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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apakah KPS yang muncul 
dalam RPP sudah menunjukkan metode ilmiah yang baik, mendeskripsikan ada 
tidaknya perbedaan kemunculan KPS pada RPP jenis ekserimen dan eksplorasi, 
mendeskripsikan apakah KPS yang muncul dalam LKPD sudah menunjukkan 
metode ilmiah yang baik, dan mendeskripsikan ada tidaknya perbedaan KPS yang 
muncul dalam LKPD jenis eksperimen dan eksplorasi. 

Penelitian ini merupakan penelitian analisis isi (content analysis), dimana 
peneliti meneliti dokumen RPP dan LKPD guru tanpa meneliti proses 
pelaksanaannya di kelas. Populasi dalam penelitian ini adalah kegiatan dalam RPP 
dan LKPD dari SMA di Kota Yogyakarta yang sudah menerapkan Kurikulum 
2013. Sampel penelitian ditentukan secara purposive sampling yaitu kegiatan 
dalam RPP dan LKPD yang boleh dipinjam dari SMA di Kota Yogyakarta yang 
telah menerapkan Kurikulum 2013. Instrumen telah divalidasi muka oleh Dosen 
Pembimbing I (Expert Judgement). Pengambilan data diperoleh dari lembar 
instrumen yaitu berupa lembar observasi isi RPP dan LKPD, melalui tiga panelis 
yang telah memenuhi syarat. Kehandalan data ketiga panelis dihitung 
menggunakan rumus Kanonik Krippendorf. Analisis data menggunakan pedoman 
penskoran dan statistika deskriptif, untuk merincikan KPS yang muncul pada RPP 
dan LKPD.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa KPS yang muncul dalam RPP maupun 
LKPD belum dapat menunjukkan metode ilmiah yang baik. Dilihat dari segi 
kelengkapan metode ilmiah, RPP kurang lengkap karena kurang adanya kegiatan 
desain eksperimen dan menerima/menolak Ha, sedangkan pada LKPD tidak ada 
kegiatan mendesain eksperimen dan merumuskan hipotesis. Dilihat dari segi 
kemunculan KPS pada RPP dan LKPD masih dalam kategori kurang baik. KPS 
yang paling banyak muncul pada RPP eksperimen adalah melakukan percobaan, 
sedangkan RPP eksplorasi adalah menyimpulkan. KPS yang paling banyak 
muncul pada LKPD eksperimen adalah mengamati, mengklasifikasi, menganalisis 
hasil penelitian dan melakukan percobaan, sedangkan LKPD eksplorasi adalah 
melakukan percobaan. 
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