
 

 

 

 

 

III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk yaitu lembar kerja sis-

wa (LKS) stoikiometri berbasis keterampian proses sains. Oleh karena itu, metode 

penelitian yang digunakan dalam pengembangan LKS berbasis keterampilan pro-

ses sains ini adalah metode penelitian dan pengembangan (Research and Develop-

ment /R&D) menurut Sugiyono (2008).  Menurut Sugiyono (2008), langkah-lang-

kah penelitian pengembangan terdiri dari sepuluh langkah, yaitu :  1) potensi dan 

masalah, 2) mengumpulkan informasi, 3) desain produk , 4) validasi desain.  5) 

perbaikan desain, 6) uji coba produk dilakukan pada kelompok terbatas, 7) revisi 

produk, 8) uji coba pemakaian dilakukan untuk melihat efektivitas produk jika di-

gunakan dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi, 9) revisi produk dilakukan apa-

bila dalam pemakaian pada skala lebih luas terdapat kekurangan, dan 10) pembua-

tan produk massal. 

 

Menurut Borg (2001) dalam Fadly (2012), secara garis besar metode R&D terdiri 

dari  tiga tahap, yaitu:  tahap 1 berisi analisis kebutuhan meliputi studi pustaka, 

studi kurikulum, dan studi lapangan,  tahap 2 berisi perencanaan dan pengemba-

ngan meliputi perencanaan desain LKS, pembuatan desain LKS, validasi, dan re-

visi  dan  tahap 3 berisi evaluasi produk meliputi uji coba produk secara terbatas, 

revisi setelah uji coba produk secara terbatas, uji coba pemakaian, revisi produk, 
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dan pembuatan produk secara massal.  Namun pada penelitian dan pengembangan 

LKS berbasis keterampilan proses sains ini hanya dilaksanakan sampai tahap revi-

si setelah uji coba terbatas.  Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan keah-

lian peneliti untuk melakukan tahap-tahap selanjutnya. 

 

B. Subyek dan Lokasi Penelitian 

 

 

Subyek pada penelitian ini adalah LKS berbasis keterampilan proses sains pada 

materi stoikiometri.  Lokasi pada penelitian ini adalah di empat SMAN dan dua 

SMA swasta di kota Bandar Lampung, yaitu pada tahap studi lapangan dan di 

salah satu SMAN  di kota Bandar Lampung pada tahap uji coba terbatas. 

 

C. Sumber Data   

 

 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari 6 orang guru dan 60 orang siswa da-

ri enam SMA di kota Bandar Lampung yang terbagi dalam kategori SMA dengan 

mutu rendah, sedang, dan tinggi, yang diwawancarai dan mengisi angket saat studi 

pendahuluan dan penilaian produk secara terbatas. Pada tahap uji coba terbatas,  

sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan angket yang diisi guru kimia dan 

siswa-siswi di salah satu SMA di Bandar Lampung. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan yaitu teknik berdasarkan klaster (cluster sampling) dan teknik 

berdasarkan strata (stratified sampling).   

 

Teknik pengambilan sampel berdasarkan klaster merupakan tahap pertama yang 

dilakukan dengan menentukan masing-masing dua SMA di kota Bandar Lampung 

yang bermutu rendah, sedang dan tinggi.  Tahap berikutnya, berdasarkan strata 

yaitu dengan  menentukan sepuluh perwakilan siswa yang telah mempelajari  
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materi stoikiometri dan satu perwakilan guru kimia kelas X yang ada pada mas-

ing-masing SMA  tersebut secara sampling juga, yakni melalui simple random 

sampling yaitu pengambilan sampel siswa dan guru secara acak.   

 

Menurut Sugiyono (2010), cluster sampling digunakan bila objek yang diteliti sa-

ngat luas misal dari suatu kota.  Dalam penelitian ini wilayah yang diteliti adalah 

SMA yang ada di Kota Bandar Lampung.  Stratified sampling merupakan peng-

ambilan sampel berdasarkan strata dalam hal ini mutu SMA di Bandar Lampung.  

Menurut Arikunto (2003), apabila peneliti berpendapat bahwa populasi terbagi 

atas tingkatan-tingkatan atau strata, maka setiap strata harus diwakili sebagai sam-

pel.  Ada kelompok ahli yang berpendapat bahwa penentuan strata penelitian ha-

rus dilakukan secara hati-hati sebab pemberian makna strata dapat menyinggung 

perasaan terhadap yang bersangkutan. 

 

D. Alur Penelitian 

 

 

Dalam penelitian ini hanya dilakukan sampai tahap revisi produk setelah tanggap-

an oleh guru dan siswa melalui uji coba terbatas.  Hal ini karena keterbatasan wak-

tu yang dimiliki dan keahlian peneliti.  Tahap revisi dilakukan berdasarkan petim-

bangan hasil penilaian produk, yaitu aspek keterbacaan pada siswa dan hasil tang-

gapan guru terhadap instrumen assessment yang dikembangkan.  Pada tahap ini 

dilakukan penyempurnaan produk dengan mengurangi hal-hal yang tidak perlu 

dan menambahkan hal-hal yang perlu berdasarkan hasil tanggapan oleh guru dan 

siswa yang telah dilakukan sebelumnya.  
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Adapun alur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.   Alur penelitian dan pengembangan LKS berbasis keterampilan proses 

sains pada materi stoikiometri. 
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E. Langkah-Langkah Penelitian 

 

 

Berdasarkan alur penelitian di atas, maka dapat dijelaskan langkah-langkah yang 

dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Analisis kebutuhan 

Tahap pertama dari penelitian ini adalah analisis kebutuhan yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data-data yang mendukung dilakukannya pengembangan LKS  

berbasis keterampilan proses sains pada materi stoikiometri.  

 

a. Studi kepustakaan 

Penelitian ini diawali dengan melakukan penelitian pendahuluan untuk mengum-

pulkan informasi. Tahap ini terdiri dari melakukan pengukuran kebutuhan, studi 

literatur dan mengidentifikasi permasalahan yang terdapat disekolah. Kegiatan di-

awali dengan melakukan pengukuran kebutuhan. Pada tahap ini, peneliti mengacu 

kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi 

yang menyatakan bahwa mata pelajaran kimia di SMA merupakan kelanjutan dari 

IPA SMP yang lebih menekankan pada penguasaan konsep yang abstrak (Tim Pe-

nyusun, 2006).  

 

Studi ini terdiri dari studi literatur dan studi kurikulum. Studi literatur ditujukan 

untuk menemukan konsep-konsep atau landasan-landasan teoritis yang memper-

kuat LKS berbasis keterampilan proses sains yang akan dikembangkan.  Dalam 

penelitian dan pengembangan LKS berbasis keterampilan proses sains ini diper-

kuat dengan teori-teori tentang media pembelajaran, keterampilan proses sains 

serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengembangan LKS ber-

basis keterampilan proses sains pada materi stoikiometri. Pada tahap persiapan ini, 
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kegiatan yang dilakukan meliputi : menganalisis standar isi SMA dan materi pela-

jaran pada buku-buku teks untuk menyusun materi yang akan diajarkan. Lalu me-

lakukan studi kurikulum mengenai model pembelajaran KPS dan menentukan ma-

teri yang akan diteliti yaitu stoikiometri. Yang dilakukan dengan mengkaji kompe-

tensi inti (KI), kompetensi dasar (KD), literatur LKS, literatur KPS, dan menyu-

sunnya menjadi LKS stoikiometri yang baik. 

 

b. Studi lapangan 

Studi lapangan terdiri dari wawancara analisis kebutuhan dan analisis LKS pada 

materi stoikiometri yang sudah ada.  Studi lapangan dilakukan untuk mengetahui 

tentang media yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran pada mate-

ri stoikiometri, dan untuk mendapatkan masukan dalam pengembangan LKS  ber-

basis keterampilan proses sains pada materi stoikiometri.  Studi lapangan ini pula 

dilakukan untuk mengetahui penghambat dan pendukung di sekolah ketika produk 

ini dipergunakan, seperti kegiatan yang akan tertera pada LKS nantinya.   

 

Wawancara pada studi lapangan dilakukan pada enam SMA di kota Bandar Lam-

pung pada Bulan November 2014.  Studi lapangan dilakukan dengan mewawan-

carai satu orang perwakilan guru mata pelajaran kimia dan sepuluh perwakilan 

siswa-siswi pada masing-masing sekolah tersebut.  Sebelum dilakukan wawancara 

tersebut, langkah yang dilakukan adalah penyusunan pedoman wawancara analisis 

kebutuhan pengembangan LKS berbasis keterampilan proses sains pada materi 

stoikiometri untuk guru dan siswa agar wawancara lebih terarah.  Analisis terha-

dap LKS dilakukan untuk mengetahui kesesuaian isi LKS pada materi stoikiome-

tri yang sudah ada yang diperoleh guru ataupun yang beredar di pasaran. 
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2.  Perencanaan dan pengembangan 

Langkah selanjutnya ialah melakukan perencanaan yang meliputi penentuan tuju-

an penggunaan produk, penentuan pengguna produk, penentuan komponen-kom-

ponen produk dan cara pengembangannya. Tujuan penggunaan produk pada pene-

litian ini hanya tujuan pembelajaran kognitif saja. Tahap ini dilakukan dengan cara 

melakukan analisis KI-KD sampai dengan pengembangan indikator dan tujuan pem-

belajaran.  

 

Selanjutnya menentukan pengguna produk, dalam hal ini pengguna yang ditentukan 

ialah siswa SMA. Hal ini disebabkan karena materi yang diambil dalam penelitian ini 

ada di SMA. Selanjutnya menentukan komponen-komponen produk dan cara pe-

ngembangannya yaitu menentukan format LKS, menentukan subjek dan lokasi uji co-

ba, dan membuat instrumen evaluasi. Pada tahapan ini yang dilakukan adalah me-

nentukan nama LKS, pemilihan orientasi yang sesuai dengan materi stoikiometri 

dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, menentukan kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan, keterampilan proses yang hendak dilatihkan, dan menyusun pertanya-

an-pertanyaan yang akan dihadirkan dalam LKS. Acuan dalam perencanaan dan 

pengembangan LKS berbasis keterampilan proses sains pada materi stoikiometri 

adalah hasil dari analisis kebutuhan yang telah dilakukan.  Tahapan yang dilaku-

kan dalam tahap perencanaan dan pengembangan adalah penyusunan desain pro-

duk awal dan validasi desain serta revisi desain. 

 

a. Penyusunan desain produk awal 

 

Setelah rancangan awal dibuat, maka dilakukanlah penyusunan LKS. Pada taha-

pan ini yang akan dilakukan adalah, pembuatan tabel, pemilihan jenis dan ukuran 

huruf, serta menyesuaikan tata letak bagian-bagian dari LKS.   
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Hal-hal yang dilakukan dalam penyusunan desain produk awal ini adalah:  

1) Mengembangkan silabus, membuat analisis konsep, dan membuat RPP untuk 

materi stoikiometri. 

2) Merancang prosedur praktikum sederhana.  Sebelum merancang prosedur prak-

tikum sederhana, peneliti menentukan materi-materi yang dapat dilakukan dan 

yang tidak dapat dilakukan praktikum berdasarkan studi lapangan.  Prosedur 

praktikum yang akan dirancang pada penelitian ini merupakan hasil kajian dari 

beberapa literatur dan disesuaikan pula dengan kondisi SMA di kota Bandar 

Lampung secara umum.  

3) Melakukan optimasi kondisi percobaan.  Setelah dilakukan penyusunan pro-

sedur praktikum sederhana, maka dilakukan optimasi kondisi percobaan guna 

mendapatkan kondisi percobaan yang tepat, meliputi penggunaan serta jumlah 

alat dan bahan yang sesuai serta waktu efisien untuk percobaan.   

4) Membuat konsep LKS.  Pada tahapan ini yang dilakukan adalah menentukan 

nama LKS, pemilihan orientasi yang sesuai dengan materi stoikiometri dan de-

kat dengan kehidupan sehari-hari, menentukan, kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan, keterampilan proses yang hendak dilatihkan, dan menyusun perta-

nyaan-pertanyaan yang akan dihadirkan dalam LKS. 

5) Menyusun LKS.  Setelah rancangan awal dibuat, maka dilakukanlah penyusun-

an LKS. Pada tahapan ini yang akan dilakukan adalah, pembuatan tabel, pemi-

lihan jenis dan ukuran huruf, serta menyesuaikan tata letak bagian-bagian dari 

LKS.  Penyusunan LKS ini menggunakan program Microsoft Word 2007. Se-

dangkan pembuatan gambar, pengeditan gambar, serta pembuatan grafik meng-

-gunakan program Adobe Photoshop CS. 
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6) Membuat bagian-bagian pelengkap LKS.  Bagian-bagian pelengkap LKS ini 

terdiri dari cover luar, cover dalam, kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka, 

dan cover belakang.  Pembuatan desain cover luar, cover dalam, dan cover luar 

menggunakan program Adobe Photoshop CS.  Sedangkan kata pengantar, daf-

tar isi, dan daftar pustaka dibuat dengan program Microsoft Word 2007.  

Pengembangan LKS yang dilakukan mengacu pada buku yang digunakan di seko-

lah, contohnya buku kimia kelas X karangan Michael Purba. Dalam melakukan 

pengembangan LKS peneliti juga menyesuaikan dengan persyaratan LKS yang 

berkualitas yaitu LKS yang memenuhi syarat didaktik, syarat konstruksi, syarat 

teknis dan aspek-aspek penilaian LKS (Darmojo dan Kaligis, 1992; Hermawan, 

2004 dalam Widjajanti, 2008). 

 

b. Validasi produk dan revisi produk 

Setelah selesai dilakukan penyusunan LKS berbasis keterampilan proses sains,  

Kemudian LKS ini akan divalidasi oleh M. Mahfudz S., S.pd. M.Si.  Validasi ini 

terdiri dari validasi kesesuain isi, konstruksi, dan keterbacaan.  Validasi kesesuai-

an isi adalah  penilaian kesesuaian isi LKS terhadap kompetensi inti dan kompe-

tensi dasar, kesesuaian indikator, materi, penggambaran multipel representasi dan 

kurva, serta kesesuaian urutan materi dengan indikator.  Validasi konstruksi ada-

lah penilaian kesesuaian konstruksi LKS dengan sintaks model pembelajaran pro-

blem solving.  Validasi keterbacaan dimaksudkan untuk menilai keterbacaan LKS, 

baik dari segi kesesuaian pemilihan jenis dan ukuran huruf, penggunaan kalimat 

dan bahasa, maupun tata letak bagian-bagian LKS. 

 

Setelah divalidasi, rancangan atau desain produk tersebut direvisi sesuai dengan 
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saran yang diberikan oleh ahli.  Selanjutnya, mengkonsultasikan hasil revisi pro-

duk LKS berbasis keterampilan proses sains pada materi stoikiometri, lalu  produk 

hasil revisi tersebut dapat diuji cobakan secara terbatas.   

 

3. Evaluasi Produk 

Evaluasi produk meliputi uji coba produk secara terbatas dan revisi setelah uji co-

ba produk secara terbatas. 

 

a. Uji coba produk secara terbatas 

 

Setelah dihasilkan LKS berbasis keterampilan proses sains pada materi stoikiome-

tri yang telah divalidasi oleh ahli dan telah direvisi, maka dilakukan uji coba pro-

duk secara terbatas di salah satu SMA Negeri di kota Bandar Lampung.  Uji coba 

ini dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan LKS.  Adapun aspek kelayakan pa-

da LKS yang dinilai adalah kesesuaian isi, keterbacaan, dan kemenarikan desain.  

LKS ini diuji cobakan pada siswa kelas XI IPA  dan satu orang guru mata pelajar-

an kimia.  Teknik uji ini menggunakan angket respon guru, angket respon siswa, 

dan lembar wawancara siswa. 

 

Pada uji ini, guru dimintai tanggapan terhadap LKS berbasis keterampilan proses 

sains mengenai kesesuaian isi, keterbacaan, dan kemenarikan LKS dengan meng-

isi angket dan memberikan tanggapan terhadap pernyataan yang ada.  Aspek ke-

menarikan dan keterbacaan LKS juga dinilai oleh siswa yang notabennya merupa-

kan penggunaan LKS nantinya.  Respon siswa ini dilakukan dengan mengisi ang-

ket respon siswa yang disediakan.  Selain itu, dilakukan pula wawancara terhadap 

beberapa siswa untuk mengetahui respon siswa yang tak terakomodasi oleh  
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pertanyaan pada angket seperti kesan siswa terhadap LKS serta keunggulan dan 

kelemahan LKS berbasis keterampilan proses sains pada materi stoikiometri. 

 

b. Revisi produk setelah uji coba terbatas 

Dari beberapa tahap yang telah dilakukan, maka tahap akhir yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah revisi dan penyempurnaan LKS berbasis keterampilan proses 

sains pada materi stoikiometri.  Revisi dilakukan berdasarkan pertimbangan hasil 

uji coba terbatas, yaitu hasil uji kesesuaian isi oleh guru dan hasil dari uji aspek 

keterbacaan serta kemenarikan sebagai respon guru dan respon siswa terhadap 

LKS berbasis keterampilan proses sains hasil pengembangan.  Selanjutnya meng-

konsultasikan hasil revisi dengan dosen pembimbing.  Hasil revisi tersebut meru-

pakan produk akhir dari pengembangan LKS berbasis keterampilan proses sains 

pada materi stoikiometri. 

F. Instrumen Penelitian  

 

 

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data.  Berdasarkan pada tujuan penelitian dan bagan alur peneli-

tian, dirancang dan disusun instrumen-instrumen sebagai berikut: 

 

1. Instrumen pada studi pendahuluan 

 

 

a. Instrumen analisis kebutuhan untuk guru. 

Instrumen ini berbentuk pedoman wawancara terhadap guru yang disusun untuk  

mengetahui LKS seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan berfungsi 

untuk memberi masukan dalam pengembangan LKS berbasis keterampilan proses 

sains.  
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b. Instrumen analisis kebutuhan untuk siswa. 

Instrumen ini berbentuk pedoman wawancara terhadap siswa yang disusun untuk  

mengetahui LKS seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan berfungsi 

untuk memberi masukan dalam pengembangan LKS berbasis keterampilan proses 

sains. 

 

2. Instrumen pada validasi ahli 

 

a. Instrumen validasi aspek kesesuaian isi 

Instrumen ini berbentuk angket dan disusun untuk mengetahui kesesuaian isi LKS 

dengan kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD), kesesuaian indikator, 

materi, penggambaran multipel representasi dan kurva, serta kesesuaian urutan 

materi dengan indikator.  Hasil dari validasi kesesuaian isi ini akan berfungsi se-

bagai masukan dalam pengembangan atau tepatnya revisi pada LKS berbasis ke-

terampilan proses sains .  

 

b. Instrumen validasi aspek konstruksi. 

Instrumen ini berbentuk angket dan disusun untuk mengetahui apakah gambar 

maupun grafik dalam LKS telah sesuai dengan materi stoikiometri berbasis kete-

rampilan proses sains.  Hasil dari validasi konstruksi LKS ini akan berfungsi se-

bagai masukan dalam pengembangan atau tepatnya revisi pada LKS berbasis ke-

terampilan proses sains .  

 

c. Instrumen validasi aspek keterbacaan. 

Instrumen ini berbentuk angket dan disusun untuk mengetahui apakah LKS berba-

sis keterampilan proses sains ini dapat terbaca dengan baik dilihat dari segi ukuran 
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dan pemilihan jenis huruf, tata letak, serta pewajahan LKS.  Hasil dari validasi ke-

terbacaan LKS ini akan berfungsi sebagai masukan dalam pengembangan atau te-

patnya revisi pada LKS berbasis keterampilan proses sains .  

 

3. Instrumen pada uji coba terbatas 

a. Instrumen respon guru  

Instrumen ini berbentuk angket dan didalamnnya terdapat pernyataan-pernyataan 

yang dimaksudkan untuk menilai aspek kesesuaian isi, keterbacaan, dan konstruk-

si desain LKS.  Dalam angket ini pula dilengkapi dengan kolom komentar yang 

dimaksudkan memberikan ruang kepada guru bila terdapat masukan untuk bahan 

pertimbangan perbaikan LKS.  Aspek kesesuaian isi, keterbacaan, dan konstruksi 

yang dinilai sama halnya pada penilaian LKS oleh pakar (validator).   

 

b. Instrumen respon siswa 

Instrumen ini berbentuk angket dan didalamnnya terdapat pernyataan-pernyataan 

yang dimaksudkan untuk menanggapi keterbacaan dan kemenarikan desain LKS.  

Dalam angket ini pula dilengkapi dengan kolom komentar yang dimaksudkan 

memberikan ruang kepada siswa bila terdapat masukan untuk bahan pertimbangan 

perbaikan LKS.  Aspek keterbacaan yang dinilai adalah kesesuaian penggunaan 

jenis dan ukuran huruf, penggunaan kalimat dan bahasa yang sesuai, maupun tata 

letak bagian-bagian LKS.  Aspek kemenarikan yang dinilai adalah kemenarikan 

dari desain LKS berbasis keterampilan proses sains hasil pengembangan baik dari 

segi pewarnaan, tata letak, maupun pewajahan LKS.  

 

Agar data yang diperoleh sahih dan dapat dipercaya, maka instrumen yang digu-

nakan harus valid dan bersifat reliable atau ajeg. Untuk itu, perlu dilakukan peng-
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ujian terhadap instrumen yang akan digunakan. Dalam konteks pengujian instru-

men dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu cara judgment atau penilaian, 

dan pengujian empiric. Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu men-

gukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variable yang diteliti 

secara tepat. 

 

Penelitian ini menggunakan validitas isi. Kevalidan isi adalah kesesuaian antara 

instrumen dengan ranah atau domain yang diukur. Adapun pengujian validitas isi 

ini dilakukan dengan cara judgment. Dalam hal ini pengujian dilakukan dengan 

menelaah kisi-kisi, terutama kesesuaian antara tujuan penelitian, tujuan penguku-

ran, indicator, dan butir-butir pertanyaannya. Bila antara unsur-unsur itu terdapat 

kesesuaian, maka dapat dinilai bahwa instrumen dianggap valid untuk digunakan 

dalam mengumpulkan data sesuai kepentingan penelitian yang bersangkutan. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wa-

wancara, dan angket (kuisioner).  Kuisoner merupakan teknik pengumpulan data 

dengan memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk di-

tanggapi.  Pada penelitian ini, angket yang digunakan berupa angket dengan ja-

waban tertutup yaitu jawaban sangat setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS), 

tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS) serta ditanggapi dengan memberi 

saran pada kolom yang telah disediakan. 

 

Pada penelitian pengembangan ini, wawancara dilakukan pada studi lapangan dan 

pada uji terbatas.  Pada studi lapangan, wawancara dilakukan terhadap guru mata 
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pelajaran kimia dan siswa di empat SMA negeri dan dua SMA swasta di Bandar 

Lampung.  Wawancara dilakukan dengan mewawancarai guru dan siswa sesuai 

dengan pedoman wawancara.  Seperti yang dijelaskan sebelumnya wawancara  

dilakukan untuk mendapatkan masukan dalam pengembangan LKS stoikiometri 

berbasis keterampilan proses sains.  Sedangkan pada uji terbatas, wawancara dila-

kukan terhadap siswa untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap LKS yang  

telah dikembangkan, yang tidak terakomodasi pada pernyataan angket.  

 

Angket digunakan pada saat validasi dan pada uji coba terbatas LKS berbasis ke-

terampilan proses sains pada materi stoikiometri.  Seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya, validasi LKS berbasis keterampilan proses sains oleh pakar pendidi-

kan kimia dilakukan untuk mengetahui kesesuaian isi, konstruksi, dan keterbacaan 

LKS yang dikembangkan.  Validasi dilakukan dengan memperlihatkan LKS, ke-

mudian meminta validator untuk mengisi angket validasi kesuaian isi, konstruksi, 

dan keterbacaan LKS berbasis keterampilan proses sains yang telah disediakan.  

Setelah divalidasi, rancangan atau desain produk tersebut direvisi sesuai dengan 

saran yang diberikan oleh ahli. Pada uji terbatas, pengumpulan data dilakukan de-

ngan memberikan LKS, kemudian meminta guru dan siswa mengisi angket yang 

telah disediakan setelah membaca LKS berbasis keterampilan proses sains. Uji 

coba ini dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan LKS.  Adapun aspek kelaya-

kan LKS yang dinilai pada siswa adalah keterbacaan, dan kemenarikan desain.  

Setelah didapatkan data-data baik dari validator, respon guru, dan respon siswa, 

data inilah yang nantinya digunakan sebagai patokan untuk proses penyempurna-

an LKS berbasis keterampilan proses sains pada materi stoikiometri yang dikem-

bangkan. 
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H. Teknik Analisis Data 

 

1. Teknik analisis data hasil wawancara 

Adapun kegiatan dalam teknik analisis data wawancara dilakukan dengan cara: 

a. Mengklasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan jawaban berdasarkan  

pertanyaan wawancara.   

b. Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan untuk 

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban ber-

dasarkan pertanyaan wawancara dan banyaknya sampel. 

c. Menghitung persentase jawaban guru dan  siswa, bertujuan untuk melihat be-

sarnya persentase setiap jawaban dari pertanyaan sehingga data yang diperoleh 

dapat dianalisis sebagai temuan.   

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase jawaban responden se-

tiap item adalah sebagai berikut: 

%100%
N

J
J

i

in   (Sudjana dalam Surya, 2010) 

   Keterangan : inJ% = Persentase pilihan jawaban-i 

            iJ = Jumlah responden yang menjawab jawaban-i 

                     N  = Jumlah seluruh responden 

d. Menjelaskan hasil penafsiran presentasi jawaban responden dalam bentuk de-

skriptif naratif. 

 

2. Teknik Analisis Data Angket 

Angket yang akan diolah pada penelitian ini adalah angket validasi (kesesuaian 

isi, konstruksi, dan keterbacaan) dan angket penilaian guru serta respon  siswa. 
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Adapun kegiatan dalam teknik analisis data angket LKS berbasis keterampilan 

proses sains dilakukan dengan cara : 

a. Mengkode dan mengklasifikasikan data, bertujuan untuk mengelompokkan 

jawaban berdasarkan pertanyaan angket. 

b. Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan untuk 

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban ber-

dasarkan pertanyaan angket dan banyaknya responden (pengisi angket). 

c. Memberi skor jawaban responden.  Penskoran jawaban responden dalam ang-

ket dilakukan  berdasarkan skala Likert. 

 

Tabel 5.  Penskoran pada angket berdasarkan skala Likert . 

 

No Pilihan Jawaban Skor 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (ST) 4 

3 Kurang Setuju (KS) 3 

4 Tidak setuju (TS) 2 

5 Sangat tidak setuju (STS) 1 

 

d. Mengolah jumlah skor jawaban responden.  Pengolahan jumlah skor (S) jawa-

ban angket adalah sebagai berikut :  

1) Skor untuk pernyataan Sangat Setuju (SS)  

Skor = 5 x jumlah responden yang menjawab SS 

2) Skor untuk pernyataan Setuju (S)  

Skor = 4 x jumlah responden yang menjawab S 

3) Skor untuk pernyataan Kurang Setuju (KS)  

Skor = 3 x jumlah responden yang menjawab KS 
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4) Skor untuk pernyataan Tidak Setuju (TS)  

Skor = 2 x jumlah responden yang menjawab TS 

5) Skor untuk pernyataan Sangat Tidak Setuju (STS)  

Skor = 1 x jumlah responden yang menjawab STS 

e. Menghitung persentase jawaban angket dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

%100%
maks

in
S

S
X  (Sudjana dalam Surya, 2010) 

Keterangan :  inX%  = Persentase jawaban pernyataan ke-i pada angket 

                     S = Jumlah skor jawaban total 

                        maksS   = Skor maksimum yang diharapkan 

f. Menghitung rata-rata persentase angket untuk mengetahui tingkat kesesuaian 

isi, konstruksi, keterbacaan, dan kemenarikan LKS berbasis keterampilan 

proses sains dengan rumus sebagai berikut: 

n

X
X

in

i

%
%   (Sudjana dalam Surya, 2010)  

Keterangan :          
iX%      = Rata-rata persentase jawaban pertanyaan pada   

angket 

inX% = Jumlah persentase  jawaban pertanyaan  total pada 

angket  

                    n  =  jumlah pertanyaan pada angket. 

 

 

 



42 

 

g. Menafsirkan persentase angket dengan menggunakan tafsiran Arikunto (1997 : 

155) : 

Tabel 6.  Tafsiran persentase angket 

Persentase Kriteria 

80,1%-100% Sangat tinggi 

60,1%-80% Tinggi 

40,1%-60% Sedang 

20,1%-40% Rendah 

0,0%-20% Sangat rendah 

 


