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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian dan Pengembangan 

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan 

atau dalam bahasa inggris Research and Development adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan 

produk tersebut (Sugiyono, 2015). Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode 

penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada 

dan untuk menguji keefektifan produk tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar berupa LKS 

pembelajaran matematika yang menggunakan papercraft pada materi prisma. 

Metode penelitian dan pengembangan dibutuhkan beberapa langkah-langkah yang 

harus dilakukan, adapun langkah-langkah dalam penelitian dan pengembangan 

atau Research and Developmenttersebut (Sugiyono, 2015) antara lain potensi 

masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi produk, revisi desain, uji 

coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk dan produksi 

masal. Namun dalam penelitian ini akan dilakukan sampai tahap uji coba produk.  

Adapun langkah-langkah penelitian dan pengembangan dalam penelitian 

ini jika disajikan dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan (Research and 

Development) yang digunakan dalam penelitian ini di adopsi dari Sugiyono 
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3.2 Prosedur Penelitian 

Sesuai dengan model pengembangan LKS yang digunakan, prosedur 

penelitian dan pengembangan lembar kerja siswa yang ditempuh adalah sebagai 

berikut: 

a. Potensi Masalah 

Potensi masalah merupakan sebuah kemampuan atau sesuatu yang dapat 

didayagunakan dan akan meningkatkan nilai tambah (Sugiyono, 2015).Potensi 

masalah yang ada dalam penelitian ini adalah lembar kerja siswa (LKS) yang 

ada disekolah untuk pembelajaran siswa kelas VIII. LKS merupakan salah satu 

faktor yang penting dalam proses pembelajaran di kelas.LKS sangat 

dibutuhkan dalam pembelajaran kerana dapat membantu pemahaman siswa 

terhadap materi pembelajaran.  

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa 

LKS yang beredar dan masih digunakan dalam pembelajaran berupa LKS yang 

langsung memberikan konsep kepada siswa tanpa membawa siswa untuk 

menemukan konsep yang telah ada dan tanpa memeberikan prosesnya. LKS 

tersebut kurang membangun atau mengkontruksi siswa dalam hal pengetahuan 

siswa sendiri, siswa masih mengalami kesulitan dalam penyerapan materi dan 

pemahaman materi. Sehingga dibutuhkan suatu LKS yang dapat membantu 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran dan siswa dapat menemukan 

sebuah konsep metematika melalaui penemuan sendiri. LKS menggunakan 

papercraft ini merupakan suatu pengembangan LKS yang dapat membantu 

guru dalam menyampaikan materi yang sulit dipahami. Berdasarkan uraian 

diatas, maka potensi masalah yang ada akan digunakan sebagai landasan dalam 

pengembangan LKS pembelajaran matematika menggunakan papercraft. 

b. Pengumpulan Data 

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual, maka 

selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan 

sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat 

mengatasi masalah tersebut (Sugiyono, 2015). Proses pengumpulan data 

merupakan sebuah proses pengumpulan berbagai informasi dan data yang 
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dibutuhkan dalam proses penelitian. Data yang telah diperoleh peneliti 

digunakan sebagai bahan untuk perencanaan pengembangan Lembar Kerja 

Siswa (LKS) matematika menggunakan papercraftpada materi prismauntuk 

SMP. 

Proses pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan semua informasi yang telah diperoleh dari wawancara 

langsung dengan guru matematika dan observasi mengenai LKS yang telah 

digunakan dalam pembelajaran matematika di kelas. Teknik pengumpulan 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. 

Tujuan wawancara dan observasi adalah untuk mengetahui penggunaan LKS 

yang pernah digunakan dalam pembelajaran matematika di kelas dan 

mengetahui tingkat pemahaman siswa serta kesulitan-kesulitan siswa terhadap 

materi prisma. 

c. Desain Produk 

Pada penelitian ini peneliti mengembangkan produk bahan ajar berupa 

LKS pada pembelajaran matematika menggunakan papercraft.Berdasarkan 

analisis kebutuhan, selanjutnya peneliti membuat rancangan pengembangan 

LKS. Pengembangan LKS ini meliputi pemilihan kompetensi dasar yang sesuai 

dengan standart kompetensi yang ada dan melakukan perencanaan desain atau 

konsep LKS. Langkah selanjutnya adalah melakukan pembuatan produk yang 

akan dikembangkan. 

Pada tahap ini peneliti merumuskan tujuan yang akan dicapai melalui 

produk yang dikembangkan, dengan membuat rencana pengembangan lembar 

kerja siswa menggunakan papercraft pada materi prisma terlebih dahulu. 

Setalah itu, peneliti mulai melakukan tahap desain LKS yang akan 

dikembangkan sesuai dengan rancangan yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Setelah membuat desain LKS selesai, peneliti membuat angket validitas 

hasil pengembangan lembar kerja siswa untuk mengetahui kevalidan LKS yang 

sudah dikembangkan, serta membuat pedoman analisis untuk mengetahui hasil 

uji coba LKS matematika menggunakan papercraft yang telah dikembangkan. 
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d. Validasi Produk 

Setelah melakukan analisa tentang potensi masalah, pengumpulan data, 

dan mendesain produk, maka tahap selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah 

melakukan validasi produk. Validasi produk merupakan proses kegiatan untuk 

menilai apakah rancangan produk lebih efektif dari bahan ajar yang lama atau 

tidak. Proses penilaian rancangan produk yang dilakukan dengan memberikan 

penilaian yang bersifat pemikiran rasional, belum uji coba di lapangan 

(Sugiyono, 2015). 

Validasi desain dilakukan dengan menghadirkan beberapa pakar atau 

ahli, biasanya disebut dengan validator. Validator diminta menilai LKS yang 

telah dikembangkan oleh peneliti, sehingga selanjutnya dapat ditemukan 

kelemahan atau kekurangan yang dapat dijadikan dasar perbaikan desain LKS 

tersebut. Tujuan validasi desain adalah untuk mengetahui kelayakan desain 

produk yang telah dikembangkan. Validasi desain lembar kerja siswa 

matematika menggunakan papercraft ini dilakukan oleh ahli lembar kerja 

siswa dan ahli materi. 

Tabel 3.1:Validator Pengembangan LKS menggunakan Papercraft 

No. Validator 

1. 

2. 

Dosen/guru ahli lembar kerja siswa 

Dosen/guru ahli materi 

 

e. Revisi Desain 

Setelah desain LKS divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para 

ahli, maka akan dapat diketahui kelemahan LKS yang telah dikembangkan. 

Kelemahannya tersebut selanjutnya coba dikurangi dengan cara memperbaiki 

atau revisi desain berdasarkan masukan-masukan, kritik, dan saran dari 

validator sehingga menghasilkan produk lembar kerja siswa matematika 

menggunakan papercraft yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang bertugas 

memperbaiki desain adalah peneliti yang akan menghasilkan produk tersebut. 
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f. Uji Coba Produk 

Langkah berikutnya adalah ujicoba terhadap LKS yang telah 

dikembangkan. Uji coba produk dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

efektifitas dan efisiensi dari produk yang dikembangkan (Sugiyono, 2015). Uji 

coba produk dilakukan setelah produk divalidasi dan revisi. Uji coba pada 

penelitian ini dilakukan pada skala kecil, yaitu 31 siswa kelas VIII di SMP 

Raden Fatah Batu dengan sampel yang diambil menggunakan teknik simple 

random sampling.Simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, cara 

demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen (Sugiyono, 

2015).Pengambilan sampel 31 siswa dengan mengambilsecara acak dari 5 

kelas yang berjumlah keseluruhan 155 siswa. Waktu pelaksanaan dilakukan 

pada 15 Desember tahun 2016. 

3.3 Jenis Data 

Data merupakan sarana mencari fakta untuk mendukung kebenaran 

rumusan masalah yang telah ditentukan. Pada penelitian ini menggunakan jenis 

data kualitatif dan data kuantitatif.Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara, 

kritik, komentar, dan saran perbaikan yang telah diberikan oleh validator ahli LKS 

dan ahli materi. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari hasil uji validasi ahli 

LKS dan ahli materi yang telah dilakukan oleh peneliti. 

3.4 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen merupakan sebagai alat untuk memperoleh data yang diperlukan 

ketika peneliti sudah menginjak pada langkah pengumpulan informasi di 

lapangan. Dalam penelitian ini, instrumen yang akan digunakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Lembar Interview/Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2015). Pada penelitian ini, 

wawancara dilakukan pada guru mata pelajaran matematika untuk mengetahui 

masalah-masalah dalam pembelajaran matematika, bahan ajar yang digunkan 
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dalam pembelajaran matematika serta materi yang akan dikembangkan dalam 

penelitian ini.  

b. Lembar Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk dijawab (Sugiyono, 2015).  

1) Angket Validasi (Penilaian Kevalidan LKS) 

Angket validasi ini merupakan instrumen yang digunakan untuk 

mengukur sejauh mana LKS yang telah dikembangkan. Angket validasi ini 

digunakan para validator sebagai media untuk menilai LKS yang telah 

dibuat dan dikembangkan, kemudian penilaian tersebut dianalisis untuk 

mengetahui kevalidan LKS tersebut. 

Indikator-indikator pada angket validasi ini diadopsi dari penelitian 

Fauzi tahun 2014, adapun rincian instrumen dari angket validasi untuk 

menilai kevalidan LKS adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2:Validasi Ahli Lembar Kerja Siswa 

No. Aspek Penilaian Butir Penilaian 

1. Teknik Penyajian Konsistensi sistematika penyajian dalam bab. 

  Kelogisan dan keruntunan konsep. 

  Keseimbangan antara gambar dan tulisan. 

  Membangkitkan motivasi belajar. 

2. 
Penyajian 

Pembelajaran 

Keterjalinan komunikatir interaktif dan kesesuaian dengan 

karakteristik materi. 

  Kemampuan merangsang kedalaman berfikir siswa. 

  Berpusat pada siswa dan keterlibatan siswa. 

3 Tata Letak Penyajian Kesesuaian ukuran kertas dengan isi materi. 

  
Penampilan ukuran tata letak pada sampul depan dan 
sampul belakang yang sesuai dan kesatuan. 

  

Komposisi dan ukuran unsur tata letak (judul, pengarang, 

ilustrasi, logo, dan lain-lain) sesuai dengan tata letak isi 

(sesuai pola). 

  
Warna unsur tata letak yang sesuai dan memperjelas 

fungsi. 

  
Ukuran huruf judul LKS lebih dominan dibandingkan 

dengan nama pengarang. 

  Warna judul LKS kontras dengan latar belakang 
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No. Aspek Penilaian Butir Penilaian 

  Tidak terlalu banyak menggunakan kombinasi jenis huruf. 

  Pemisahan antar paragraf jelas. 

  Penempatan tata letak dua kolom yang berdampingan. 

  Gambar antar teks sesuai. 

  Terdapat judul bab, sub judul bab, dan angka halaman. 

  
Penempatan gambar hiasan tidak mengganggu judul, teks 

dan angka  halaman. 

4. Pendukung Penyajian 

Kelengkapan pendukung penyajian (memuat pengantar, 

daftar isi, peta konsep, daftar pusta) 

 

5. Kebahasaan  

 Komunikatif Kesesuaian gambar dengan isi materi dan soal. 

 Lugas Ketepatan struktur kalimat dan kebakuan istilah. 

 
Koherensi dan 

Keruntunan Alur Pikir 

Keterkaitan antara kalimat, antar paragraf, dan antar 

konsep. 

 
Ketepatan Tata Bahasa 

dan Ejaan 

Kesesuaian dengan Kaidah Bahasa Indonesia yang benar. 

  
Bahasa yang digunakan menggunakan Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. 

  Bahasa yang digunakan sesuai dengan usia peserta didik. 

  
Bahasa yang digunakan tidak memiliki atau mengandung 

makna ganda atau banyak tafsir. 

  Kesesuaian dengan Kaidah Bahasa Indonesia yang benar. 
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Tabel 3.3:Validasi ahli materi 

No. Aspek Penilaian Butir Penilaian 

1. Cakupan Materi Penyajian materi sesuai dengan standar kompetensi (SK). 

  Penyajian materi sudah sesuai dengan kompetensi dasar (KD). 

  Kedalaman materi sesuai dengan kemampuan siswa. 

  Penyajian materi sesuai dengan indikator pencapaian. 

2.  Akurasi Materi Kedalaman materi sesuai dengan kemampuan siswa. 

  Konsep yang disajikan tidak menimbulkan banyak tafsir 

  Prosedur kerja yang disajikan sesuai dengan yang berlaku, 

metode penyajian runtut dan benar. 

  Teori yang disajikan sesuai dengan materi. 

  Penulisan rumus dan satuan ditulis jelas dan konsisten. 

3. Penyajian Materi 

Pembelajaran 

Masalah yang disajikan mendorong siswa untuk membangun 

pengetahuannya sendiri. 

  Dalam LKS terdapat kegiatan pengamatan, dan merumuskan 

teori baik secara indivisu maupun dengan kelompok. 

  Mmeberikan kesempatan siswa agar saling kerja sama untuk 

memecahkan permasalahan atau menemukan suatu konsep. 

  Memberikan kesempatan siswa untuk menyimpulkan materi 

yang yang dipelajarinya. 

  Terdapat penilaian (evaluasi), latihan soal untuk setiap kegiatan 

yang dilakukan siswa. 

4. Memfasilitasi 

Kemampuan 

Pemahaman 

Konsep 

Masalah dan latihan soal yang diberikan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk memahami konsep yang telah 

diperolehnya. (Menyatakan ulang konsep)  

  Terdapat latihan soal yang mengklarifikasikan objek 

berdasarkan sifat-sifat tertentu. (Mengklariikasikan) 

  Terdapat latihan soal contoh dan bukan contoh dari konsep. 

(Memberikan contoh dan bukan contoh dari konsep) 

  Menyajikan konsep dalam berbagai representasi. 

 

5. Memfasilitasi 

Kemampuan 

Pemecahan 

Masalah 

Soal-soal yang diberikan memungkinkan siswa untuk 

memahami masalah dan memberikan kesempatan untuk 

mengungkapkan ide penyelesaiannya. 

  Memuat strategi, penalaran dan prosedur pemecahan masalah 

(mengembangkan strategi pemecahan masalah). 

6.  Merangsang 
Keingintahuan 

Menumbuhkan rasa ingin tahu. 

7. Komponen 

Kebahasaan 

 

 

 Komunikatif Kesesuaian gambar dengan isi materi dan soal. 

 Lugas Ketepatan struktur kalimat dan kebakuan istilah. 

 



27 

 

No Aspek Penilaian Butir Penilaian 

 Koherensi dan 

Keruntunan Alur 

Pikir 

Keterkaitan antara kalimat, antar paragraf dan antar konsep. 

 Ketepatan Tata 

Bahasa dan Ejaan 

Kesesuaian dengan Kaidah Bahasa Indonesia yang benar. 

  Bahasa yang digunakan menggunakan Bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. 

  Bahasa yang digunakan sesuai dengan usia peserta. 

   

Bahasa yang digunakan tidak memiliki atau mengandung 

makna ganda atau banyak tafsir.  

8. Penggunaan 

Istilah Simbol dan 

Lambang  

Konsistensi penggunaan istilah dan simbol atau lambang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Penilaian pada angket validasi menggunakan skala pengukuran berupa 

skala likert. Adapun skala likert yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4:Aturan Pemberian Skor 

Kategori/Keterangan Nilai Skor 

ST     = Sangat Setuju 

S       = Setuju 

R      = Ragu-ragu 

TS    = Tidak Setuju 

STS  = Sangat Tidak Setuju 

 

5 

4 

3 

2 

1 

Adapun kriteria validitas analisis nilai rata-rata sebagai berikut (Sukarjo, 

2005): 

Tabel 3.5:Kriteria Validitas Analisis Nilai Rata-Rata 

No. Rata-Rata Kriteria Validasi Keterangan 

1. 2,4x  Sangat Valid Tidak Perlu Revisi 

2. 2,44,3  x  Valid Tidak Perlu Revisi 

3. 4,36,2  x  Cukup Valid Tidak Perlu Revisi 

4. 6,28,1  x  Kurang Valid Perlu Revisi 

5. 8,1x  Sangat Kurang Valid Perlu Revisi 

 

2) Angket Respon Guru dan Siswa (Penilaian Kepraktisan LKS). 

Angket respon guru dan siswa merupakan instrumen penilaian yang 

digunakan untuk mengetahui respon guru dan siswa terhadap LKS pada 

pembelajaran matematika yang telah dikembangkan. Sehingga setelah 

penilaian dianalisis maka akan digunakan sebagai acuan penilaian 

kepraktisan LKS pada pembelajaran matematika yang telah dikembangkan. 

Bentuk pertanyaan yang digunakan dalam angket respon guru dan 

respon siswa adalah daftar checklist (√). Tugas responden yaitu memberi 

tanda checklist (√) pada pilihan yang sesuai.  

Adapun rincian rincian instrumen dari penilaian kepraktisan LKS 

pembelajaran matematika yang diadaptasi dari penelitian Fauzi tahun 2014 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.6: Respon Guru terhadap LKS 

No. Pernyataan 

1. 
LKS matematika ini membuat siswa memiliki kemauan yang tinggi untuk 

mengikuti pelajaran. 

2. 
Dengan LKS matematika ini, konsep pelajaran dapat diingat lebih lama oleh 
siswa. 

3. 
LKS matematika ini sangat menarik, menyenangkan untuk siswa. 

4. 
LKS matematika ini, tidak membuat siswa bingung untuk memahami materi 

pembelajaran. 

5. 
Pembelajaran matematika dengan LKS ini, tidak membuat siswa malas untuk 

menyimak materi yang dipelajari. 

6. 
LKS ini tidak sama dengan buku-buku biasa yang selama ini digunakan oleh 

siswa. 

7. 
LKS matematika ini dapat meningkatkan kreatifitas siswa. 

8. 
Di dalam LKS ini, banyak kegiatan diskusi yang membuat siswa takut 

mengungkapkan pendapatnya. 

9. 
LKS matematika ini, dapat menghilangkan kesalahan pemahaman materi pada 

siswa. 

10. 
Dengan LKS matematika ini, siswa tidak merasa kesulitan untuk mengingat 

konsep-konsep pelajaran. 

11. 
Metode atau cara yang digunakan dalam LKS ini memudahkan siswa memahami 

materi. 

12. 
LKS matematika ini, tidak menurunkan semangat belajar siswa. 

13. 
Siswa merasa senang dengan pembelajaran menggunakan LKS ini, karena ada 

praktik langsung dan diskusi kelompok. 

14.  
LKS matematika ini, membuat siswa termotivasi untuk berpresentasi dan berani 

mengeluarkan pendapat. 

 

Tabel 3.7: Respon Siswa terhadap LKS 

No. Pernyataan 

1. 
LKS matematika  ini, membuat saya memiliki kemauan yang tinggi untuk 

mengikuti pelajaran. 

2. 
Dengan LKS ini, konsep pelajaran dapat saya ingat lebih lama. 

3. 
LKS matematika ini sangat menarik dan menyenangkan. 

4. 
LKS matematika ini membuat saya termotivasi untuk berpresentasi. 

5. 
Dengan LKS matemematika ini, saya lebih berani mengeluarkan pendapat. 

6. 
LKS matematika ini, tidak membuat saya bingung untuk memahami materi 

pembelajaran. 

7. 
Pembelajaran matematika dengan LKS ini tidak membuat saya  

8. 
LKS ini tidak sama dengan dengan buku-buku biasa yang selama ini saya 

gunakan. 

9. 
LKS matematika ini, dapat meningkatkan kreativitas saya.  

10. 
LKS matematika ini, dapat menghilangkan kesalahan pemahaman. 

11. 
Dengan LKS matematika ini, saya tidak merasa kesulitan untuk mengingat 

konsep-konsep pelajaran. 

12. 
Metode atau cara yang digunakan dalam LKS ini memudahkan saya memahami 

materi. 

13. LKS matematika ini tidak menurunkan semangat belajar saya. 

14. Saya senang dengan pembelajaran menggunakan LKS ini karena ada praktik 
langsung dan diskusi kelompok. 
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 Penilaian kepraktisan LKS menggunakan skala pengukuran berupa skala 

likert. Adapun skala likert yang digunakan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.8: Aturan Pemberian Skor 

Kategori Skor 

ST     = Sangat Setuju 

S       = Setuju 

R      = Ragu-ragu 

TS    = Tidak Setuju 

STS  = Sangat Tidak Setuju 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Tabel 3.9: Kriteria Kepraktisan Analisis Nilai Rata-Rata 

No. Rata-Rata Kriteria Validasi Keterangan 

1. 2,4x  Sangat Praktis Tidak Perlu Revisi 

2. 2,44,3  x  Praktis Tidak Perlu Revisi 

3. 4,36,2  x  Cukup Praktis Tidak Perlu Revisi 

4. 6,28,1  x  Kurang Praktis Perlu Revisi 

5. 8,1x  Sangat Kurang Praktis Perlu Revisi 

 

3) Penilaian Keefektifan LKS. 

Peneliti memberikan pretest dan post test kepada subjek penelitian, 

dalam hal ini adalah siswa kelas VIII SMP Raden Fatah Batu untuk 

mengetahui keefektifan dari LKS pembelajaran yang dikembangkan. 

Kefektifan LKS pembelajaran dilihat berdasarkan presentase banyak 

siswa yang tuntas KKM sekolah. 

Adapun kisi-kisiposttest yang diberikan peneliti kepada siswa adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.10: Kisi-kisiPretest danPosttest 

Standart Kompetensi 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Indikator Soal 

Mengidentifikasi sifat-

sifat kubus, balok, 
prisma dan limas serta 

bagian-bagiannya. 

Menyebutkan unsur-

unsur prisma: rusuk, 
bidang sisi, titik sudut, 

diagonal bidang, diagonal 

ruang, dan bidang 

diagonal. 

 

Menggambar sebuah bangun 

prisma segitiga dan prisma 
segilima. 

Menyebutkan unsur-unsur 

prisma segitiga:  rusuk, bidang 

sisi, titik sudut, diagonal 

bidang, diagonal ruang, dan 

bidang diagonal. 

Membuat jaring-jaring 

kubus, balok, prisma dan 

limas 

Menggambarkan 

berbagai macam-macam 

bentuk jaring-jaring 
prisma. 

Menggambar jaring-jaring 

bangun prisma segitiga dan 

prisma segi lima. 

Menghitung luas 

permukaan dan volume 

kubus, balok, prisma dan 

limas 

Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

luas permukaan prisma. 

Menghitung luas permukaan 

prisma jika salah satu panjang 

rusuk alas dan tinggi 

diketahui. 

 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

volume prisma. 

Menghitung volume balok jika 

luas alas dan tinggi diketahui. 

 

Adapun skala deskriptif dari analisis keefektifan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.11: Kriteria Validitas Analisis Nilai Rata-Rata 

No. Rata-rata Kriteria validitas Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

75% - 100% 

50% - 74% 

25% - 49% 

1%   - 24% 

Sangat Efektif 

Efektif 

Kurang Efektif 

Tidak Efektif 

Tidak perlu revisi 

Tidak perlu revisi 

Perlu revisi 

Perlu revisi 

 

3.5 Analisis Data 

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan dalam penelitian ini adalah 

melakukan analisis terhadap instrumen yang digunakan dalam penelitian.  

a. Analisis Data Kualitatif 

Data kualitatif yang berupa data verbal, diperoleh dari wawancara dan 

catatan tertulis berupa komentar, saran, dan masukan yang tertulis pada angket 

penilaian. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data verbal ini, yaitu a) 

mengumpulkan data verbal tertulis dan lisan, b) mentranskip data verbal 
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tertulis dan lisan, c) menganalisis data dan merumuskan simpulan hasil analisis 

sebagai dasar unutk melakukan tindakan terhadap pengembangan LKS 

pembelajaran. 

b. Analisis Data Kuantitatif 

Sebelum di analisis, nilai dalam bentuk kualitatif yang terdapat pada 

angket validasi (penilaian LKS), angket respon guru, dan angket respon siswa 

diubah menjadi kuantitatif, penilaian huruf menjadi skor dengan menggunakan 

skala likert dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.12: Aturan Pemberian Skor 

Kategori Skor 

ST     = Sangat Setuju 

S       = Setuju 

R      = Ragu-ragu 

TS    = Tidak Setuju 

STS  = Sangat Tidak Setuju 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Setalah nilai diubah menjadi kuantitatif, selanjutnya dilakukan analisis. 

Berikut analisis data angket validasi (penilaian LKS), angket respon guru, dan 

angket respon siswa. 

1) Angket Validasi (Penilaian Kevalidan LKS) 

Pengolahan data angket yang diperoleh dari angket validasi LKS 

dianalisis dengan teknik rata-rata. Untuk mengetahui peringkat nilai akhir 

untuk butir yang bersangkutan, jumlah nilai terebut harus dibagi dengan 

banyaknya responden yang menjawab angket tersebut (Arikunto, 2006). 

Dapat dirumuskan perhitungan sebagai berikut: 

n

x
x i
 , dengan 

x        = Nilai rata-tara 

 ix = Jumlah nilai jawaban responden 

 n       = Banyaknya data 
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Data kuantitatif yang berasal dari angket validator ahli LKS dan ahli 

materi berupa skor ( x ) kemudian diubah menjadi skala kualitatif. 

Mengubah menjadi nilai kualitatif sesuai kriteria kategori penilaian skor 

ideal menggunakan ketentuan sebagai berikut untuk data kuantitatif 

berskala 5 dengan skala likert pada acuan tabel konversi nilai seperti 

dibawah ini (Sukarjo, 2005): 

Tabel 3.13 Kriteria Validitas Nilai Rata-Rata 

No. Rentang Skor Kuantitatif Rata-Rata Kriteria Validasi 

1. SbiMix 8,1  2,4x  Sangat Valid 

2. SbiMixsbiMi 8,16,0   2,44,3  x  Valid 

3. SbiMixsbiMi 6,06,0   4,36,2  x  Cukup Valid 

4. SbiMixsbiMi 6,08,1   6,28,1  x  Kurang Valid 

5. SbiMix 8,1  8,1x  Sangat Kurang Valid 

Keterangan: 

Mi = Rata-rata ideal yang dapat dicari dengan rumus: 

𝑀𝑖 =
1

2
(𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠. 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 + 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙) 

3

)6(
2

1

)15(
2

1







Mi

Mi

Mi

 

Sbi = Simpangan baku ideal yang dapat dicari dengan rumus: 

𝑆𝑏𝑖 =
1

2
𝑥

1

3
(𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠. 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙) 

67,0

)4(
6

1

)15(
3

1

2

1







Sbi

Sbi

xSbi
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2) Angket Respon Guru (Penilaian Kepraktisan LKS) 

Pengolahan data pada angket respon guru digunakan untuk menilai 

kepraktisan LKS yang dikembangkan oleh peneliti. Data kuantitatif yang 

berasal dari angket angket respon guru berupa skor ( x ) kemudian diubah 

menjadi skala kualitatif. Mengubah menjadi nilai kualitatif sesuai kriteria 

kategori penilaian skor ideal menggunakan ketentuan sebagai berikut 

untuk data kuantitatif berskala 5 dengan skala likert pada acuan tabel 

konversi nilai seperti dibawah ini (Sukarjo, 2005): 

Tabel 3.14: Kriteria Kepraktisan Analisis Nilai Rata-Rata 

No. Rata-Rata Kriteria Validasi Keterangan 

1. 2,4x  Sangat Praktis Tidak Perlu Revisi 

2. 2,44,3  x  Praktis Tidak Perlu Revisi 

3. 4,36,2  x  Cukup Praktis Tidak Perlu Revisi 

4. 6,28,1  x  Kurang Praktis Perlu Revisi 

5. 8,1x  Sangat Kurang Praktis Perlu Revisi 

3) Angket Respon Siswa ( Penilaian Kepraktisan LKS) 

Data hasil angket respon siswa diperoleh dari pengisian angket oleh 

siswa setelah selesai pembelajaran, siswa diminta mengisi angket tersebut 

dengan jujur. Kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis data respon 

siswa terhadap pembelajaran sebagai berikut: 

a) Menghitung frekuensi siswa yang memberikan respon positif dan 

frekuensi respon negatif untuk setiap butir pernyataan. 

b) Menghitung persentase siswa yang memberikan respon positif serta 

persentase respon negatif untuk setiap butir pernyataan. 

c) Menghitung rerata persentase siswa yang memberikan respon positif 

dan siswa yang memberikan respon negatif untuk semua butir 

pernyataan. 

d) Menentukan kategori untuk setiap respon siswa terhadap pembelajaran 

dengan cara mencocokkan hasil rerata persentase dengan kriteria 
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berikut ini. Kriteria untuk respon siswa terhadap pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

1. Respon siswa sangat baik, jika rerata respon positif siswa lebih 

besar atau sama dengan 75%. 

2. Respon siswa baik, jika rerata persentase respon positif siswa 

lebih dari sama dengan 50% dan kurang dari 75%. 

3. Respon siswa kurang baik, jika rerata persentase respon positif 

siswa lebih dari sama dengan 25% dan kurang dari 50%. 

4. Respon siswa sangat kurang, jika rerata persentase respon 

positif siswa kurang dari 25%. 

 

4) Penilaian keefektifan LKS 

Setelah nilai posttest siswa terkumpul, langkah selanjutnya adalah 

menganalisis nilai tersebut untuk mengetahui keefektifan LKS. 

Keefektifan LKS pembelajaran dinilai berdasarkan persentase banyak 

siswa yang lulus KKM yang sudah ditentukan sekolah. 

 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑙𝑢𝑙𝑢𝑠 𝐾𝐾𝑀 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑙𝑢𝑙𝑢𝑠 𝐾𝐾𝑀

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
𝑥100% 

 

Setelah diperoleh presentase jumlah siswa yang lulus KKM, kemudian 

menentukan kriteria untuk keektifan LKS adalah sebagai berikut: 

a) LKS sangat efektif, jika rerata persentase banyak siswa yang lulus 

KKM sekolah lebih besar atau sama dengan 75%. 

b) LKS efektif, jika rerata persentase banyak siswa yang lulus KKM 

sekolah lebih dari sama dengan 50% dan kurang dari 75%. 

c) LKS kurang efektif, jika rerata persentase banyak siswa yang lulus 

KKM sekolah lebih dari sama dengan 25% dan kurang dari 50%. 

d) LKS tidak efektif, jika rerata persentase banyak siswa yang lulus KKM 

sekolah kurang dari 25%. 


