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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian & Pengembangan 

Penelitian pengembangan LKS Tematik Materi Membuat dan Merawat 

Tanaman Gantung Sebagai Penunjang Bahan Ajar Siswa Kelas III Sekolah Dasar 

mengacu pada metode penelitian dan pengembangan atau Research and 

Development (R&D) menggunakan model penelitian pengembangan ADDIE. 

Model ini disusun dengan urutan – urutan kegiatan yang sistematis atau secara 

urut sebagai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan sumber belajar dan 

disesuaikan dengan kebutuhan dan karateristik siswa. “Model ini memiliki lima 

langkah atau tahapan yang mudah dipahami dan diimplementasikan dalam 

mengembangkan produk pengembangan contohnya seperti buku ajar, modul 

pembelajaran, media pembelajaran, multimedia dan lain sebagainya” (Tegeh, dkk. 

2014 : 44). 

Model ADDIE terdiri dari lima langkah, yaitu Analyze (analisis), Design 

(perancangan), Development (pengembangan), Implementation (implementasi), 

dan Evaluation (evaluasi). Langkah atau tahapan tersebut harus dilakukan secara 

sistematis, tidak diperbolehkan dilakukan secara acak. Alasan menggunakan 

model ADDIE ini yaitu setiap tahapan yang terdapat dalam model penelitian ini 

mengalami revisi dan evaluasi sehingga memperkecil kelemahan baik dari proses 

dan pengimplementasian produk.  

Langkah – langkah penelitian dan pengembangan dapat digambarkan 

melalui flowchart berikut ini :
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Sumber : (Tegeh, dkk. 2014 : 42) 

Gambar 3. 1 Flowchart Pengembangan LKS Tematik 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

 Model pengembangan ADDIE terdiri dari 5 tahapan pengembangan yaitu 

Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation atau yang jika 

diterjemahkan menjadi analisis, perancangan, pengembangan, implementasi , dan 

evaluasi. Sesuai dengan gambar 3.1, langkah – langkah pengembangan dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Tahap I Analyze (Analisis) 

 Tahap analisis pada tahapan ADDIE ini adalah melakukan analisis KD dan 

indikator yang terdapat pada materi membuat dan merawat tanaman gantung, 

menganalisis karakter siswa melalui hasil observasi dan wawancara bahwa siswa 

menyukai LKS dengan bergambar. Materi dianalisis sesuai dengan kompetensi 

yang akan dicapai yaitu siswa dapat mengetahui konsep pembelajaran tematik 

materi membuat dan merawat tanaman gantung, serta menganalisis kebutuhan 

yang didalamnya berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang dibutuhkan siswa 

dan siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut. 

Implement 

(Implementasi) 
Evaluate 

(Evaluasi) 
 

Design 

(Desain) 

Analyze 

(Analisis) 

Develop 

(Pengembangan) 
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2. Tahap II  Design (Desain) 

 Pada tahap ini dilakukan dengan kerangka acuan yaitu sebagai berikut: 1) 

pembelajaran dirancang untuk siswa, 2) kemampuan yang ingin dipelajari siswa 

adalah kemampuan bedasarkan kompetensi dasar kurikulum 2013 dan indikator 

yang dikembangkan, 3) materi dirancang dengan bahasa serta materi yang tidak 

berbelit – belit sehingga dapat dipelajari dengan baik, 4) untuk menentukan 

tingkat penguasaan pelajaran dari LKS tersebut adalah dari evaluasi yang 

dirancang pada LKS Tematik Materi Membuat dan Merawat Tanaman Gantung. 

 Rancangan dari pengembangan LKS Tematik Materi Membuat dan 

Merawat Tanaman Gantung mengacu pada spesifikasi produk yang telah dibuat 

yaitu berisi cover yang menggambarkan isi materi membuat dan merawat tanaman 

gantung. Isi dalam LKS tematik telah dijabarkan dalam daftar isi. Daftar isi 

tersebut berisi identitas kepemilikan. kata pengantar, petunjuk penggunaan, 

pengenalan tokoh dalam LKS, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan 

pembelajaran, soal latihan, soal evaluasi,kunci jawaban, daftar pustaka dan yang 

terakhir biodata penulis.  

3. Tahap III Development (Pengembangan) 

 Pada tahap pengembangan yaitu melakukan kegiatan menjadikan hasil 

desain ke dalam bentuk fisik atau produk, sehingga menghasilkan prototype 

produk yang dikembangkan. Kegiatan tahap pengembangan yaitu mencari dan 

mengumpulkan berbagai referensi yang dijadikan bahan sangatlah penting dari 

tahap ini, dikarenakan isi dari buku yaitu materi yang dimuat dan 

diimplementasikan di dalam kelas. 
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 Setelah menyusun LKS tematik materi membuat dan merawat tanaman 

gantung sesuai dengan rancangan yang dilakukan adalah validasi bahan ajar 

kepada ahli materi dan ahli bahan ajar. Validasi dilakukan untuk menilai validitas 

isi dan tampilan. Validator diminta memberikan penilaian terhadap LKS tematik 

materi membuat dan merawat tanaman gantung bedasarkan aspek yang telah 

ditentukan serta memberikan kritik dan saran. Hasil penilaian yang didapatkan 

dari validator  digunakan untuk melihat kevalidan dari produk yang dibuat oleh 

peneliti serta saran dan kritik dari validator dijadikan masukan untuk merevisi. 

LKS tematik materi membuat dan merawat tanaman gantung siap untuk 

diimplementasikan dalam proses pembelajaran apabila sudah mencapai kriteria 

sangat valid. 

4. Tahap IV Implementation (Implementasi) 

 Pada tahap implementasi ini dilakukan terbatas pada sekolah teretentu. 

Sekolah yang dimaksud pada penelitian ini adalah SDN Purwantoro 1 Malang. 

Tahap implementasi dilakukan dengan penyelenggaraan proses pembelajaran 

dengan menggunakan LKS tematik materi membuat dan merawat tanaman 

gantung. Implementasi dilakukan pada kelas III SDN Purwantoro 1 Malang pada 

semester genap tahun ajaran 2017 – 2018 dengan jumlah siswa 41. 

 Pada tahap implementasi peneliti bertugas sebagai fasilitator selama 

penggunaan LKS tematik materi membuat dan merawat tanaman gantung serta 

observer dan mencatat segala sesuatu pada lembar observasi yang dapat 

digunakan sebagai perbaikan LKS tematik materi membuat dan merawat tanaman 

gantung. Setelah proses pembelajaran selesai, siswa melakukan tes dengan 

menggunakan soal yang sudah disediakan. Soal tersebut sudah disusun 
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bedasarkan indikator ketercapaian kompetensi untuk melihat tingkat keefektifan 

penggunaan LKS yang dikembangkan. 

 Pada tahap ini, peneliti juga melakukan penyebaran angket respon kepada 

guru dan siswa yang berisi butir – butir pernyataan tentang penggunaan LKS 

tematik materi membuat dan merawat tanaman gantung. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan data terkait dengan nilai kemenarikan penggunaan LKS yang 

dikembangkan. Pada tahap implementasi ini dihasilkan data mengenai respon 

guru, respon siswa dan tes hasil belajar siswa 

5. Tahap V Evaluation (Evaluasi) 

 Tahap evaluasi pada model ADDIE didefinisikan sebagai sebuah proses 

yang dilakukan untuk memberikan nilai terhadap program pembelajaran. Pada 

dasarnya, evaluasi dapat dilakukan sepanjang keempat langkah model ADDIE. 

Selain itu, evaluasi juga dapat dilakukan dengan cara melihat respon siswa, respon 

guru dan hasil belajar. Deskripsi hasil implementasi penelitian dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Hasil respon guru 

 Respon guru terhadap pengembangan LKS materi membuat dan merawat 

tanaman gantung diketahui melalui pemberian angket kepada siswa pada akhir 

pembelajaran. Hasil respon guru digunakan untuk melihat kemenarikan dari 

pengembangan LKS yang telah dibuat oleh peneliti. 

2. Hasil respon siswa 

 Respon siswa terhadap pengembangan LKS materi membuat dan merawat 

tanaman gantung diketahui melalui pemberian angket kepada siswa pada akhir 
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pembelajaran. Hasil respon siswa digunakan untuk melihat kemenarikan dari 

pengembangan LKS yang telah dibuat oleh peneliti. 

3. Hasil belajar siswa 

 Hasil belajar siswa terhadap pengembangan LKS materi membuat dan 

merawat diketahui melalui soal evaluasi yang berada dalam LKS tersebut. Hasil 

belajar  siswa digunakan untuk melihat tingkat keefektifan dari pengembangan 

LKS yang telah dibuat oleh peneliti. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Tempat penelitian dilakukan di SDN Purwantoro 1 Malang yang terletak 

di Jl. Letjen S. Parman No. 67 Malang Kelurahan Purwantoro RW. 03 RT.02 

Kecamtan Bimbing Kota Malang. Waktu penelitian yang dilakukan yaitu pada 

semester genap tahun ajaran 2017/2018.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dan pengembangan ini dengan 

cara observasi, wawancara, angket, tes hasil belajar dan teknik dokumentasi. 

Berikut penjelasan dari teknik – teknik tersebut: 

1. Teknik observasi 

 Observasi dilakukan pada tanggal 8 Januari 2018. Observasi dilakukan 

untuk mengamati kegiatan yang sedang berlangsung di kelas. Hal – hal yang 

diobservasi yaitu kondisi SDN Purwantoro 1 malang yang sudah menggunakan 

kurikulum 2013 khususnya kelas III serta buku penunjang yang digunakan di 

sekolah. Penelitian ini melakukan 2 kali observasi yaitu observasi awal dan pada 

satt pengimplementasian LKS. 
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 Observasi awal digunakan untuk mengetahui keadaan fisik sekolah, proses 

pembelajaran di dalam kelas, karateristik siswa dan gaya penyampaian materi oleh 

guru. Observasi juga dilakukan pada saat pengimplementasian LKS tematik yang 

akan dilaksanakan pada bulan maret 2018 untuk melihat keefektifan dan 

kemenarikan LKS tematik pada sat proses pembelajaran. 

2. Teknik Wawancara 

 Teknik wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang 

dilakukan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara 

dilakukan secara tatap muka dengan narasumber yakni guru dan siswa III SDN 

Purwantoro 1 Malang yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2018 untuk 

menggali sebanyak – banyaknya informasi tentang pengembangan bahan ajar 

yang digunakan pada sekolah tersebut, karateristik siswa serta beberapa hal terkait 

produk yang akan dikembangkan. 

3. Teknik Angket 

 Angket digunakan untuk mengetahui kevalidan dan kemenarikan bahan 

ajar yang dikembangkan. Angket yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

angket validasi serta angket respon guru dan respon siswa.  

 Angket validasi digunakan untuk mengetahui kualitas bahan ajar yang 

dikembangkan untuk direvisi agar menghasilkan bahan ajar (LKS) yang baik, 

Sasaran angket validasi di tujukan pada ahli bahan ajar pembelajaran dan ahli 

materi. Subjek uji coba ahli ini memiliki kriteria secara akademis, yaitu sebagai 

berikut: 
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Tabel 3. 1 Kualifikasi Validator Bahan Ajar 

No Validator Kriteria Bidang Ahli Nama Ahli 

1 Dosen Materi Minimal lulus S2 

Pendidikan Dasar 

Ahli Materi Innany Mukhlishina, M.Pd 

2 Desain Media 

Bahan Ajar 

Minimal lulus S2 

Pendidikan Dasar 

Ahli bahan ajar Ima Wahyu Putri Utami, M.Pd 

       (Sumber: Olahan peneliti) 

 Angket respon guru dan siswa digunakan untuk mengetahui respon guru 

dan siswa terhadap kemenarikan bahan ajar (LKS) yang dikembangkan. Angket 

respon siswa digunakan setelah produk diterapkan sedangkan angket respon guru 

digunakan selama proses pembalajaran menggunakan LKS Tematik Materi 

Membuat dan Merawat Tanaman Gantung 

4. Tes Hasil Belajar 

 Tes hasil belajar diberikan kepada siswa pada akhir pembelajaran untuk 

menentukan ketuntuntasan pemahaman siswa setelah pembelajaran dengan LKS 

Tematik Materi Membuat dan Merawat Tanaman Gantung selesai dilakukan. 

Keefektifan dilihat dari ketuntasan hasil belajar siswa bedasarkan ketuntasan 

klasikal hasil belajar yang telah ditentukan yaitu nilai rata – rata yang diperoleh 

lebih dari 80 sehinggan LKS yang dikembangkan dikatakan sangat efektif.  

5. Teknik Dokumentasi 

 Dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan siswa dalam 

proses pembelajaran dengan LKS Tematik Materi Membuat dan Merawat 

Tanaman Gantung. Pada penelitian ini berupa foto pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian merupakan penetu kualitas terhadap hasil penelitian 

yang dilakukan. Penelitian pengembangan LKS tematik materi membuat dan 
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merawat tanaman gantung  ini menggunakan instrument penelitian berupa lembar 

observasi, pedoman wawancara, angket respon, lembar tes hasil belajar, dan alat 

dokumentasi 

1. Lembar Observasi 

 Lembar observasi ini digunakan oleh peneliti  untuk mengumpulkan data 

awal tentang proses pembelajaran tematik di kelas III SDN Purwantoro 1 Malang. 

Tabel 3. 2 Kisi – Kisi Pedoman Observasi 

No Aspek No. Butir Kisi – Kisi 

1 Keadaan fisik 

1 Gedung sekolah 

2 Ruang kelas 

3 Lingkungan sekolah 

4 Fasilitas (sarana & prasarana) pembelajaran 

2 Pembelajaran 

5 Pelaksanaan pembelajaran 

6 Suasana pembelajaran dalam kelas 

7 Kelengkapan sumber belajar 

8 Bahan ajar penunjang  yang digunakan dalam 

pembelajaran 

9 Efektivitas dan efisiensi penggunaan waktu 

3 Siswa 

10 Keaktifan siswa 

11 Karateristik siswa 

12 Motivasi belajar siswa 

13 Interaksi antar siswa dengan siswa 

4 Pendidik 
14 Gaya penyampaian materi oleh guru 

15 Interaksi antara guru dan siswa 

(Sumber : Olahan Peneliti) 

2. Pedoman Wawancara 

 Pedoman wawancara digunakan oleh peneliti untuk bahan wawancara 

mengenai analisis kebutuhan dan sebagai bahan pertimbangan dalam melihat 

keefektifan dan kemnarikan produk. Adapun kisi – kisi instrumen untuk guru 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 3 Kisi – Kisi Pedoman Wawancara 

No Aspek No. Butir Kisi – Kisi 

1 Pembelajaran 

1 Kurikulum yang diterapkan 

2 Kompetensi yang harus dicapai 

3 Sumber belajar yang digunakan 

4 Bahan ajar yang dipakai 

5 Kelemahan bahan ajar yang dipakai 

6 Faktor pendukung pembelajaran 

2 Siswa 7 Jumlah siswa kelas III 



45 

 

  

8 Karakter siswa 

9 Keaktifan siswa 

10 Tipe pebelajar (mandiri/dibimbing) 

11 Kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran 

3 Pendidik 

12 Bahan ajar pendukung yang pernah dibuat oleh guru 

13 Hambatan guru dalam menagajar 

14 Solusi menghadapi hambatan 

15 Saran penyusun bahan ajar 

(Sumber : Olahan Peneliti) 

3. Angket 

 Instrumen angket yang digunakan peneliti dalam penelitian pengembangan 

LKS tematik ini ada 4, diantaranya angket penilaian ahli materi,angket penilaian 

ahli bahan ajar, angket penilaian untuk pendidik dan angket penilaian untuk siswa. 

a. Angket  kevalidan materi 

Tabel 3. 4 Kisi – Kisi Pedoman Angket Validasi Ahli Materi 

No Aspek No. Butir Kriteria Penilaian 

1 
Kurikulum 

1. Kesesuaian KI dan KD dengan kurikulum 2013 

2 
Kesesuaian kompetensi dasar dengan indikator 

 

 
3 

kesesuaian indikator yang disajikan dengan tujuan 

pembelajarantujuan pembelajaran 

2 Materi 4 Kesesuaian materi yang disajikan pada 

pengembangan LKS 

5 
Kejelasan paparan materi 

6 
Kesesuaian sistematika uraian isi pembelajaran 

3 Evaluasi belajar 7 Terdapat soal yang mampu mengukur kemampuan 

kognitif siswa 

8 
Terdapat soal yang mengukur kecapaian indikator 

9 
Terdapat petunjuk pengerjaan soal latihan 

4 Kejelasan 

Kalimat 
10 

Kalimat yang digunakan mudah dipahami dan tidak 

menimbulkan makna ganda 

(Sumber: Olahan Peneliti) 
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b. Angket kevalidan  ahli bahan ajar 

Tabel 3. 5 Kisi – Kisi Pedoman Angket Validasi Ahli bahan ajar 

No 
Aspek No. Butir Kriteria Penilaian 

1 
Kualitas Cetakan 1 Bahan cover  tidak mudah sobek dan 

memberikan kenyamanan dalam membaca 

2 Isi LKS tidak mudah sobek dan memberikan 

kenyamanan dalam membaca 

2 
Desain Cover 3 Desain cover sesuai dengan isi materi 

4 Tata letak gambar pada cover LKS menarik 

minat siswa 

5 Jenis huruf yang digunakan pada cover LKS 

menarik minat siswa 

6 Ukuran huruf yang digunakan pada cover LKS 

menarik minat siswa 

3 
Desain Isi LKS 7 Jenis huruf yang digunakan sesuai dengan 

siswa SD kelas III 

8 Ukuran huruf yang sesuai dengan siswa SD 

kelas III 

9 Gambar pada LKS sesuai dengan materi 

10 Ukuran gambar pada LKS tepat 

11 Warna pada LKS konsisten 

12 Layout  pada LKS menarik 

13 Terdapat petunjuk penggunaan LKS 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

c. Angket respon siswa 

Tabel 3. 6 Kisi – Kisi Pedoman Angket Respon Siswa 

No 
Aspek 

No 

Butir 
Pernyataan 

1 Media 
1 

Siswa menyukai sampul LKS tematik materi membuat dan 

merawat tanaman gantung 

2 
Siswa menyukai gambar yang ada dalam LKS tematik materi 

membuat dan merawat tanaman gantung 

3 
Siswa menyukai warna – warna yang ada dalam LKS tematik 

materi membuat dan merawat tanaman gantung 

4 
Tulisan dalam LKS tematik materi membuat dan merawat 

tanaman gantung mudah dibaca 

2 
Materi 5 

Materi dalam LKS tematik materi membuat dan merawat 

tanaman gantung mudah dipahami 
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(Sumber: Olahan Peneliti) 

d. Angket respon guru 

Tabel 3. 7 Kisi – Kisi Pedoman Angket Respon Guru 

6 
Bahasa dalam LKS tematik materi membuat dan merawat 

tanaman gantung mudah dimengerti 

7 
Petunjuk penggunaan dalam LKS tematik materi membuat dan 

merawat tanaman gantung mudah dipahami 

3 Pengunaan 
8 

LKS tematik ini membantu saya belajar materi membuat dan 

merawat tanaman gantung dengan mudah 

9 
Siswa senang belajar dengan LKS tematik materi membuat 

dan merawat tanaman gantung  

10 
Dengan  LKS tematik materi membuat dan merawat tanaman 

gantung keinginan siswa untuk belajar semakin bertambah 

No Aspek 
No 

Butir 
Pernyataan 

1 
Media 

1 
Judul LKS yang ditampilkan dapat menggambarkan isi LKS membuat 

dan merawat tanaman gantung  

2 

Penempatan tata letak (judul, teks, gambar, nomor halaman) LKS 

tematik materi membuat dan merawat tanaman gantung menarik 

perhatian siswa 

3 

Pemilihan jenis huruf, ukuran serta spasi yang digunakan sesuai 

sehingga mempermudah siswa dalam membaca LKS  tematik materi 

membuat dan merawat tanaman gantung 

2 
Materi 

4 
LKS  tematik materi membuat dan merawat tanaman gantung 

menggunakan kalimat yang mudah dipahami siswa 

5 

Petunjuk kegiatan-kegiatan jelas sehingga mempermudah siswa 

melakukan semua kegiatan yang ada dalam LKS  materi membuat 

dan merawat tanaman gantung 

6 
Siswa kesulitan dalam mempelajari materi dalam LKS tematik 

membuat dan merawat tanaman gantung 

7 

LKS tematik  materi membuat dan merawat tanaman gantung 

memfasilitasi siswa untuk membangun pemahaman berdasarkan 

pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya 

3 
Penggunaan 

8 

LKS  tematik  materi membuat dan merawat tanaman gantung 

mendorong siswa untuk berdiskusi atau bekerja sama dengan orang 

lain dalam satu kelompok 
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(Sumber: Olahan Peneliti) 

4. Soal Tes 

 Tes dilakukan pada tahap implementasi yaitu setelah menggunakan LKS 

Tematik Materi Membuat dan Merawat Tanaman Gantung. Soal tes digunakan 

untuk mengetahui keefektifan LKS dengan melibatkan ketuntasan hasil belajar 

dari siswa bedasarkan nilai ketuntasan belajar secara klasikal. Penelitian ini 

menggunakan soal tes berbentuk pilihan gandauraian jawaban singkat dan uraian 

jawaban bebas. 

 

F. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

dan kuantitatif. Berikut akan dijelaskan analisis data secara kuantitatif dan 

kualitatif.  

1. Analisis Data Kualitatif 

 Teknik  analisis  data  deskriptif  kualitatif  diambil dari kritik dan saran 

yang dianalisis sebagai acuan perbaikan dan penyempurnaan LKS tematik materi 

membuat dan merawat tanaman gantung. Saran dan kritik produk yang 

dikembangkan didapat dari validasi ahli materi dan ahli bahan ajar terhadap 

pengembangan LKS tematik materi membuat dan merawat tanaman gantung. 

 

 

 

9 
LKS tematik  materi membuat dan merawat tanaman gantung  mudah 

diimplementasikan pada pembelajaran 

10 
Siswa merasa senang saat diajar dengan LKS  tematik  materi 

membuat dan merawat tanaman gantung 
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2. Analisis Data Kuantitatif 

a. Kevalidan 

  Data kevalidan diambil dari hasil validator ahli materi yaitu Ibu Innany 

Mukhlishina, M.Pd dan Ibu Ima Wahyu Putri Utami, M.Pd sebagai ahli bahan 

ajar. Data kuantitatif yaitu bedasarkan hasil angket berupa presentase dari hasil 

instrument materi dan hasil instrument media bahan ajar dari produk yang 

dikembangkan.  

 Angket validasi dianalisis dengan skala likert yang menggunakan skala 1 

sampai dengan 4 dengan pedoman nilai seperti pada tabel. Kategori skor dalam 

skala likert dijelaskan pada tabel berikut: 

Tabel 3. 8 Pedoman Penilaian Angka Anget Validasi 

Skala Kriteria terhadap produk 

4 

Sangat setuju / sangat baik / sangat sesuai / sangat mudah / sangat  paham / sangat 

menarik / sangat mengerti / sangat layak / sangat  bermanfaat / sangat memotivasi / 

sangat aktif. 

3 

Setuju / baik / sesuai / mudah / paham / menarik / mengerti / layak / bermanfaat /  

memotivasi/aktif. 

2 

Cukup setuju / cukup baik / cukup sesuai / cukup mudah / cukup  paham / cukup 

menarik / cukup mengerti / cukup layak / cukup  bermanfaat / cukup  memotivasi / 

cukup aktif. 

1 

Kurang setuju / kurang baik / kurang sesuai / kurang mudah / kurang  paham / 

kurang menarik / kurang mengerti / kurang layak / kurang  bermanfaat / kurang  

memotivasi / kurang aktif. 

(Sumber: Sugiyono, 2013 : 134) 

Perolehan data dari hasil penilaian validator dianalisi dengan rumus di bawah ini 

(Sugiyono, 2010:418): 
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 Hasil analisis lembar evaluasi digunakan untuk mengetahui kevalidan LKS 

tematik materi membuat dan merawat tanaman gantung yang dikembangkan 

dengan menggunakan interpretasi sebagai berikut: 

 

Tabel 3. 9 Interpretasi Skor Angket Validasi Produk 

No Tingkat Pencapaian Keterangan 

1 85,01 % - 100% Sangat Valid atau dapat digunakan tanpa perbaikan 

2 70,01 % - 85,00% Cukup valid atau dapat digunakan namun perlu 

perbaikan kecil 

3 50,01 % - 70,00 % Kurang valid atau disarankan tidak dipergunakan karena 

perlu revisi besar 

4 0,01 % - 50,00 % Tidak valid atau tidak bisa digunakan 

(Sumber: Akbar, 2016:155) 

b. Kemenarikan 

 Data kemenarikan diambil dari hasil respon siswa sebanyak 41 siswa dan 

guru kelas. Data kuantitatif yaitu bedasarkan hasil angket berupa presentase dari 

hasil angket respon siswa dan respon guru. Dalam mengolah data angket respon 

siswa dan respon guru, jawaban – jawaban yang dihasilkan akan diukur dengan 

menggunakan Skala Guttman untuk respon siswa dan skla likert untuk respon 

guru dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. 10 Kategori Penilaian Skala Gutmaan 

No Skor Keterangan 

1 Skor 1 Ya 

2 Skor 0 Tidak 

(dalam Sugiyono, 2010 : 139) 

Tabel 3. 11 Kategori Penilaian Skala Likert 

Skala Kriteria terhadap produk 

4 

Sangat setuju / sangat baik / sangat sesuai / sangat mudah / sangat  paham / sangat 

menarik / sangat mengerti / sangat layak / sangat  bermanfaat / sangat memotivasi / 

sangat aktif. 

3 

Setuju / baik / sesuai / mudah / paham / menarik / mengerti / layak / bermanfaat /  

memotivasi/aktif. 

2 

Cukup setuju / cukup baik / cukup sesuai / cukup mudah / cukup  paham / cukup 

menarik / cukup mengerti / cukup layak / cukup  bermanfaat / cukup  memotivasi / 

cukup aktif. 
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1 

Kurang setuju / kurang baik / kurang sesuai / kurang mudah / kurang  paham / 

kurang menarik / kurang mengerti / kurang layak / kurang  bermanfaat / kurang  

memotivasi / kurang aktif. 

(Sumber: Sugiyono, 2013 : 134) 

 Perhitungan presentase respon siswa dan respon guru dari data yang sudah 

dikumpulkan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 Sama halnya dengan penilaian evaluator, maka hasil perolehan angket 

respon guru dan respon siswa dianalisis dengan presentase menggunakan rumus 

dari Sugiyono (2010 : 418) 

Tabel 3. 12 Interpretasi Data Angket Respon Siswa dan Respon Guru 

No Tingkat Pencapaian Keterangan 

1 85,01 % - 100% Sangat menarik atau dapat digunakan tanpa perbaikan 

2 70,01 % - 85,00% Cukup menarik atau dapat digunakan namun perlu 

perbaikan kecil 

3 50,01 % - 70,00 % Kurang  menarik atau disarankan tidak dipergunakan 

karena perlu revisi besar 

4 0,01 % - 50,00 % Tidak menarik atau tidak bisa digunakan 

(Sumber: Akbar, 2016: 158) 

c. Tes Hasil Belajar 

 Tes hasil belajar digunakan untuk mendapat nilai keefektifan LKS. Data 

tersebut didapatkan dengan menganalisis hasil tes hasil belajar yang dilakukan 

oleh siswa pada akhir pembelajaran. Adapun langkah – langkah yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung skor tes hasil belajar setiap siswa 

Tabel 3. 13 Pedoman Penilaian Tes Hasil Belajar 

Soal Jumlah Soal Bobot Soal Skor 

Pilihan Ganda 10 1 10 

Uraian Jawaban Singkat 5 8 40 

Uraian Jawaban Bebas 2 25 50 

Jumlah 17  100 

                 
                     

                       
         

(Sumber: Olahan peneliti) 
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2. Menentukan nilai yang dicapai setiap siswa dengan rumus sebagai beikut:

3. Menghitung jumlah siswa yang lulus KKM yaitu yang mendapatkan nilai

minimal 75.

4. Mempresentasekan ketuntasan secara klasikal dengan menggunakan rumus

sebagai berikut:

5. Mengkonversikan perhitungan pada langkah sebelumnya untuk menunjukkan

kategori kecakapan akademik siswa secara klasikal sesuai tabel

Tabel 3. 14 Rentang Skor Ketuntasan Belajar Klasikal 

Rentang Skor Klasifikasi 

p > 80 Sangat Baik 

60 < p ≤ 80 Baik 

40 < p ≤ 60 Cukup 

20 < p ≤ 40 Kurang 

 p ≤ 20 Sangat Kurang 

Keterangan : 

NS : Nilai Siswa 

Ʃb : Jumlah skor  tes hasil belajar 

Ʃa : Jumlah skor maksimal tes hasil belajar 

100 : konstanta 

Keterangan : 

p : presentase kelulusan siswa secara klasikal 

L : banyaknya siswa yang lulus KKM 

n : banyaknya siswa  

(Sumber: Widyoko, 2012 : 38) 
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Dalam penelitian ini, LKS tematik materi membuat dan merawat tanamna gantung 

dikatakan efektif jika presentase ketuntasan beajar klasikal tes hasil belajar siswa 

mencapai klasifikasi minimal baik. 

 


