
 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat 

Penelititian pengembangan ini dilaksanakan pada bulan April-Agustus dan uji 

coba produk dilakukan di SMA Pembangunan Kalianda tahun pelajaran 

2015/2016. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam uji coba produk ini adalah seluruh siswa kelas X SMA 

Pembangunan Kalianda tahun pelajaran 2015/2016 yang terdiri dari 3 kelas. 

Sampel pada uji coba ini adalah siswa kelas X2 yang berjumlah 23 sebagai 

kelas kontrol dan siswa kelas X1 yang berjumlah 23 sebagai kelas 

eksperimen. Penentuan kelas ekperimen dan kelas kontrol pada uji coba 

produk ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sampel dipilih 

berdasarkan rata-rata nilai terendah untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan proses sains siswa. 

 

C. Desain Penelitian 

Pengembangan LKS berbasis keterampilan proses sains ini menggunakan 

desain penelitian yaitu desain penelitian dan pengembangan (Research and 

Development/R&D). Sugiyono (2008: 298) menyatakan secara garis besar 

penelitian dan pengembangan ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu: (a) analisis 
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kebutuhan yang meliputi studi pustaka, studi kurikulum, dan studi lapangan, 

(b) perencanaan dan pengembangan meliputi perencanaan desain LKS, 

pembuatan desain LKS, validasi, dan revisi, dan (c) evaluasi produk meliputi 

uji coba produk secara terbatas, revisi setelah uji coba produk secara terbatas, 

uji coba pemakaian, revisi produk, dan pembuatan produk secara masal. 

Namun dalam hal ini peneliti tidak membuat produk secara masal, melainkan 

hanya sampai tahap revisi produk, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan 

keahlian peneliti untuk melakukan tahap selanjutnya.  

D. Sumber Data 

Sumber data merupakan asal dari data yang diperoleh. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah guru mata pelajaran biologi kelas X melalui pemberian 

angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai LKS dan sumber data 

selanjutnya melalui observasi yaitu berupa beberapa LKS biologi yang 

digunakan disekolah tersebut serta LKS yang beredar dipasaran.  

E.   Prosedur Penelitian 

Alur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

  

 

  

 

 

 

Studi Pendahuluan 

Studi Kepustakaan Studi Lapangan 

1. Analisis 

Kebutuhan 

- Analisis KD 

- Analisis silabus  

- Literatur LKS 

- Kriteria LKS yang standar 

- Pemberian angket pada 

guru dan siswa 

- Analisis LKS  
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Gambar 1.  Alur penelitian dan pengembangan LKS berbasis 

keterampilan proses sains ciri-ciri filum hewan 

invertebrata 

 

Berdasarkan alur penelitian di atas, maka langkah- langkah dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Analisis Kebutuhan 

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah analisis kebutuhan yang 

bertujuan untuk mengumpulkan data yang mendukung dilakukannya 

pengembangan LKS berbasis keterampilan proses sains ciri-ciri filum 

hewan invertebrata. 

Penyusunan desain LKS berbasis keterampilan proses sains 

Validasi pakar dan praktisi 

2. Perencanaan dan 

pengembangan 

Revisi LKS hasil validasi 

LKS berbasis keterampilan proses sains hasil revisi 

Uji coba terbatas 

Revisi LKS berdasarkan hasil uji coba 

LKS berbasis keterampilan proses sains 

3. Evaluasi 

produk 
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a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan ini terdiri atas studi literatur dan kurikulum. Studi 

literatur ini berupa mencari literatur tentang teori-teori mengenai LKS, 

keterampilan proses sains, dan hasil penelitian yang berkaiatan 

dengan pengembangan LKS berbasis KPS. Studi ini  bertujuan untuk 

menemukan konsep-konsep atau landasan-landasan teoritis yang dapat 

memperkuat pengembangan LKS berbasis KPS. Studi kurikulum 

dilakukan dengan cara mengkaji kompetensi dasar (KD) dan analisis 

silabus. Selanjutnya dilakukan studi literatur LKS untuk mengetahui 

kriteria LKS yang standar. Studi ini bertujuan agar LKS berbasis KPS 

yang dikembangkan sesuai dengan kurikulum. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan ini berupa pengisian angket oleh guru dan siswa, serta 

analisis LKS yang digunakan sekolah dan LKS yang beredar di pasar. 

Angket guru berisi mengenai kebutuhan LKS dan penggunaan LKS, 

serta pengetahuan tentang KPS. Sedangkan angket pada siswa berisi 

tentang LKS yang digunakan siswa dan penggunaan LKS. Pada studi 

ini juga dilakukan analisis terhadap LKS yang beredar di pasaran. 

Analisis LKS ini dilakukan pada lima LKS terbitan (Lampiran 11). 

Analisis LKS dilakukan untuk melihat kesesuaian isi dan format, serta 

indikator KPS yang terdapat di LKS.  

 

Studi lapangan dilakukan di SMA Pembangunan Kalianda Lampung 

Selatan. Studi ini dilakukan dengan memberikan angket kepada guru 

mata pelajaran biologi kelas X (Lampiran 4) dan siswa kelas X 
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(Lampiran 5) di sekolah tersebut. Data yang diperoleh digunakan 

untuk mengetahui karakteristik LKS di SMA tersebut, pengetahuan 

guru mengenai KPS, serta mengetahui tentang penggunaan LKS oleh 

siswa. Sebelum memberikan angket, langkah yang dilakukan adalah  

menyusun pertanyaan tentang kebutuhan LKS dan mengenai 

keterampilan proses sains. Pada penelitian ini menggunakan teknik 

pengambilan sampel  berdasarkan keinginan peneliti sendiri (purposif 

sampling). Tenik ini dilakukan dengan menetapkan sendiri/ sesuai 

keinginan sendiri  sekolah mana dan kelas mana yang akan diteliti 

oleh peneliti.  

 

2. Perencanaan dan Pengembangan 

Acuan dalam perencanaan dan pengembangan LKS berbasis keterampilan 

proses sains sub materi ciri-ciri filum hewan invertebrata adalah hasil dari 

analisis angket kebutuhan LKS oleh guru dan siswa, serta analisis LKS 

terbitan. 

A. Perencanaan  

 Tahapan dari perencanan adalah penyusunan desain produk awal. 

a. Penyusunan desain produk awal 

Langkah yang dilakukan dalam penyusunan desain produk awal ialah: 

a) Merancang perangkat pembelajaran (RPP), hal ini bertujuan untuk 

menentukan tujuan apa saja yaang akan dicapai dari materi yang 

akan disampaikan melalui LKS tersebut.  

b) Membuat draf LKS. Pada tahapan ini menentukan kegiatan-

kegiatan yang akan dilakukan, keterampilan proses yang akan 
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dilatih, dan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan dihadirkan 

dalam LKS.  

c) Menyusun LKS.  Tahapan ini dilakukan setelah rancangan awal 

selesai, pada tahapan ini yang akan dilakukan adalah pembuatan 

identitas LKS (judul, tujuan, dan sebagainya), petunjuk pengisian 

LKS, alat dan bahan (apabila pembelajaran disertai praktikum), 

pemilihan gambar (jika pebelajaran tidak disertai praktikum), 

pembuatan grafik, pemilihan jenis dan ukuran huruf, pemilihan 

pertanyaan yang tepat sesuai judul, serta menyesuaikan tata letak 

bagian-bagian dari LKS. 

 

B. Pengembangan  

Tahapan dari pengembangan adalah validasi produk oleh ahli materi, 

bahasa, desain, dan pakar, serta revisi pruduk.  

a. Validasi produk dan revisi produk 

Tahapan ini dilakukan setelah penyusunan LKS selesai dilakukan 

yang kemudian LKS hasil pengembangan divalidasi oleh ahli materi, 

bahasa, desain dan ahli praktisi.  

1. Validasi Ahli 

a) Validasi Ahli pada Aspek Kesesuaian Materi 

Validasi ini menggunakan angket, disusun untuk mengetahui 

kesesuaian isi LKS dengan kompetensi dasar, indikator, tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran dan kesesuaian kegiatan 

dalam LKS yang mampu mengakomodasi KPS siswa. Hasil 
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dari validasi kesesuaian isi dijadikan sebagai masukan dalam 

pengembangan atau revisi pada LKS berbasis keterampilan 

proses sains. Dalam melaksanakan validasi ahli materi, peneliti 

memilih dosen dengan beberapa kriteria diantaranya yaitu 

memahami isi angket dan dapat menjawab dengan tepat, 

memahami rencana pelaksanaan pembelajaran biologi SMA, 

memahami materi biologi SMA serta merupakan civitas 

akademika yang memilik latar belakang pendidikan biologi 

(Lampiran 6). 

b) Validasi Ahli Aspek Bahasa 

Validasi ini menggunakan angket, disusun untuk mengetahui 

bahwa LKS berbasis keterampilan proses sains ini 

menggunakan bahasa yang sesuai. Format bahasa meliputi 

penggunaan bahasa yang sesuai EYD, penyusunan kalimat 

pertanyaan,  font huruf, dan keserasian ukuran huruf dengan 

gambar/grafik/tabel. Hasil dari validasi ini  dijadikan sebagai 

masukan dalam pengembangan atau revisi pada LKS berbasis 

KPS. Dalam melaksankan validasi ahli bahasa, peneliti 

memilih dosen dengan beberapa kriteria diantaranya yaitu 

memahami isi angket dan dapat menjwab dengan tepat, 

berpengalaman dalam melakukan evaluasi dibidang bahasa, 

civitas akademika yang mengajar mata kuliah dalam bidang 

bahasa (Lampiran 7). 
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c) Validasi Ahli Aspek Desain 

Validasi ini menggunakan angket, disusun untuk mengetahui 

bahwa desain pada LKS berbasis KPS ini sesuai susunannya 

dan menarik. Format susunan terdiri dari judul, tujuan, 

petunjuk pengerjaan, kolom identitas siswa, ruang yang cukup 

untuk menulis dan menggambar, serta mencantumkan alat, 

bahan, dan prosedur percobaan apabila melakukan percobaan. 

Sedangkan format kemenarikan meliputi keteraturan tata letak 

bagian-bagian LKS, penggunaan gambar yang bagus (baik 

pada cover LKS maupun di dalam LKS), dan keserasian 

penggunaan variasi jenis dan ukuran font. Dalam 

melaksanakan validasi ahli desain, peneliti memilih dosen 

dengan beberapa kriteria diantaranya yaitu memahami isi 

angket dan dapat menjawab dengan tepat,  civitas akademika 

yang mengajar matakuliah yang linier dengan teknologi 

pendidikan (Lampiran 8). 

2. Uji Praktisi 

Uji praktisi dilakukan untuk mengetahui keseuaian isi materi, 

tampilan serta kemenarikan LKS berbasis KPS dengan 

menggunakan angket (Lampiran 9). Dalam melaksanakan uji 

praktisi, peneliti memilih guru dengan beberapa kriteria 

diantaranya yaitu memahami isi angket dan dapat menjawab 

dengan tepat, memahami materi selain itu guru yang dipilih 
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sebagai responden adalah guru yang mengajar mata pelajaran 

biologi yang memiliki latar belakang pendidikan biologi. 

Hasil uji yang telah dilakukan kemudian disempurnakan sesuai 

rekomendasi perbaikan untuk validasi.  

 

Lembar validasi uji ahli materi, bahasa, desain, dan uji praktisi 

memiliki pilihan jawaban Ya dan Tidak. Pada setiap pertanyaan 

angket yang dijawab dengan “Ya” berarti LKS berbasis KPS tidak 

memerlukan perbaikan dan setiap pertanyaan angket yang dijawab 

dengan “Tidak” berarti LKS berbasis KPS pada bagian yang 

disebutkan dalam pertanyaan angket harus diperbaiki sesuai saran 

yang diberikan. Setelah LKS divalidasi, rancangan produk tersebut 

direvisi sesuai saran yang diberikan oleh ahli, yang kemudian produk 

hasil revisi dapat diuji coba secara terbatas pada peserta didik.  

 

3. Evaluasi Produk 

Tahapan evaluasi produk ini meliputi uji coba produk secara terbatas dan 

revisi setelah iju coba produk secara terbatas dilakukan.  

a. Uji Coba Produk Secara Terbatas 

Setelah dihasilkan LKS berbasis keterampilan proses sains ciri-ciri 

filum invertebrata yang telah divalidasi oleh ahli dan telah direvisi, 

maka dilakukan uji coba produk secara terbatas di SMA 

Pembangunan Kalianda. Uji coba ini dimaksudkan untuk mengetahui 

bahwa LKS berbasis KPS yang dikembangkan efektif meningkatkan 

keterampilan proses sains siswa. LKS ini diuji pada siswa kelas X 
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IPA. LKS berbasis KPS untuk kelas eksperimen dan LKS biasa untuk 

kelas kontrol. Uji coba produk diterapkan dalam proses pembelajaran 

untuk mengetahui peningkatan keterampilan proses sains siswa yang 

dilihat dari perbandingan peningkatan indikator KPS pada nilai pretes 

dan postes siswa serta penilaian jawaban siswa di LKS baik di kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Pelaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan sebagai berikut:  

1. Kelas Eksperimen (Pembelajaran dengan LKS berbasis KPS) 

Skenario Pembelajaran 
Sintak KPS 

Waktu 

(menit) 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 

Kegiatan Pendahuluan 

 

Memastikan setiap siswa sudah duduk 

dengan rapih dan siap untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Tes awal (pretes) dilaksanakan pada 

pertemuan sebelumnya selama 15 menit. 

Pada materi ciri filum hewan 

invertebrata untuk mengetahui 

pemahaman awal siswa sebelum 

menerima materi. 

 

 

Apersepsi : 

Guru menanyakan : “apa yang kalian 

ketahui tentang dunia hewan ?”, 

“terdiri atas berapa kelompok dunia 

hewan?” 

 

 

Motivasi : 

Dengan mempelajari materi ini Siswa 

mengetahui pentingnya mempelajari 

dunia hewan invertebrata dan 

mengetahui  pengelompokkan dalam 

dunia hewan invertebrata serta 

peranannya. 

 

 

 

Mengkondisikan dan 

mempersiapkan diri 

untuk melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. 

 

Memperhatikan 

penjelasan guru dan 

menanggapi/menjawab 

pertanyaan yang 

diajukan. 

 

 

Memperhatikan 

penjelasan guru dengan 

rasa ingin tahu. 

 

  

20 

 

 

Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

Memastikan setiap siswa sudah 

duduk dalam kelompok yang sudah 

ditentukan, setiap kelompok terdiri 

dari 5 orang (pembagian kelompok 

dilakukan pada hari sebelumnya), 

 

 

Mengkondisikan dan 

mempersiapkan diri 

secara disiplin untuk 

mengerjakan LKS. 

 

Membagi siswa 

kedalam 

kelompok dan 

mempersiapkan. 

60 
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yang terdiri dari 5 kelompok 

heterogen berdasarkan nilai 

akademik siswa semester ganjil dan 

jenis kelamin. 

 

Siswa dibagikan lembar kerja siswa 

(LKS) berbasis keterampilan proses 

sains kepada setiap siswa dalam 

kelompok yang harus ditemukan 

oleh siswa.  

 

Memberikan pengarahan kepada 

siswa dalam mengerjakan LKS 

berbasis KPS. 

 

 

Membimbing siswa mengamati 

berbagai macam hewan pada 

mikroskop dan pada video dan 

membimbing siswa dalam 

menyelesaikan LKS berbasis KPS. 

 

 

 

 

Membimbing siswa bekerja sama 

dan berdiskusi kelompok dalam 

mengerjakan LKS berbasis KPS. 

 

 

 

b. Elaborasi 

Mengarahkan siswa mempersiapkan 

hasil diskusinya untuk 

dipresentasikan di depan siswa 

lainnya. 

 

Membimbing siswa 

mempresentasikan hasil diskusinya 

menggunakan LKS berbasis KPS 

didepan siswa lainnya. 

 

 

 

Membimbing siswa memperhatikan 

dan mendengarkan kelompok siswa 

yang sedang presentasi. 

 

 

Membimbing dan memberikan 

kesempatan pada siswa untuk 

mengajukan pertanyaan, 

memberikan tanggapan, serta 

mengemukakan pendapatnya 

kepada kelompok yang sedang 

presentasi. 

 

 

 

 

 

Menerima LKS 

berbasis KPS dengan 

tertib dan toleransi. 

 

 

Mendengarkan 

pengarahan guru. 

 

Mengamati berbagai 

macam hewan pada 

mikroskop dan pada 

video dan 

menyelesaikan LKS 

berbasis KPS. 

 

 

Bekerja sama dan 

berdiskusi dengan 

teman sekelompok 

dengan kerja keras, 

toleransi dan 

bersahabat/komunikatif

. 

 

 

Mendengarkan 

pengarahan guru. 

 

 

Mempresentasikan 

hasil diskusi didepan 

siswa lainnya dengan 

toleransi dan 

bersahabat/komunikatif

. 

 

Memperhatikan dan 

mendengarkan 

kelompok siswa yang 

sedang presentasi  

Mengajukan 

pertanyaan, 

memberikan 

tanggapan, serta 

mengemukakan 

pendapat. 

 

 

 

 

Melakukan 

kegiatan 

mengamati, 

mengklasifikasi, 

menginterpretas

i, 

mengkomunikas

ikan, dan 

menyimpulkan 

 

 

Melakukan 

penemuan/ 

mengumpulkan 

informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merangsang 

informasi siswa. 
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c. Konfirmasi 

Memberi kesempatan pada siswa 

untuk bertanya mengenai hal-hal 

yang belum dipahami ketika guru 

memberikan konfirmasi. 

 

 

Guru meminta salah satu siswa 

untuk membuat kesimpulan dari 

materi yang telah dibahas. 

 

Meminta siswa mengumpulkan 

LKS berbasis KPS. 

 

Memperhatikan 

penjelasan dari guru 

dan siswa dapat 

menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami. 

Menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. 

 

Mengumpulkan LKS 

berbasis KPS dengan 

tertib. 

 

 

 

 

Memberikan 

kesimpulan. 

Kegiatan Penutup 

Guru memberikan umpan balik 

terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 

 

Memberikan tugas sebagai tindak 

lanjut dari pembelajaran yang telah 

dilakukan 

 

Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan 

selanjutnya. 

 

 

Memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

  

10 

 

 

 

2. Kelas kontrol (Pembelajaran dengan LKS kontrol dan metode diskusi) 

Skenario Pembelajaran 
Waktu 

(menit) 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Kegiatan Pendahuluan 

 

Memastikan setiap siswa sudah duduk 

dengan rapih dan siap untuk melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. Tes awal (pretes) 

dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya 

selama 15 menit. Pada materi ciri filum 

hewan invertebrata untuk mengetahui 

pemahaman awal siswa sebelum menerima 

materi. 

 

Apersepsi : 

Guru menanyakan : “apa yang kalian 

ketahui tentang dunia hewan ?”, “terdiri 

atas berapa kelompok dunia hewan?” 

 

 

Motivasi : 

Dengan mempelajari materi ini Siswa 

mengetahui pentingnya mempelajari dunia 

hewan invertebrata dan mengetahui  

 

Mengkondisikan dan mempersiapkan 

diri untuk melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. 

 

 

 

 

Memperhatikan penjelasan guru dan 

menanggapi/menjawab pertanyaan yang 

diajukan. 

 

 

Memperhatikan penjelasan guru dengan 

20 
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pengelompokkan dalam dunia hewan 

invertebrata serta peranannya. 

 

Siswa memperhatikan guru memberikan 

pengarahan sebelum melaksanakan 

pembelajaran, misalnya menyampaikan 

tujuan yang ingin dicapai, keterampilan 

proses sains dan karakter yang harus dicapai 

serta aturan-aturan belajar yang akan 

dilaksanakan. 

 

rasa ingin tahu. 

 

Memperhatikan penjelasan guru. 

Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

Memastikan setiap siswa sudah duduk 

dalam kelompok yang sudah 

ditentukan, setiap kelompok terdiri dari 

5 orang (pembagian kelompok 

dilakukan pada hari sebelumnya), yang 

terdiri dari 5 kelompok heterogen 

berdasarkan nilai akademik siswa 

semester ganjil dan jenis kelamin. 

 

Siswa dibagikan Lembar Kerja Siswa 

(LKS) kepada setiap siswa dalam 

kelompok yang harus ditemukan oleh 

siswa.  

 

Memberikan pengarahan kepada siswa 

dalam mengerjakan LKS. 

 

Membimbing siswa mengamati 

berbagai macam hewan invertebrata 

pada video dan membimbing siswa 

menyelesaikan LKS. 

 

 

Membimbing siswa bekerja sama dan 

berdiskusi kelompok dalam 

mengerjakan LKS. 

 

 

 

 

b. Elaborasi 

Mengarahkan siswa mempersiapkan 

hasil diskusinya untuk dipresentasikan 

di depan siswa lainnya. 

 

Membimbing siswa mempresentasikan 

hasil diskusinya menggunakan LKS 

didepan siswa lainnya. 

 

 

Membimbing siswa memperhatikan dan 

mendengarkan kelompok siswa yang 

sedang presentasi  

 

 

Mengkondisikan dan mempersiapkan 

diri secara disiplin untuk mengerjakan 

LKS. 

 

 

 

Menerima LKS dengan tertib dan 

toleransi. 

 

Mendengarkan pengarahan guru. 

 

Mengamati berbagai macam hewan 

pada pada video dan menyelesaikan 

LKS. 

 

Bekerja sama dan berdiskusi dengan 

teman sekelompok dengan kerja keras, 

toleransi dan bersahabat/komunikatif. 

 

 

 

Mendengarkan pengarahan guru. 

 

 

Mempresentasikan hasil diskusi 

didepan siswa lainnya dengan toleransi 

dan bersahabat/komunikatif. 

 

Memperhatikan dan mendengarkan 

kelompok siswa yang sedang 

60 
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Membimbing dan memberikan 

kesempatan pada siswa untuk 

mengajukan pertanyaan, memberikan 

tanggapan, serta mengemukakan 

pendapatnya kepada kelompok yang 

sedang presentasi. 

 

c. Konfirmasi 

Memberi kesempatan pada siswa untuk 

bertanya mengenai hal-hal yang belum 

dipahami ketika guru memberikan 

konfirmasi. 

 

Guru meminta salah satu siswa untuk 

membuat kesimpulan dari materi yang 

telah dibahas. 

 

Meminta siswa mengumpulkan LKS 

presentasi. 

Mengajukan pertanyaan, memberikan 

tanggapan, serta mengemukakan 

pendapat. 

 

 

 

Memperhatikan penjelasan dari guru 

dan siswa dapat menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami. 

Menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

 

Mengumpulkan LKS  dengan tertib. 

Kegiatan Penutup 

Guru memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran. 

 

Memberikan tugas sebagai tindak lanjut 

dari pembelajaran yang telah dilakukan. 

 

Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 

 

 

Memperhatikan penjelasan guru. 
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Selain itu pada uji ini digunakan pula angket tanggapan siswa untuk 

mengetahui tanggapan siswa terhadap LKS berbasis KPS hasil 

pengembangan (Lampiran 10).  

 

b. Revisi Produk Setelah Uji Coba Terbatas  

Hasil uji coba kemudian direvisi dan disempurnakan. Revisi 

dilakukan berdasarkan pertimbangan hasil uji coba terbatas, yaitu 

hasil uji kesesuaian isi dan hasil uji aspek format penyusunan yang 

dinilai guru serta respon tanggapan siswa terhadap LKS hasil 

pengembangan. Selanjutnya hasil revisi dikonsultasikan dengan dosen 

pembimbing. Hasil revisi tersebut disebut produk akhir dari 
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pengembangan LKS berbasis keterampilan proses sains ciri-ciri filum 

invertebrata. 

 

F. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Jenis dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

I. Jenis Data 

Terdapat dua jenis data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu data 

kualitatif dan kuantitatif. 

a. Data Kualitatif 

Data kualitatif dalam penelitian ini adalah analisis LKS terbitan,  respon 

siswa pada angket dan melalui analisis jawaban siswa di LKS. 

b. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif yaitu berupa peningkatan indikator KPS siswa yang 

diperoleh dari nilai pretest dan postest siswa pada sub materi ciri filum 

hewan invertebrata. 

 

II. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen 

penilaian LKS terbitan, angket, analisis jawaban siswa di LKS dan  

peningkatan indikator KPS melalui tes. Penilaian LKS terbitan 

merupakan kegiatan menganalisis LKS terbitan dari segi format 

penyusunan dan isi (Lampiran 11). Angket merupakan teknik 

pengumpulan data dengan menyajikan seperangkat pernyataan tertulis 

kepada responden untuk ditanggapi. Pada penelitian ini angket tanggapan 

siswa yang digunakan berupa pertanyaan dengan jawaban tertutup yaitu 
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“Sangat Menarik”, “Menarik”, “Kurang Menarik”, dan “Tidak Menarik”. 

Masing-masing pilihan jawaban meiliki skor berbeda yang mengartikan 

tingkat kesesuaian LKS berbasis KPS bagi siswa (Lampiran 10). 

 

Analisis jawaban siswa di LKS merupakan kegiatan menganalisis 

jawaban siswa di LKS pada kelas kontrol dan di LKS pada kelas 

eksperimen yang berbasis KPS untuk tiap pertanyaannya. Analisis 

tersebut meliputi kesesuaian jawaban siswa dengan kunci jawaban LKS 

yang dikembangkan. Sedangkan, peningkatan indikator KPS melalui tes 

merupakan kegiatan untuk mengetahui peningkatan setiap indidkator 

KPS diakhir sub materi yang digunakan untuk melihat efektivitas LKS 

berbasis KPS. 

G. Teknik Analisis Data 

1) Data Kualitatif 

Data kualitatif dalam penelitian ini adalah analisis LKS terbitan, respon 

siswa pada angket, dan analisis jawaban siswa di LKS berbasis KPS. 

1. Analisis LKS Penerbit 

Data diperoleh berdasarkan penilaian LKS terbitan dari segi 

penyusunan dan isi. Adapun cara penilaian LKS terbitan sebagai 

berikut: 

Nilai  = 
                   

                   
 × 100 

Angka tersebut kemudian dikonversi dalam bentuk kualitatif dengan 

kriteria dalam Tabel 1 (Djamarah dan Zain dalam Winsi, 2014: 58). 
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Tabel 1. Kriteria penilaian Susunan LKS 

 

No Kriteria Interval nilai 

1. Sangat baik 81 – 100 

2. Baik 61 – 80 

3. Cukup baik 41 – 60 

4. Kurang baik 21– 40 

5. Sangat kurang baik 0-20 

 

 

Selanjutnya, data tersebut dipersentasekan untuk setiap indidkator 

penilaian, kemudian data dikategorikan sesuai dengan yang 

dinyatakan oleh Ali (dalam Winsi, 2014: 40) dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Kriteria persentase susunan LKS penerbit 

 

No. Kriteria 
Persentase aspek 

penilaian (%) 

1. Tidak ada 0 

2. Sebagian kecil 1-39 

3. Hampir setengahnya 40-49 

4. Setengahnya 50 

5. Sebagian besar 51-75 

6. Pada umumnya 76-99 

7. Seluruhnya 100 

 

2.  Analisis Data Angket Respon Siswa 

Data diperoleh berdasarkan hasil angket tanggapan siswa terhadap 

format penyusunan dan kesesuaian isi LKS berbasis KPS. Penskoran 

jawaban angket kemenarikan sebagai berikut: 

a) Mengkode dan mengklasifikasikan data, bertujuan untuk 

mengelompokkan jawaban berdasarkan nyataan angket. 

b) Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, 

bertujuan untuk memberikan gambaran frekuensi dan 

kecendrungan dari setiap jawaban berdasarkan pernyataan angket 

dan banyaknya siswa. 
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c) Memberi skor jawaban siswa.  

 

Tabel 3. Penskoran jawaban angket kemenarikan 

No. Kriteria Jawaban Skor 

1. Sangat Menarik 4 

2. Menarik 3 

3. Kurang Menarik 2 

4. Tidak Menarik 1 

Sumber: Suyanto (dalam Dewantara, 2015: 29) 

 

d) Menghitung persentase jaawaban angket pada setiap pernyataan 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

%Xin = 
  

     
      (modifikasi dari Sudjana dalam Surya, 

2010: 43) 

Keterangan:  %Xin  =  Persentase jawaban pernyataan  

ke-i  pada     angket 

                     ∑S   =  Jumlah responden yang  

menjawab pertanyaan ke-i sesuai  

dengan skor yang diperoleh (1-4) 

                     ∑Smaks  =  Jumlah seluruh responden 

 

3. Analisis data Jawaban Siswa pada LKS  

 

Jawaban yang akan diolah pada penelitian ini adalah kesesuaian 

jawaban siswa pada LKS dengan jawaban yang telah ditentukan oleh 

peneliti. Adapun kegiatan dalam teknik analisis data jawaban siswa 

pada LKS berbasis keterampilan proses sains dilakukan dengan cara: 

1. Mengkode dan mengklasifikasikan data, bertujuan untuk 

mengelompokkan jawaban berdasarkan pertanyaan LKS. 

2. Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, 

bertujuan untuk memberikan gambaran frekuensi dan 

kecendrungan dari setiap jawaban berdasarkan pertanyaan LKS dan 

banyaknya siswa. 
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3. Memberi skor jawaban siswa. Penskoran jawaban siswa dalam 

LKS dilakuan berdasarkan skala Likert. 

Tabel 4. Penskoran jawaban siswa berdasaran skala Likert 

 

No. Kriteria Jawaban Skor 

1. Sesuai 3 

2. Kurang Sesuai 2 

3. Tidak Sesuai 1 

4. Menghitung persentase jawaban LKS pada setiap pernyataan 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

%Xin = 
  

     
      (modifikasi dari Sudjana dalam Surya, 

2010: 43) 

Keterangan:  %Xin   =  Persentase jawaban pernyataan ke- 

i pada LKS 

                     ∑S   =  Jumlah responden yang menjawab  

pertanyaan ke-i sesuai dengan skor  

yang diperoleh (1-3) 

                     ∑Smaks  =  Jumlah seluruh responden 

 

 

2) Data Kuantitatif 

 

Data kuantitatif yaitu berupa peningkatan indikator KPS siswa yang 

diperoleh dari nilai pretest dan postest siswa pada sub materi ciri filum 

hewan invertebrata. Kemudian dihitung nilai N-gain, lalu dianalisis 

secara statistik.  

1. Keterampilan Proses Sains (KPS) Siswa 

Data yang akan diolah ini berdasarkan hasil nilai pretes dan postes 

siswa. Pada pertemuan pertama diambil nilai pretes pada kelas 

eksperimen maupun kontrol, pada akhir pertemuan diambil nilai 

postes untuk kedua kelas. Soal pretes maupun postes berupa 6 soal 

uraian. Teknik penskoran nilai pretes dan postes yaitu: 
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    S =      x 100 

Keterangan:  

S = Nilai yang diharapkan (dicari);  R = Jumlah skor dari item atau 

soal yang dijawab benar;  N = Jumlah skor maksimum dari tes 

tersebut (Purwanto, 2008: 112). 

 

Nilai pretes, postes pada kelas eksperimen dan kontrol dianalisis 

menggunakan program SPSS versi 17.0, yang sebelumnya dilakukan 

uji prasyarat berupa uji normalitas dan uji homogenitas, data yang 

diperoleh yaitu rata-rata N-Gain pada indikator mengelompokkan 

berdistribusi normal maka dilakukan uji t, namun pada rata-rata N-

Gain indikator mengamati, menginterpretasi, mengomunikasikan, dan 

menyimpulkan tidak berdistribusi normal maka dilakukan uji Mann-

Whitney U.   

1) Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan menggunakan uji Lilliefors dengan 

program SPSS versi 17.0.  

a. Hipotesis 

H0= Sampel berdistribusi normal 

H1= Sampel tidak berdistribusi normal 

 

b. Kriteria Pengujian 

Terima Ho jika Lhitung < Ltabel atau p-value > 0,05, tolak Ho untuk 

harga yang lainnya (Pratisto, 2004: 5). 

2) Uji Homogenitas Data (Kesamaan Dua Varians) 

Data yang berdistribusi normal, diuji dengan uji kesamaan dua 

varians menggunakan program SPSS versi 17.0 

a) Hipotesis 

R

N 
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H0 = Kedua sampel mempunyai varians sama  

H1 = Kedua sampel mempunyai varians berbeda 

 

 

b) Kriteria Pengujian 

Dengan kriteria uji yaitu jika F hitung < Ftabel atau probabilitasnya 

> 0,05 maka H0 diterima, jika Fhitung > F tabel  atau 

probabilitasnya  < 0,05 maka H0 ditolak (Pratisto, 2004: 71). 

 

 

3) Pengujian Hipotesis  

Untuk menguji hipotesis digunakan uji kesamaan dua rata-rata dan 

uji perbedaan dua rata-rata dengan menggunakan program SPSS 

versi 17,0 namun untuk data yang tidak berdistribusi normal 

pengujian hipotesis di lakukan dengan uji Mann-Whitney U. 

Uji Kesamaan Dua Rata-rata (t1) 

1. Hipotesis 

H0 = Rata-rata N-gain kedua sampel sama 

H1 = Rata-rata N-gain kedua sampel tidak sama 

 

2. Kriteria Pengujian 

Jika –t tabel < t hitung < t tabel, maka Ho diterima.   

Jika t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel maka Ho ditolak 

(Pratisto, 2004: 13). 

 

 

Uji Perbedaan Dua Rata-rata (t2) 

1) Hipotesis 

H0 = rata-rata N-gain pada kelompok eksperimen     

         sama dengan kelompok kontrol. 

H1 = rata-rata N-gain pada kelompok eksperimen  

         lebih tinggi dari kelompok kontrol. 

 

2) Kriteria Pengujian 

Jika –t tabel < t hitung < t tabel, maka Ho diterima.  
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Jika t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel, maka Ho ditolak 

(Pratisto, 2004: 10). 

 

Uji Mann-Whitney U 

Kriteria Pengujian pada uji Mann-Whitney U sebagai berikut: 

Jika Z hitung< t tabel,atau probabilitasnya > 0,05 maka Ho diterima. 

Jika Z hitung> t tabel,atau probabilitasnya < 0,05 maka Ho ditolak  

Uji Mann-Whitney U digunakan jika sebaran data tidak normal 

(Martono, 2010: 158). 


