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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN

A. Model Penelitian & Pengembangan

Model penelitian ini adalah penelitian yang bersifat pengembangan.

Penelitian pengembangan ini adalah penelitian yang mengembangkan suatu 

produk berupa Lembar Kerja Siswa. Model penelitian dan pengembangan atau 

Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji kefektifan pproduk tersebut (Sugiono, 

2015:407). 

Agar penelitian dapat berjalan secara sitematis, maka dalam pelaksanaannya 

harus memperhatikan model penelitian yang sesuai. Pada penelitian dan 

pengembangan initerdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahapan 

pengembangan LKS menggunakan pendekatan saintifik ini mengacu pada 

prosedur penelitian pengembangan dengan menggunakan model 4D yang 

didasarkan pada pengembangan instruksional oleh Twelker, Urbach, dan Buck 

(Thiagarajan, Semmel, dan Semmel, 1974) yang terdiri dari empat langkah utama 

yaitu:Define (Pendefinisan), Design (Perancangan), Develop (Pengembangan), 

dan Disseminate (Penyebarluasan).  

Desain model 4D yang dikemukakan oleh Thiagarajan, Semmel, dan Semmel 

(1974) merupakan model yang digunakan untuk alur pengembangan perangkat 

pembelajaran yang penekanannya pada pengembangan bahan ajar (material 

development) (Rochmad, 2012:60). Tahap-tahap pada model pengembangan 4D 
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memuat siklus kegiatan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian 

pengembangan LKS berbasis saintifik. Oleh karena itu, model pengembangan 4D 

dirasa tepat dalam mengembangkan bahan ajar berupa LKS berbasis saintifik pada 

subtema bermain di tempat wisata. Berikut ini merupakan bagan model penelitian 

dan pengembangan 4D. 
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B. Prosedur Penelitian & Pengembangan 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan bahan ajar menggunakan 

model penelitian dan pengembangan 4D yaitu diantaranya, Define (Pendefinisan), 

Design (Perancangan), Develop (Pengembangan), dan Disseminate 

(Penyebarluasan). Adapun prosedur tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

1. Define (Pendefinisan) 

a. Analisis Awal 

Analisis awal adalah menganalisis masalah yang diperlukan dalam proses 

pengembangan lembar kerja siswa. Masalah dalam penelitian adalah 

persoalan yang dapat dijawab melalui pendekatan ilmiah. Melalui 

pengumpulan data dan analisis data diperoleh sarana untuk mencari tahu 

jawaban dari pesoalan tersebut (Arief, 2004:34). Hasil wawancara dan 

observasi peneliti di SDN Purwantoro I Malang, permasalahan utama yang 

ada di kelas yaitu penggunaan LKS yang dibuat oleh penerbit kurang sesuai 

dengan kompetensi yang ada di buku guru dan buku siswa yang dijadikan 

pedoman dalam pembelajaran. Selain itu, isi LKS tidak menarik dan 

membuat siswa kurang aktif dan kreatif pada kegiatan belajar. Guru berharap 

LKS yang digunakan dapat memandu siswa dalam kegiatan belajar yang 

lebih aktif untuk mencapai kompetensi. Melalui model penelitian dan 

pengembangan 4D masalah tersebut dapat diatasi. 

b. Analisis Siswa 

Analisis siswa adalah langkah yang digunakan untuk mengetahui 

karakteristik siswa yang sesuai dengan desain LKS yang dikembangkan. 

Observasi karakteristik siswa di kelas II SDN Purwantoro I Malang dilakukan 
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peneliti untuk mengembangkan LKS menggunakan pendekatan saintifik. 

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa siswa masih kesulitan 

mengerti pertanyaan ataupun perintah yang ada di dalam LKS, kemudian 

gambar yang ada di LKS juga tidak jelas sehingga siswa harus bertanya untuk 

memastikannya. LKS yang digunakan juga kurang membuat siswa aktif 

sehingga pembelajaran menjadi pasif. Dari data yang diperoleh peneliti dapat 

menggunakannya sebagai acuan dalam perencanaan produk berupa bahan ajar 

LKS yang menggunakan pendekatan saintifik yang diharapkan dapat 

mengatasi masalah kualitas LKS yang digunakan dan memberi ruang kepada 

siswa untuk lebih kreatif dan aktif dalam kegiatan belajar. 

c. Analisis Tugas 

Analisis tugas merupakan tahapan untuk menentukan tugas-tugas yang 

perlu dikuasai oleh siswa untuk mencapai kompetensi dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap ini peneliti melakukan pengkajian 

terhadap tema 2 (Bermain di Lingkunganku) subtema 4 (Bermain di Tempat 

Wisata) kelas II SD. Kompetensi pada tema 2 (Bermain di Lingkunganku) 

subtema 4 (Bermain di Tempat Wisata) kelas II SD, dijabarkan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 Kompetensi Dasar pada Subtema Bermain di Tempat Wisata 

No Mata Pelajaran Kompetensi Dasar 

1. PPKn 3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlalu di 

sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang 

berlaku di sekolah. 

2 Bahasa Indonesia 3.2 Menguraikan kosakata dan konsep tentang keberagaman benda 

berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau 

bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan/atau eksplorasi 

lingkungan. 
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No Mata Pelajaran Kompetensi Dasar 

2 Bahasa Indonesia 4.2 Melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat 

atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang keragaman benda 

erdasarkan bentuk dan wujudnya dalam entuk teks tulis, lisan, dan 

visual. 

3 Matematika 3.4Menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan 
bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100  dalam 

kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. 

4.4 Menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian yang 

meliatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 

dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan 

pembagian. 

4 PJOK 3.2 Memahami variasi gerak dasar nonlokomotor sesuai dengan 

konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai 

bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. 

4.2 Mempraktikkan variasi gerak dasar nonlokomotor sesuai 

dengan konsep tubuh, ruang, usah, dan ketehubungan dalam 

berbagai entuk permainan sederhana dan atau tradisional. 

5 SBdP 3.2 Mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. 

4.2 Membuat hiasan dari bahan alam dan buatan. 

 

d. Analisis Konsep 

Analisis konsep yang dilakukan dalam pengembangan LKS ini dengan 

mengidentifikasi konsep-konsep yang akan disampaikan dalam pembelajaran, 

dan menyususn secara sistematis sesuai dengan materi pada kompetensi dasar 

yang terdapat pada tema 2 (Bermain di Lingkunganku) subtema 4 (Bermain 

di Tempat Wisata) kelas II SD. Adapun materi yang terdapat pada tema 2 

(Bermain di Lingkunganku) subtema 4 (Bermain di Tempat Wisata) kelas II 

SD yaitu sebagai berikut : 

1) PPKn   : Aturan yang Ada di Tempat Wisata 

2) Bahasa Indonesia  : Kosakata Keragaman Benda 

3) Matematika  : Pembagian Bilangan 

4) PJOK   : Gerak Lokomotor 

5) SBdP   : Karya Bahan Alam 
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e. Analisis Perumusan Tujuan Pembelajaran 

Tabel 3.2 Perumusan Tujuan Pembelajaran 

Pemb-

elajar-

an 

Mata Pelajaran Indikator 

1 Matematika 3.4.1 Menjelaskan pembagian bilangan 
dengan bilangan 1. 

3.4.2 Memahami pembagian bilangan 

dengan bilangan itu sendiri. 

4.4.1 Menyelesaikan soal pembagian 

bilangan dengan bilangan 1. 

4.4.2 Menyelesaikan soal pembagian 

bilangan dengan bilangan itu sendiri. 

Bahasa Indonesia 3.2.1 Menuliskan kosakata dan 
konsep tentang keragaman benda 

berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam 

bahasa Indonesia melalui teks tulis. 

4.2.1 Menentukan penggunaan kosakata 

bahasa Indonesia yang tepat 

SBdP 3.2.1 Menyebutkan bahan alam dan 

buatan dalam berkarya. 

4.2.1 Membuat hiasan dari bahan alam 

kerang. 

2 PPKn 3.2.1 Menyebutkan aturan dan tata 

tertib yang berlaku di tempat wisata 

3.2.2 Menganalisis aturan dan tata 

tertib yang ada di rumah 

4.2.1 Menceritakan kegiatan sesuai 
aturan dan tata tertib yang berlaku di 

tempat wisata 

Bahasa Indonesia  3.2.1 Menyebutkan konsep keberagaman 

benda berdasarkan wujudnya. 

4.2.1 Menentukan penggunaan kosakata 

bahasa Indonesia yang tepat 

PJOK 3.2.1 Menyebutkan variasi gerak dasar 

lokomotor dalam permainan domba 

serigala. 

4.2.1 Mempraktikkan variasi gerak dasar 

nonlokomotor dalam permainan domba 

serigala. 

 

Pemb-

elajar-
Mata Pelajaran 

Indikator 
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an 

3 Bahasa Indonesia 3.2.1 Menuliskan kosakata dan 

konsep tentang keragaman benda 

berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam 

bahasa Indonesia melalui teks tulis. 

3.2.2 Menjelaskan makna dari kergaman 

benda yang diamati. 

4.2.1 Menentukan penggunaan kosakata 

bahasa Indonesia yang tepat. 

4.2.2 Membuat kalimat dari keragaman 

benda yang diamati. 

Matematika 3.4.2 Menghitung pembagian bilangan 

dengan angka 2. 
4.4.2 Menyelesaikan soal pembagian 

bilangan dengan angka 2. 

SBdP 3.4.2 Menyebutkan alat dan bahan 

membuat kartu ucapan ulang tahun 

4.4.2 Membuat kartu ucapan ulang tahun  

dengan bahan alam.  

 

2. Design (Perancangan) 

Tahapan yang dilakukan pada tahap ini adalah merancang produk awal. 

Berikut ini adalah tahapan perancangan yaitu terdiri dari tiga langkah, yakni: 

a. Pemilihan Media 

Pada tahap ini adalah memilih media yang disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran. media yang dipilih adalah bahan ajar cetak yang berupa LKS 

dengan menggunakan pendekatan saintifik. 

b. Pemilihan Format 

Pada pemilihan format dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti 

komponen serta langkah-langkah penyusunan LKS menurut beberapa ahli, 

serta mengacu pada prosedur pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan saintifik. Adapun komponen LKS menggunakan pendekatan 

saintifik, yaitu: 

1) Pendahuluan 
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Bagian pendahuluan terdiri atas beberapa komponen, yaitu 1) halaman 

sampul, 2) daftar isi, 3) petunjuk belajar, 4) kompetensi inti, dan 5) 

kompetensi dasar. 

2) Bagian isi  

Terdiri dari 1) pembelajaran 1-3, 2) waktu pelaksanaan, 3) tujuan 

pembejaran, 4) alat/bahan, dan 5) kegiatan belajar siswa terdiri dari 

mengamati, menanya, menalar, mencoba dan  mengomunikasikan. 

3) Bagian akhir 

Bagian akhir dari LKS pendekatan saintifik berisi penilaian. Penilaian 

yang terdapat pada LKS berbasis pendekatan saintidik adalah penilaian 

proses, dan penilaian hasil. 

c) Rancangan Awal 

Pada tahap ini, peneliti merancang bahan ajar LKS menggunakan 

pendekatan saintifik yang fokus pada isi bahan ajar dan tampilan dari bahan 

ajar yang dikembangkan, yaitu pendahuluan, isi, dan bagian akhir. 

 

3. Develop (Pengembangan) 

Setelah produk awal jadi, produk memasuki tahap pengujian dari para ahli 

atau validasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mereview produk awal, 

memberikan saran untuk perbaikan. Ahli yang memvalidasi produk adalah ahli 

media dan ahli materi yakni dua dosen PGSD dari Universitas Muhammadiyah 

Malang. Masukan, kritik dan saran yang sudah diberikan oleh validator kemudian 

diterapkan dalam perbaikan produk yaitu pada tahap revisi. 

4. Disseminate (Penyebarluasan) 
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Produk akhir dari pengembangan ini berupa media LKS dengan 

menggunakan pendekatan saintifik pada subtema bermain di tempat wisata untuk 

kelas II SD yang telah melalui validasi dari para ahli, uji coba dan telah dilakukan 

perbaikan atau revisi. Tahap dissemination dilakukan dengan sosialisasi bahan 

ajar dengan jumlah terbatas kepada guru dan peserta didik. Hal ini dimaksudkan 

untuk memperoleh respon dan umpan balik terhadap bahan ajar yang 

dikembangkan. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di SDN Purwantoro I Malang yang terletak di Jl. Letjend 

S. Parman No.67, Purwantoro, Kota malang, Provinsi Jawa Timur. Waktu 

pelenitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2018-2019. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah tahapan yang paling utama dalam 

penelitian, karena mendapatkan data dalah tujuan utama dari suatu penelitian. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang tepat, maka peneliti tidak dapat 

memenuhi standar data yang ditentukan. (Sugiyono, 2015:308). Teknik 

pengumpulan data yang digunakan peneliti yang sesuai dengan variabel yang 

diteliti, yaitu: 

 

 

1. Observasi (Observation) 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional 
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tentang beragam peristiwa, baik dalam situasi yang sesungguhnya dan situasi 

buatan untuk mencapai tujuan tertentu (Zainal, 2011:231). Observasi dalam 

mengembangkan media berupa LKS yang menggunakan pendekatan saintifik 

dilakukan sebelumnya oleh peneliti. Jadi sebelum mengembangkan media 

LKS tersebut dilakukan observasi terhadap proses pembelajaran kelas II. Dari 

hasil observasi tersebut maka dijadikan bahan masukan dalam penyususnan 

LKS. 

2. Wawancara  (Interview) 

Teknik pengumpulan data pada wawancara yaitu melaui percakapan dan 

tanya-jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan responden 

guna mencapai tujuan tertentu.  Instrumen wawancarain disusun sebelum 

mengembangkan media yang berupa LKS menggunakan pendekatan saintifik. 

Sebelum melakukan pengembangan LKS dilakukan wawancara kepada guru 

kelas II di SDN Purwantoro 1 Malang, untuk mengetahui masalah yang 

terjadi pada saat proses pembelajaran di kelas. Kemudian hasil dari 

wawancara peneliti dengan guru kelas II yang dijadikan bahan masukan 

dalam penyususnan LKS.  

3. Angket (questioner) 

Angket merupakan isntrumen penelitian yang berisi pertanyaan-

pertanyaan ataupun pernyataan untuk menjaring data atau informasi yang 

harus dijawab responden. Angket yang digunakan peneliti dalam penelitian 

ini terdiri dari angket validasi ahli materi, angket validasi ahli pembelajaran, , 

angket ahli media, dan angket respon siswa. 
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Terdapat beberapa subjek uji coba dalam penelitian pengembangan LKS 

menggunakan pendekatan saintifik ini. Dapun subjek uji coba pengembangan 

LKS menggunakan pendekatan saintifik, yakni: 

a. Uji Coba Ahli 

Validasi untuk penelitian LKS menggunakan pendekatan saintifik 

yang dikembangkan terdiri dari ahli media pebelajaran, ahli materi, dan 

guru kelas II. Penjelasan validasi uji coba media pembelajaran ini dapat 

dilihat pada tabel 3.2.  

Tabel 3.3 Subjek Validasi  Uji Coba LKS Berbasis Saintifik 

No Validasi Kriteria 
Bidang Ahli 

1 Dosen media pembelajaran 
Lulusan S2 

Pendidikan 

Ahli media 

pembelajaran 

2 Dosen materi pembelajaran 
Lulusan S2 

Pendidikan 

Ahli materi 

pembelajaran 

 

b. Uji Coba Siswa 

Uji coba siswa dilaksanakan di SDN Purwantoro I Kota Malang. 

Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui respon siswa terhadap 

kemenarikan LKS berbasis saintifik pada proses pembelajaran. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang telah disusun guna 

memperoleh data atau informasi yang diperlukan peneliti. Instrumen yang 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

pengembangan ini sebagai berikut: 

1. Lembar Observasi 
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Observasi merupakan suatau teknik atau cara mengumpulkan data atau 

informasi melalui pengamatan terhadap suatu kegiatan secara langsung 

(Sukmadinata, 2011:220). Observasi yang dilakukan peneliti adalah sebelum 

mengembangkan media pembelajaran berupa LKS yang menggunaan 

pendekatan saintifik. 

2. Lembar Wawancara 

Instrumen ini disusun sebelum peneliti mengembangkan media 

pembelajaran berupa LKS yang menggunakan pendekatan saintifik. 

Kemudian hasil wawancara ini digunakan bahan acuan dan masukan dalam 

menyusun LKS. Pedoman wawancara dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Wawancara dengan Guru Kelas II 

No Indikator Sub Indikator 
Nomer 

Pertanyaan 

1. Penggunaan LKS dalam 

Pembelajaran 

- Intensitas penggunaan LKS 

- Kelemahan dan Keunggulan 

LKS 

- Kesesuaian dengan 
Kurikulum 

- Ketercapaian Kompetensi 

siswa 

- Kesulitan LKS yang 

digunakan 

- Usaha mengatasi kesulitan 

1 

 

2 

 

3 

 
4 

 

5 

 

6 

2. Karakteristik LKS - Karakteristik LKS yang 

diperlukan 

- Saran penyusunan LKS 

7 

 

8 

 

 

 

3. Lembar Angket 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket yang ditujukan 

untuk validator yakni ahli media pembelajaran ahli materi pembelajaran dan 
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ahli pembelajaran serta angket untuk responden yaitu siswa. Angket tersebut 

digunakan untuk memberi penilaian terhadap media pembelajaran berupa 

LKS yang menggunakan pendekatan saintifik. Tujuannya untuk mengetahui 

apakah media LKS yang dikembangkan memiliki kualitas dan efektifitas 

lebih dari LKS yang telah beredar. Berikut angket-angket yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu: 

a. Aspek Validasi 

Validasi dalam menilai LKS yang menggunakan pendekatan saintifik ini 

dilihat dari segi materi, cara penyajian, bahasa yang digunakan, tampilan, 

serta kesesuaian pendekatan yang digunakan. Validasi juga dilakukan untuk 

mengetahui kelayakan LKS yang dikembangkan sebagai media dalam proses 

pembelajaran. Berikut ini merupakan kisi-kisi instrumen validasi yang telah 

peneliti buat, yakni: 

Tabel 3.5  Kisi-Kisi Lembar Validasi  LKS 

(Untuk Ahli Materi) 

Aspek Indikator Nomer Pertanyaan 

Materi 1. Kesesuaian materi dengan KD 

2. Keakuratan materi 
3. Pendukung materi pembelajaran 

4. Kesesuian dengan pendekatan saintifik 

1,2 

3,4,5,6,7 
8,9,10,11,12 

12,13,14,15,116 

Bahasa 5. Lugas 

6. Komunikatif   

7. Dialogis dan interaktif 

8. Penggunaan istilah dan simbol 

21,22 

23 

24 

25,26 

Kelayakan 

Penyajian 

9. Teknik penyajian 

10. Pendukung penyajian 

11. Kelengkapan penyajian 

17,18 

19.20 

 

Tabel 3.6 Kisi-Kisi Lembar Validasi LKS 

(Untuk Ahli Bahan Ajar) 

Aspek Indikator Nomer Pertanyaan 
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Desain 

sampul 

1. Tata letak sampul LKS 

2. Huruf yang digunakan menarik dan 

mudah dibaca. 

3. Ilustrasi sampul LKS 

1,2,3,4 

5,6,7 

8,9 

Desain isi 4. Konsistensi tata letak. 
5. Unsur tata letak harmonis 

6. Unsur tata letak lengkap 

7. Tipografi isi buku sederhana. 

8. Tipografi mudah dibaca 

9. Tipografi isi buku memudahkan 

pemahaman 

10. Ilustrasi isi 

10,11 
12,13,14 

15,16 

17,18 

19,20 

21,22 

 

23,24,25 

 

 

 Kedua jawaban angket validasi diatas menggunakan Skala Likert. Adapun 

kategori skor dalam Skala Likert dipaparkan pada tabel 3.6 berikut. 

Tabel 3.7 Kriteria Penilaian Pada Skala Likert 

No Tingkat Validitas 

1 Sangat valid, atau dapat digunakan tanpa revisi. 

2 Valid, atau dapat digunakan namun perlu revisi kecil. 

3 Kurang valid, disarankan tidak dipergunakan karena perlu revisi 

besar 

4 Tidak valid, atau tidak boleh digunakan, perlu revisi besar-besaran. 

5 Sangat tidak valid, tidak boleh dipergunakan. 

b. Aspek Respon Siswa 

LKS menggunakan pendekatan saintifik dikatakan layak dilihat dari 

respon siswa. Agar menjadi bahan ajar yang baik dan layak, lembar 

respon siswa digunakan dengan tujuan untuk mengetahui pendapat siswa 

terhadap LKS menggunakan pendekatan saintifik yang diuji cobakan 

dalam penelitian ini. Angket ini diberikan setelah siswa selesai belajar 

dengan LKS menggunakan pendekatan saintifik. Berikut adalah kisi-kisi 

dari respon siswa: 

Tabel 3.8 Kisi-Kisi Angket Respon Siswa 
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Aspek Indikator 
Nomer 

Pertanyaan 

Tampilan 1. Kejelasan teks 

2. Kejelasan gambar 

3. Kesesuain gambar dengan materi 

1 

2 

3 

Materi 4. Kemudahan memahami materi 
5. Kejelasan kalimat 

6. Kejelasan simbol 

7. Kesesuain contoh dengan materi 

5 
6 

7 

8 

Tujuan 

Pembelajaran 

8. Kemudahan belajar 

9. Ketertarikan menggunakan bahan ajar 

10. Peningkatan motovasi belajar 

9 

10 

11 

 

Jawaban dari angket respon siswa menggunakan skala Guttman. Skala 

Guttman terdiri dari dua kategori dalam bentuk pilihan “Ya atau Tidak” 

dengan menggunakan checklist (√). Berikut kategori skala Guttman pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 3.9 Kategori Penilaian Pada Skala Guttman 

No Skor Keterangan 

1 Skor 1 Ya 

2 Skor 0 Tidak 

F. Teknik Analisis Data  

1. Analisis Data Kevalidan LKS Menggunakan Pendekatan Saintifik 

Analisis data kevalidan dilakukan setelah mendapatkan data dari bahan 

ajar yang telah dikembangkan, kemudian data tersebut dianalisis untuk 

menentukan nilai rata-rata (𝑥 )total aspek kevalidan bahan ajar menggunakan 

pendekatan saintifik. Pengolahan data yang diperoleh dari lembar validasi 

LKS dianalisis menggunakan teknik rata-rata. Dengan mencari nilai rata-rata 

setiap validator dapat dapat diketahui nilai akhir dari butir-butir pertanyaan 

yaitu dengan cara menghitung jumlah nilai semua aspek dibagi dengan 

banyaknya pertanyaan yang diberikan. perumusan penilaian sebagai berikut: 
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(Arifin, 2012:137) 

Keterangan : 

𝑥 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟 =  nilai  rata-rata validator 

 𝑥𝑖  =  jumlah nilai jawaban validator 

i  =  data awal (1,2,3,...n) 

𝑛 =  banyaknya data 

Setelah nilai rata-rata validator diketahui, langkah selanjutnya adalah 

menghitung rata-rata total dengan menjumlahkan nilai rata-rata semua 

validator dan membaginya dengan jumlah validator. Dapat dirumuskan 

dengan perhitungan sebagai berikut: 

 

  

(Arifin, 2012:137) 

Keterangan : 

𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙   = nilai  rata-rata total 

 𝑥 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟  =  jumlah nilai semua validator 

i   =  data awal (1,2,3,...n) 

𝑛  =  banyaknya validator 

Hasil perolehan berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan rumus 

diatas digunakan untuk menentukan kevalidan LKS menggunakan 

pendekatan saintifik. LKS dapat dikatakan valid ditentukan berdasarkan 

interval penentuan tingkat kevalidan pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.10 Interval Tingkat Kevalidan 

Kategori Besarnya 𝒙  Kategori 
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(Sumber: Arikunto, (2008:43)) 

 

2. Analisis Data Respon Siswa Terhadap LKS Menggunakan Pendekatan 

Saintifik 

Analisis data respon siswa LKS menggunakan pendekatan saintifik dari 

respon siswa terhadap bahan ajar yang dikembangkan peneliti. Presentase 

respon siswa dapat dilihat dari data yang sudah diperoleh dengan cara berikut 

ini: 

 

 (Utomo, 2009:136) 

Keterangan : 

RS = Rata-rata persentase respon siswa 

f = Jumlah skor yang diperoleh 

n= Jumlah skor maksimal 

 Usai menghitung rata-rata setiap siswa, langkah selanjutnya adalah 

menghitung rata-rata total dengan menjumlahkan nilai rata-rata semua siswa 

dan membaginya dengan jumlah siswa. Berikut rumus perhitungan nilai rata-

rata total : 

   

(Utomo, 2009:137) 

A 

B 

C 

D 

80% - 100% 

60% - 79% 

50% - 59% 

0% - 49% 

Valid 

Cukup Valid 

Kurang Valid 

Tidak Valid 

RS=  × 100% 
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Keterangan : 

𝑅𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  =  nilai  rata-rata total persentase respon siswa 

 𝑅𝑆 =  jumlah nilai rata-rata semua siswa 

i  =  data awal (1,2,3,...n) 

𝑛 =  banyaknya siswa 

Setelah nilai 𝑅𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  diketahui, maka nilai dicocokkan interval kevalidan 

nilai 𝑅𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  seperti pada tabel berikut: 

Tabel 3.11  Interval Tingkat Hasil Nilai Respon Siswa 

Prosentase Hasil Nilai Respon 

Siswa 
Kriteria 

85 – 100 % 

70 – 84% 

55 – 69% 

40 – 54% 

0 – 39% 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

 


