi Masalah 

     Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengumpulkan beberapa masalah yang berhubungan 

dengan materi. (menanya) 

3. Tahap Mengumpulkan Data 

      Guru menginstruksikan siswa untuk mengumpulkan 

informasi mengenai materi tersebut. (mengumpulkan data) 

4. Tahap Pengolahan Data 

      Guru menginstruksikan siswa mengolah informasi yang 

didapat dan mengerjakan soal SEM yang berbentuk 

LKPD. (mengasosiasikan) 

5. Tahap Verifikasi 

       Guru menginstruksikan untuk memeriksa jawabannya 

dengan teman sekelompoknya. (mengkomunikasikan) 

6. Tahap Generalisasi 

                 Guru meminta perwakilan kelompok secara acak untuk 

mempresentasikan hasil temuannya dan menarik 

kesimpulan. 

        Kegiatan Akhir 

1. Guru dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran 
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2. Guru memberikan evaluasi. 

3. Guru membacakan kelompok terbaik. 

4. Guru memberikan tugas untuk membaca materi  

selanjutnya. 

b) Kelas Eksperimen II 

Kegiatan Awal 

1. Guru memberikan salam dan berdoa 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang 

terdiri dari   4-5 orang. 

    Kegiatan Inti 

1. Tahap Stimulasi 

    Guru memberikan stimulasi dengan memberikan masing 

-masing siswa metode drill berbentuk LKPD. 

(mengamati) 

2. Tahap Identifikasi Masalah 

     Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengumpulkan beberapa masalah yang berhubungan 

dengan materi. (menanya) 

3. Tahap Mengumpulkan Data 

           Guru menginstruksikan siswa untuk mengumpulkan 

informasi mengenai materi tersebut. (mengumpulkan 

data) 
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4. Tahap Pengolahan Data 

            Guru menginstruksikan siswa mengolah informasi yang 

didapat dan mengerjakan LKPD. (megasosiasikan) 

5. Tahap Verifikasi 

     Guru menginstruksikan untuk memeriksa jawabannya 

dengan teman sekelompoknya. (mengkomunikasikan) 

7. Tahap Generalisasi 

    Guru meminta perwakilan kelompok secara acak untuk 

mempresentasikan hasil temuannya dan menarik 

kesimpulan. 

 Kegiatan Akhir 

1. Guru dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

2. Guru memberikan evaluasi. 

3. Guru membacakan kelompok terbaik. 

4. Guru memberikan tugas untuk membaca materi 

selanjutnya. 

b. Tahap Akhir 

1. Memberikan soal posttest kepada kedua kelas sebagai tes 

pemahaman konsep. 

2. Data akhir yang diperoleh dari kedua kelas akan dianalisis dengan 

menggunakan rumus statistik. 

     Adapun indikator yang menunjukkan pemahaman konsep antara lain: 
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1. Menyatakan ulang sebuah konsep 

2. Mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya. 

3. Memberi contoh dan noncontoh konsep 

4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. 

5. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. 

6. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur tertentu. 

7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 

D.  Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu di uji lebih dahulu 

kebenaranya. Hipotesis dalam penelitian adalah adakah perbedaan Model 

Pembelajaran Guided Discovery Learning dengan Structure Exercise 

Method dibandingkan model Guided Discovery Learning dengan Metode 

Drill Terhadap pemahaman konsep siswa SMAN 1 Tambang, maka: 

Ha :  Terdapat perbedaan pemahaman konsep siswa menggunakan model 

Guided Discovery Learning dengan structure Execise Method 

dibandingkan model Guided Discovery Learning metode Drill. 

 H0:  Tidak Terdapat perbedaan pemahaman konsep siswa menggunakan 

model Guided Discovery Learning dengan structure Execise Method 

dibandingkan Guided Discovery Learning dengan metode Drill. 

 

 


