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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis penelitian 

penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau Research and 

Development (R&D) yang bertujuan mengembangkan lembar kegiatan siswa (LKS) 

berbantuan  GeoGebra untuk pembelajaran metode penemuan terbimbing pada 

materi bangun ruang untuk siswa kelas VIII yang berkualitas yang ditinjau dari 

kevalidan, keefektifan, dan kepraktisan.  

B. Desain penelitian 

Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah model ADDIE (Analysis, 

Design, Development, Implementation, dan Evaluation). Model ADDIE 

dikembangkan oleh Dick and Carry (1996) untuk merancang sistem pembelajaran. 

Berikut ini tahapan-tahapan pengembangan model ADDIE (Endang Mulyatiningsih 

2011 : 183-186) : 

1. Analysis 

Aktivitas yang dilaksanakan pada tahap analisis adalah mengidentifikasi 

produk yang sesuai dengan sasaran peserta didik, tujuan belajar, mengidentifikasi 

isi/materi pembelajaran, dan mengidentifikasi lingkungan belajar, pada tahap 

perancangan peneliti merancang konsep produk baru dan merancang perangkat 

pengembangan produk baru.. Adapun analisis yang dilaksanakan adalah analisis 

kurikulum, analisis kebutuhan, analisis situasi lingkungan tempat digunakannya 

produk, dan analisis karakteristik siswa. 
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a. Analisis kurikulum 

Analisis kurikulum ini berfungsi untuk mengetahui kurikulum apa yang 

digunakan, selain itu juga untuk mengetahui standar kompetensi dan kompetensi 

dasar yang harus dikuasai pada materi bangun ruang sisi datar berdasarkan 

kurikulum yang berlaku di tempat dilaksanakannya penelitian, sehingga peneliti 

bisa menjabarkan indikator-indikator yang sesuai dengan produk yang akan 

dikembangkan. Analisis kurikulum juga bertujuan untuk mengetahui konsep apa 

saja yang seharusnya telah dipahami oleh siswa kelas VIII sebagai dasar dalam 

mempelajari materi bangun ruang sisi datar, contohnya konsep segitiga dan 

segiempat. 

b. Analisis Kebutuhan 

Pada analisis kebutuhan peneliti menganalisis bahan ajar apa saja yang sudah 

digunakan dalam proses pembelajaran sehingga peneliti bisa mengetahui produk 

berupa LKS berbantuan GeoGebra yang dikembangkan dibutuhkan atau tidak. Di 

dalam menganalisis kebutuhan, peneliti melaksanakan observasi di sekolah, 

observasi kegiatan pembelajaran di kelas dan wawancara langsung terhadap guru 

matematika disekolah terkait penggunaan LKS dan penggunaan software-software 

matematika dalam proses pembelajaran. 

c. Analisis Situasi Lingkungan 

Pada analisis situasi peneliti melakukan analisis atau survey terhadap keadaan 

sekolah dan fasilitas di sekolah terutama fasilitas di bagian ICT. Semua itu 

dilakukan karena produk LKS yang dikembangkan menggunakan software 

Geogebra sehingga dalam pelaksanaan penelitian dibutuhkan komputer atau laptop. 
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Selain mensurvey fasilitas sekolah, peneliti juga melakukan wawancara terhadap 

peserta didik guna untuk mengetahui peserta didik mempunyai laptop yang 

memungkinkan untuk dibawa ke sekolahan atau tidak. Hal itu dilakukan jika 

fasilitas sekolah tidak dapat digunakan atau kurang memadai. 

d. Analisis Karakteristik Peserta Didik 

Analisis dilakukan untuk mengetahui karakteristik siswa kelas VIII SMP. 

Pada tahap ini, peneliti mengkaji teori perkembangan kognitif anak yang mana usia 

peserta didik SMP masuk ke tahap operasional formal yang mana peserta didik 

sudah bisa untuk berfikir secara abstrak. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai 

acuan dalam menentukan metode pembelajaran yang sesuai dalam mengembangkan 

produk LKS berbantuan GeoGebra. 

2. Design 

Pada tahap Design ini kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk membuat 

rancangan LKS berbantuan GeoGebra untuk pembelajaran penemuan terbimbing 

pada materi bangun ruang sisi datar sesuai dengan hasil analisis pada tahap 

sebelumnya. Rancangan yang dibuat antara lain peta kebutuhan LKS, draft LKS 

berbantuan GeoGebra serta fitur-fitur yang ada pada LKS, langkah-langkah 

kegiatan yang disesuaikan dengan metode penemuan terbimbing sesuai yang 

dikemukakan oleh Markaban yaitu merumuskan masalah, menganalisis data, 

menyusun konjektur, Verifikasi kebenaran konjektur, kesimpulan, soal latihan.  

3. Development 

Tahap Development (pengembangan) berisi kegiatan realisasi hasil rancangan 

produk pada tahap design. Pada tahap ini menghasilkan produk berupa LKS (lembar 
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kegiatan siswa) dan file-file Geogebra. Sebelum produk diimplementasikan, 

terlebih dahulu produk harus divalidasi oleh dosen ahli yang bertujuan untuk 

menilai kevalidan materi dan kevalidan media. Setelah produk dinyatakan valid dan 

setelah dilakukan revisi maka produk siap untuk diuji cobakan ke sekolah. 

4. Implementation 

Pada tahap Implementasi, produk yang dikembangkan dan sudah divalidasi 

oleh dosen ahli diuji cobakan di sekolah tempat penelitian yaitu SMP Negeri 1 

Ngaglik. Proses pengujiannya peneliti melakukan uji coba langsung dalam kegiatan 

pembelajaran dalam satu kelas. Selama kegiatan uji coba produk, dilaksanakan 

pengisian lembar penilaian guru dan angket respon siswa serta lembar observasi 

keterlaksanaan pembelajaran oleh observer untuk mengetahui kepraktisan 

penggunaan produk . 

5. Evaluation 

Pada tahap ini, peneliti melakukan evaluasi dengan tes hasil belajar siswa 

untuk mengukur kompetensi akhir dari materi atau tujuan pembelajaran. Hasil tes 

belajar siswa digunakan untuk mengetahui kefektifan produk yang dikembangkan. 

Selain itu dilaksanakan pengisian lembar penilaian guru dan angket respon siswa 

untuk menilai kepraktisan produk. 

C. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di salah satu sekolah di Kabupaten Sleman, yaitu di 

SMP Negeri 1 Ngaglik. Pemilihan tempat penelitian ini atas beberapa pertimbangan 

yaitu pembelajaran yang belum menggunakan LKS dan belum menggunakan 
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aplikasi seperti GeoGebra serta keadaan siswa yang memungkinkan untuk 

membawa laptop.  

D. Waktu penelitian 

Pengambilan data penelitian dilakukan pada semester II SMP kelas VIII tahun 

Ajaran 2016/2017. Implementasi dilaksanakan pada tanggal 10 April 2017- 15 Mei 

2017. 

E. Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah guru dan siswa-siswi kelas VIII F semester 

II di SMP Negeri 1 Ngaglik tahun ajaran 2016/2017. 

F. Intrumen Penilaian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar penilaian LKS 

untuk dosen ahli (aspek kelayakan/kevalidan), angket penilaian guru dan respon 

siswa (aspek kepraktisan), dan tes hasil belajar (aspek keefektifan). 

1. Intrumen penilaian kevalidan oleh Dosen Ahli 

Lembar penilaian LKS diberikan kepada dua dosen ahli. Lembar penilaian ini 

digunakan untuk menilai kevalidan LKS (Kevalidan materi dan media) yang telah 

dikembangkan sebelum diuji cobakan. Aspek LKS yang dinilai adalah kesesuaian 

dengan metode penemuan terbimbing, kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan 

kegrafikan. Lembar penilaian perangkat ini disusun dengan lima alternatif jawaban, 

yakni sangat kurang (1),  kurang (2), cukup baik (3), baik (4), dan sangat baik (5). 

Kisi-kisi, deskripsi, serta lembar penilaian kevalidan LKS secara lengkap dapat 

dilihat pada Lampiran A1, Lampiran A2, dan Lampiran A3. Berikut ini merupakan 
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rincian singkat dari aspek penilaian dan jumlah butir pernyataan tiap aspek 

penilaian.  

a. Kelayakan Isi 

Penilaian aspek kelayakan isi materi terdiri atas 16 butir pernyataan yang 

terbagi atas 4 indikator penilaian yaitu kesesuaian materi pembelajaran, kesesuaian 

materi dengan kebutuhan belajar, keakuratan materi, dan keberuntutan penyajian 

LKS. Berikut rincian indikator penilaian dan jumlah butir tiap indikator penilaian 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rincian Aspek Kelayakan Isi 

Indikator Penilaian 
Jumlah butir 

Pernyataan 

Kesesuaian materi pembelajaran 3 

Kesesuaian materi dengan kebutuhan belajar 3 

Keakuratan materi 4 

Keberuntutan penyajian LKS 6 

Jumlah 16 

b. Kesesuaian LKS dengan metode penemuan terbimbing 

Penilaian aspek kesesuaian dengan metode penemuan terbimbing terdiri atas 

6 butir pernyataan yang terdiri dari satu indicator penilaian, yaitu Kesesuaian isi 

LKS dengan tahap-tahap metode penemuan terbimbing. Berikut rincian indikator 

penilaian dan jumlah butir tiap indikator penilaian dapat dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. Rincian Aspek Kesesuaian LKS dengan Metode Penemuan Terbimbing 

Indikator Penilaian 
Jumlah Butir 

Pernyataan 

Kesesuaian isi LKS dengan tahap-tahap metode 

penemuan terbimbing 

6 

Jumlah 6 

 



48 

 

c. Kesesuaian dengan syarat didaktif 

Penilaian aspek kesesuaian dengan syarat didaktif terdiri atas 5 butir 

pernyataan yang terdiri dari satu indikator penilaian, yaitu Kesesuaian dengan 

kebutuhan dan kemampuan serta pengembangan diri siswa. Berikut rincian 

indikator penilaian dan jumlah butir tiap indikator penilaian dapat dilihat pada Tabel 

5.  

Tabel 5. Rincian Aspek Kesesuaian dengan syarat didaktif 

 

 

 

d. Kesesuaian dengan syarat kontruksi 

Penilaian aspek kesesuaian dengan syarat kontruksi terdiri atas 10 butir 

pernyataan yang terdiri dari tiga indikator penilaian, yaitu Kesesuaian dengan 

penggunaan bahasa dan kalimat, kesesuaian pemilihan pertanyaan dan sumber 

belajar, dan kelengkapan tujuan, manfaat dan identitas. Berikut rincian indikator 

penilaian dan jumlah butir tiap indikator penilaian dapat dilihat pada Tabel 6.  

Tabel 6. Rincian Kesesuaian dengan syarat kontruksi 

Indikator Penilaian 
Jumlah butir 

Pernyataan 

Kesesuaian dengan penggunaan bahasa dan kalimat 5 

Kesesuaian pemilihan pertanyaan dan sumber belajar 3 

Kelengkapan tujuan, manfaat dan identitas 2 

Jumlah 10 

e. Kesesuaian dengan syarat teknis     

Penilaian aspek kesesuaian dengan syarat Teknis terdiri atas 8 butir 

pernyataan yang terdiri dari dua indikator penilaian, yaitu kesesuaian tulisan dan 

Indikator Penilaian 
Jumlah Butir 

Pernyataan 

Kesesuaian dengan kebutuhan dan 

kemampuan serta pengembangan diri siswa 

5 

Jumlah 5 
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gambar dalam LKS, desain atau tampilan LKS. Berikut rincian indikator penilaian 

dan jumlah butir tiap indikator penilaian dapat dilihat pada Tabel 7.  

Tabel 7. Rincian Kesesuaian dengan syarat teknis 

Indikator Penilaian 
Jumlah butir 

Pernyataan 

Kesesuaian tulisan dan gambar dalam LKS 5 

Desain atau tampilan LKS 3 

Jumlah 8 

2. Instrumen penilaian kepraktisan 

a. Angket respon siswa 

Angket respon siswa digunakan untuk mengetahui kepraktisan LKS yang 

telah dikembangkan. Lembar penilaian ini terdiri dari 15 pernyataan (8 pernyataan 

positif dan 7 pernyataan negative) dan terdiri dari 4 alternatif jawaban yaitu, STS 

(Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), S (Setuju), dan SS (Sangat Setuju). Selain 

itu, 15 butir pernyataan tersebut terbagi menjadi  tiga aspek penilaian, yaitu 

ketepatan penggunaan bahasa dan kalimat, tampilan LKS, kemudahan penggunaan 

dan aktivitas di LKS. Rincian indikator penilaian dan jumlah butir pernyataan tiap 

indikator dapat dilihat pada Tabel 8 berikut. 

Tabel 8. Rincian Angket Respon Siswa 

Indikator Penilaian 
Jumlah butir 

Pernyataan 

Ketepatan penggunaan Bahasa dan kalimat 4 

Tampilan LKS 3 

Kemudahan penggunaan dan aktivitas LKS 8 

Jumlah 15 

Jumlah pernyataan Positif 8 

Jumlah pernyataan Negatif 7 

Butir pernyataan tiap aspek dapat dilihat pada Lampiran A8. 
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b. Lembar penilaian oleh guru 

Angket respon guru terdiri dari 17 butir pernyataan yang terbagi dalam 4 

aspek penilaian, yaitu kesesuaian isi, kesesuaian dengan pengembangan diri siswa, 

kebahasaan dan kegrafikan, dan keefektifan penggunaan dan disediakan 5 alternatif 

jawaban yaitu, Sangat Setuju (1), Setuju (2), Cukup (3), Tidak setuju (4), dan Sangat 

Tidak Setuju (5). Rincian indikator penilaian dan jumlah pernyataan tiap indikator 

dapat dilihat pada Tabel 9 berikut. 

Tabel 9. Rincian Lembar Penilaian oleh Guru 

Indikator Penilaian 
Jumlah butir 

Pernyataan 

Kesesuaian isi 4 

Kesesuaian dengan pengembangn diri siswa 4 

Kebahasaan dan kegrafikan 5 

Keefektifan penggunaan 4 

Jumlah 17 

Butir pernyataan tiap aspek dapat dilihat pada Lampiran A6. 

c. Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran 

Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran terdiri dari 16 butir 

pernyataan yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu, pendahuluan, bagian inti, penutup. 

Dengan dua pilihan jawaban yaitu ya dan tidak. Berikut pada Tabel 10 merupakan 

rincian aspek yang diamati dan jumlah butir pernyataannya. 

Tabel 10. Rincian Aspek Lembar Observasi Keterlaksanaan 

Aspek yang diamati 
Jumlah butir 

pernyataan 

Pendahuluan 5 

Kegiatan Inti 7 

Penutup 4 

Jumlah pernyataan 16 

Butir pernyataan tiap aspek dapat dilihat pada Lampiran A9 
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3. Intrumen penilaian keefektifan 

Penilaian keefektifan dari LKS yang dikembangkan peneliti menggunkan tes 

hasil belajar setelah siswa melakukan pembelajaran menggunakan LKS yang 

dikembangkan. Tes yang digunakan berbentuk soal uraian yang terdiri dari 5 soal 

yang dikerjakan dalam waktu 90 menit. Kisi-kisi dan soal-soal tersebut dapat dilihat 

pada Lampiran A10 dan Lampiran A11. 

G. Teknis Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi teknik analisis data 

kuantitatif dan kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan 

proses pengembangan produk. Analisis kuantitatif digunakan untuk 

mendeskripsikan penilaian kevalidan produk, lembar penilaian oleh guru, angket 

respon siswa, dan tes hasil belajar. Hasil analisis data akan digunakan untuk 

menentukan kualitas LKS yang ditinjau dari aspek kevalidan, kepraktisan, dan 

keefektifan.  

1. Analisis data kevalidan lembar kegiatan siswa 

Kevalidan lembar kegiatan siswa yang dikembangkan diperoleh dari hasil 

penilaian Dosen ahli (ahli materi dan ahli media). Kategori penskoran dapat dilihat 

pada Tabel 11.  

Tabel 11. Kriteria Penilaian 

Kriteria Penilaian Skor 

Sangat Kurang 1 

Kurang 2 

Cukup 3 

Baik 4 

Sangat Baik 5 
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Langkah-langkah untuk menentukan kevalidan LKS adalah sebagai berikut. 

a. Menghitung rata-rata skor dari setiap aspek penilaian 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Keterangan: 

�̅� = rata-rata skor yang diperoleh 

∑ 𝑥𝑖 =𝑛
𝑖=1  jumlah skor yang diperoleh ke-𝑖 

𝑛 = banyaknya butir pernyataan tiap aspek penilaian 

Tabel 12. Banyak Butir Pernyataan Tiap Aspek Penilaian 

Aspek Penilaian 

n  

(banyak butir 

pernyataan) 

Kelayakan isi 16 

Kesesuaian LKS dengan metode penemuan terbimbing 6 

Kesesuaian dengan syarat didaktis 5 

Kesesuaian dengan syarat konstruksi (kebahasaan) 10 

Kesesuaian dengan syarat  teknis (kegrafikaan) 8 

b. Mengkonversi skor rata-rata menjadi data kualitatif skala lima, menurut 

kriteria penilaian S. Eko Putro Widoyoko (2009:238) dapat dilihat pada Tabel 

13 berikut. 

Tabel 13. Penskoran Skala Lima untuk Lembar Penilaian Materi dan Media 

Interval Kriteria 

�̅�1 + 1,8𝑆𝑏𝑖 < �̅� Sangat baik 

�̅�1 + 0,6𝑆𝑏𝑖 < �̅� ≤ �̅�1 + 1,8𝑆𝑏𝑖 Baik 

�̅�1 − 0,6𝑆𝑏𝑖 < �̅� ≤ �̅�1 + 0,6𝑆𝑏𝑖 Cukup baik 

�̅�1 − 1,8𝑆𝑏𝑖 < �̅� ≤ �̅�1 − 0,6𝑆𝑏𝑖 Kurang baik 

�̅� ≤ �̅�1 − 1,8𝑆𝑏𝑖 Tidak baik 

Keterangan: 

�̅� : Rata-rata skor 

�̅�1: Rata-rata skor ideal =
1

2
 (Skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 
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𝑆𝑏𝑖: Simpangan baku ideal =
1

6
 (Skor maks. ideal – skor min. ideal) 

c. Mengembangkan Tabel 13 menjadi tabel kriteria kualitas kevalidan produk 

dengan skor maksimal ideal lima (5) dan skor minimal ideal satu (1). Kriteria 

validitas LKS disajikan dalam Tabel 14 berikut ini. 

Tabel 14. Kriteria Kevalidan LKS berbantuan Geogebra 

Interval Kriteria 

4,20 < �̅� Sangat baik 

3,40 < �̅� ≤ 4,20 Baik 

2,60 < �̅� ≤ 3,40 Cukup baik 

1,80 < �̅� ≤ 2,60 Kurang baik 

�̅� ≤ 1,80 Tidak baik 

Keterangan: 

�̅� : Rata-rata skor dari validator 

Produk yang dikembangkan dikatakan valid jika kriteria minimum yang dicapai 

adalah baik 

2. Analisis data kepraktisan lembar kegiatan siswa 

Kepraktisan LKS diperoleh dari hasil angket respon guru dan angket respon 

siswa. Berikut ini rincian analisis data lembar penilaian oleh guru dan angket respon 

siswa. 

a. Analisis lembar penilaian oleh guru 

Lembar penilaian oleh guru menggunakan skala liker yang terdiri atas 5 

kategori  yaitu sangat setuju, setuju, cukup, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. 

Kriteria Penilaian dapat dilihat pada Tabel 15 berikut.  
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Tabel 15. Kriteria Penilaian 

Kriteria Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Cukup 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

Adapun langkah-langkah untuk menentukan kepraktisan LKS adalah sebagai 

berikut. 

1) Menghitung rata-rata skor dari setiap aspek penilaian 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Keterangan: 

�̅� = rata-rata skor yang diperoleh 

∑ 𝑥𝑖 =𝑛
𝑖=1  jumlah skor yang diperoleh ke-𝑖 

𝑛 = Banyaknya butir pernyataan tiap aspek penilaian 

2) Mengkonversi skor rata-rata menjadi data kualitatif skala lima, menurut 

kriteria penilaian S. Eko Putro Widoyoko (2009:238) dapat dilihat pada Tabel 

16 berikut. 

Tabel 16. Penskoran Skala Lima untuk Lembar penilaian Guru 

Interval Kriteria 

�̅�1 + 1,8𝑆𝑏𝑖 < �̅� Sangat baik 

�̅�1 + 0,6𝑆𝑏𝑖 < �̅� ≤ �̅�1 + 1,8𝑆𝑏𝑖 Baik 

�̅�1 − 0,6𝑆𝑏𝑖 < �̅� ≤ �̅�1 + 0,6𝑆𝑏𝑖 Cukup baik 

�̅�1 − 1,8𝑆𝑏𝑖 < �̅� ≤ �̅�1 − 0,6𝑆𝑏𝑖 Kurang baik 

�̅� ≤ �̅�1 − 1,8𝑆𝑏𝑖 Tidak baik 

Keterangan: 

�̅� : Rata-rata skor 

�̅�1: Rata-rata skor ideal =
1

2
 (Skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 
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𝑆𝑏𝑖: Simpangan baku ideal =
1

6
 (Skor maks. ideal – skor min. ideal) 

3) Mengembangkan Tabel 16 menjadi tabel kriteria kualitas kepraktisan produk 

dengan skor maksimal ideal lima (5) dan skor minimal ideal satu (1). Tabel 

kriteria validitas LKS disajikan dalam Tabel 17 berikut ini. 

Tabel 17. Kriteria Kepraktisan LKS Berdasarkan Angket Respon Guru 

Interval Kriteria 

4,20 < �̅� Sangat baik 

3,40 < �̅� ≤ 4,20 Baik 

2,60 < �̅� ≤ 3,40 Cukup baik 

1,80 < �̅� ≤ 2,60 Kurang baik 

�̅� ≤ 1,80 Tidak baik 

Keterangan: 

�̅� : Rata-rata skor 

Produk yang dikembangkan dikatakan praktis jika kriteria minimum yang dicapai 

adalah baik 

b. Analisis angket respon siswa 

Angket respon siswa menggunakan skala liker yang terdiri atas 4 kategori  

yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kriteria penilaian 

dapat dilihat pada Tabel 18 berikut. 

Tabel 18. Kriteria Penilaian Angket Respon Siswa 

Kategori 
Skor 

(Pernyataan Positif) 

Skor 

(Pernyataan Negatif) 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 

Tidak Setuju (TS) 2 3 

Setuju (S) 3 2 

Sangat Setuju (SS) 4 1 

Langkah-langkah untuk menganalisis kepraktisan LKS analisis angket respon 

siswa, sebagai berikut. 
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1) Menghitung rata-rata skor dari setiap aspek penilaian 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Keterangan: 

�̅� = rata-rata skor yang diperoleh 

∑ 𝑥𝑖 =𝑛
𝑖=1  jumlah skor yang diperoleh ke-𝑖 

𝑛 = banyaknya butir pernyataan tiap aspek penilaian 

2) Mengkonversi skor rata-rata menjadi data kualitatif skala lima, menurut 

kriteria penilaian S. Eko Putro Widoyoko (2009:238) dapat dilihat pada Tabel 

19 berikut. 

Tabel 19. Penskoran Skala Lima untuk Lembar Penilaian Siswa 

Interval Kriteria 

�̅�1 + 1,8𝑆𝑏𝑖 < �̅� Sangat baik 

�̅�1 + 0,6𝑆𝑏𝑖 < �̅� ≤ �̅�1 + 1,8𝑆𝑏𝑖 Baik 

�̅�1 − 0,6𝑆𝑏𝑖 < �̅� ≤ �̅�1 + 0,6𝑆𝑏𝑖 Cukup baik 

�̅�1 − 1,8𝑆𝑏𝑖 < �̅� ≤ �̅�1 − 0,6𝑆𝑏𝑖 Kurang baik 

�̅� ≤ �̅�1 − 1,8𝑆𝑏𝑖 Tidak baik 

Keterangan: 

�̅� : Rata-rata skor 

�̅�1: Rata-rata skor ideal =
1

2
 (Skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 

𝑆𝑏𝑖: Simpangan baku ideal =
1

6
 (Skor maks. ideal – skor min. ideal) 

3) Mengembangkan Tabel 19 menjadi tabel kriteria kualitas kepraktisan produk 

dengan skor maksimal ideal lima (4) dan skor minimal ideal satu (1). Tabel 

kriteria validitas LKS disajikan dalam Tabel 20 berikut ini. 
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Tabel 20. Kriteria Kepraktisan Penggunaan LKS Berdasarkan Angket Respon 

Siswa 

Interval Kriteria 

3,4 < �̅� Sangat baik 

2,8 < �̅� ≤ 3,4 Baik 

2,2 < �̅� ≤ 2,8 Cukup baik 

1,6 < �̅� ≤ 2,2 Kurang baik 

�̅� ≤ 1,6 Tidak baik 

Keterangan: 

�̅� : Rata-rata skor 

Produk yang dikembangkan dikatakan praktis jika kriteria minimum yang 

dicapai adalah baik. 

Lembar observasi keterlaksanaan digunakan untuk mengetahui kemudahan 

penggunaan media pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran.  Kesulitan yang 

dijumpai siswa menjadi bahan pertimbangan untuk merevisi bahan ajar yang 

dikembangkan. Tabulasi data hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran dengan 

memberi skor 1 untuk jawaban “Ya” dan 0 untuk jawaban “Tidak” dengan 16  butir 

pernyataan. Selanjutnya dilakukan perhitungan terhadap hasil yang diperoleh 

dengan pedoman perhitungan sebagai berikut. 

Presentase pengamat (p)  =  
jumlah jawaban "ya"

jumlah pertanyaan seluruhnya
× 100% 

Kriteria penilaian menurut Sudjana (2013: 118) dapat dilihat pada Tabel 20 berikut. 

Tabel 21. Kriteria Penilaian Keterlaksanaan Kegiatan Pembelajaran 

Rentang presentase Kriteria 

p ≥ 90% Sangat baik 

80% ≤ p < 90% Baik 

70% ≤ p < 80% Cukup 

p < 60% Kurang 
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Produk yang dikembangkan dikatakan layak berdasarkan aspek kepraktisan, 

jika kriteria yang dicapai berdasarkan hasil analisa angket respon guru dan siswa 

minimal pada tingkat baik serta hasil analisa lembar keterlaksanaan pembelajaran 

minimal pada kriteria baik. 

3. Analisis data keefektifan Lembar kegiatan siswa 

Keefektifan LKS dianalisis dari tes hasil belajar yang dilakukan setelah proses 

pembelajaran menggunakan LKS yang dikembangkan. Berikut ini langkah-langkah 

analisis keefektifan LKS. 

a. Menghitung nilai yang diperoleh siswa (skala 1-100) 

b. Menganalisis apakah siswa dinyatakan tuntas atau tidak tuntas sesuai dengan 

KKM masing-masing sekolah, KKM untuk SMP Negeri 1 Ngaglik adalah 75. 

c. Menghitung presentase ketuntasan belajar 

𝐾𝑒𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑠
 × 100%  

Berikut ini pada Tabel 22 merupakan kriteria ketuntasan tes hasil belajar 

klasikal menurut Eko Putro Widoyoko (2009:242) 

Tabel 22. Kriteria Ketuntasan Tes Hasil Belajar Klasikal 

Presentase (%) Kriteria 

𝑝 > 80 Sangat Baik 

60 < 𝑝 ≤ 80 Baik 

40 < 𝑝 ≤ 60 Cukup 

20 < 𝑝 ≤ 40 Kurang 

𝑝 ≤ 20 Sangat Kurang 

Keterangan: 

𝑝 = Ketuntasan tes hasil belajar klasikal 
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Produk atau LKS yang dikembangkan dikatakan efektif jika kriteria minimum yang 

dicapai adalah baik. 

  


