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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. JENIS PENELITIAN

Model penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Penelitian

pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan suatu produk berupa bahan 

ajar LKS yang bersifat open ended. Metode penelitian dan pengembangan 

(Research and Development) merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji kelayakan produk tersebut (Sugiyono, 

2012: 407). Agar dalam penelitian ini berjalan secara terstruktur dan sistematis, 

maka dalam pelaksanaannya harus memperhatikan model penelitian yang 

digunakan. Model penelitian dan pengembangan LKS berbasis open ended yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan ADDIE. Model 

ADDIE ini dikembangkan oleh Dick and Carry (1996). Model ADDIE merupakan 

singkatan dari Analysis, Design, Development or Production, Implementation or 

Delivery and Evaluations. Penelitian ini menggunakan Model Penelitian 

Pengembangan ADDIE karena cocok digunakan dalam penelitian pengembangan 

bahan ajar seperti modul, LKS dan buku ajar (Mulyatiningsih, 2016: 1) dan 

penelitian ini termasuk dalam penelitian pengembangan bahan ajar berupa LKS 

matematika berbasis open ended. Berikut ini adalah gambar 3.1 tahapan model 

pengembangan ADDIE (Anglada, 2007) dalam LKS Mata Pelajaran Matematika 

berbasis open ended pada materi pengukuran untuk kelas 2 SD 
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Gambar 3.1 Tahapan Model Pengembangan ADDIE (Anglada, 2007) 

B. PROSEDUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

Tahapan-tahapan yang digunakan dalam penelitian pengembangan LKS 

berbasis open endeddengan menggunakan model ADDIE adalah sebagai berikut: 

1. Tahap I Analisis Kebutuhan (Analyze) 

Tahap analisis kebutuhan meliputi kegiatan:  

a) melakukan kompetensi yang dituntut kepada siswa, yaitu siswa dapat 

menguasai materi pengukuran dan mengerjakan soal-soal pada materi tersebut 

menggunakan cara benar lebih dari satu (open ended) 

b) melakukan analisis karakteristik peserta didik tentang kapasitas belajarnya, 

pengetahuan, keterampilan, sikap yang telah dimiliki peserta didik serta aspek 

lain yang terkait, yaitu keadaan siswa kelas 2 SDN Turen 04 (2A dan 2B) 

memiliki gaya belajar yang monoton dan hanya berpusat pada satu cara pada 

saat penyelesaian soal matematika, pengetahuan yang dimiliki hanya sebatas 

ANALYZE 

EVALUATE 

DEVELOP 

DESIGN IMPLEMENT 
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c) dalam buku tematik tanpa ada sumber belajar pendukung dan pelengkapnya, 

padahal keingintahuan mereka tentang hal baru yang ada di sekitar mereka dan 

yang ada dalam sumber pembelajaran yang lainnya sangat tinggi 

d) melakukan analisis materi sesuai dengan tuntutan kompetensi, yaitu materi 

yang perlu dikembangkan dalam LKS berbasis open ended ini yaitu materi 

pengukuran yang terdapat pada kompetensi dasar dan indikator di buku tematik 

terpadu mulai dari tema 5 sampai dengan tema 8 yang terdiri dari soal-soal 

dengan cara penyelesaiannya berbasis open ended. 

2. Tahap II Perancangan (Design) 

Tahap perancangan dilakukan dengan kerangka acuan sebagai berikut: 

a) Pembelajaran dirancang untuk siswa yaitu siswa kelas 2 SDN Turen 04 

kabupaten Malang 

b) Kemampuan yang diinginkan setelah menggunakan pengembangan LKS 

berbasis open ended yaitu siswa dapat mengembangkan kreatifitasnya 

dalam memecahkan masalah dalam mengerjakan soal matematika dengan 

menggunakan cara benar lebih dari satu  

c) Materi yang digunakan yaitu pada materi pengukuran dengan menggunakan 

strategi pembelajaran inquiry yaitu menekankan kepada aktifitas siswa 

secara maksimal untuk mencari dan menemukan, artinya menempatkan 

siswa sebagai objek belajar. 

d) Tingkat penguasaan pelajaran yang sudah dicapai yaitu dapat diukur dengan 

hasil evaluasi mengerjakan soal matematika berbasis open ended. 
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3. Tahap III Pengembangan (Development) 

Tahap ketiga adalah kegiatan pengembangan yang pada intinya adalah kegiatan 

menerjemahkan spesifikasi desain kedalam bentuk fisik, sehingga kegiatan ini 

menghasilkan prototype pengembangan. Kegiatan tahap pengembangan antara lain 

komponen yang ada dalam LKS matematika berbasis open ended yaitu: 

a. Pendahuluan  

Bagian pendahuluan terdiri dari beberapa komponen, yaitu: 1) halaman 

sampul, 2) redaksi penulis, 3) daftar isi, 4) petunjuk penggunaan guru dan 

siswa, 5) kompetensi inti, dan 6) kompetensi dasar.  

b. Isi  

Bagian isi terdiri dari 1) tema 5 sampai dengan tema 8, 2) waktu pelaksanaan, 

3) tujuan pembelajaran, dan 4) kegiatan belajar siswa terdiri dari penyajian 

masalah, pengorganisasian pembelajaran, bimbingan pengarahan, 

mengembangkan dan menyajikan hasil belajar, dan membuat kesimpulan dan 

tindak lanjut. 

c. Bagian akhir  

Bagian akhir dari LKS berbasis open ended berisi penilaian. Penilaian yang 

terdapat pada LKS berbasis open ended adalah penilaian proses dan penilaian 

hasil.  

Setelah membuat rancangan atau komponen pengembangan LKS, langkah 

selanjutnya yaitu melakukan validasi produk. Validasi produk ini dilakukan melalui 

dua tahap yaitu: validasi desain dan validasi produk (LKS). Validasi produk 

dilakukan oleh 2 orang ahli yaitu: ahli materi dan ahli media. Pengujian validitas 
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produk LKS menggunakan lembar angket kevalidan/kelayakan bahan ajar berupa 

LKS. Tujuannya adalah untuk mengetahui kevalidan LKS berbasis open ended 

sehingga akan didapatkan informasi bahwa LKS berbasis open ended ini layak atau 

tidak digunakan sebagai bahan ajar pelengkap pendamping guru dalam proses 

pembelajaran. Apabila bahan ajar dinyatakan valid maka bahan ajar siap untuk diuji 

cobakan.  

4. Tahap IV Implementasi (Implementation) 

Kegiatan tahap keempat adalah implementasi. Hasil pengembangan diterapkan 

dalam pembelajaran untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas 

pembelajaran yang meliputi kelayakan, kemenarikan dan efisiensi pembelajaran. 

Prototype produk pengembangan perlu di uji cobakan secara riil di lapangan yaitu 

di SDN Turen 04 untuk memperoleh gambaran tentang tingkat kelayakan, 

kemenarikan dan efesiensi pembelajaran. Kelayakan berkenaan dengan sejauh 

mana produk pengembangan LKS matematika berbasis open ended dapat mencapai 

tujuan atau kompetensi yang diharapkan. Kemenarikan berkenaan dengan sejauh 

mana produk pengembangan LKS matematika berbasis open ended dapat 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menantang dan memotivasi 

belajar peserta didik terutama siswa kelas 2 SDN Turen 04. Kemudian yaitu 

efesiensi berkaitan dengan penggunaan segala sumber yang digunakan dalam 

pembuatan produk pengembangan LKS matematika berbasis open ended untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. 
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5. Tahap V Evaluation (Evaluation) 

Tahap terahir adalah melakukan evaluasi berupa evaluasi formatif yang 

dilakukan untuk mengumpulkan data pada setiap tahapan yang digunakan untuk 

penyempunaan dan memperbaiki produk pengembangan LKS matematika berbasis 

open ended agar menjadi bahan ajar yang lebih baik. Evaluasi secara formatif 

dilaksanakan dengan cara melakukan pembahasan dalam suatu pokok bahasan atau 

topik. 

C. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di kelas 2 SDN Turen 04 yang terletak di Jalan Taman 

Makam Pahlawan 46 Turen Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur.Sedangkan 

waktu penelitian dilaksanakan pada Semester Genap Tahun Ajaran 2017/2018. 

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2012: 308). Teknik 

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sesuai dengan variabel yang akan 

diteliti, yaitu: 

1. Observasi  

Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang digunakan 

untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut diperoleh dari 

pengamatan peneliti. Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi 

non partisipan, yaitu peneliti hanya sebagai pengamat dan membuat 
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kesimpulan dari apa yang sudah diketahui, sehingga peneliti tidak terlibat 

langsung dengan aktifitas yang dilakukan oleh orang-orang yang di observasi. 

Observasi dilakukan oleh peneliti di SDN Turen 04 pada saat proses 

pembelajaran didalam kelas 2A dan kelas 2B. 

2. Wawancara  

Teknik wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui jawaban atas 

permasalahan yang diteliti. Responden wawancara tersebut adalah guru kelas 

2A dan kelas 2B SDN Turen 04 Kabupaten Malang. Permasalahan yang ingin 

diteliti yaitu mengenai bahan ajar berupa LKS yang digunakan oleh guru dan 

peserta didik selama kegiatan pembelajaran. 

3. Angket (kuisioner) 

Angket digunakan oleh peneliti untuk mengetahui kevalidan dan kelayakan 

bahan ajar berupa LKS open ended yang dikembangkan. Penelitian 

pengembangan LKS open ended ini menggunakan angket validasi dan angket 

respon pengguna.  

a. Angket validasi digunakan untuk memperoleh penilaian dari tim ahli 

mengenai LKS yang telah dibuat dan dikembangkan. Subjek dari tim ahli 

adalah dosen ahli media dan dosen ahli materi. Hasil penilaian dari tim ahli 

selanjutnya digunakan oleh peneliti sebagai acuan perbaikan media yang 

dikembangkan agar menghasilkan produk yang lebih baik.  

b. Angket respon pengguna yaitu bertujuan untuk mengetahui respon siswa 

dan guru dalam menggunakan LKS Matematika berbasis open ended yang 

telah dikembangkan. 
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4. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dari hasil implementasi bahan 

ajar LKS yang telah dikembangkan. 

5. Evaluasi  

Evaluasi digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang berupa nilai-

nilai siswa guna untuk mengetahui kelayakan LKS Matematika berbasis open 

ended yang dikembangkan oleh peneliti. Evaluasi diberikan kepada siswa 

setelah peneliti melakukan pembelajaran menggunakan LKS berbasis open 

ended. 

E. INSTRUMEN PENELITIAN 

Instrument penelitian dan pengembangan bahan ajar LKS matematika berbasis 

open ended dalam memperoleh data atau informasi adalah sebagai berikut: 

1. Lembar Observasi  

Pedoman Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah penilaian kondisi 

terhadap pembelajaran di kelas, penggunaan bahan ajar LKS dalam pembelajaran 

dan antusias peserta didik dalam proses belajar mengajar. Lembar observasi dibuat 

sebelum melakukan pengembangan LKS matematika berbasis open ended. Berikut 

adalah tabel kisi-kisi lembar observasi: 
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Tabel 3.1 Pedoman Observasi 

Aspek yang diteliti  Indikator 

Penggunaan 

pelengkap 

pembelajaran berupa 

LKS 

1. Metode pembelajaran 

2. Respon peserta didik terhadap pengembangan LKS 

Matematika berbasis open ended 

3.  Penggunaan LKS matematika berbasis open ended 

4. Proses pelaksanaan pengerjaan soal dalam LKS 

matematika berbasis open ended 

5. Tujuan pembelajaran 

Sumber dimodifikasi dari: (Purwono: 2008: 106) 

2. Lembar Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang diinginkan oleh 

peneliti seperti bagaimana permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran, 

kesesuaian LKS matematika berbasis open ended dengan tujuan pembelajaran, cara 

penyelesaian masalah dalam soal matematika yang dihadapi, dan harapan mengenai 

bahan ajar berupa LKS. Dengan wawancara maka peneliti akan menemukan 

analisis kebutuhan awal bahan ajar berupa LKS yang dapat dimanfaatkan oleh guru, 

peserta didik serta sekolah. Berikut adalah tabel kisi-kisi lembar wawancara: 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Wawancara 

Aspek yang dinilai Indikator 

1. Proses 

pembelajaran di 

dalam kelas 

 Permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran 

2. Penggunaan LKS  Kesesuaian LKS dengan  tujuan pemelajaran  

 Cara penyelesaian masalah soal matematika 

 Harapan mengenai bahan ajar berupa LKS 

Sumber dimodifikasi dari: (Purwono: 2008: 106) 

3. Lembar Angket 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa aspek yaitu: 

a. Angket validasi  

Instrumen validasi ini dilakukan dengan memberi penilaian terhadap bahan ajar 

LKS berbasis open ended yang dikembangkan yang dilakukan oleh validator. 
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Validator terdiri dari 2 ahli yaitu ahli materi dan ahli bahan ajar. Berikut ini adalah 

tabel kriteria validator 

Tabel 3.3 Kriteria Validator 

Validator Kriteria 

Ahli Materi  1. Dosen mata kuliah Matematika atau dosen 

ahli Matematika 

2. Telah menempuh jenjang pendidikan 

minimal S2 

Ahli Bahan Ajar 1. Dosen mata kuliah media dan sumber 

pembelajaran 

2. Menguasai materi mengenai media, bahan 

ajar dan sumber pembelajaran 

3. Telah menempuh jenjang pendidikan 

minimal S2 

Sumber dimodifikasi dari: (Purwono: 2008: 106) 

Validasi dilakukan untuk menilai LKS berbasis open ended dari segi materi, 

cara penyajian, bahasa yang digunakan, serta kesesuaian dengan metode yang 

digunakan. Selain itu validasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah LKS yang 

dikembangkan valid dan layak untuk digunakan sebagai bahan ajar dalam proses 

pembelajaran. Oleh karena itu, dirancang lembar validasi pengembangan LKS 

dengan kisi-kisi instrument seperti pada tabel dibawah ini:  

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Lembar Validasi LKS berbasis open ended 

(Untuk Ahli Materi) 

Aspek Indikator 

Materi  
1. Kesesuaian materi dengan KD 

2. Kesesuaian dengan pendekatan open ended 

Bahasa  

3. Lugas  

4. Komunikatif  

5. Penggunaan istilah dan symbol 

Kelayakan Penyajian  
6. Teknik penyajian  

7. Pendukung penyajian  

   Sumber dimodifikasi dari: (Purwono: 2008: 106) 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Lembar Validasi LKS berbasis open ended 

(Untuk Ahli Bahan Ajar) 

Aspek Indikator 

Ukuran  1. Ukuran fisik LKS berbasis open ended 

Desain Sampul 2. Tata letak sampul LKS berbasis open ended 

3. Huruf yang digunakan menarik dan mudah dibaca 

4. Ilustrasi sampul LKS berbasis open ended 
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Aspek Indikator 

Desain Isi 5. Konsistensi tata letak 

6. Tipografi isi buku sederhana 

   Sumber dimodifikasi dari: (Purwono, 2008: 106) 

Kedua jawaban angket validasi diatas menggunakan skala Likert. Skala 

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan presepsi seseorang 

mengenai suatu fenomena (Sugiyono, 2009: 93). Dengan menggunakan Skala 

Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Sugiyono (2009: 93) menyatakan dengan kategori skor dalam Skala Likert akan 

dijelaskan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3.6 Kategori Penilaian Pada Skala Likert 

Sumber: Sugiyono (2009:93) 

b. Aspek respon pengguna 

LKS berbasis open ended dikatakan praktis dilihat dari hasil respon pengguna. 

Lembar respon pengguna digunakan untuk mengetahui pendapat siswa dan guru 

terhadap tingkat kelayakan LKS dengan pendekatan open ended yang akan di uji 

coba dalam penelitian ini. Selain untuk mengetahui tingkat kelayakan LKS, 

sehingga LKS yang akan dikembangkan menjadi bahan ajar yang baik dan layak 

untuk digunakan pada saat proses pembelajaran. Angket ini diberikan setelah siswa 

selesai belajar menggunakan LKS berbasis open ended. Berikut ini adalah kisi-kisi 

dari angket respon siswa dan guru (Zuhro, 2015: 39). 

No Keterangan 

1.  Sangat baik/ Sangat Sesuai/ Sangat Menarik/ Sangat Layak/  Sangat 

Bermanfaat 

2.  Baik/ sesuai/ menarik/ mengerti/  layak/ bermanfaat 

3.  Cukup baik/ cukup sesuai/cukup menarik/ cukup mengerti/ cukup layak/ 

cukup bermanfaat 

4.  Kurang baik/ kurang sesuai/ kurang menarik/ kurang layak/ kurang 

bermanfaat  

5.  Sangat kurang baik/ sangat kurang sesuai/ sangat kurang menarik/ sangat 

kurang layak/ sangat kurang bermanfaat  
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Tabel 3.7 Kisi-kisi Angket Respon Siswa 

Aspek Indikator 

Tampilan  1. Kejelasan teks  

2. Kejelasan gambar  

3. Kesesuaian gambar dengan materi 

Materi  4. Penyajian materi 

5. Kemudahan memahami materi 

6. Kejelasan kalimat 

7. Kejelasan simbol 

8. Kesesuaian contoh dengan materi  

Tujuan Pembelajaran / 

Manfaat 

9. Kemudahan belajar 

10. Ketertarikan menggunakan bahan ajar 

11. Peningkatan motivasi belajar 

Sumber: Dimodifikasi dari (Zuhro, 2015: 39) 

Tabel 3.8 Kisi-kisi Angket Respon Guru  

Aspek  Indikator  

Materi  

1. Kesesuaian materi dengan KD 

2. Materi mempunyai konsep yang jelas dan tepat 

3. Mendukung keingintahuan siswa 

4. Kesesuaian dengan pendekatan open ended 

Bahasa  

1. Lugas  

2. Komunikatif 

3. Penggunaan istilah dan symbol 

Kelayakan 

Penyajian 

1. Teknik Penyajian 

2. Pendukung Penyajian 

Sumber dimodifikasi dari: (Purwono, 2008: 106) 

Jawaban angket respon siswa menggunakan agket skala Guttman. Skala 

Guttman yang digunakan terdiri dari dua kategori yang dibuat dalam dua pilihan 

yaitu: “Ya atau Tidak” dengan menggunakan checklist (√) (Sugiyono, 2015: 96). 

Dibawah ini adalah tabel kategori skala Guttman: 

Tabel 3.9 Kategori Penilaian Skala Guttman 

No  Skor  Keterangan  

1.  Skor 1 Ya 

2.  Skor 0 Tidak  

Sumber: (Sugiyono, 2015: 96) 

Sedangkan angket respon guru menggunakan skala Likert. Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan presepsi seseorang mengenai suatu 

fenomena (Sugiyono, 2009: 93). Dengan menggunakan Skala Likert, maka variabel 

yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Sugiyono (2009: 93) 
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menyatakan dengan kategori skor dalam Skala Likert akan dijelaskan dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel 3.10 Kategori Penilaian Pada Skala Likert 

Sumber: Sugiyono (2009:93) 

4. Soal Evaluasi  

Soal evaluasi digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami 

materi pengukuran. Soal ini diambil dari sebagian soal yang ada dalam LKS 

Matematika berbasis open ended. Soal diberikan ketika pembelajaran 

menggunakan LKS Matematika berbasis open ended. Berikut kisi-kisi soal evaluasi 

yang akan digunakan oleh peneliti. 

Tabel 3.11 Kisi-kisi Soal Evaluasi 

No Kompetensi Dasar Indikator Nomor Pertanyaan 

1 3.10 Menentukan nilai terkecil dan 

terbesar dari hasil pengukuran 

panjang atau berat yang disajikan 

dalam bentuk tabel sederhana  

 

3.10.5 Membandingkan 

dua kumpulan 

benda dengan 

istilah lebih besar 

atau lebih kecil. 

1-2 

2 4.5 Memecahkan masalah nyata 

secara efektif yang berkaitan 

dengan penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, 

pembagian, waktu, panjang, 

berat benda, dan uang, 

selanjutnya memeriksa 

kebenaran jawabannya. 

 

4.5.1 Memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

panjang benda 

4.5.2 Memeriksa 

kebenaran 

pemecahan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

panjang benda 

4.5.3 Memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

berat benda  

3-10 

No Keterangan 

1.  Sangat baik/ Sangat Sesuai/ Sangat Menarik/ Sangat Layak/  Sangat 

Bermanfaat 

2.  Baik/ sesuai/ menarik/ mengerti/  layak/ bermanfaat 

3.  Cukup baik/ cukup sesuai/cukup menarik/ cukup mengerti/ cukup layak/ 

cukup bermanfaat 

4.  Kurang baik/ kurang sesuai/ kurang menarik/ kurang layak/ kurang 

bermanfaat  

5.  Sangat kurang baik/ sangat kurang sesuai/ sangat kurang menarik/ sangat 

kurang layak/ sangat kurang bermanfaat  
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No Kompetensi Dasar Indikator Nomor Pertanyaan 

4.5.4 Memeriksa 

kebenaran 

pemecahan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

berat benda 

4.5.6 Memecahkan 

masalah nyata 

secara efektif yang 

berkaitan dengan 

panjang / jarak 

 

F. TEKNIK ANALISIS DATA 

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data. 

Analisis data LKS berbasis open ended yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Data Kevalidan LKS Berbasis Open ended 

 Data-data yang terkumpul dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu, data kualitatif 

dan data kuantitatif. 

1) Data kualitatif digunakan untuk mengolah data hasil review berupa 

tanggapan, kritik, dan saran perbaikan oleh ahli materi dan ahli bahan ajar. 

Data tersebut disusun secara logis dan bermakna dalam bentuk kalimat-

kalimat atau kata-kata, kategori- kategori mengenai suatu objek, sehingga 

diperoleh kesimpulan umum. 

2) Data kuantitatif digunakan untuk mengolah data berbentuk angka-angka 

yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan LKS yang diperoleh melalui 

angket-angket penilaian produk. Berikut ini akan dibahas secara rinci 

tentang dua jenis data yang akan digunakan. 

a. Analisis data angket validasi ahli 

 Data angket validasi didapatkan dari angket ahli materi, ahli bahan ajar dan 

ahli pembelajaran atau guru kelas. Kemudian dianalisis melalui perhitungan 
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persentase skor item pada setiap pertanyaan dalam angket. Penilaian yang 

digunakan yaitu menggunakan skala likert yang terdiri dari 1 sampai 5 skor. 

Adapun rumus persentase yang digunakan dalam penelitian produk pengembangan 

sebagai berikut: 

P =  
∑x

∑xi
 x 100% 

Keterangan:  

P : Persentase kelayakan/kevalidan 

∑x : Jumlah skor yang diperoleh dari validator 

∑xi : Jumlah skor maksimal 

Hasil yang diperoleh dari perhitungan persentase kemudian ditentukan 

tingkat kelayakan dan kevalidannya menggunakan konversi skala tingkat 

pencapaian sebagai berikut:  

Tabel 3.12 Kualifikasi Tingkat Kevalidan Berdasarkan Persentase 

Presentase % Kriteria Validasi 

76-100 

56-75 

40-55 

0-39 

Valid 

Cukup Valid 

Kurang Valid 

Tidak Valid 

(Sumber: Arikunto, 2006) 

Apabila skor validasi yang diperoleh minimal 56, maka LKS Mata Pelajaran 

Matematika berbasis open ended dengan Materi Pengukuran yang dikembangkan 

tersebut sudah dapat dimanfaatkan sebagai LKS Mata Pelajaran Matematika 

berbasis open ended dengan Materi Pengukuran dalam kegiatan belajar di sekolah. 

a. Analisis respon pengguna 

Analisis data respon LKS Mata Pelajaran Matematika berbasis open ended 

dengan Materi Pengukuran dilihat dari beberapa respon siswa dan guru terhadap 

LKS yang telah dikembangkan oleh peneliti. Persentase respon pengguna dapat 

dilihat dari data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut: 
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P =  
∑x

∑Xi
 x 100% 

Keterangan:  

P : Persentase respon siswa/guru 

∑x : Jumlah skor yang diperoleh dari respon siswa/guru 

∑xi : Jumlah skor maksimal 

Hasil yang diperolah dari perhitungan persentase kemudian ditentukan 

tingkat kelayakan menggunakan konversi skala tingkat pencapaian sebagai berikut: 

Tabel 3.13 Kualifikasi Tingkat Pencapaian 

Presentase % Kriteria Validasi 

76-100 

56-75 

40-55 

0-39 

Valid 

Cukup Valid 

Kurang Valid 

Tidak Valid 

(Sumber: Arikunto, 2006) 

Apabila skor validasi yang diperoleh minimal 56, maka LKS Matematika berbasis 

open ended materi Pengukuran yang dikembangkan tersebut sudah dapat 

dimanfaatkan dalam kegiatan belajar di sekolah. 


