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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profil dari keterampilan proses sains peserta didik pada 

materi larutan elektrolit dan non elektrolit dan penerapan LKPD berorientasi blended learning di SMA. Jenis 

penelitian ini menggunakan metode penelitian pendahuluan dengan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan 

yakni menggunakan angket wawancara peserta didik, wawancara guru dan tes awal KPS yang diberikan kepada 

peserta didik. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada 30 

peserta didik jurusan IPA di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Hasil berdasarkan tes awal keterampilan KPS 

yang diberikan memperlihatkan bahwa KPS yang dimiliki 30 peserta didik cukup baik. Berdasarkan total hasil 

tes awal KPS diperoleh hasil bahwa 25% peserta didik memiliki keterampilan proses sains dengan kategori 

rendah, 62,50% peserta didik berada pada kategori sedang, dan 12,50% peserta didik berada pada  kategori 

tinggi. Disimpulkan bahwa implementasi LKPD berorientasi blended learning di SMA berpotensi untuk 

mendapatkan hasil yang baik jikalau pembelajaran yang dilaksanakan mendukung peserta didik untuk dapat 

meningkatkan keterampilan proses sains. Guru hendaknya dapat memfasilitasi peserta didik untuk dapat 

melaksanakan praktikum yang diharapkan mampu membantu peserta didik untuk meningkatkan keterampilan 

proses sains. 

Kata kunci: Blended learning, LKPD, Keterampilan proses sains 

 

Abstract. This study aims to analyze the profile of students' science process skills on electrolyte and non- 

electrolyte solution material and the application of student worksheet with blended learning orientation in SMA. 

This type of research uses a preliminary research method with data collection techniques carried out, namely 

using student interview questionnaires, teacher interviews and KPS preliminary tests given to students. The data 

obtained were analyzed descriptively qualitatively. This research was conducted on 30 students majoring in 

Science at SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. The results based on the initial KPS skills test provided showed 

that the KPS possessed by 30 students was quite good. Based on the total results of the KPS initial test, it was 

found that 25% of students had science process skills in the low category, 62.50% of students were in the 

medium category, and 12.50% of students were in the high category. It was concluded that the implementation  

of blended learning-oriented LKPD in SMA has the potential to get good results if the learning carried out 

supports students to be able to improve science process skills. Teachers should be able to facilitate students to be 

able to carry out practicum which is expected to be able to help students to improve science process skills. 
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1. Pendahuluan 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan Indonesia. 

Kurikulum 2013 diterapkan sebagai bentuk perbaikan terhadap penyempurnaan kurikulum yang 

berlaku sebelumnya, yakni KTSP di mana metode pembelajarannya masih berpusat pada guru 

(teacher center). Kurikulum 2013 diterapkan dengan tujuan untuk mendorong peserta didik 

mengajukan pertanyaan, observasi, eksperimen, serta mengkomunikasikan pengetahuan yang 

diperoleh dalam kegiatan pembelajaran. Prinsip utama yang mendasari kurikulum 2013 ialah 

pemberian penekanan terhadap kemampuan guru dalam mengimplementasikan proses 

pembelajaran bermakna, agar potensi peserta didik dapat berkembang dengan baik sesuai tujuan 

pendidikan nasional [1]. 

Peserta didik dapat memperoleh keterampilan abad ke-21 melalui pengalaman pembelajaran. 

Untuk memenuhi keterampilan abad ke-21, KPS dilatihkan pada peserta didik dengan harapan 

bahwa peserta didik mampu menyesuaikan diri terhadap pemenuhan kemampuan abad 21 yang 

terdiri dari keterampilan belajar dan berinovasi, meliputi kemampuan berpikir kritis dan 

penyelesaian masalah, kreatif dan inovatif, serta kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi 

[2]. 

KPS merupakan keterampilan ilmiah. Tujuannya ialah untuk menemukan suatu konsep atau 

teori pembelajaran, di mana peserta didik dapat mengembangkan konsep pembelajaran dengan 

mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan baru yang diperoleh, serta 

untuk memahami implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik diharapkan dapat 

mengaitkan fenomena yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dengan pengetahuan yang 

telah dimilikinya [3]. Komponen KPS yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

identifikasi masalah, membuat rumusan masalah, membuat hipotesis, menyusun langkah 

percobaan, menentukan variabel, menuliskan hasil pengamatan, analisis data, dan membuat 

kesimpulan [4]. 

Berdasarkan angket prapenelitian yang dibagikan kepada 30 peserta didik IPA di SMA 

Muhammadiyah 3 Surabaya, sebesar 66,70% menyatakan bahwa pelajaran kimia merupakan 

mata pelajaran yang menarik untuk dipelajari, sebesar 33,30% menyatakan bahwa pelajaran 

kimia tidak menarik, sebab banyak materi dengan istilah yang sulit dipahami. Proses 

pembelajaran di kelas, sebesar 77,80% menyatakan bahwa guru telah menjelaskan pengunaan 

materi dan telah mengaitkan materi dengan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Metode 

pembelajaran yang dilaksanakan di kelas, sebesar 58,3% menggunakan metode diskusi. Oleh 

sebab itu, untuk mendukung proses pembelajaran, diperlukan media pembelajaran dan model 

pembelajaran yang digunakan harus dapat mendukung peningkatan KPS peserta didik. 

Di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, pemerintah menerapkan sistem pembelajaran 

secara online, dalam artian pembelajaran pada umumnya yang dilaksanakan secara langsung 

(face- to-face) di dalam kelas telah berubah menjadi pembelajaran secara daring (online) sebab 

tidak dimungkinkannya pelaksanaan pembelajaran langsung. Berdasarkan angket prapenelitian 

yang dibagikan kepada 30 peserta didik, sebesar 83,30% menyatakan bahwa pembelajaran yang 

dilaksanakan secara online tidak efektif terutama untuk pelajaran kimia, dengan alasan bahwa 

pembelajaran secara online membuat peserta didik tidak dapat mengajukan pertanyaan kepada 

guru dengan mudah sebab waktu pembelajaran terbatas. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penerapan pembelajaran campuran tepat digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, terutama pada pelajaran kimia. Pembelajaran 

campuran merupakan metode belajar yang menggabungkan pembelajaran tatap muka (face-to-

face) dengan pembelajaran online [5]. Untuk menyiasati pembelajaran tatap muka yang tidak 

dapat dilaksanakan secara langsung, guru dapat memanfaatkan aplikasi pembelajaran online 

tatap muka yang dapat diakses peserta didik, seperti zoom dan google meet. Sedangkan untuk 

pembelajaran online, dapat dilaksanakan diskusi terkait materi pokok yang diajarkan 

menggunakan LSM, seperti Moodle, Google Classroom, Edmodo, dan LSM lain yang mudah 

diakses, baik oleh guru dan juga peserta didik. Penerapan pembelajaran campuran diharapkan 
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mampu membantu peserta didik untuk mengembangkan KPS dengan memanfaatkan kemajuan 

teknologi dan informasi. 

Dalam mendukung proses pembelajaran campuran (blended learning) diperlukan media 

pembelajaran yang mendukung, seperti Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang dapat 

meningkatkan KPS peserta didik. LKPD ialah suatu lembaran yang berisi materi pembelajaran 

dan dilengkapi dengan soal-soal yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Pada umumnya, 

LKPD berupa lembaran berisi petunjuk serta langkah-langkah untuk menyelesaikan soal-soal 

yang ada di dalamnya [6]. LKPD dipilih sebagai media pembelajaran, sebab LKPD dapat 

dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi pembelajaran yang akan 

dihadapi [7]. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tujuan utama dari penelitian ini ialah menganalisis 

profil dari keterampilan proses sains peserta didik pada materi larutan elektrolit dan non 

elektrolit dan penerapan LKPD berorientasi blended learning di SMA. 

 

2. Metode 

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian deskriptif, namun bukan untuk 

menguji suatu hipotesis. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mempelajari dan menganalisis 

KPS pada jenjang SMA kelas XI terutama pada mata pelajaran kimia, yakni pada subbab 

larutan elektrolit dan non elektrolit. Penelitian ini dilaksanakan bulan Agustus 2020 dengan 

sasaran 30 peserta didik dari jurusan IPA kelas XI di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data pendukung penelitian diperoleh 

dari (1) angket wawancara guru, (2) angket wawancara peserta didik, dan (3) lembar tes 

kemampuan awal keterampilan proses sains peserta didik yang terdiri dari 8 butir soal uraian 

(subyektif) yang digunakan untuk mengukur kemampuan awal KPS peserta didik. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis KPS peserta didik khususnya pada materi 

larutan elektrolit dan non elektrolit. 

3.1. Keterampilan Proses Sains Peserta Didik pada Materi Larutan Elektrolit dan Non 

Elektrolit 

Skor KPS dihitung berdasarkan hasil jawaban peserta didik dari hasil pretest. Skor total 

pada masing-masing komponen KPS dibagi menjadi tiga kategori, yakni kategori rendah jika 

skor total yang diperoleh 0-35%, sedang jika skor total yang diperoleh 36-68%, dan tinggi 

jika skor total yang diperoleh 69-100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik Kriteria Keterampilan Proses Sains Peserta didik 
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Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa skor hasil KPS didik sama rata, yakni ada peserta 

didik dengan skor KPS pada kategori rendah, sedang dan tinggi. Pada grafik tersebut dapat 

dilihat bahwa skor KPS peserta didik cukup baik pada mata pelajaran kimia, di mana 

kategori KPS pada kategori sedang mendapatkan persentase paling tinggi, yakni sebesar 

62,50%. Sedangkan persentase skor. 

KPS pada kategori rendah sebesar 25% dan persentase skor KPS pada kategori tinggi 

sebesar 12,50%. 

Hasil pretest keterampilan proses sains peserta didik disajikan pada gambar di bawah ini: 

3.2. Identifikasi masalah 

Gambar 2. Jawaban peserta didik pada komponen identifikasi masalah 

Pada gambar 2, peserta didik diminta untuk melakukan identifikasi masalah terkait 

fenomena yang disajikan pada LKPD, yakni mengenai daya hantar listrik dari masing-

masing larutan. Namun berdasarkan jawaban tersebut, peserta didik belum dapat 

mengidentifikasi masalah yang disajikan pada fenomena. Untuk menjawab masalah tersebut, 

peserta didik  harus teliti dalam mengidentifikasi masalah terkait fenomena yang disajikan, 

yakni mengenai daya hantar listrik pada masing-masing larutan. 

3.3. Membuat rumusan masalah 

Gambar 3. Jawaban peserta didik pada komponen membuat rumusan masalah 

Pada gambar 3, peserta didik diminta untuk membuat rumusan masalah. Peserta didik 

masih kurang dapat membuat rumusan masalah, sebab ketelitian dalam mengidentifikasi 

masalah masih kurang. Dari jawaban tersebut, peserta didik hanya menuliskan satu larutan 

saja yang akan diuji daya hantar listriknya. Sebab pada fenomena terdapat tiga jenis larutan 

yang akan dilakukan uji daya hantar listrik. 

3.4. Merumuskan hipotesis 

Gambar 4. Jawaban peserta didik pada komponen merumuskan hipotesis 

Pada gambar 4, peserta didik diminta untuk merumuskan hipotesis berdasarkan. Peserta 

didik sudah cukup mampu dalam merumuskan hipotesis bila dilihat dari jawaban tersebut. 

Namun, hipotesis yang diajukan oleh peserta didik masih kurang. Hal ini disebabkan pada 

perumusan masalah, rumusan masalah yang ditulis oleh peserta didik masih kurang lengkap, 

sehingga hipotesis yang diajukan oleh peserta didik hanya mengenai satu larutan saja. 
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3.5. Menyusun langkah percobaan 

Gambar 5. Jawaban peserta didik pada komponen menyusun langkah percobaan 

Pada gambar 5, peserta didik diminta untuk menyusun langkah percobaan yang terdapat 

pada fenomena untuk membuktikan hipotesis yang dibuat. Dari jawaban tersebut dapat 

diketahui bahwa langkah percobaan yang dibuat peserta didik masih kurang lengkap atau 

dapat dikatakan bahwa langkah percobaan yang disusun oleh peserta didik tidak sesuai 

dengan fenomena yang disajikan. 

3.6. Menentukan variabel 

Gambar 6. Jawaban peserta didik pada komponen menentukan variabel 

Pada gambar 6, peserta didik diminta untuk menentukan variabel percobaan berdasarkan 

langkah percobaan yang telah disusun. Variabel yang harus ditentukan peserta didik ialah 

variabel kontrol, variabel manipulasi, dan variabel respon. Dari jawaban tersebut, peserta 

didik masih tidak dapat menentukan ketiga variabel percobaan. 

3.7. Menuliskan hasil pengamatan 

 

Gambar 7. Jawaban peserta didik pada komponen hasil pengamatan 

Pada gambar 7, peserta didik diminta untuk menuliskan hasil pengamatan berdasarkan 

praktikum. Data hasil pengamatan diperoleh selama melaksanakan praktikum mengenai daya 

hantar listrik pada masing-masing larutan. Dari jawaban tersebut, peserta didik masih kurang 

mampu untuk menuliskan hasil pengamatan, sebab data hasil pengamatan yang dituliskan 

oleh peserta didik masih kurang tepat dan tidak sesuai dengan teori. 

3.8.  Analisis data 
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Gambar 8. Jawaban peserta didik pada komponen analisis data 

Pada gambar 8, peserta didik melakukan analisis data berdasarkan hasil pengamatan pada 

praktikum yang telah dilaksanakan dengan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. 

Berdasarkan jawaban tersebut, dalam menganalisis data yang diperoleh pada percobaan 

peserta didik masih kurang mampu menjawab dengan baik, sebab jawaban yang diajukan 

peserta didik kurang mendetail, masih ditemukan banyak jawaban yang salah dan tidak 

dihubungkan dengan teori terkait materi larutan elektrolit dan non elektrolit. 

3.9. Membuat kesimpulan 

Gambar 9. Jawaban peserta didik pada komponen membuat kesimpulan 

Pada gambar 9, peserta didik membuat kesimpulan berdasarkan analisis data, berdasarkan 

hasil pengamatan, serta berdasarkan hasil analisis data yang dapat digunakan untuk menarik 

sebuah kesimpulan. Namun berdasarkan jawaban tersebut, peserta didik masih kurang 

mampu dalam membuat kesimpulan. Peserta didik masih kurang dalam menuliskan 

menganalisis data, sehingga kesimpulan yang ditulis masih salah, sebab tidak dikaitkan 

dengan teori yang mendukung. 

 

Gambar 10. Persentase masing-masing komponen keterampilan proses sains 
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Komponen LKPD 

Pada gambar 10, komponen KPS peserta didik paling tinggi ialah menyusun langkah 

percobaan. Artinya, peserta didik sudah dapat mengikuti alur yang disajikan pada fenomena. 

Sedangkan komponen keterampilan proses sains yang paling rendah ialah membuat 

kesimpulan. Dalam membuat kesimpulan, peserta didik hendaknya mengaitkan analisis data 

yang telah dituliskan, sebab pada analisis data, peserta didik tidak mengaitkan data yang 

diperoleh dalam praktikum dengan teori yang mendasari. Akan tetapi, masih banyak 

ditemukan bahwa pada analisis data, peserta didik hanya menjawab dengan menyebutkan 

cirri-ciri dari larutan elektrolit dan larutan non elektrolit tanpa menjelaskan secara detail 

mengapa hasil yang diperoleh merupakan larutan elektrolit atau larutan non elektrolit. Di 

mana jawaban tersebut dapat diperoleh dengan mengaitkan hasil pengamatan dengan teori 

yang mendukung. 

Hasil Angket Prapenelitian Peserta didik 

Angket prapenelitian peserta didik diberikan pada salah satu kelas yang berisi 30 peserta 

didik kelas XI IPA di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Berdasarkan angket prapenelitian 

KPS menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran guru telah melatihkan KPS. Hal 

tersebut dapat dilihat pada gambar 11: 

 

 

 

 

 

 
Ju

m
la

h
 S

 

indik 
ator 
pem 
bel… 

tujua 
n  

pem 
bel… 

rang 
kuma 

n 
ma… 

rumu 
san 

masa 
lah 

hipot 
esis 

varia 
bel 

langk 
ah 

kerja 

anali 
sis 

data 

kesi 
mpul 
an 

gam 
bar 
yang 
ber… 

Ya 24 27 24 21 20 19 25 22 24 21 

Tidak 6 3 6 9 10 11 5 8 6 9 

Gambar 11. Komponen LKPD yang digunakan peserta didik 

 

Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa guru telah menerapkan KPS pada LKPD yang 

digunakan dalam pembelajaran. Hasil angket peserta didik menunjukkan bahwa sebesar 

55,6% menyatakan bahwa dalam pelajaran kimia, materi yang dipelajari selalu dikaitkan 

dengan kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, sebanyak 77,8% menyatakan bahwa peserta didik 

masih belum dapat memahami masalah dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian 

masalah tersebut harus dikaitkan dengan materi kimia dengan tujuan agar peserta didik 

mampu memecahkan suatu masalah. 

Hasil Angket Prapenelitian Guru 

Angket prapenelitian guru diberikan kepada dua orang guru pengampu mata pelajaran 

kimia kelas X dan XI IPA di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Kedua guru pengampu 

tersebut mengatakan bahwa peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam memahami 

materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Metode yang diterapkan pada materi larutan 

elektrolit dan non elektrolit ialah praktikum, video, diskusi, serta tanya jawab. Kegiatan 

praktikum dilaksanakan di ruang kelas, sebab terkendala oleh tidak adanya ruangan yang 

dapat digunakan untuk melaksanakan praktikum, serta terkendala oleh alat dan bahan yang 

diperlukan dalam mendukung terlaksananya kegiatan praktikum. Dalam hal ini, respon 

peserta didik cukup baik dalam merespon apa yang diajarkan oleh guru. Berdasarkan 

pertanyaan yang diajukan, kedua guru pengampu kimia menyatakan bahwa KPS yang 

dimiliki peserta didik telah meningkat, dan kategori KPS peserta didik pada mata pelajaran 

kimia berada dalam kategori baik. Terlaksananya guru untuk melatihkan KPS sebab dalam 

is
w

a
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mendukung proses pembelajaran, guru menggunakan LKPD yang disusun sendiri 

berdasarkan materi yang akan diajarkan. Dalam menerapkan KPS pada proses pembelajaran, 

banyak peserta didik mengalami kesulitan dalam menganalisis data. Hal tersebut 

dikarenakan analisis data yang dilakukan oleh peserta didik hanya berdasarkan pengamatan 

yang diperoleh selama pelaksanan praktikum. Peserta didik tidak mengaitkan hasil 

pengamatan yang diperoleh dengan teori yang mendukung dalam menganalisis data. 

Pembahasan 

Komponen KPS yang terdapat dalam penelitian ini sebanyak delapan buah. Delapan 

komponen KPS tersebut antara lain, identifikasi masalah, membuat rumusan masalah, 

membuat hipotesis, menyusun langkah percobaan, menentukan variabel, menuliskan hasil 

pengamatan, analisis data, serta membuat kesimpulan [4]. Berdasarkan hasil skor pretest 

KPS peserta didik diperoleh komponen KPS dengan persentase tertinggi ialah menyusun 

langkah percobaan. Sedangkan persentase komponen KPS dengan skor terendah ialah 

membuat kesimpulan. Hasil  yang diperoleh sama dengan penelitian yang telah dilakukan, di 

mana komponen KPS dengan skor tertinggi ialah merancang percobaan, namun untuk 

komponen KPS dengan skor terendah berbeda, yakni memprediksi [8]. Peserta didik diberi 

kesempatan untuk menyusun langkah percobaan dengan berdiskusi secara berkelompok atau 

dengan mengamati fenomena yang disajikan oleh guru. Akan tetapi, akan lebih baik hasilnya 

jika dalam menyusun langkah percobaan peserta didik melakukannya dengan cara 

berdiskusi, sebab dengan berdiskusi, peserta didik dapat bertukar ide dan pemahaman 

dengan peserta didik lain. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang telah diteliti, 

yakni dengan berdiskusi, keberanian dan kreativitas peserta didik dalam mengemukakan 

pendapat dapat terangsang, sehingga peserta didik dapat menghargai pendapat dan bertukar 

pikiran dengan peserta didik lain [9,10]. Menurut angket prapenelitian guru, guru pengampu 

mata  pelajaran kimia menyatakan bahwa dalam kegiatan pembelajaran, pelaksanaan 

praktikum sangat penting, sebab materi yang dipelajari lebih mudah dipahami dan peserta 

didik dapat membuktikan secara langsung mengenai materi yang dipelajari melalui 

pelaksanaan praktikum. 

Peserta didik diberi fenomena dalam kehidupan sehari-hari, yakni mengenai uji daya 

hantar listrik pada tiga jenis larutan berbeda untuk komponen KPS identifikasi masalah, 

membuat rumusan masalah, serta membuat hipotesis. Persentase masing-masing komponen 

KPS tersebut ialah 55,33% untuk identifikasi masalah, 47% untuk membuat rumusan 

masalah, dan 35% untuk membuat hipotesis. Identifikasi masalah dan membuat rumusan 

masalah merupakan komponen KPS pada kategori sedang, sedangkan membuat hipotesis 

merupakan komponen KPS pada kategori rendah. Ketiga keterampilan tersebut 

dikembangkan berdasarkan fenomena yang disajikan guru dan diskusi dalam proses 

pembelajaran. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang telah diteliti, yakni 

interaksi yang terjadi pada diskusi dapat meningkatkan KPS, sebab dengan melaksanakan 

diskusi, peserta didik lebih mampu bertukar pikiran dan menyampaikan pemikirannya [11]. 

Guru menuntun peserta didik dalam menyusun rumusan masalah agar rumusan masalah yang 

diajukan sesuai dengan identifikasi masalah. Guru juga menuntun peserta didik dalam 

membuat hipotesis, agar peserta didik mampu membuat jawaban sementara berdasarkan 

rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. 

Komponen menentukan variabel mendapatkan persentase sebesar 42% yang berada 

dalam kategori sedang. Variabel percobaan dapat diperoleh peserta didik melalui fenomena 

yang disajikan atau melalui langkah percobaan yang telah disusun peserta didik sebelumnya. 

Penentuan variabel percobaan bertujuan untuk mengidentifikasi hasil pengamatan yang 

dilakukan peserta didik selama berlangsungnya kegiatan praktikum. 

Komponen menuliskan hasil pengamatan mendapatkan persentase sebesar 64% dan 

berada dalam kategori sedang. Peserta didik menuliskan hasil pengamatan yang diperolehnya 

selama kegiatan praktikum berupa hasil dari perubahan yang terjadi pada larutan yang 

digunakan, serta perbedaan hasil pada masing-masing larutan uji. Penulisan hasil 
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pengamatan dapat berupa deskripsi gambar atau data yang selanjutnya diubah menjadi 

rangkaian kalimat, diagram, tabel, ataupun grafik [12]. 

Komponen analisis data mendapatkan persentase sebesar 47% dan berada dalam kategori 

sedang. Pada tahap analisis data, peserta didik diminta untuk melakukan pencarian dari 

berbagai sumber yang relevan di jurnal atau buku pelajaran terkait. Selanjutnya hasil yang 

diperoleh didiskusikan terlebih dahulu dengan peserta didik dalam satu kelompok. 

Komponen membuat kesimpulan mendapatkan persentase sebesar 31% yang berada 

dalam kategori rendah. Membuat kesimpulan merupakan komponen KPS terendah. Hal 

tersebut disebabkan oleh kurang mampunya peserta didik dalam mengaitkan hasil 

pengamatan dan analisis data praktikum dengan hipotesis yang telah dibuat di awal. Dengan 

menerapkan model pembelajaran yang sesuai, maka keterampilan peserta didik dalam 

membuat kesimpulan dapat berkembang. Hal tersebut sesuai penelitian yang telah 

dilaksanakan, yakni penerapan model pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan KPS, 

termasuk dalam membuat kesimpulan [13]. 

Hasil tes awal KPS menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik yang masih salah 

dalam menjawab pertanyaan pada tiap-tiap komponen keterampilan proses sains yang 

disajikan. Dalam pengerjaan pretest KPS, peserta didik tidak mengerjakannya dengan baik 

dan terdapat banyak peserta didik yang kurang teliti dalam membaca serta memahami 

fenomena yang disajikan. Akan tetapi, secara keseluruhan kategori KPS yang diperoleh 

berada pada kategori sedang. Oleh sebab itu, guru perlu membantu peserta didik 

meningkatkan KPS yang telah dimiliki oleh peserta didik. Pernyataan tersebut sesuai dengan 

penelitian yang telah diteliti, yakni untuk mendapatkan pengetahuan dan mengembangkan 

pengetahuan yang telah dimiliki, KPS merupakan keterampilan yang sangat penting [14]. 

KPS dapat membantu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dikaitkan 

dengan materi pembelajaran. KPS juga dapat digunakan untuk melatih bertanya, berpikir 

kritis, serta mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan baru. 

Pada KPS, jika komponen observasi peserta didik baik, hal tersebut dapat berdampak baik 

pula terhadap komponen-komponen KPS lainnya [15]. Dalam mengembangkan KPS, 

penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pelaksanaan praktikum sangat 

diperlukan [16]. 

Materi larutan elektrolit dan non elektrolit yang dipelajari di kelas X Semester 2 

tergolong bersifat konseptual, sehingga mengharuskan peserta didik untuk dapat memahami 

konsep dengan baik [17]. Dalam meningkatkan KPS, implementasi LKPD berorientasi 

blended learning perlu digunakan. Proses pembelajaran konvensional yang diubah menjadi 

pembelajaran campuran membawa dampak positif terhadap peningkatan motivasi peserta 

didik, perkembangan self- regulated, serta waktu untuk berdiskusi lebih banyak [18]. Tujuan 

implementasi LKPD berorientasi blended learning dalam kegiatan pembelajaran ialah 

membantu peserta didik meningkatkan KPS pada mata pelajaran kimia khususnya pada 

materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Sebab dalam penyusunan LKPD telah 

disesuaikan dengan delapan komponen KPS, yakni identifikasi masalah, membuat rumusan 

masalah, membuat hipotesis, menyusun langkah percobaan, menentukan variabel, 

menuliskan hasil pengamatan, analisis data, serta membuat kesimpulan. 

LKPD berorientasi blended learning dapat menjadi inovasi bagi guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran yang dilaksanakan secara daring, yakni dengan menggunakan zoom atau 

google meet sebagai pengganti pembelajaran tatap muka, di mana guru dapat mengajak 

peserta didik untuk menyaksikan video pembelajaran terkait praktikum larutan elektrolit dan 

non elektrolit. Guru dapat memanfaatkan LMS seperti Moodle, Google Classroom, Edmodo, 

dan lain sebagainya untuk mengirimkan LKPD serta materi pendukung pembelajaran. 

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi tersebut, guru dapat melaksanakan 

pembelajaran dan melaksanakan  diskusi dengan peserta didik terkait materi pembelajaran 

yang berlangsung [19]. Persyaratan teknis yang dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan 

blended learning ditentukan oleh ketersediaan server dan kemudahan aksesibilitas [20]. 
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Dalam proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran sebagian besar masih berpegang pada 

prinsip pembelajaran tatap muka. Oleh sebab itu, penting bagi guru dalam memahami serta 

menerapkan pembelajaran online [21]. 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan analisis yang dipaparkan, disimpulkan bahwa KPS peserta didik di 

SMA Muhammadiyah 3 Surabaya berada pada seluruh kategori, yakni pada kategori rendah, 

sedang, dan tinggi. Berdasarkan angket peserta didik, guru, dan tes awal (pretest) terkait KPS 

diketahui bahwa peserta didik telah memiliki KPS. Pada kegiatan pembelajaran, guru telah 

melatihkan KPS ke dalam diri peserta didik. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa skor 

KPS tidak cukup baik pada seluruh peserta didik. Oleh sebab itu, guru perlu meningkatkan KPS 

peserta didik dengan semaksimal mungkin dalam mengadakan pembelajaran berbasis praktikum 

agar peserta didik dapat menerapkan kemampuan tersebut dalam kegiatan pembelajaran, 

terutama pada mata pelajaran kimia, yakni pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit. 
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