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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian & Pengembangan

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model 

penelitian dan pengembangan model prosedural. Model prosedural adalah 

model yang bersifat deskriptif, yaitu menggariskan langkah-langkah yang 

harus diikuti untuk menghasilkan produk. Mengacu pada model yang 

digunakan tersebut, maka prosedur yang digunakan merujuk produk yang 

digunakan model ADDIE (Analyze, Design, Development, Implementation). 

Ditinjau dari tujuan penelitian, maka penelitian ini termasuk jenis 

penelitian dan pengembangan (Research and Development). Pada model 

ADDIE, tahapan-tahapan bersifat deskriptif yaitu model yang menggariskan 

langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. Beberapa 

alasan memilih model ADDIE karena Model ADDIE dikembangkan secara 

sistematis dan berpijak pada landasan teoritis desain pembelajaran. Model ini 

disusun secara terprogram dengan urutan-urutan kegiatan yang sistematis 

dalam upaya pemecahan masalah belajar yang berkaitan dengan sumber belajar 

yang sesuai dengan karakteristik pebelajar. Dan model ini memiliki lima 

langkah atau tahapan yang mudah dipahami dan diimplementasikan untuk 

mengembangkan produk pengembangan seperti buku ajar, modul 

pembelajaran, video pembelajaran, multimedia dan lain sebagainya. Sehingga 
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model ADDIE sesuai dengan produk LKS yang dikembangkan dalam 

penelitian ini. 

 Terkait dengan model penelitian dan pengembangan yang digunakan 

berupa model prosedural, maka langkah-langkah prosedur penelitian dan 

pengembangan yang digunakan merujuk langkah-langkah dari ADDIE yang 

terdiri atas lima langkah, yaitu: 1) analisis (analyze), 2) perancangan (design), 

3) pengembangan (development), 4) implementasi (implementation). Secara 

visual tahapan model ADDIE dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah Model Pengembangan ADDIE 

(Sugiyono, 2015: 200) 

 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Dalam pengembangan LKS ini, prosedur pengembangan yang dilakukan 

terdiri atas beberapa tahap. Tahap-tahap pengembangan dipaparkan sebagai 

berikut: 

a. Analisis (analyze) 

Pada tahap analisis terdiri dari 4 kegiatan yaitu:  

analisis 

(analyze) 

perancangan 

(design) 

implementasi 

(implementati

on) 

pengembangan 

(Development) 

Evaluasi 

(Evaluation

) 
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1. Analisis kebutuhan, pada tahap ini ditentukan bahan ajar atau materi yang 

perlu dikembangkan, Penelitian ini menggunakan materi tentang sumber 

energi. Hal itu dikarenakan sumber energi merupakan materi yang erat 

kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Analisis kurikulum, pada tahap ini dikaji Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) yang harus di capai siswa dalam tema 2 Selalu 

berhemat energi Subtema 1, Indikator, dan tujuan.  

3. Analisis karakteristik siswa, pada tahap ini, analisis siswa dilakukan 

dengan kegiatan wawancara kepada guru kelas IV. Dalam kegiatan 

wawancara akan diperoleh gambaran karakteristik dari siswa, diantaranya 

adalah keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran dan kemampuan 

akademik siswa secara umum dalam proses pembelajaran subtema sumber 

energi.  

4. Analisis kebutuhan dilakukan untuk menentukan kemampuan atau 

kompetensi untuk melatihkan kemampuan melakukan percobaan. 

Kebutuhan pada kelas IV untuk melatihkan kemampuan melakukan 

percobaan yaitu LKS yang mudah dipahami dan dapat meningkatkan 

pengetahuan siswa sesuai prosedur penggunaan dan membuat siswa tertarik 

untuk melakukan percobaan. 

b. Perancangan (Design) 

Perancangan dilakukan untuk menyusun rancangan pembelajaran 

yang akan dilakukan menggunakan LKS berbasis konstruktivisme yang 

dikembangkan. Rancangan tersebut dengan menentukan pendekatan yang 

sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh siswa yaitu pendekatan 
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konstruktivisme, bahan ajar yang digunakan saat pembelajaran yaitu bahan 

ajar LKS, serta evaluasi yang digunakan untuk melihat keefektifan 

pembelajaran. 

Adapun pembelajaran yang digunakan yaitu Subtema 1, diantaranya: 

Sumber energi utama, Manfaat energi matahari, Sumber daya alam, Energi 

air, Belajar menyanyikan lagu dan Kewajiban dan hak manusia terhadap air 

bersih. 

c. Pengembangan (Development) 

Pada tahap pengembangan bahan ajar yang akan digunakan dalam 

membuat produk LKS pada pembelajaran. Pengembangan LKS berbasis 

konstruktivisme ini disesuaikan dengan materi dan tujuan yang akan 

disampaikan dalam pembelajaran, begitu pula dengan lingkungan belajar 

yang akan mendukung proses pembelajaran. Bahan ajar yang sudah 

didesain, kemudain dikembangkan berdasarkan langkah sebelumnya. 

Tahapan-tahapan dalam pengembangan ini dapat diuraikan sebagai berikut. 

Pengembangan LKS berbasis pendekatan konstruktivisme, Pada tahap 

pengembangan LKS ini dilakukan melalui  beberapa langkah sebagai 

berikut. 

a. Menyusun judul LKS, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan tujuan 

pembelajaran. 

b. Menyusun ruang lingkup pembelajaran sebagai pengantar pada aktifitas 

atau kegiatan pembelajaran. 

c. Menyusun pokok-pokok materi sebagai informasi pendukung dan 

penguat aktifitas yang dilakukan. 
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d. Menyusun rincian daftar aktifitas siswa berdasarkan tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai 

e. Memadukan unsur-unsur (gambar-gambar) yang mendukung dengan isi 

kegiatan dan materi. 

f. Membuat permainan seperti teka teki silang yang sesuai dengan 

kompetensi dasar dan kehidupan sehari-hari siswa atau pengalaman 

siswa. 

g. Membuat bagan simpulan kegiatan yang akan diisi oleh siswa. 

h. Membuat tabel penilain autentik untuk mengukur kinerja dan sikap 

siswa. 

i. Membuat rangkuman dan soal evaluasi. 

j. Menyusun komponen-komponen pendukung penyajian seperti daftar isi, 

petunjuk penggunaan buku, rangkuman, dan daftar pustaka.  

k. Penyusunan dan pengembangan LKS ini berpedoman pada komponen-

komponen pendekatan konstruktivisme dan syarat-syarat LKS yang baik. 

l. Mendesain LKS menjadi produk yang baik. 

Sebelum diuji coba, terlebih dahulu LKS berbasis konstruktivisme 

akan dilakukan penilaian dari para ahli atau validasi oleh validator. 

Validator yang dipilih adalah dosen dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

yang berkompeten dan mengerti tentang LKS dan pembelajaran tematik 

dengan pendidikan minimal S2 dan guru kelas IV di SDN Puton. Para 

validator bertugas memberikan penilaian, saran, dan komentar untuk 

menyempurnakan LKS berbasis konstruktivisme yang telah dirancang. 
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Setelah dilakukan validasi ahli kemudian dilakukan uji coba untuk 

mengetahui efektivitas bahan ajar LKS dalam pembelajaran di kelas. 

Selanjutnya guru dan siswa diberikan angket respon untuk mengetahui 

kepraktisan bahan ajar LKS yang dikembangkan. Hasil yang diperoleh 

dari tahap ini berupa bahan ajar LKS yang telah direvisi. 

d. Implementasi (Imlementation) 

Tahap ini adalah tahap mengimplementasikan produk yang telah 

dikembangkan sebelumnya. Pada tahap implementasi dilakukan uji coba 

LKS berbasis pendekatan konstruktivisme di kelas IV SD. Uji coba 

kelompok kecil dilakukan oleh 13 siswa, siswa laki-laki berjumlah 5 siswa 

dan siswa perempuan berjumlah 8 siswa pada kelas IV SDN Puton.  

Setelah uji coba dengan tim ahli, yaitu melakukan observasi di SDN 

Puton Jombang. Observasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan produk 

yang dikembangkan dan untuk melihat keefektifan dan kemenarikan 

pembelajaran tema selalu berhemat energi dengan LKS berbasis pendekatan 

konstruktivisme. Keefektifan dan kemenarikan siswa dapat dilihat melalui 

respon siswa yang diberikan pada saat pembelajaran berlangsung. 

e. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi tentang LKS berbasis Konstruktivisme meliputi evaluasi 

formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif untuk mengetahui tingkat 

keefektifan LKS berbasis Konstruktivisme dengan mengetahui hasil 

pembelajaran terhadap LKS yang telah diguanakan.  

Evaluasi dilakukan setelah dilihat dari hasil revisi pada tahap 

pengimplementasian. Evaluasi berasal dari tim ahli, dan siswa. Tujuan 
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evaluasi LKS yang dilakukan menjadi pedoman bagi peneliti untuk 

memperbaiki LKS berbasis konstruktivisme ini agar lebih baik lagi, dan 

diaplikasikan pada saat pembelajaran khususnya kegiatan pembelajaran 

pada tema  selalu berhemat energi subtema 1 sumber energi. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Uji coba produk dilakukan dengan tujuan untuk melihat kelebihan dan 

kelemahan yang dimiliki oleh produk yang dibuat sehingga dapat direvisi 

menurut hasil uji coba. Penelitian ini atau uji coba produk akan dilakukan di 

SDN Puton Jombang, pada semester genap tahun 2018. Penelitian ini akan 

dilakukan pada kelas IV Sekolah Dasar dengan jumlah 10 siswa. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis yang 

dilakukan pada saat proses penelitian. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian pengembangan ini memiliki beberapa teknik yang 

akan digunakan untuk mengumpulkan informasi dari hasil penelitian dan 

mengolah informasi menjadi sebuah laporan penelitian. Adapapun teknik yang 

digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah : 

1. Observasi 

Observasi awal dilakukan pada bulan November 2017. Observasi 

sendiri digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan peneliti 

sebagai pedoman dalam pembuatan LKS. Observasi digunakan untuk 

mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan fakta di lapangan 

tentang kondisi nyata objek yang diteliti. Observasi dilakukan dengan cara 
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datang dan melihat keadaan yang sesungguhnya dari tempat yang akan 

dijadikan tempat penelitian. Pada observasi awal, penelitian yang dilakukan 

di SDN Puton Jombang ini, pengamatan pembelajaran sebagai peneliti 

independen dan tidak terlibat dalam pembelajaran. Pengamatan dilakukan 

untuk mengetahui bagaimana guru memberikan pembelajaran tematik, 

bagaimana menggunakan LKS yang disediakan oleh sekolah dalam proses 

pembelajaran. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih 

banyak dan detail sehingga dapat mengetahui tanggapan, komentar, dan 

saran yang diberikan oleh guru. Wawancara yang dilakukan hanya berupa 

garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara dilakukan 

satu kali pada saat observasi awal dan wawancara dilakukan kepada guru 

kelas IV dan siswa kelas IV. 

Wawancara dilakukan bersama guru kelas IV terkait permasalahan 

bahan ajar yang digunakan. Selain itu untuk menanyakan terkait kebutuhan 

apa yang dibutuhkan oleh siswa pada saat pembelajaran maka akan 

diperoleh gambaran karakteristik dari siswa, diantaranya adalah keaktifan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran dan kemampuan akademik siswa secara 

umum dalam proses pembelajaran subtema sumber energi. 

3. Angket  

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan sebuah pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawab. Angket digunakan untuk memperoleh data tentang respon siswa 
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terhadap LKS yang berbentuk butir-butir pertanyaan. Lembar angket 

diberikan kepada siswa setelah penelitian. LKS diberikan juga kepada ahli 

materi yaitu dosen yang mengerti pembelajaran tematik, ahli bahan ajar 

yang mengerti tentang desain LKS masing-masing ahli yaitu dosen dari 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang berkompeten dan mengerti tentang 

LKS dan pembelajaran tematik dengan pendidikan minimal S2, dan ahli 

pembelajaran yaitu guru kelas IV SDN Puton. Adapun masing-masing ahli 

yaitu: 

Tabel 3.1 Spesifikasi Validator 

No. Nama Ahli                        Jabatan 

1. Ibu Beti Istanti S, M.Pd Dosen/Ahli Materi dan Ahli Bahasa 

2.  Ibu  Delora Jantung A, M.Pd    Dosen/ Ahli LKS 

3. 

 

 

Ibu Arin Dwi W, S.Pd        Guru/Ahli Pembelajaran Kelas IV                  

 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan 

untuk mengabil gambar/foto, video terhadap suatu kegiatan dalam 

penelitian. Dokumentasi dilakukan sebagai penguat keadaan yang 

sesungguhnya dari hasil observasi dan penelitian. Pada saat penelitian yang 

dilakukan, pengambilan foto kegiatan pembelajaran pada saat siswa belajar 

menggunakan LKS berbasis pendekatan konstruktivisme kelas IV SDN 

Puton Jombang. Dokumentasi foto bersama dengan guru ada saat 

wawancara sebagai bentuk dokumentasi untk mengetahui analisis 

kebutuhan. 
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E. Instrumen Penelitian 

Proses pengumpulan data membutuhkan instrumen berupa tes baik tes 

berstandar maupun tidak berstandar, terutama tes untuk mengukur 

kemampuan atau kompetensi (Punaji, 2015). Proses penelitian yang dilakukan 

dimaksudkan untuk mengukur respon atau pendapat tentang produk yang 

dibuat, pengukuran respon dan pendapat dilakukan dengan menggunakan 

skala. Skala dapat membantu peneliti untuk mendapatkan data (Tuckman & 

Harper, 2012).  

1. Lembar observasi. 

Lembar observasi yang digunakan adalah lembar penelitian yang berisi 

daftar atau indikator terhadap pembelajaran disekolah. Penulis 

memberikan penanda pada indikator yang ada pada pembelajaran dan 

memberi penanda terhadap indikator yang tidak ada pada pembelajaran. 

Hal tersebut dilakukan agar mempermudah pengembangan yang akan 

dilakukan oleh peneliti. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Lembar Observasi 

No. Rumusan Masalah Indikator No aspek  Sumber Data 

1 

 

Bagaimana 

pengembangan LKS 

menggunakan 

pendekatan 

konstruktivisme pada 

materi tematik tema 2 

untuk kelas 4 Sekolah 

Dasar? 

1. LKS yang digunakan 

dalam subtema sumber 

energi. 

2. Kendala yang dialami 

guru dan siswa 

berkenaan dengan LKS 

Yang digunakan 

1 

 

 

 

2 

Guru kelas IV 

SDN  

Puton Diwek  

Jombang  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana respon 

siswa terhadap LKS 

menggunakan 

pendekatan 

konstruktivisme pada 

materi tematik tema 2 

untuk kelas 4 Sekolah  

 

 

3. Upaya yang 

dilakukan untuk 

mengatasi kendala 

yang dialami guru 

dan siswa berkenaan 

dengan LKS 

4. Upaya yang  

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru kelas IV 

SDN  

Puton Diwek  

Jombang  
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No Rumusan  Masalah Indikator  No. Aspek   

 

 

 

 

 

Dasar? 

 

dilakukan untuk 

mengatasi kendala yang 

dialami guru dan siswa 

berkenaan dengan proses 

pembelajaran 

4  

 

2. Pedoman wawancara  

Pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi 

yang berkaitan dengan pengunaan LKS dengan pendekatan 

konstruktivisme selama di sekolah meliputi masalah atau kendala yang 

dihadapi selama penggunaan LKS yang dibuat oleh percetakan dan 

penerbit sehingga perlunya dikembangkan suatu LKS dengan pendekatan 

konstruktivisme. Selain itu, wawancara juga digunakan oleh peneliti ketika 

uji coba produk. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi lembar wawancara 

No. Rumusan Masalah Indikator Sumber Data 

1 Bagaimana pengembangan 

LKS menggunakan 

pendekatan konstruktivisme 

pada materi tematik tema 2 

untuk kelas 4 Sekolah Dasar? 

 

1. Bentuk LKS yang 

digunakan dalam 

subtema sumber 

energi. 

2. Kendala yang dialami 

guru dan siswa 

berkenaan dengan 

LKS Yang digunakan 

Guru kelas IV 

SDN Puton 

Diwek Jombang  

2 Bagaimana respon siswa 

terhadap LKS menggunakan 

pendekatan konstruktivisme 

pada materi tematik tema 2 

untuk kelas 4 Sekolah Dasar? 

 

3. Upaya yang dilakukan 

untuk mengatasi 

kendala yang dialami 

guru dan siswa 

berkenaan dengan LKS 

4. Upaya yang dilakukan 

untuk mengatasi 

kendala yang dialami 

guru dan siswa 

berkenaan dengan 

proses pembelajaran 

Guru kelas IV 

SDN Puton 

Diwek Jombang  
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3. Lembar angket  

 Lembar merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi beberapa pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. 

 Lembar angket siswa digunakan pada saat uji coba skala kecil dan 

skala terbatas untuk memperoleh data mengenai respon siswa terhadap 

kemenarikan LKS dengan pendekatan kostruktivisme. 

a. Lembar Angket Validasi 

Lembar validasi digunakan untuk menentukan kevalidan dari suatu 

produk yang dikembangkan yaitu LKS berbasis kontekstual. Validasi LKS 

dilakukan oleh dua ahli yaitu ahli materi dan ahli LKS. 

1) Lembar Validasi Ahli Materi 

Lembar validasi ahli materi bertujuan untuk mendapatkan 

penilaian ahli materi mengenai beberapa aspek penilaian materi di 

dalam LKS, diantaranya adalah materi pembelajaran dan kegiatan 

pembelajaran. Berikut ini penjelasan dari kisi-kisi diatas. 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Angket Validasi Materi 

Aspek yang 

Dinilai 
Indikator Jumlah Butir 

Kelayakan Isi Kesesuaian materi dengan kompetensi dasar 1 

 Kedalaman materi dengan kemampuan kognitif siswa 1 

 Kebenaran konsep yang disajikan 1 

 Kebermanfaatan LKS 1 

Kekonstrukan Keterkaitan antara materi yang diajarkan dapat 

bembangun pengetahuan siswa. 
1 

 Kemampuan mendorong siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimiliki siswa dengan 

pengalaman dalam kehidupan sehari-hari siswa 

1 

 Terdapat ringkasan atas materi yang akan dipelajari. 1 

 Materi dalam LKS bersifat 

mengkonstruksi pengetahuan dan bukan proses  

menerima pengetahuan (Kontruktivisme). 

1 
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Lanjutan Tabel 3.4 Kisi-Kisi Angket Validasi Materi 

Aspek yang 

Dinilai 

 

Indikator 
Jumlah Butir 

 Materi merangsang siswa untuk menemukan 

pengetahuan sendiri (Inkuiri). 
1 

 Terdapat pertanyaan-pertanyaan yang mendorong, 

membimbing, dan mengukur kemampuan berpikir siswa. 
1 

 Terdapat tugas kelompok, dan materi merangsang siswa 

untuk berdiskusi (sharing) dengan teman-temannya. 
1 

Penyajian Kejelasan tujuan dan indikator pada LKS 1 

 Kelengkapan informasi 1 

 Penyajian materi memotivasi peserta didik. 1 

 Total butir 16 

Sumber: Diadopsi dari Isnanto (2016)  

 

2) Lembar Validasi Ahli Bahasa 

Lembar validasi ahli bahasa bertujuan untuk mendapatkan penilaian ahli 

bahasa mengenai beberapa aspek penilaian bahasa di dalam LKS, diantaranya 

adalah penggunaan bahasa baku dan EYD pada kalimat dalam LKS. Berikut ini 

penjelasan dari kisi-kisi diatas. 

  Tabel 3.5 Kisi-Kisi Angket Validasi Bahasa 

Aspek yang 

Dinilai 
Indikator Jumlah Butir 

Kekomunikatifan  Pemakaian bahasa yang komunikatif  1 

 Keterbacaan bahasa dalam buku menarik 1 

 Keterbacaan bahasa dalam buku jelas 1 

 Keterbacaan bahasa dalam buku tepat sasaran 1 

 Keterbacaan bahasa dalam buku tidak menimbulkan 

makna ganda 

 

1 

 Ketepatan  kaidah bahasa mengacu pada EYD 1 

 Menggunakan bahasa yang efektif 1 

 Menggunakan bahasa yang efisien 1 

Keterpaduan Keterpaduan antar bab 1 

 Keruntutan antar bab 1 

 Keterpaduan antar paragraf 1 

 Keruntutan antar paragraf 1 

Total butir         12 
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3) Lembar Validasi Ahli LKS 

Angket validasi LKS mengarah kepada penilaian dari aspek format LKS, 

sampul, bahasa, dan isi yang terdapat dalam LKS berbasis konstruktivisme. 

Berikut kisi-kisi angket validasi ahli LKS. 

Tabel 3.6 Kisi-Kisi Angket Validasi LKS 

Aspek yang 

Dinilai 
Indikator Jumlah Butir 

Format Kelengkapan identitas LKS 1 

 Sesuai dengan KD dan Indikator 1 

 Sistematis dengan kurikulum 1 

Sampul Ilustrasi menggambarkan isi/materi ajar dalam LKS 1 

 Ukuran tulisan sampul menarik dan mudah dibaca 1 

 Terdapat subtema yang akan dibahas di kelas 1 

Desain Isi LKS Penempatan unsur tata letak konsisten berdasarkan pola 1 

 Terdapat judul kegiatan belajar, subjudul kegiatan belajar, 

dan angka halaman/folio 

1 

 Terdapat Ilustrasi dan keterangan gambar 1 

 Penempatan hiasan/ilustrasi sebagai latar belakang tidak 

mengganggu judul, teks, angka halaman 

1 

 Penempatan judul, subjudul, ilustrasi, dan keterangan 

gambar tidak mengganggu pemahaman 

1 

 Tidak menggunakan terlalu banyak jenis huruf 1 

 Penggunaan variasi huruf (bold, italic, all capital, small 

capital) tidak berlebihan 

1 

 Ilustrasi isi mampu mengungkap makna/arti dari objek 1 

 Bentuk dari ilustrasi akurat dan proporsional sesuai dengan 

kenyataan 

1 

 TOTAL BUTIR 15 

Sumber: Diadopsi dari Isnanto (2016) 

4) Lembar Validasi Ahli pembelajaran  

Tabel 3.7 kisi-kisi angket validasi ahli pembelajaran 

Aspek yang 

Dinilai  
Indikator 

Jumlah 

Butir 

Sampul  Terdapat halaman cover LKS. 1 

 
Judul LKS ditampilkan dengan jelas sehingga dapat 

menggambarkan isi LKS. 
1 

Kelayakan 

Isi 
Pemilihan jenis huruf, ukuran serta spasi yang digunakan sesuai. 1 

 Terdapat gambar dalam LKS dapat menyampaikan isi materi. 1 

 

Petunjuk kegiatan-kegiatan dalam LKS jelas sehingga 

mempermudah siswa melakukan semua kegiatan yang ada dalam 

LKS. 

1 

 Indikator pembelajaran pada LKS sesuai dengan KD. 1 

 

Materi yang disajikan dalam LKS membantu siswa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah diisyaratkan dalam indikator 

pencapaian kompetensi dasar. 

1 
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LKS membantu siswa dalam membuat hubungan antara 

pengetahuan yang didapat dengan kehidupan siswa maupun 

pengalaman siswa. 

1 

 TOTAL BUTIR 12 

Sumber: Diadopsi dari Rahmi (2014) 

 

Angket validasi yang dibuat kemudian dijawab dengan menggunakan 

rating scale. Rating scale digunakan oleh responden dengan menjawab salah 

satu jawaban yang ada pada angket dari jawaban kuantitatif yang tersedia 

(Sugiono, 2015:98). Adapun kategori dalam rating scale  pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 3.8 Kategori Penilaian Rating Scale 
No.  Skor                 Keterangan 

1. 4                    Sangat Baik/Sangat Sesuai     

2. 3                    Baik/Sesuai 

3. 2                    Cuku Baik/Cukup Sesuai 

4.  1                 Kurang Baik/Kurang Sesui  

 

5) Lembar Angket Respon Guru dan Respon Siswa 

Angket respon guru berisi pernyataan yang nantinya akan dijawab oleh 

guru untuk mengetahui respon guru terhadap penggunaan bahan ajar LKS. 

Berikut ini indikator angket respon guru. 

Tabel 3.9 Indikator Angket Respon Guru 

Aspek yang 

dinilai 
Indikator 

Jumlah 

Butir 

Sampul  Tampilan halaman cover LKS menarik. 1 

 
Judul LKS ditampilkan dengan jelas sehingga dapat 

menggambarkan isi LKS. 
1 

 
Pemilihan jenis huruf, ukuran serta spasi yang digunakan sesuai 

sehingga mempermudah siswa dalam membaca LKS. 
1 

 
Keberadaan gambar dalam LKS dapat menyampaikan isi 

materi. 
1 

 
Perpaduan antara gambar dan tulisan dalam LKS menarik 

perhatian. 
1 

   

keterbahasaan LKS menggunakan bahasa yang komunikatif. 1 
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Lanjutan Tabel 3.9 Indikator Angket Respon Guru 

Aspek yang 

dinilai 
Indikator 

Jumlah 

Butir 

 
LKS menggunakan kalimat yang tidak menimbulkan makna       

ganda.  

1 

 

 
LKS menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami 

siswa. 

1 

 

 

Petunjuk kegiatan-kegiatan dalam LKS jelas sehingga 

mempermudah siswa melakukan semua kegiatan yang ada dalam 

LKS. 

 

1 

 

 Indikator pembelajaran pada LKS sesuai dengan KD. 1 

 

Materi yang disajikan dalam LKS membantu siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah diisyaratkan dalam 

indikator pencapaian kompetensi dasar. 

 

1 

 

 
LKS mendorong siswa untuk berdiskusi atau bekerja sama dengan 

orang lain dalam satu kelompok. 
1 

 

LKS membantu siswa dalam membuat hubungan antara 

pengetahuan yang didapat dengan kehidupan siswa maupun 

pengalaman siswa. 

1 

 Total butir 13 

Sumber: Diadopsi dari Rahmi (2014) 

 

Angket respon siswa merupakan angket yang diberikan kepada siswa untuk 

mengetahui respon siswa terhadap bahan ajar LKS. Dalam angket respon siswa 

terdapat beberapa pernyataan yang diberikan kepada siswa. 

Tabel 3.10 Indikator Angket Respon Siswa 

Aspek 

yang 

dinilai  

Indikator 
Jumlah 

Butir 

Kelayakan 

Isi LKS 
Tampilan LKS berbasis konstruktivisme ini menarik. 1 

 

 

LKS ini membuat saya lebih bersemangat dalam belajar subtema 

sumber energi. 

1 

 
Dengan menggunakan LKS ini dapat membuat belajar subtema sumber 

energi tidak membosankan. 
1 

 
Dengan adanya ilustrasi dapat memberikan motivasi untuk 

mempelajari materi di dalam LKS. 
1 

 
Penyampaian materi dalam LKS ini berkaitan dengan pengalaman 

siswa. 

 

1 

 Materi yang disajikan dalam LKS ini mudah saya pahami 1 

 
Penyajian materi dalam LKS ini mendorong saya untuk berdiskusi 

dengan teman yang lain. 
1 

 

LKS ini memuat latihan soal yang dapat menguji seberapa jauh 

pemahaman saya tentang materi yang terdapat dalam subtema Sumber 

energi. 

1 

 Kalimat yang digunakan dalam LKS ini jelas dan mudah dipahami. 1 

 
Bahasa yang digunakan dalam LKS ini sederhana dan mudah 

dimengerti 
1 
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 Huruf yang digunakan sederhana dan mudah dibaca 1 

 Total butir 11 

Sumber: Diadopsi dari Rahmi (2014) 

 

Uji keefektifan lembar kegiatan siswa berbasis pendekatan 

konstruktivisme akan dijawab menggunakan angket skala guttman. Skala 

guttman yang digunakan terdiri dari dua pilihan yaitu Ya atau Tidak dengan 

menggunakan checklist. Skala Guttman dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 3.11 Kategori Penilaian Pada Skala Guttman 

No.  Skor  Keterangan  

1 Skor 1 Ya  

2 Skor 2  Tidak  

(sumber: Sugiono, (2015:96) 

4. Lembar Dokumentasi 

Lembar dokumentasi berupa gambar atau foto. Gambar yang diambil 

berupa foto narasumber saat melakukan wawancara, dan kegiatan saat 

pembelajaran menggunakan LKS berbasis konstruktivisme yang dilakukan 

oleh siswa kelas IV SDN Puton Jombang. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian pengembangan LKS dengan 

pendekatan konstruktivisme ini menggunakan 2 teknik dalam menganalisis 

data karena data yang diperoleh peneliti terdapat 2 jenis, yang berupa data 

kuantitatif dan data kualitatif. Adapun teknik analisis data dijabarkan sebagai 

berikut :  
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1. Teknik Analisis Kualitatif  

Data kualitatif diperoleh dari hasil masukan dan tanggapan siswa 

tentang buku kerja siswa yang digunakan serta dari tiga validator yaitu 

ahli materi, ahli bahan ajar, dan ahli pembelajaran. Perolehan data 

tersebut kemudian di proses dan di analisis. Adapun tiga tahapan dalam 

analisis data menurut Miles dan Huberman sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang 

dilakukan dengan guru kelas IV serta siswa kelas IV tentang penggunaan 

LKS dan dikumpulkan menjadi satu hingga ditemukan garis besar 

permasalahan untuk dijadikan pedoman dalam proses penelitian yang 

berlangsung. 

b. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum. Memilih hal-hal pokok dan 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan mereduksi data 

diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.  

Fokus penelitian ini yaitu pengembangan LKS berbasis pendekatan 

kontruktivisme pada materi tematik tema 2 selalu berhemat energi untuk 

kelas IV Sekolah Dasar. Peneliti menyusun data awal yang ditemukan 

sebagai pertimbangan awal dalam mengembangkan LKS bebasis 

pendekatan konstruktivisme yang digunakan dalam penelitian. Hal-hal 

tersebut diantaranya yaitu kebutuhan apa yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran, kendala maupun masalah. 
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c. Penyajian Data 

Penyajian data yang sering digunakan untuk menyajikan data 

kualitatif adalah teks bersifat naratif. Hal ini bertujuan untuk menghimpun 

data hasil pengumpulan data di lapangan dan tindakan apa yang harus 

dilakukan terhadap bahan ajar yang akan dikembangkan. Sehingga hasil 

pengumpulan data berupa wawancara oleh guru kelas IV dan siswa kelas 

IV dalam penggunaan LKS serta komentar maupun saran yang didapat 

pada saat proses ujicoba produk disajikan dalam bentuk deskriptif.  

d. Penarikan Kesimpulan 

Data yang telah diperoleh kemudian  ditarik kesimpulan sehingga 

memunculkan jawaban atas rumusan masalah yang ada dan dapat 

dijadikan solusi dalam penggunaan LKS dan proses pembelajaran tema 

selalu berhemat energi. 

2. Teknik Analisis Kuantitatif 

Teknik analisis kuantitatif akan dianalisis dan diolah berdasarkan 

data yang diperoleh dari analisis kebutuhan. Adapun teknik analisis 

kuantitatif yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut: 

a. Penilaian validasi berupa skor dari ahli materi, ahli bahan ajar, dan ahli 

pembelajaran. Data tersebut dianalisis untuk menentukan nilai rata-rata 

kevalidan dari LKS berbasis pendekatan konstruktifisme. Adapun 

rumus dengan perhitungan presentase kevalidan dan keefektifan siswa 

sebagai berikut: 
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Keterangan : 

 P = Presentase skor 

 f = Jumlah jawaban yang diberikan responden 

 N = Jumlah skor maksimal 

(Sudjono, 2007: 43) 

Berdasarkan hasil data tersebut, selanjutnya di kategorikan ke 

dalam interval skor analisis data deskriptif presentase sebagai berikut : 

Tabel 3.12 Kategori Interval Analisis Data Deskriptif Presentase 

No.  Interval Presentase Kriteria 

1.  76 – 100 % Sangat Layak 

2.  51 – 75 % Layak 

3.  26 – 50 % Kurang Layak 

4.  0 – 25 % Sangat Tidak Layak 

(Arikunto, 2010 : 35) 

b. Analisis Data Angket Respon Peserta didik   

Data yang diperoleh dari hasil angket respon peserta didik 

kemudian dianalisis menggunakan data kuantitatif untuk menguji respon 

peserta didik dan kelayakan LKS yang sedang dikembangkan. Jawaban 

angket respon peserta didik menggunakan angket skala Guttman yang 

digunakan terdiri dari dua kategori yang dibuat dalam bentuk pilihan 

ganda atau bentuk checklist (√) yang disajikan pada Tabel 3.10, sebagai 

berikut: 

 

P = 
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Tabel 3.13: Interval Tingkat Hasil Nilai Respon Siswa 

No Skor Keterangan 

1 Skor 1 Ya 

2 Skor 0 Tidak 

 (Sugiyono, 2015:139)   

 

Uji angket validasi ahli ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumusan 

sebagai berikut: 

 

(Sugiono, 2012:99) 

Keterangan:  

P  = Presentase skor yang dicari (hasil dibulatkan hingga mencapai 

bilangan bulat). 

∑R  = Jumlah jawaban yang diberikan oleh validator/ pilihan yang terpilih. 

N    = Jumlah skor maksimal/ideal 

Adapun pencapaian dan kualifikasi respon siswa dapat dilihat pada Table 

3.11 berikut ini: 

Tabel 3.14 Tingkat Pencapain dan Kualifikasi 

No. Tingkat Pencapain Kualifikasi Keterangan 

1 75 - 100 % Sangat Baik Sangat layak, tidak perlu 

direvisi 

2 51 - 75 % Baik Layak, tidak perlu direvisi 

3 26 - 50 % Cukup Baik Kurang layak perlu direvisi 

4 0 - 25 % Kurang Baik Tidak layak, perlu direvisi 

Sumber: (Arikunto, 2015: 53)  

P = 
Σ𝑅

𝑁
x100% 


