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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Pendekatan Pengembangan 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan jenis 

penelitian pendidikan dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan 

(research and development) merupakan sebuah proses yang digunakan untuk 

mengembangkan produk pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan. Asim 

dalam Pargito (2009: 34) menjelaskan bahwa pendidikan dan pengembangan  

adalah suatu usaha untuk mengembangkan efektivitas produk yang digunakan 

untuk mengembangkan produk-produk yang digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

 

Penelitian dan pengembangan disini mencakup proses dan pengembangan dan 

validasi produk sebagaimana dikemukakan oleh Borg dan Gall (1983: 772), 

penelitian pengembangan adalah penelitian yang mempunyai orientasi utama 

untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam 

pendidikan. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Rhicey & Klein: 1994: 92) 

bahwa penelitian pengembangan adalah  

“The systematic study of desain, depelopment and evaluation processes 

whit the aim of establishingan empirical basis for the creation of 

instructional and non- instructional products and tools and new or 

enhanced models that govern their depelopment”.   
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Borg and Gall (1983: 775) mengajukan serangkaian tahap yang harus ditempuh 

dalam pendekatan ini, yaitu. 

a. Research and information collecting (penelitian dan pengumpulan data). 

Pengukuran kebutuhan, studi literatur, penelitian dalam skala kecil dan 

pertimbangan dari segala nilai. 

b. Planning (perencanaan). Menyusun rencana penelitian, meliputi kemam 

puan-kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan 

tujuan yang   hendak dicapai dengan penelitian tersebut, desain atau 

langkah-langkah penelitian, kemungkinan pengujian dalam lingkup 

terbatas.  

c. Develop preliminary form of product (pengembangan draft produk). 

Pengembangan bahan pembelajaran, proses pembelajaran dan intrumen 

evaluasi. 

d. Preliminary field testing (uji coba lapangan awal)  

e. Main product revition (merevisi hasil uji coba). Memperbaiki atau 

menyempurnakan  produk hasil uji coba 

f. Main field testing (uji coba lapangan). 

g. Operasional product revision (penyempurnaan produk hasil uji lapangan). 

h. Operasional field testing (uji pelaksanaan lapangan).  

i. Final product revision (penyempurnaan dan product akhir). 

Penyempurnaan didasarkan masukan dari uji pelaksanaan lapangan. 

j. Dissemination and implementation (disseminasi dan implementasi). 

 

Langkah pertama Borg and Gall dalam Pargito (2009: 50) adalah mengumpulkan 

informasi awal, meliputi assessment kebutuhan,  review literature, studi penelitian 

berskala kecil, dan persiapan laporan pada perkembangan terkini. Asesmen 

kebutuhan akan dilakukan menggunakan wawancara untuk menjaring informasi 

tentang indikasi kebutuhan pembelajaran geografi menggunakan LKPD dalam 

penanaman nilai-nilai social. Setelah asesmen kebutuhan dikaji mendalam maka 

dilakukan penyusunan produk yang akan dikembangkan mengikuti langkah desain 

instruksional menurut Dick and Carey. 

 

Langkah kedua merupakan kegiatan perancangan desain instruksional. Basis 

LKPD dalam penanaman nilai-nilai sosial menggunakan desain instruksional Dick 

and Carey. Berbasis pada alur Dick and Carey tersebut maka akan menghasilkan 
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desain awal LKPD dalam penanaman nilai-nilai sosial yang selanjutnya akan 

diujicobakan. Berdasarkan pertimbangan waktu maka LKPD dalam penanaman 

nilai-nilai sosial dibatasi pada tahap ke tujuh saja. Tahap-tahap pengembanngan 

LKPD berdasarkan langkah Borg and Gall sedangkan desain pengembangann 

LKPD dalam penanaman nilai-nilai sosial berdasarkan pola Dick and Carey. 

Tahap tersebut digambarkan dalam bagan sebagai berikut. 

2.  

 

 

3.  

4.  

  

 

5.  

6.  

7.  

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah penelitian pengembangan menurut Borg and Gall   

 

Sedangkan model pengembangan dari Dick and Carey dalam Pargito (2009: 61). 

1) Mengidentifikasi Tujuan Pembelajaran  

Menurut Dick dan Carey (2000: 151) langkah pertama ini adalah to determine 

what it is that you want learners to be able to do when they have completed your 

instruction (untuk menentukan apa yang anda ingin peserta didik dapat lakukan 

setelah selesai pembelajaran). Dengan demikian, langkah ini merupakan kegiatan 

yang bertujuan untuk menentukan kebutuhan yang dihadapi peserta didik, dan 

menentukan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang benar-benar belum 

dikuasai dan penting bagi peserta didik. 
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Untuk memperoleh tujuan pembelajaran, Dick dan Carey (2000: 152) menyatakan 

bahwa: 

 “the instructional goal may be derived from alist of goals, from aneed 

assessment, from fractical experience with learning difficulties of student, 

from the analysis of people who are doing a job, or from some other 

requirement for new instruction” (tujuan instruksional mungkin 

diturunkan atau diambil dari pengalaman praktis dengan kesulitan Peserta 

didik, dari analisis orang yang mengerjakan pekerjaannya atau dari 

persyaratan lain untuk pembelajaran yang baru) 

 

b) Melakukan Analisis Pembelajaran  

Pada langkah ini Dick and Carey (2000: 155) menjelaskan analisis pembelajaran 

adalah. 

 “To determine step by step what people are doing when they perform that 

goal. The final step in the instructional analysis process is to determine 

what skills, knowledge, and attitudes, known as entry behavior, are 

required of learners to be able to begin the instruction” (untuk 

menentukan tahap demi tahap apa yang orang lakukan untuk suatu tujuan 

tersebut. Tahap terakhir dalam proses analisis pembelajaran adalah 

menentukan keterampilan, pengetahuan dan sikap, yang dikenal sebagai 

sikap awal yang diperlukan untuk memungkinkan mulainya suatu 

pembelajaran). 

 

 

Menurut Rothwell dan Kazanas (2000: 138), analisis intruksional adalah. 

 

 “To identify what learners should know in order to demonstrate 

knowledge or perform a task or other activity” (untuk mengidentifikasi 

apa yang Peserta didik harus tahu, untuk menunjukkan pengetahuan atau 

melaksanakan suatu tugas, atau kegiatan lain). 

 

 

c) Identifikasi Perilaku 

 

Kegiatan pengembangan pembelajaran pada langkah ketiga ini dijelaskan Dick 

and Carey (2000: 160) sebagai berikut. 

 In addition to analyzing the instructional goal, there is a parallel analysis 

of the learners, the context in which they will learn the skills, and the 

context in which they will use them. Learners current skills, preferences 

and attitudes are determined along with the characteristics of the 
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instructional setting and the setting in which the skills will eventually be 

used. (selain menganalisa tujuan instruksional, ada analisis parallel Peserta 

didik yaitu konteks dimana mereka belajar keterampilan dan konteks 

dimana mereka belajar keterampilan dan konteks dimana mereka akan 

menggunakannya. Keterampilan Peserta didik saat ini, kesukaan, sikap 

yang juga ditentukan bersama karakteristik setting pembelajaran dan 

dimana seting pembelajaran akan dipakai) . 

 

d) Merumuskan Tujuan Performansi 

Menurut Dick and Carey (2000: 168), tujuan performansi adalah. 

“A statement of what the learners will be expected to do when they have 

completed a specified course of instruction, state in terms of observable 

performences”. (pernyataan apa yang diharapkan untuk bisa dilakukan  oleh 

peserta didik ketika mereka selesai pembelajaran tertentu, yang dinyatakan 

dalam tindakan yang bisa diamati). 

 

 

Sedangkan menurut Rothwell dan Kazanas (1988: 151) menjelaskan bahwa.  

 

Performance objectives are necessary for one very important reason : they 

guide remaining steps in the instructional design process by describing 

precisely what the targeted learners should know, do, or feel on completion of 

a planned learning experience. They can also communicate the on-the-job 

results sought from the learning experiences. (objektif/tujuan performan 

sangat penting karena satu alasan : menentukan langkah-langkah selanjutnya 

dalam proses desain instruksional dengan menyatakan secara jelas apa yang 

peserta didik harus bisa dilakukan, rasakan, harus tahu setelah selesainya 

pengalaman belajar yang direncanakan. Mereka juga bisa berkomunikasi 

tentang pengalaman mereka yang didapat dari pengalaman belajar).    

 

e) Mengembangkan butir tes/menyusun patokan 

Menurut Dick and Carey (2000: 175) mengembangkan butir test/menyusun tes 

acuan patokan adalah. 

Develop assessment items that are parallel to and measure the learners 

ability to achievewhat you described in the objective”. (mengembangkan 

poin-poin penilaian/tes yang parallel untuk mengukur kemampuan Peserta 

didik mencapai apa yang dijelaskan dalam tujuan). 
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f) Mengembangkan Strategi instruksional 

 Yaitu berkenaan dengan pendekatan pengajaran dalam mengelola kegiatan 

instruksional untuk menyampaikan materi atau isi pelajaran secara sistematis 

sehingga kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik secara 

efektif dan efesien. Didalamnya terkandung empat pengertian yaitu: 

1) Urutan kegiatan istruksional yaitu urutan kegiatan pengajaran dalam 

menyampaikan isi pelajaran kepada peserta didik. 

2) Metode instruksional yaitu cara pendidik mengorganisasikan materi 

pelajaran dan peserta didik agar terjadi proses belajar secara efektif dan 

efesien. 

3) Media instruksional yaitu peralatan dan bahan instruksional yang digunakan 

pendidik dan peserta didik dalam kegiatan instruksional. 

4) Waktu yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik dalam 

menyelesaikan setiap langkah dalam kegiatan instruksional. 

 

g) Mengembangkan dan Memilih Bahan Ajar 

     Pada dasarnya bentuk kegiatan instruksional ada tiga macam yaitu 

(1) Pengajar sebagai fasilitator dan peserta didik belajar mandiri 

(2) Pendidik sebagai sumber tunggal dan peserta didik belajar darinya. 

(3) Pendidik sebagai bahan penyaji yang dipilihnya atau 

dikembangkannya. 

 

 

h)  Mendesain dan Melaksanakan Evaluasi Formatif 

Pengertian evaluasi formatif: Evaluasi formatif dapat didefinisikan sebagai 

proses menyediakan dan menggunakan informasi untuk dijadikan dasar 

pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan kwalitas produk atau 

program instruksional. Tujuan evaluasi formatif adalah untuk menentukan apa 

yang harus ditingkatkan atau direvisi agar produk tersebut lebih efektif dan 

efesien. 
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Empat tahap evaluasi formatif 

(1) Review oleh ahli bidang studi diluar pengembang instruksional, penting 

artinya untuk mempermudah pendapat orang lain. 

a. Masukan yang diharapkan dari ahli lain adalah : 

a)  Kebenaran isi atau materi menurut bidang ilmunya dan 

relevansinya dengan tujuan instruksional. 

b) . Ketepatan perumusan TIU. 

c) Relevansi TIK dengan TIU. 

d)  Ketepatan perumusan TIK. 

e)  Relevansi tes dengan tujuan instruksional. 

f)   Kwalitas teknis penulisan tes. 

g) Relevansi strategi instruksional dengan tujuan 

instruksional. 

h) Relevansi produk atau bahan instruksional dengan tes dan 

tujuan instruksional. 

i)  Kwalitas teknis produk instruksional. 

 

(2) Review oleh ahli lain dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Tim pengembang instruksional mengundang beberapa ahli diluar 

pengembang instruksional yang terdiri dari: 

1. 1-3 orang ahli bidang studi 

2. 1-3 orang pengembang instruksional lain 

3. 1-3 orang ahli produksi media 

b. Tim menjelaskan proses yang telah dilaksanakan dalam 

mengembangkan bahan instruksional tersebut kepada para ahli yang 

diundang. 

c. Meminta komentar tentang kwalitas bahan instruksional tersebut dari 

sudut pandang keahlian masing masing. 

Evaluasi satu satu dilakukan antara pengembang instruksional dengan dua 

atau tiga peserta didik secara individual. Peserta didik yang dipilih adalah 

yang mempunyai seperti populasi sasaran. Ketiga peserta didik tersebut 

berasal dari yang mempunyai kemampuan sedang, diatas sedang dan 

dibawah sedang. 

Langkah langkah yang dilakukan dalam evaluasi satu-satu: 

a.  Pengembang instruksional menjelaskan maksud evaluasi tersebut 

kepada peserta didik, yaitu mendapatkan komentarnya terhadap bahan 

bahan instruksional yang baru saja selesai dikembangkan 

b.  Pengembang instrusional mendorong peserta didik untuk mengikuti 

kegiatan instruksional sebaik baiknya dalam waktu yang telah 

ditentukan. 
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c.     Pada akhir pelajaran peserta didik diberi tes. 

d.  Pengembang instruksional mendorong peserta didik untuk memberikan 

komentar tentang isi pelajaran atau bahan instruksional dan tes. 

 

 

e.  Pengembang instruksional mencatat komentar peserta didik dan 

menyimpulkan implikasinya terhadap perbaikan kegiatan instruksional 

secara keseluruhan termasuk terhadap bahan instruksional. 

 

Setelah direvisi, produk instruksional tersebut dievaluasi lagi dengan 

menggunakan sekelompok kecil peserta didik yang terdiri atas 8-12 orang. 

Kelompok kecil peserta didik ini harus mewakili populasi sasaran yang 

sebenarnya. 

Langkah langkah yang harus ditempuh: 

a.  Mengumpulkan peserta didik yang menjadi sampeldisuatu ruangan dan 

menjelaskan maksud evaluasi ini. 

b.  Menjelaskan kegiatan instruksional yang akan dilakukan dan 

mendorong peserta didik untuk memberi komentar setiap saat. 

c.  Melaksanakan kegiatan instruksional dengan menggunakan bahan 

instruksional dan telah direvisi berdasarkan hasil review dan evaluasi 

satu-satu. 

d.  Mencatat komentar peserta didik terhadap proses dan bahan 

instruksional termasuk komentar terhadap tes yang digunakan. 

e.  Melakukan interviu dan mengajukan kuisioner kepada peserta didik 

untuk mendapatkan informasi lebih jauh tentang: 

1)  Seberapa mudah peserta didik memahami pelajaran yang baru lalu? 

2)  Apakah kegiatan instruksional itu menarik dan sistematis? 

3) .Bagiamana dari pelajaran tersebut yang sulit dipahami dan 

mengapa? 

4)  Butir tes yang mana yang tidak relevan dengan materi yang 

disajikan? 

5)  Menggunakan hasil evaluasi kelompok kecil untuk merevisi produk 

instruksional. 

 

 

 

 

 



66 
 

i)     Uji coba lapangan 

Maksud uji coba lapangan adalah untuk mengidentifikasi kekurangan 

produk instruksional bila digunakan dalam kondisi yang mirip dengan 

kondisi pada saat produk tersebut digunakan dalam dunia sebenarnya. 

Uji coba lapangan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : 

a.  Menentukan sampel yang akan digunakan sebanyak 15-30 orang 

peserta didik. 

b.  Mempersiapkan lingkungan, fasilitas, dan alat alat yang dibutuhkan 

sesuai dengan strategi instruksional dan bentuk kegiatan instruksional 

yang telah ditentukan, yaitu belajar mandiri, pengajaran konvensional 

atau PBS. 

c.  Melaksanakan kegiatan instruksional sesuai dengan bahan 

instruksional dan bentuk kegiatan instruksional 

d.  Mengumpulkan data tentang kwalitas proses instruksional dan bahan 

instruksional termasuk bahan belajar, pedoman peserta didik dan tes. 

e.  Menyelenggarakan tes awal dan tes akhir. 

 

 Komponen yang perlu diperhatikan dalam merencanakan evaluasi formatif 

a) Maksud evaluasi formatif 

b) Siapa yang akan menggunakan hasil evaluasi tersebut 

c) Apa informasi yang akan dikumpulkan 

d) Sumber sumber apa yang diperlukan 

e) Bagaimana, kapan dan dimana data dikumpulkan, siapa yang 

melaksanakan pengumpulan data dari sumber informasi yang telah 

ditentukan 

f) Bagaimana kapan dan siapa yang melaksanakan analisis data 

g) Bagaimana bentuk laporannya perlukah laporan lisan disamping laporan 

tertulis. 

 

Merevisi Bahan Pengajaran: 

Revisi yang dihasilkan dapat dikelompokkan dalam tiga bidang besar, meliputi: 

a. Isi dari produk instruksional, baik yang terdapat dalam bahan instruksional 

maupun yang diuraikan oleh pengajar. 

b. Kegiatan instruksional yang meliputi prosedur penggunaan bahan 

instruksional dan penyajian atau presentasi. 

c. Kualitas fisik bahan instruksional. 
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Bagaimana revisi itu dilakukan pada setiap tahap evaluasi, meliputi: 

a. Hasil reviu ahli bidang studi digunakan lebih awal dari hasil setiap tahap 

evaluasi yang lain, yaitu evaluasi satu-satu, kelompok kecil, atau uji coba 

lapangan. 

b. Hasil evaluasi satu-satu merupakan masukan yang berharga bagi 

pengembang instruksional. 

Pengembang instruksional melakukan perbaikan langsung pada bagian 

yang dianggap sulit dipahami oleh mahasiswa, sulit dibaca atau 

menimbulkan salah pengertian. 

c.  Hasil evaluasi kelompok kecil digunakan untuk: 

(1)  Menganalisis kualitas setiap butir tes yang meliputi: 

a) Analisis alternative jawaban bila digunakan tes pilihan 

berganda 

b) Komentar mahasiswa tentang kejelasan maksud 

pertanyaan dalam butir tes tersebut. 

(2) Menganalisis kenaikan skor mahasiswa untuk butir-butir tes yang 

mengukur setiap perilaku dalam TIK dengan cara membandingkan 

skor tes awal dan skor tes akhir. 

(3) Menganalisis hasil tes akhir dari dua TIK yang mempunyai struktur 

perilaku yang hirarkikal. Seharusnya skor rata-rata peserta didik 

untuk kedua perilaku tsb mempunyai korelasi yang signifikan. Bila 

korelasinya rendah, perlu diteliti hal-hal sbb: 

a) Kualitas butir tes pada setiap perilaku tersebut. 

b) Kualitas bahan instruksional dan strategi instruksional yang 

berhubungan dengan kedua perilaku tsb, terutama komentar 

mahasiswa dan para ahli bidang studi di luar pengembang 

instruksional. 

(4)  Menganalisis hasil tes akhir dari beberapa TIK yang mempunyai 

struktur perilaku procedural terutama kawasan psikomotor. Bila 

skor peserta didik dalam perilaku tsb rendah, yang terutama diteliti 

kembali adalah kemungkinan penambahan jumlah latihan atau 

praktek yang dilakukan peserta didik. Bila jumlah latihan cukup, 

perlu diteliti kualitas alat-alat yang digunakan. 

(5)  Menganalisis komentar peserta didik tentang proses instruksional 

terutama yang menyangkut metode dan media instruksional. 

 

Hasil uji coba lapangan digunakan untuk merevisi produk instruksional 

dengan menggunakan prosedur yang sama dengan penggunaan hasil 

evaluasi kelompok kecil. 

Analisis hasil uji coba lapangan meliputi: Membandingkan hasil tes awal 

dan tes akhir peserta didik untuk seluruh butir tes. 
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(1) Cara ini dimaksudkan untuk melihat efektifitas seluruh produk 

instruksional. 

 

a. Membandingkan hasil tes awal dan tes akhir peserta didik untuk 

kelompok butir tes yang mengacu kepada setiap TIK. Hasil ini 

diperkuat dengan komentar peserta didik dan ahli bidang studi diluar 

pengembang instrusional akan memberikan petunjuk untuk melakukan 

revisi pada bahan dan strategi instruksional yang mengacu kepada TIK 

tersebut. 

b. Menafsirkan komentar peserta didik tentang kejelasan dan kwalitas 

fisik bahan belajar serta tentang sikap mereka terhadap kegiatan 

instruksional yang diikutinya merupakan masukan yang harus 

digunakan untuk memperbaiki produk instruksional. 

c. Menafsirkan komentar peserta didik terhadap proses instruksional 

terutama metode dan media yang digunakan serta hasil observasi 

pengembang instruksional terhadap kegiatan peserta didik dan fasilitas 

yang digunakan selama proses tersebut. 

 

j.  Merancang dan Mengembangkan Evaluasi Sumatif 

Dick dan Carey (2000: 325). Evaluasi sumatif dilakukan dilakukan setelah 

program selesai dievaluasi secara formatif dan  direvisi sesuai dengan standar 

yang digunakan oleh perancang. Evaluasi sumatif tidak melibatkan perancang 

program, tetapi melibatkan penilai independen. Hal ini merupakan satu alasan 

untuk menyatakan bahwa evaluasi  sumatif tidak tergolong ke dalam proses 

desain sistem pembelajaran (Hariyatun, 2012: 15) 

 

Depdiknas (2004: 4) menyatakan bahwa LKPD adalah lembaran-lembaran berisi 

tugas yang harus dikerjakan peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berisi 

petunjuk,  langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Tugas-tugas yang 

tertuang dalam lembar kegiatan harus jelas kompetensi dasar yang akan 

dicapainya. 

 

Berdasarkan pendapat di atas LKPD merupakan lembaran-lembaran materi yang 

diberikan pendidik kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat belajar dan 

dapat mendorong peserta didik untuk aktif dalam belajar dan dapat menyelesaikan 

tugas-tugasnya dalam pembelajaran. 
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Pembelajaran dengan menggunakan LKPD sangat membantu pendidik dalam 

mengoptimalkan proses pembelajaran dan dapat membangkitkan minat belajar 

peserta didik jika disusun secara menarik. Pada kurikulum 2013, peserta didik 

tidak hanya dituntut untuk menguasai dan mengembangkan konsep-konsep 

pengetahuan dan keterampilan saja tetapi juga mengedepankan sikap dari pada 

peserta didik baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Dan untuk menanamkan 

sikap spiritual dan sikap sosial ini dapat dilakukan oleh pendidik melalui proses 

pembelajaran dengan menggunakan media LKPD.  

 

Kajian secara empiris pada penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana 

penggunaan LKPD dalam penanaman nilai-nilai sosial pada mata pelajaran 

geografi khususnya KD menganalisis lingkungan hidup di mana siswa 

dibangkitkan keterampilan atau psikomotornya sehingga memiliki rasa ingin tahu 

yang tinggi, peduli lingkungan dan peduli sosial. LKPD dalam penanamanan 

nilai-nilai sosial belum peneliti temukan pada penelitian lain, namun peneliti 

mengharapkan apa yang ditemukan di lapangan nanti dapat dipakai sebagai kajian 

empiris pada penelitian selanjutnya yang sejenis 

 

 LKPD merupakan salah satu bahan ajar yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai 

sosial dari peserta didik.  Nilai-nilai sosial yang dapat ditanamkan kepada peserta 

didik antara lain religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 

prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 

sosial dan tanggung jawab (Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional 

tahun 2011) 



70 
 

 

Nilai-nilai sikap sosial tersebut dapat diterjemahkan kedalam LKPD. LKPD yang 

memuat nilai-nilai sosial sangat diperlukan oleh oleh peserta didik sehingga peserta didik 

dapat mengaitkan antara ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai sosial yang berlaku 

dimasyarakat.  LKPD yang memuat nilai-nilai sosial peserta didik diharapkan 

dapat mengkonstruksikan pemahaman ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai sosial 

dan dapat dijadikan referensi peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik 

dalam kehidupan bermasyarakat.  

Penelitian pengembangan ini akan dimodifikasi dengan model desain 

pengembangan Dick and Carey. 

 

3  
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Gambar 3.2 Prosedur Pengembangan Dick and Carey diintegrasikan dengan 

Pengembanagan Borg and Gall (1989:25) 
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3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik MAN 1 Lampung Utara 

kelas  XI IPS yang berjumlah 118 orang. Adapun rincian sebaran peserta didiknya 

sebagai berikut: 

Table 3.1. Populasi Penelitian  

Kelas Jumlah 

XI IPS1 30 

XI IPS2 30 

XI IPS3 28 

XI IPS4 30 

Jumlah 118 

Sumber:  Dokumentasi MAN 1 Lampung Utara 2015 

 
3.2.2 Sampel Penelitian 

 

Teknik   penentuan   sampel  yang    digunakan  adalah   Purposive 

Sampling  di mana penelitian ini tidak dilakukan pada  seluruh  populasi,  

tapi  terfokus  pada  target.  Purposive  Sampling artinya  bahwa   

penetuan  sampel mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang  telah 

dibuat terhadap obyek yang sesuai  dengan tujuan penelitian 

Sugiyono (2013:300). Teknik ini melalui tahapan sebagai berikut: 

(1) Mendata himpunan kelas XI IPS yang terdapat di MAN 1 Lampung 

Utara berjumlah 4 kelas. 

(2) Selanjutnya dari beberapa kelas yang ada peneliti secara purposive 

memilih kelas yang memiliki kemampuan relatif sama. 

(3) Menentukan sampel individu, hal tersebut dilakukan untuk reviu 
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kelompok satu satu berjumlah 3 orang, reviu kelompok kecil 

berjumlah 9 orang,  yang diambil dari kelas XI IPS 1. Sampel uji coba 

untuk validitas dan reliabilities pretest orang dan uji coba post test 15 

orang di ambil dari XI IPS 2.  

(4) Uji coba LKPD sampel 58 orang (dua kelas) serta satu orang 

pendidik mata pelajaran geografi kelas XI IPS. 

(5) Jumlah sampel untuk uji coba lapangan untuk melihat efektivitas 

produk LKPD adalah 2 kelas dari 4 kelas yaitu kelas XI IPS 3 

sebagai kelas ekperimen dan XI IPS 4 sebagai kelas kontrol. 

Pertimbangannya adalah bahwa  

a. Kedua kelas memiliki kemampuan akademik yang sama  

b. Kelas XI. IPS 3 dan XI IPS 4 bukan kelas unggulan 

c. Jumlah peserta didik sama  

d. Kemampuan nilai-nilai sosial siswa meliputi nilai rasa ingin 

tahu, peduli lingkungan, dan peduli sosial siswa sama  dengan 

kelas XI IPS lain (hasil pra survey pengamatan nilai karakter 

dan need assemesment). 

 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian pengembangan ini akan dilaksanakan di MA|N 1` Lampung Utara. 

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada semester genap tahun 

pelajaran 2014/2015.  
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3.4 Variabel Penelitian dan Definisi OperasionalVariabel 

Variabel  penelitian dalam penelitian meliputi hasil belajar dan nilai-nilai sosial. 

3.4.1 Hasil belajar Siswa 

Adalah  kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima 

pengalaman belajar berupa tesformatif. Hasil belajar siswa dalam 

penelitian ini diukur berdasarkan tes pilihan ganda pretest dan posttest 

masing-masing terdiri dari 20 soal. Option terdiri dari 5 pilihan jawaban  

A, B, C, D, dan E. Skor maksimal 100 dan minimal 0.  Selanjutnya 

dihitung selisih atau Gain masing-masing siswa. Kisi-kisi pretest dan 

posttest terlampir. 

 

3.4.2 Nilai-Nilai Sosial 

Penanaman merupakan bentuk menumbuhkembangkan  nilai-nilai sosial 

yaitu kesepakatan atau aturan-aturan berupa baik dan benar yang mengatur 

tata pergaulan dan perilaku siswa dalam beriteraksi dengan anggota 

sesama dan bermasyarakat. Penanaman nilai-nilai sosial diambil 

berdasarkan pendidikan karakter terdiri dari 18 karakter, namun karakter 

yang diambil dibatasi pada nilai-nilai sosial pada rasa ingin tahu, peduli 

lingkungan, dan peduli sosial. 

3.4.2.1 Rasa ingin tahu 

Adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan 

didengarkan. 
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Rasa ingin tahu yang diperoleh dengan indikator:  Bertanya, adapun sub 

indkator bertanya terdiri dari 4 pernyataan dengan skor perolehan untuk 

1pernyataan maksinal 4 dan skor minimal 1.  

(1) Menanyakan hal-hal seputar materi yang sedang disampaikan. 

Setiap pernyataan memiliki 4 (empat) alternatif jawaban yaitu apabila 

selalu bertanya sesuai materi skor 4, sering, apabila sering melakukan 

sesuai pernyataan dan kadang kadang tidak skor 3, apabila kadang-kadang 

melakukan dan sering tidak skor 2, dan apabila tidak pernah, apabila tidak 

pernah melakukan skor 1. 

(2) Bertanya tentang sesuatu yang terkait dengan materi pelajaran tetapi di 

luar yang dibahas di kelas 

Setiap pernyataan memiliki 4 (empat) alternatif jawaban yaitu apabila 

selalu bertanya sesuatu yang terkait dengan materi pelajaran tetapi di luar 

yang dibahas di kelas skor 4, sering, apabila sering melakukan sesuai 

sesuatu yang terkait dengan materi pelajaran tetapi di luar yang dibahas di 

kelas dan kadang kadang tidak skor 3, apabila kadang-kadang melakukan 

dan sering tidak skor 2, dan apabila tidak pernah, apabila tidak pernah 

melakukan skor 1. 

(3) Siswa bertanya mengenai materi dari sumber lain 

Setiap pernyataan memiliki 4 (empat) alternatif jawaban yaitu apabila 

selalu bertanya mengenai materi dari sumber lain skor 4, sering, apabila 

sering bertanya mengenai materi dari sumber lain sesuai pernyataan dan 

kadang kadang tidak skor 3, apabila kadang-kadang bertanya mengenai 
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materi dari sumber lain dan sering tidak skor 2, dan apabila tidak pernah, 

apabila tidak pernah melakukan skor 1.  

(4) Siswa bertanya pada saat diskusi di kelas 

Setiap pernyataan memiliki 4 (empat) alternatif jawaban yaitu apabila 

selalu bertanya pada saat diskusi di kelas skor 4, sering, apabila sering 

bertanya pada saat diskusi di kelas sesuai pernyataan dan kadang kadang 

tidak skor 3, apabila kadang-kadang bertanya pada saat diskusi pada saat 

diskusi di kelas dan sering tidak skor 2, dan apabila tidak pernah, apabila 

tidak pernah melakukan bertanya pada saat diskusi di kelas skor 1.  

 

Penilaian akhir menggunakan skala 1 sampai 4. Skor akhir = Skor 

diperoleh : skor maksimal   x  4. Sesuai Permendikbud Nomor 66 tahun 

2013, ketentuan penilaian peserta didik dapat digunakan kriteria  sebagai 

berikut: Sangat baik (SB) : apabila memperoleh nilai  : 3,33 < nilai ≤ 

4.00;  Baik (B) : apabila memperoleh nilai  : 2,33 < nilai ≤ 3,33, Cukup 

(C)  : apabila memperoleh nilai  : 1,33 < nilai ≤ 2,33, dan Kurang  (K) : 

Apabila memperoleh nilai  : nilai ≤ 1,33. 

 

 

3.4.2.2 Peduli Lingkungan 

Adalah  rasa peduli dalam bentuk tindakan yang selalu berupaya menjaga dan 

melestarikan lingkungan sekitar. Rasa peduli berupa tindakan yang selalu 

berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang 

sudah terjadi dari indikator peduli lingkungan antara lain: pembiasaan 

memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah dan 
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melaksanakan kegitan memelihara lingkungan di luar sekolah. Peduli 

lingkungan terdiri dari 2 pernyataan dengan masing-masing pernyataan a 

terdiri dari 3 sub pernyataan dan pernyataan b. Adapun skor perolehan untuk 

1 pernyataan maksinal 4 dan skor minimal 1.  

a. Pembiasaan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah 

Adapun sub indikator Pembiasaan memelihara kebersihan dan kelestarian 

lingkungan sekolah meliputi: (1) Terlibat dalam kegiatan gotong royong 

membersihkan sekolah dan lingkungan sekitar, (2) Membuang sampah 

pada tempatnya, (3) Memelihara lingkungan kelas. 

b. Melaksanakan kegitan memelihara lingkungan di luar sekolah meliputi: 

Terlibat gotong royong dengan warga membersihkan lingkungan.  

 

Peduli lingkungan diukur menggunakan lembar observasi yang diisi setelah 

diadakan kegiatan pembelajaran.  Berikut kisi-kisi lembar observasi beserta 

penskorannya. 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Lembar Observasi Peduli Lingkungan 
No Indikator Sub indicator Pernyataan  Ket Kode 

1 
 

Pembiasaan 
memelihara 

kebersihan 

dan 
kelestarian 

lingkungan 

sekolah 

a. Terlibat dalam 
kegiatan 

gotong royong 

membersihkan 
sekolah dan 

lingkungan 

sekitar 

1. Ikut bersama-sama 
membersih kan 

halaman sekolah 

2. Ikut kerja bakti 
pada hari Jum’at 

3. Membantu petugas 

kebersihan sekolah 

Skor 4:  apabila  Siswa terlihat dan terlibat 
pada 3 pernyataan (Ikut bersama-

sama membersih kan halaman 

sekolah,  Ikut kerja bakti pada hari 
Jum’at, dan  Membantu petugas 

kebersihan sekolah) 

Skor 3: apabila siswa terlibat dalam 2 
pernyataan dari 3 pernyataan   

Skor 2: apabila siswa terlihat dan terlibat 

dalam salah satu pernyataan pada 
3 pernyataan 

Skor 1: apabila siswa sama sekali tidak 

terlihat dan terlibat pada 3 
pernyatan 

A 

b. Membuang 

sampah pada 

tempatnya 

1. Membuang sampah 

ke tempat yang 

telah disediakan 
2. Memisahkan 

sampah organik 

dan anorganik 

 3. Membersihkan 

kelas dan kotoran 
sampah  

Skor 4:  apabila Siswa terlihat dan terlibat 

pada 3 pernyataan (. Membuang 

sampah ke tempat yang telah 
disediakan, Memisahkan sampah 

organik dan anorganik, dan  

Membersihkan kelas dan kotoran 

sampah) 

Skor 3: apabila siswa terlibat dalam 2 
pernyataan dari 3 pernyataan   

Skor 2: apabila siswa terlihat dan terlibat 

dalam salah satu pernyataan pada 
3 pernyataan 

B 
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Skor 1: apabila siswa sama sekali tidak 

terlihat dan terlibat pada 3 
pernyatan 

c. Memelihara 

lingkungan 
kelas 

 

 

1. Membersihkan 

kelas saat jadwal 
piket 

2.Membersihkan 

rumput,  
3. Membersihkan 

taman kelas  

Skor 4:  apabila Siswa terlihat dan terlibat 

pada 3 pernyataan (membersihkan 
kelas saat jadwal piket dan 

membersihkan rumput, dan 

membersihkan taman kelas ) 
Skor 3: apabila siswa terlibat dalam 2 

pernyataan dari 3 pernyataan   

Skor 2: apabila siswa terlihat dan terlibat 
dalam salah satu pernyataan pada 

3 pernyataan 

Skor 1: apabila siswa sama sekali tidak 
terlihat dan terlibat pada 3 

pernyatan 

C 

2 Melaksanakan 
kegitan 

memelihara 

lingkungan di 
luar sekolah 

a.Terlibat gotong 
royong dengan 

warga 

membersihkan 
lingkungan  

 

1. Membersihkan 
lingkungan seperti 

lapangan dan 

sarana umum 
bersama warga 

pada hari minggu  

2. Membersihkan 
parit atau selokan 

saluran 

pembuangan air 
3. Bergotong royong 

pada kegiatan 

warga untuk 

membuat saluran 

air atau kegiatan 

lainnya 

Skor 4:  apabila Siswa terlihat dan terlibat 
pada 3 pernyataan (Membersihkan 

lingkungan seperti lapangan dan 

sarana umum bersama warga pada 
hari minggu,  membersihkan parit 

atau selokan saluran pembuangan 

air, dan bergotong royong pada 
kegiatan warga untuk membuat 

saluran air atau kegiatan lainnya) 

Skor 3: apabila siswa terlibat dalam 2 
pernyataan dari 3 pernyataan   

Skor 2: apabila siswa terlihat dan terlibat 

dalam salah satu pernyataan pada 

3 pernyataan 

Skor 1: apabila siswa sama sekali tidak 

terlihat dan terlibat pada 3 
pernyatan 

D 

 

 

Kriteria Pensekoran: 

 

1) Indikator Pembiasaan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan 

sekolah: 

a.  Sub indikator:  Terlibat dalam kegiatan gotong royong membersihkan 

sekolah dan lingkungan sekitar kriteria terdapat 3 (tiga) pernyataan untuk 

mengukur terlibat dalam kegiatan gotong royong membersihkan sekolah 

dan lingkungan. Meliputi Setiap pernyataan memiliki 4 (empat) alternatif 

jawaban yaitu apabila siswa ikut bersama-sama membersihkan halaman 

sekolah, ikut kerja bakti pada hari jum’at, dan membantu petugas 

kebersihan sekolah diskor 4, apabila siswa melakukan 2 dari pernyataan 

pada indikator  diskor 3, melakukan 1 dari pernyataan pada indikator  
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diskor 2, dan tidak sama sekali melakukan pernyataan pada indikator  

diskor 1. Skor terendah 1 dan   skor tertinggi 4.  

b. Sub indikator:  Membuang sampah pada tempatnya terdapat 3 (tiga) 

pernyataan meliputi membuang sampah ke tempat yang telah disediakan, 

memisahkan sampah organik dan anorganik, dan  membersihkan kelas dan 

kotoran sampah.  Setiap pernyataan memiliki 4 (empat) alternatif jawaban 

yaitu apabila Membuang sampah ke tempat yang telah disediakan,  

Memisahkan sampah organik dan anorganik, serta  Membersihkan kelas 

dan kotoran sampah diskor 4, apabila siswa melakukan 2 dari pernyataan 

pada indikator  diskor 3, melakukan 1 dari pernyataan pada indikator  

diskor 2, dan tidak sama sekali melakukan pernyataan pada indikator  

diskor 1. Skor terendah 1 dan   skor tertinggi 4.  

c. Sub indikator:  Memelihara lingkungan kelas terdapat 2 (dua) 

pernyataan meliputi Membersihkan kelas saat jadwal piket dan 

Membersihkan rumput, membersihkan taman kelas setiap hari.  Setiap 

pernyataan memiliki 4 (empat) alternatif jawaban yaitu apabila melakukan 

semua indikator diskor 4, apabila siswa sering membersihkan kelas dan 

membersihkan taman kelas setiap hari  diskor 3, apabila siswa tidak 

membersihkan kelas dan terlihat sesekali membersihkan taman kelas 

diskor 2, apabila siswa tidak sama sekali melakukan pernyataan pada 

indikator  diskor 1. Skor terendah 1 dan   skor tertinggi 4. 

2) Indikator melaksanakan kegitan memelihara lingkungan di luar sekolah 

a. Terlibat gotong royong dengan warga membersihkan lingkungan 

tempatnya terdapat 3 (tiga) pernyataan untuk meliputi (1) Membersihkan 
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lingkungan seperti lapangan dan sarana umum bersama warga pada hari 

minggu, (2)  Membersihkan parit atau selokan saluran pembuangan air. (3) 

Bergotong royong pada kegiatan warga untuk membuat saluran air atau 

kegiatan lainnya.  Setiap pernyataan memiliki 4 (empat) alternatif jawaban 

yaitu apabila melakukan semua indikator diskor 4, apabila siswa 

melakukan 2 dari pernyataan pada indikator  diskor 3, melakukan 1 dari 

pernyataan pada indikator  diskor 2, dan tidak sama sekali melakukan 

pernyataan pada indikator  diskor 1. Skor terendah 1 dan   skor tertinggi 4. 

 

Perhitungan nilai akhir menggunakan rumus: 

Skor akhir = Skor diperoleh  x  4 

                     Skor maksimal  

 

Sesuai Permendikbud  No. 66 tahun 2013,  ketentuan penilaian peserta didik dapat 

digunakan kriteria  sebagai berikut: 

Sangat baik  : apabila memperoleh nilai  : 3,33 < nilai ≤ 4.00 

Baik   : apabila memperoleh nilai  : 2,33 < nilai ≤ 3,33 

Cukup   : apabila memperoleh nilai  : 1,33 < nilai ≤ 2,33 

Kurang  : apabila memperoleh nilai  : nilai ≤ 1,33 

 

 

3.4.2.3 Peduli Sosial 

a) Definisi Konseptual 

Peduli sosial adalah rasa peduli yang muncul dari dalam diri kita kepada apapun 

yang ada lingkungan sekitar kita. Kepedulian sosial adalah suatu nilai penting 
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yang harus dimiliki seseorang karena terkait dengan nilai kejujuran, kasih sayang, 

kerendahan hati, keramahan, dan lain-lain. 

 

b) Definisi Operasional Variabel 

Peduli sosial siswa berupa rasa perduli dari dalam dirinya untuk memperhatikan 

lingkungannya,  Indikator peduli sosial meliputi: (1) Menanamkan sifat saling  

menyayangi terhadap sesama dan lingkungan, (2) Melibatkan anak dalam 

kegiatan sosial. Peduli Sosial diukur menggunakan angket yang diisi setelah 

diadakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnnya masing-masing indikator dipecah 

menjadi beberapa sub indikator. Berikut penjabaran indikator sikap sosial pada 

tabel kisi-kisi di bawah ini. 

Tabel 3. Kisi-Kisi Lembar Observasi Peduli Sosial 

 
No Indikator Sub indikator Pernyataan  Ket Kode  

    

1 Menanam kan 

sifat saling  

menyayangi 

terhadap sesama 

dan lingkungan 

a. M

e

m

e

l

i

h

a

r

a

 

l

i

n 

1. Menjaga lingkungan 

2. Merawat lingkungan 

3. Membereskan tanaman 

yang tumbang agar tidak 

menganggu  

Skor 4:  apabila Siswa terlihat dan 

terlibat pada 3 pernyataan 

(menjaga lingkungan, 

merawat 

lingkungan,,membereskan 

tanaman yang tumbang agar 

tidak terganggu) 

Skor 3: apabila siswa terlihat dan terlibat 

dalam 2 pernyataan dari 3 

pernyataan   

Skor 2: apabila siswa terlihat dan terlibat 

dalam salah satu pernyataan 

pada 3 pernyataan 

Skor 1: apabila siswa sama sekali tidak 

terlihat dan terlibat pada 3 

pernyatan 

A 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. M

e

n

o

l

o

n

g

 

o

r

a

n

g

 

l

a

i

n

 

y

1.  Menolong teman yang 

terkena musibah 

bencana alam 

2.  Mengajak teman lain 

untuk membantu 

korban bencana alam 

3.  Memberikan dukungan 

moril dan tenaga untuk 

mereka yang 

mengalami musibah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor 4:  apabila Siswa terlihat dan 

terlibat pada 3 pernyataan 

(menolong teman yang 

terkena musibah bencana 

alam, mengajak teman lain 

untuk membantu korban 

bencana alam, dan 

memberikan dukungan moril 

dan tenaga untuk mereka 

yang mengalami musibah) 

Skor 3: apabila siswa terlihat dan terlibat 

dalam 2 pernyataan dari 3 

pernyataan   

Skor 2: apabila siswa terlihat dan terlibat 

dalam salah satu pernyataan 

pada 3 pernyataan 

Skor 1: apabila siswa sama sekali tidak 

terlihat dan terlibat pada 3 

pernyatan 

 

 

 

 

 

B 
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No. Indicator  a

s 

Pernyataan Keterangan 

 

Kode  

2 Melibatkan anak 

dalam kegiatan 

sosial 

a. Ikut  dalam 

kegiatan sosial  

1. Mengikuti kegiatan sosial 

di tempat  tinggal 

2. Membantu 

membersihkan paret atau 

sungai atau lingkungan 

dekat tempat tinggal 

bersama-sama dengan 

warga 

3. Membantu musibah 

bencana yang menimpa 

saudara-saudara di 

tempat lain 

Skor 4:  apabila Siswa terlihat dan 

terlibat pada 3 pernyataan 

(Mengikuti kegiatan sosial di 

tempat  tinggal, Membantu 

membersihkan paret atau 

sungai atau lingkungan dekat 

tempat tinggal bersama-sama 

dengan warga, dan 

Membantu musibah bencana 

yang menimpa saudara-

saudara di tempat lain) 

Skor 3: apabila siswa terlibat dalam 2 

pernyataan dari 3 pernyataan   

Skor 2: apabila siswa terlihat dan terlibat 

dalam salah satu pernyataan 

pada 3 pernyataan 

Skor 1: apabila siswa sama sekali tidak 

terlihat dan terlibat pada 3 

pernyatan 

C 

b. Terlibat dalam 

organisasi sosial 

1.  Aktif mengikuti 

organisasi sosial agar 

memperoleh banyak 

informasi tentnag 

tempat-tempat atau 

kejadian yang 

membutuhkan bantuan 

sosial 

2. Aktif  mengikuti 

organisasi sosial 

3. Aktif dalam kegiatan 

yang dilakukan dalam 

organisasi 

Skor 4:  apabila Siswa terlihat dan 

terlibat pada 3 pernyataan 

(Aktif mengikuti organisasi 

sosial agar memperoleh 

banyak informasi tentnag 

tempat-tempat atau kejadian 

yang membutuhkan bantuan 

sosial  Aktif  mengikuti 

organisasi sosial, dan  Aktif 

dalam kegiatan yang 

dilakukan dalam organisasi) 

Skor 3: apabila siswa terlibat dalam 2 

pernyataan dari 3 pernyataan   

Skor 2: apabila siswa terlihat dan terlibat 

dalam salah satu pernyataan 

pada 3 pernyataan 

Skor 1: apabila siswa sama sekali tidak 

terlihat dan terlibat pada 3 

pernyatan 

D 

 

Kriteria Penskoran: 

 

1) Menanamkan sifat saling  menyayangi terhadap sesama dan lingkungan: 

a.  Sub indikator:  Memelihara lingkungan sekolah dan sekitar kriteria terdapat 

3 (tiga) pernyataan untuk mengukur penanaman sifat saling menyayangi 

terhadap sesama dan lingkungan. Meliputi Setiap pernyataan memiliki 4 

(empat) alternatif jawaban yaitu apabila siswa menjaga lingkungan, 

Merawat lingkungan dan Membereskan tanaman yang tumbang agar tidak 

menganggu diskor 4, apabila siswa melakukan 2 dari pernyataan pada 

indikator  diskor 3, melakukan 1 dari pernyataan pada indikator  diskor 2, 

dan tidak sama sekali melakukan pernyataan pada indikator  diskor 1. Skor 

terendah 1 dan   skor tertinggi 4.  
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b. Sub indikator:  Menolong orang lain yang menglami musibah terdapat 3 

(tiga) pernyataan  meliputi menolong teman yang terkena musibah bencana 

alam, mengajak teman lain untuk membantu korban bencana alam dan 

menolong teman yang terkena musibah bencana alam.  Setiap pernyataan 

memiliki 4 (empat) alternatif jawaban yaitu apabila siswa menolong teman 

yang terkena musibah bencana alam, mengajak teman lain untuk membantu 

korban bencana alam dan menolong teman yang terkena musibah bencana 

alam diskor 4, apabila siswa melakukan 2 dari pernyataan pada indikator  

diskor 3, melakukan 1 dari pernyataan pada indikator  diskor 2, dan tidak 

sama sekali melakukan pernyataan pada indikator  diskor 1. Skor terendah 1 

dan   skor tertinggi 4. 

2) Melibatkan anak dalam kegiatan sosial: 

a. Sub indikator:  Ikut  dalam kegiatan sosial kriteria terdapat 3 (tiga) 

pernyataan untuk mengukur keterlibatan anak dalam kegiatan sosial. 

Meliputi Setiap pernyataan memiliki 4 (empat) alternatif jawaban yaitu 

apabila siswa mengikuti kegiatan sosial di tempat  tinggal, membantu 

membersihkan paret atau sungai atau lingkungan dekat tempat tinggal 

bersama-sama dengan warga, dan membantu musibah bencana yang 

menimpa saudara-saudara di tempat lain diskor 4, apabila siswa melakukan 

2 dari pernyataan pada indikator  diskor 3, melakukan 1 dari pernyataan 

pada indikator  diskor 2, dan tidak sama sekali melakukan pernyataan pada 

indikator  diskor 1. Skor terendah 1 dan   skor tertinggi 4.  

b.   Sub indikator:  Terlibat dalam organisasi sosial terdapat 3 (tiga) pernyataan  

meliputi aktif mengikuti organisasi sosial agar memperoleh banyak 
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informasi tentnag tempat-tempat atau kejadian yang membutuhkan 

bantuan sosial, aktif  mengikuti organisasi sosial, dan aktif dalam kegiatan 

yang dilakukan dalam organisasi.  Setiap pernyataan memiliki 4 (empat) 

alternatif jawaban yaitu aktif mengikuti organisasi sosial agar memperoleh 

banyak informasi tentnag tempat-tempat atau kejadian yang membutuhkan 

bantuan sosial, aktif  mengikuti organisasi sosial, dan aktif dalam kegiatan 

yang dilakukan dalam organisasi diskor 4, apabila siswa melakukan 2 dari 

pernyataan pada indikator  diskor 3, melakukan 1 dari pernyataan pada 

indikator  diskor 2, dan tidak sama sekali melakukan pernyataan pada 

indikator  diskor 1. Skor terendah 1 dan   skor tertinggi 4. 

 

Kriteria Penskoran: 

 

Perhitungan nilai akhir menggunakan rumus: 

Skor akhir = Skor diperoleh  x  4 

                     Skor maksimal  

 

Sesuai Permendikbud Nomor 66 tahun 2013, ketentuan penilaian peserta didik 

dapat digunakan kriteria  sebagai berikut: 

Sangat baik  : apabila memperoleh nilai  : 3,33 < nilai ≤ 4.00 

Baik   : apabila memperoleh nilai  : 2,33 < nilai ≤ 3,33 

Cukup   : apabila memperoleh nilai  : 1,33 < nilai ≤ 2,33 

Kurang  : apabila memperoleh nilai  : nilai ≤ 1,33 

 

 

 

3.5 Langkah-Langkah Pengembangan  

Borg and Gall menyatakan prosedur penelitian dan pengembangan pada dasaranya 

terdiri dari tujuan utama yaitu: (1) mengembangkan produk, dan (2) menguji 

keefektifan produk pada uji lapangan. Tujuan pertama mengarah pada 
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pengembangan LKPD dalam penanaman nilai-nilai sosial, dan tujuan kedua 

sebagai validasi LKPD pada ujian lapangan.  

 

Dari sepuluh langkah yang dikembangkan oleh Borg and Gall, pada penelitian ini 

implementasinya hanya sampai pada langkah ke tujuh (7). Hal ini dilakukan 

karena keterbatasan, baik dari segi waktu maupu biaya pada penelitian ini. 

Sukmadinata dalam Abdurahim (2011) menyatakan bahwa dalam penelitian dan 

pengembangan dapat dihentikan sampai dihasilkan draft, tanpa pengujian hasil. 

Hasil atau dampak dari penerapan model sudah ada, baik pada uji terbatas maupun 

uji coba lebih luas karena selama pelaksanaan pembelajaran ada tugas-tugas yang 

dilakukan siswa juga dilaksanakan test akhir setiap pokok bahasan. Hasil 

penilaian test akhir tiap pokok bahasan digunakan sebagai hasil atau dampak dari 

penerapan model. Berikut langkah-langkah pengembangan dalam penelitian ini: 

 

3.5.1 Penelitian dan pengumpulan informasi (Research and Information  

       collecting) 

 

Penelitian dan pengumpulan informasi ini merupakan tahapan penelitian 

pendahuluan yang dilakukan dengan need assessment. Suatu penelitian 

pengembangan berawal dari adanya potensi dan masalah, untuk mengetahui 

bahwa produk hasil penelitian pengembangan itu benar-benar dibutuhkan guna 

mengatasi masalah langkah awal adalah melakukan analisis kebutuhan pada 

sumber dayanya. Lehsi menyatakan bahwa cara untuk mendapatkan data  need 

assessment dapat dilakukan dengan wawancara baik face to face maupun via 

phone dan written survey yang salah satunya adalah angket. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan instrumen wawancara untuk mendapatkan informasi dari peserta 



85 
 

didik dan pendidik tentang pembelajaran geografi dan bahan ajar yang digunakan 

dalam proses interaksi pembelajaran geografi. 

 

Dari hasil need assesment yang dilakukan melalui wawancara dengan 1 tenaga 

pendidik dan 2 peserta didik di MAN 1 Kotabumi pada tanggal 19 Mei 2014, 

dapat diketahui bahwa kegiatan pembelajaran geografi menggunakan produk 

bahan ajar LKPD dari penerbit Jakarta, aktivitas belajar geografi peserta didik 

rendah, pelajaran geografi kurang menarik dan membosankan, media 

pembelajaran tidak menarik sedangkan dari hasil wawancara dengan pendidik 

bidang studi geografi dapat diketahui bahwa hasil belajar peserta didik rendah, 

motivasi belajar peserta didik rendah, sebagian besar peserta didik belum mampu 

mengaitkan ilmu geografi dengan kehidupan sehari-hari dan keterbatasan 

pengetahuan serta keterampilan pendidik dalam pengembangan bahan ajar. 

 

Hasil studi pendahuluan dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan pembelajaran Geografi dengan LKPD berbasis penanaman nilai-

nilai sosial kelas XI (sebelas) IPS di MAN 1 Lampung Utara. Selain itu, untuk 

mengetahui data-data subyek penelitian yang akan dilibatkan dalam penelitian 

pengembangan ini. Subyek penelitian yaitu siswa kelas XI (sebelas) dan guru 

Geografi  yang terdiri ata dua, termasuk peneliti salah satunya. Berikut data siswa 

kelas XI (sebelas) MAN 1 Lampung Utara Tahun Pelajaran 2014/2015 yang akan 

dilibatkan sebagai subyek penelitian.  

 

Kelas XI (sebelas) IPS terdiri 4 kelas IPS dan  tahun pelajaran 2014/2015 sudah 

menerapkan kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran di sekolah. Hasil 

observasi dan wawancara dengan responden diketahui bahwa proses pembelajaran 
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di sekolah saat ini banyak pendidik yang belum memberikan pemahaman kepada 

peserta didik akan pentingnya nilai-nilai kerja sama, bergotong royong, menolong 

orang lain yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga 

terkadang banyak peserta didik terlihat enggan untuk membudayakan nilai-nilai 

tersebut. Dari kondisi seperti inilah yang menyebabkan mulai menghilangnya 

budaya gotong royong, kerja sama ataupun menolong orang lain didalam 

lingkungan masyarakat kita. Supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi 

keterampilan intelektual dan keterampilan sosial, pendidik IPS harus memilki 

konsep yang jelas dalam pembelajaran. Pendidik harus mampu dan dapat 

mengembangkan bahan ajar pembelajaran untuk diaplikasikan dalam proses 

pembelajaran. Salah satu bahan ajar pembelajaran yang diperlukan adalah  LKPD.  

 

Terdapat berbagai LKPD yang beredar luas dari berbagai penerbit buku yang 

dipakai pendidik dalam proses pembelajaran. Yang menjadi kendala adalah  

LKPD tersebut terkadang tidak memenuhi syarat akan kebutuhan dan gaya belajar 

peserta didik.  yang ada di sekolah banyak yang diadopsi atau dibeli dari Pulau 

Jawa, yang belum tentu dirasakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

Demikian halnya dengan pendidik Madrasah Aliyah Negeri Kotabumi banyak 

yang mengadopsi  LKPD yang berasal dari Pulau Jawa.  LKPD dibeli dari salah 

satu pendidik yang mengkoordinir pembelian  LKPD dari pulau jawa. Dari segi 

isi, LKPD tersebut masih menonjolkan kemampuan intelektual (kognitif).  

Hampir seluruh pendidik mata pelajaran membeli  tersebut termasuk mata 

pelajaran Geografi.  Selain itu, ada juga pendidik yang membeli  dari penerbit lain 

seperti Intan Pariwara dan Erlangga. Akibatnya peserta didik menjadi malas, 

jenuh, dan tidak termotivasi untuk membaca dan memahami  LKPD tersebut yang 
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relatif seragam bentuk dan isinya dari semua mata pelajaran. Tentunya ini akan 

membawa dampak terhadap hasil belajar peserta didik.  

 

Berdasarkan dari hasil pengamatan tersebut, yang akan peneliti lakukan adalah 

memperbaiki LKPD yang ada dengan menciptakan  LKPD yang dapat menarik 

minat dan semangat peserta didik dalam belajar. Pendidik harus mencoba dan 

menjadi kreatif untuk dapat menciptakan  LKPD yang menarik yang dapat 

meningkatkan gairah dan keinginan peserta didik untuk belajar, terdapat pesan-

pesan moral dan dapat menanamkan nilai-nilai sosial sehingga hasil belajarnya 

pun menjadi lebih baik.  

 

Penelitian dilakukan pada kelas XI  yang diambil berdasarkan hasil belajar dan 

pemahaman mengenai nilai-nilai sosial, yaitu XI IPS 4 sebagai kelas kontrol dan 

kelas XI IPS 3 sebagai kelas eksperimen. 

 

3.5.2 Perencanaan (Planning) 

Pada tahap ini menyusun rencana penelitian, meliputi kemampuan-kemampuan 

yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan yang hendak 

dicapai dengan penelitian tersebut, desain atau langkah-langkah penelitian, 

kemungkinan pengujian dalam lingkup terbatas. Desain atau rancangan yang 

digunakan adalah rancangan model Dick and Carey dalam Pargito (2009: 59). 

Alasan penggunaan model Dick and Carey dalam Pargito (2009: 60) ini 

didasarkan pada beberapa pertimbangan, seperti Reigeluth dalam Pargito (2009: 

60) merekomendasikan yaitu (1) dapat digunakan untuk merancang bahan 

pembelajaran baik untuk keperluan belajar klasikal maupun secara individual              

(2) bersifat preskriptif yang berorientasi pada tujuan, variabel kondisi dan hasil 
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digunakan untuk menetapkan metode pembelajaran yang optimal (3) dapat 

digunakan untuk mengembangkan paket pembelajaran dalam  ranah keterampilan 

intelektual, sikap, ketrampilan psikomotor dan informasi verbal (4) dapat 

memecahkan masalah pembelajaran karena model Dick and Carey telah 

direkomendasikan agar perancang (pendidik) dapat melaksanakan tugasnya 

sebagai perancang, pelaksana, dan penilaian kegiatan pembelajaran.  

 

Tabel 3.4  Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Materi Pelajaran sesuai 

                 dengan LKPD yang Dikembangkan 

 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Materi Pelajaran 

1. Menghayati dan 

mengamalkan  ajaran agama 

yang dianutnya. 

2. Mengembangkan perilaku 

(jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli, 

santun, ramah lingkungan,  

gotong royong, kerjasama, 

cinta damai, responsif dan 

pro-aktif) dan menunjukan 

sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai 

permasalahan bangsa dalam 

berinteraksi secara efektif  

1.2 Mensyukuri keragaman dan 

kelimpahan sumber daya alam 

Indonesia sebagai karunia 

Tuhan Yang Maha Pengasih. 

2.2 Menunjukkan sikap tanggung 

jawab sebagai bagian dari 

warga negara  Indonesia 

dengan berusaha 

meningkatkan kualitas diri 

sendiri. 

 

Pelestarian Lingkungan 

Hidup 

a. Lingkungan Hidup 

b. Kualitas dan Baku 

Mutu Lingkungan 

c. Pencemaran, 

Perusakan dan 

Resiko Lingkungan 

Hidup 

d. Usaha Pelstarian 

Lingkungan Hidup 

 

3. Dengan lingkungan sosial dan 

alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

4. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural dalam 

ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora  

 

5. dengan wawasan 

kemanusiaan,  kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban 

terkait fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada 

 

3.1 Mengevaluasi tindakan yang 

tepat dalam pelestarian 

lingkungan hidup kaitannya 

dengan pembangunan yang 

berkelanjutan. 

4.1 Mengomunikasikan  contoh 

tindakan yang tepat dalam 

pelestarian lingkungan hidup 

kaitannya dengan 

pembangunan berkelanjutan 

dalam bentuk makalah atau 

bentuk publikasi lainnya 
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kompetensi Inti 

 

6.  bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

7. Mengolah,  menalar, dan 

menyaji dalam ranah konkret 

dan ranah abstrak  terkait 

ngan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan 

Kompetensi Dasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi Pelajaran 

 

Sumber : Silabus Mata Pelajaran Geografi,  Semester 2 Kelas XI, Kurikulum 2013 

 

 

Pada tahap perencanaan, peneliti akan menyusun silabus, indikator, rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan 4 materi yang meliputi Lingkungan 

Hidup, Kualitas dan Baku Mutu Lingkungan, Pencemaran, Perusakan Dan Resiko 

Lingkungan Hidup, Usaha Pelestarian Lingkungan Hidup, membuat 1 LKPD 

yang akan dikembangkan, menentukan kelas eksperimen, menentukan ahli 

(materi, bahasa dan media), menentukan siswa untuk uji perseorangan dan 

kelompok kecil. Pengembangan  LKPD ini akan memusatkan pengembangan nilai 

sosial pada materi memahami Lingkungan Hidup, Kualitas dan Baku Mutu 

Lingkungan, Pencemaran, Perusakan dan Resiko Lingkungan Hidup, Usaha 

Pelestarian Lingkungan Hidup kelas XI pada semester genapl pada mata pelajaran 

Geografi. 

 

3.5.3 Pengembangan produk awal (Develop preliminary form of product) 

 

Pengembangan bahan pembelajaran, proses pembelajaran dan instrumen evaluasi. 

Pengembangan produk awal bertujuan menghasilkan prototipe sumber belajar dan 

media pembelajaran LKPD geografi dalam penanaman nilai-nilai sosial. Produk 
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LKPD  yang dihasilkan dalam penanaman nilai-nilai sosial terdiri atas peta 

konsep, materi, tugas individu dengan melakukan pengamatan terhadap gambar-

gambar atau peristiwa yang terjadi. Model pengembangan sumber belajar dan 

media pembelajaran LKPD geografi dalam penanaman nilai-nilai sosial yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan model pengembangan dari Dick and 

Carey dalam Pargito (2009: 61). 

 

3.5.3.1 Mengidentifikasi Tujuan Pembelajaran  

Menurut Dick dan Carey (2000: 151) langkah pertama ini adalah to determine 

what it is that you want learners to be able to do when they have completed your 

instruction (untuk menentukan apa yang anda ingin peserta didik dapat lakukan 

setelah selesai pembelajaran). Dengan demikian, langkah ini merupakan kegiatan 

yang bertujuan untuk menentukan kebutuhan yang dihadapi peserta didik, dan 

menentukan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang benar-benar belum 

dikuasai dan penting bagi peserta didik. 

 

Dengan demikian, tujuan pembelajaran dapat diperoleh dari serangkaian tujuan 

pembelajaran yang ditemukan dari analisis kebutuhan, dari kesulitan-kesulitan 

warga belajar dalam praktek pembelajaran, dari analisis yang dilakukan oleh 

orang-orang yang bekerja dalam bidang, atau beberapa keperluan untuk 

pembelajaran actual dari kegiatan identifikasi kebutuhan pembelajaran tersebut 

diperoleh jenis pengetahuan, keterampilan dan sikap yang tidak pernah dipelajari 

atau belum dilakukan dengan baik oleh peserta didik. Jenis pengetahuan, 

keterampilan dan sikap tersebut masih bersifat umum atau garis besar. Karena 



91 
 

sifatnya masih umum, maka disebut tujuan intruksional umum (TIU) atau standar 

kompetensi dan kompetensi dasar.  

 

Adapun TIU atau standar kompetensi dalam pembelajaran yang akan 

dilaksanakan yaitu menganalisis pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup. 

Kompetensi dasar: mendeskripsikan pemanfaatan lingkungan hidup dalam 

kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Materi ajar yang diambil dari 

pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang tertuang dalam kurikulum 2013. 

Untuk keperluan pengembangan ini, peneliti menetapkan materi pelajaran kelas 

XI (sebelas) semester genap, yaitu  

a. Lingkungan hidup.  

b. Kualitas dan baku mutu lingkungan.  

c. Pencemaran, perusakan dan resiko lingkungan hidup 

d. Usaha pelestarian lingkungan hidup. 

Kegiatan belajar mengajar dalam pengembangan pembelajaran geografi dengan 

penerapan LKPD terdiri dari enam  tahap kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

guru dan siswa sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Desain awal pembelajaran geografi dengan penerapan LKPD 

Prosedur Pembelajaran Deskripsi Kegiatan Pembelajaran guru dan siswa 

1. Pra pembelajaran 

 

 

 

 

 

a. Guru menetapkan KI, KD dan Indikator 

keberhasilan dalam pembelajaran geografi dengan 

menekankan sikap peduli sosial, peduli 

lingkungan dan rasa ingin tahu 

 

 

 

 

2. Startegi pembelajaran geografi 

dengan menggunakan LKPD  

 

 

 

 

 

 

a. Guru membagi siswa kedalam beberapa 

kelompok 

b. Guru memberikan penjelasan tentang materi 

yang akan dibahas 
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Pembelajaran geografi sebagai sarana penunjang dalam penelitian pengembangan 

ini yang meliputi: (1) Siswa dapat menerapkan sikap peduli sosial, peduli 

lingkungan dan rasa ingin tahu, (2)  LKPD dapat digunakan sebagai sumber dalam 

pembelajaran mengenai peduli sosial, peduli lingkungan dan rasa ingin tahu. 

 

Tahap ini peneliti merumuskan kompetensi inti yang akan dikuasai siswa, 

kompetensi ini menggambarkan kemampuan siswa. Kompetensi inti memuat 

materi-materi yang akan disampaikan pada pembelajaran geografi dengan 

menggunakan LKPD () berbasis penanaman nilai-nilai sosial. Konsep-konsep 

geografi kelas XI (sebelas) dalam kompetensi inti dapat dilihat sebagai berikut: 

a) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

b) Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, 

ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan 

pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia. 

Prosedur Pembelajaran 
 

 

Deskripsi Kegiatan Pembelajaran guru dan siswa 

 

c. Siswa melakukan diskusi dengan metode 

probelm solving 

d. Siswa diminta untuk mengamati gambar 

mengenai linkungan hidup dan memberikan 

tanggapan dari gambar atau peristiwa yang 

terjadi  

3. Pengumpulan data a. Siswa secara berkelompok mengkaji masalah 

melalui studi literature 

4. Menganalisis data a. Siswa mengamati gambar mengenai lingkungan 

hidup, fenomena alam  

b. Siswa secara berkelompok merumuskan masalah 

dan memecahkan masalah bersama 

5. Kesimpulan a. Siswa memaparkan hasil diskusi 

b. Siswa membuat kesimpulan dibimbing guru 
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c) Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

d) Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

Tabel 3.6   Kompetensi Inti dan Tujuan Pembelajaran 
RPP Kompetensi inti Tujuan Pembelajaran 

1 KI 1    : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang 

dianutnya. 

KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan,  
gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan 

pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4 : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak  terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan 

1. Peserta didik dapat mengucapkan 

syukur atas keragaman dan 

kelimpahan sumber daya alam 

Indonesia sebagai karunia Tuhan 
Yang Maha Esa. 

2. Peserta didik dapat menganalisis 

pengertian lingkungan hidup  
3. Peserta didik dapat menunjukkan 

sikap rasa ingin tahu dan peduli 
dalam memanfaatkan lingkungan 

hidup 

4. Peserta didik mampu 
mendeskripsikan unsur-unsur 

lingkungan hidup 

5. Peserta didik mampu memberikan 
contoh-contoh lingkungan biotik dan 

abiotik, rantai makanan dan siklus 

biogeokimia 

6. Peserta didik dapat menganalisis 

pembentukan lingkungan biotik dan 

abiotik, rantai makanan dan siklus 
biogeokimia 

7. Menyajikan penjelasan dan contoh 

real lingkungan biotik dan abiotik 
dalam bentuk katalog 

2 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang 

dianutnya. 

KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan,  

gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan 

pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

1. Peserta didik dapat mengucapkan 

syukur atas keragaman dan 

kelimpahan sumber daya alam 
Indonesia sebagai karunia Tuhan 

Yang Maha Esa. 

2. Peserta didik dapat menunjukkan 
sikap peduli terhadap kualitas dan 

baku mutu lingkungan.  

3. Peserta didik dapat 

mengidentifikasi baku mutu 

lingkungan. 
4. Peserta didik dapat menjelaskan 

faktor penyebab kerusakan 

lingkungan 
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RPP 
 

 

 
 

 

Kompetensi Inti 
 

 

                         minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak  terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan 

 
 

 

 

Tujuan Pembelajaran 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3 

 
KI 1      : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang 

dianutnya. 

KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan,  

gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan 

pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4 : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak  terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan 

 
1. Peserta didik dapat mengucapkan 

syukur atas keragaman dan 

kelimpahan sumber daya alam 
Indonesia sebagai karunia Tuhan 

Yang Maha Esa. 

2. Peserta didik dapat menunjukkan 
sikap peduli dalam risiko 

pencemaran dan perusakan 

lingkungan hidup. 
3. Peserta didik mampu 

mendeskripsikan contoh-contoh 

pencemaran dan perusakan 
lingkungan hidup 

 
4 

 
KI       :    Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang 

dianutnya. 

KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan,  

gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan 

pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak  terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan 

 

Setelah mencari informasi, siswa mampu 

menunjukkan sikap peduli dalam 

usaha-usaha pelestarian lingkungan 

hidup dengan benar 

2.   Setelah berdiskusi, siswa mampu 

menjelaskan upaya yang bisa 

dilakukan dalam rangka pelestarian 

lingkungan hidup dengan benar 

3.  Setelah bereksplorasi, siswa mampu 

menjelaskan upaya pelestarian 

lingkungan hidup dengan benar 

   

Sumber : Silabus Mata Pelajaran Geografi,  Semester II Kelas XI, Kurikulum 

2013 
 

 

 

 

 



95 
 

3.5.3.2 Melakukan Analisis Pembelajaran  

Langkah ini kegiatan yang dilakukan adalah menjabarkan perilaku umum (Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar)  kemudian dioperasionalkan  menjadi 

perilaku khusus (indikator) secara logis dan sistematis sehingga akan tergambar 

susunan perilaku khusus dari yang paling awal hingga yang paling akhir.  

Perilaku khusus atau indikator dalam pembelajaran yang akan dilakukan adalah 

peserta didik dapat. 

a. Merumuskan pengertian lingkungan hidup 

b. Mengidentifikasi komponen-komponen ekosistem 

c. Menjelaskan pengertian pembangunan 

d. Merumuskan konsep pembangunan 

e. Mendeskripsikan konsep pembangunan berkelanjutan 

f. Memberi contoh tindakan-tindakan yang mencerminkan pemanfaatan 

lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pembanguan berkelanjutan 

g. Mengidentifikasi pemanfaatan lingkungan hidup dan pembangunan 

berkelanjutan dari berbagai sumber referensi  

h. Mendeskripsikan resiko lingkungan hidup dalam pembangunan  

berkelanjutan. 

 

Analisis instruksional digunakan untuk menentukan keterampilan dan 

pengetahuan relevan yang diperlukan siswa untuk mencapai kompetensi atau 

tujuan pembelajaran. Langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi 

kompetensi, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki siswa 

setelah mengikuti proses pembelajaran. Langkah yang diperlukan untuk 

mengidentifikasi kompetensi, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 
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dimiliki siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Selama proses 

pembelajaran guru hanya menyampaikan materi yang terdapat dibuku tanpa 

menambahkan pemahaman nilai-nilai sosial akan pentingnya nilai-nilai kerja 

sama, bergotong royong, menolong orang lain yang sangat penting dalam 

kehidupan bermasyarakat. Dari kondisi seperti inilah yang menyebabkan peserta 

didik mulai menghilangnya budaya gotong royong, kerja sama ataupun menolong 

orang lain didalam lingkungan masyarakat. Untuk meningkatkan kompetensi 

peserta didik diperlukan suatu pemetaan yang menggambarkan keterkaitan dan 

hubungan seluruh kompetensi agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan 

maksimal. 

 

3.5.3.3 Mengidentifikasi Perilaku 

Pada tahap ini akan dilakukan mengidentifikasi tiga faktor yang penting dalam 

diri peserta didik yang harus di ketahui yang meliputi karakteristik umum peserta 

didik, diagnosis kemampuan awal peserta didik dan gaya belajar peserta didik. 

 

Pada pengembangan pembelajaran harus diidentifikasi sejauhmana penguasaan 

peserta didik terhadap pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sudah dimiliki. 

Sehingga, kemudian dapat mengembangkan sistem pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik peserta didik berupa bakat, motivasi belajar, gaya  belajar, 

kemampuan berfikir, minat, atau kemampuan awal.  

 

Teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi perilaku dan karakteristik 

awal peserta didik menurut Suparman (2012: 121-122), yaitu kuesioner, 
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interview, dan  tes. Teknik lainnya dapat berupa observasi, tes, penampilan atau 

tes tertulis.  

 

Pada tahap ini, untuk mengetahui karakteritik umum peserta didik dapat 

diinterview dengan peserta didik mengisi borang biodata peserta didik. Untuk 

mengetahui kemampuan  awal peserta didik digunakan tes dan observasi  

langsung pada peserta didik dan untuk mengetahui gaya belajar peserta didik 

menggunakan kuesioner. 

  

Karakteristik peserta didik sangat penting diketahui oleh guru, karena latar 

belakang setiap peserta didik tidak sama. Desain instruksional dengan tujuan yang 

sama tetapi dalam  menerapkan strategi instruksional berbeda untuk peserta didik 

dengan karakteristik yang berbeda. Kondisi awal peserta didik diketahui bahwa 

peserta didik kurang menguasai konsep-konsep geografi yang berkaitan dengan 

pemahaman nilai-nilai sosial. Informasi guru geografi diperolah bahwa rata-rata 

peserta didik belum memahami pentingnya pemahaman nilai-nilai sosial. 

 

Hasil pengamatan penulis terkait dengan penanaman nilai-nilai sosial siswa di 

MAN 1 Lampung Utara: 

a) Kurangnya kesadaran siswa terhadap kebersihan kelas. Hal ini terlihat dari 

masih terdapat beberapa kelas yang tidak bersih, sampah minuman dan 

makanan tidak dibuang dikotak sampah. 

b) Kurangnya kesadaran siswa untuk menjaga taman depan kelas. Hal ini 

terlihat dari masih terdapat beberapa taman didepan kelas tidak terawat, 

hanya mengandalkan tukang kebun sekolah. 

c) Kurangnya kepedulian siswa terhadap teman yang dilanda musibah. 
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d) Belum ada kelompok organisasi peduli sesama. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut dibutuhkan bahan ajar yang dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar dalam membantu peserta didik agar dapat 

mengembangkan potensi keterampilan intelektual dan keterampilan sosial. Oleh 

karena itu, pendidik harus mampu dan dapat mengembangkan bahan ajar 

pembelajaran untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Salah satu bahan 

ajar pembelajaran yang diperlukan adalah  LKPD berbasis pemahaman nilai-nilai 

sosial sehingga siswa dapat memahami dan menguasai materi geografi yang 

berbasis pemahaman nilai-nilai sosial dengan mudah dan menyenangkan yang 

pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dicapai baik dari pihak sekolah, guru 

dan siswa. 

 

3.5.3.4 Merumuskan Tujuan Performansi 

Tujuan performansi adalah rumusan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

akan dicapai peserta didik pada akhir proses pembelajaran agar dapat menjadi 

patokan terhadap langkah-langkah pengembangan selanjutnya, serta dapat 

memberikan petunjuk kepada penyusun tes agar ia dapat mengembangkan tes 

dengan benar. 

 

Pada rumusan tujuan pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan 

perhatian. 

a. Menentukan pengetahuan keterampilan yang perlu dimiliki oleh peserta didik 

setelah menempuh proses pembelajaran. 
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b. Kondisi yang diperlukan agar peserta didik dapat melakukan unjuk 

kemampuan dari pengetahuan yang telah dipelajari 

c. Indikator atau kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan 

peserta didik dalam menempuh proses pembelajaran  

 

Pada langkah ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran kebutuhan dan 

kemampuan yang diharapkan yang dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses 

pembelajaran serta kesulitan belajar  peserta didik di dalam kelas. Hal ini 

ditempuh dengan aspek A,B,C,D 

 

Audience adalah Peserta didik kelas XI IPS MAN 1 Lampung Utara , kedua 

Behaviour yaitu perilaku yang akan dicapai peserta didik. Setelah pembelajaran 

diharapkan peserta didik dapat menkonstruksikan pemahaman tentang 

Lingkungan Hidup, ketiga Condition yaitu media dan alat yang digunakan pada 

saat pembelajaran yaitu slide power point dan gambar-gambar tentang 

Lingkungan Hidup dan, keempat Degree yaitu keberhasilan peserta didik dalam 

mencapai tujuan pembelajaran yaitu 75% peserta didik kelas XI IPS  sudah 

mampu mencapai KKM. 

 

Tujuan pembelajaran khusus didasarkan pada standar isi yang meliputi 

kompetensi Dasar (KD) yang sama untuk siswa dengan karakter yang berbeda. 

Kompetensi siswa mata pelajaran geografi kelas XI (sebelas) semester genap 

dapat dilihat sebagai berikut:  

 

Tujuan instruksional khusus (TIK) antara lain digunakan untuk menyusun tes. 

Karena itu, TIK harus mengandung unsur-unsur yang dapat memberikan petunjuk 
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kepada penyusun tes agar ia dapat mengembangkan tes yang benar-benar dapat 

mengukur perilaku yang terdapat di dalamnya. Unsur-unsur itu dikenal dengan 

ABCD yang berasal dari empat kata sebagai berikut. 

A  =  Audience adalah  peserta didik yang akan belajar. Dalam hal ini adalah 

peserta didik kelas XI MAN 1 Lampung Utara. 

B  =   Behavior adalah perilaku spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik 

setelah proses belajarnya dalam pelajaran tersebut. Behavior yang 

dikehendaki dapat dilihat. 

C =  Condition adalah kondisi, yang berarti batasan yang dikenakan kepada 

peserta didik atau alat yang digunakan peserta didik pada saat ia dites. 

Kondisi itu bukan keadaan pada saat peserta didik belajar, melainkan 

kondisi atau dalam keadaan bagaimana peserta didik diharapkan 

mendemonstrasikan perilaku yang dikehendaki pada saat ia dites.  

D =  Degree berarti tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai prilaku 

tersebut. Secara klasikal 80% peserta didik mencapai KKM dan secara 

individu peserta didik memperoleh nilai sama dengan atau lebih dari 75 

(KKM Geografi kelas XI di MAN 1 Lampung Utara adalah 75). 

 

Tabel 3.7  Prilaku Spesifik Peserta Didik yang diharapkan (Behavior) dari setiap 

RPP  

Behavior  

RPP 1 

1. Memperhatikan penjelasan guru tentang manfaat lingkungan hidup (Mengamati) 

2. Menunjukkan sikap rasa ingin tahu dan peduli dalam memanfaatkan lingkungan 

hidup (Mengasosiasi) 

3. Bertanya mengenai materi yang dipelajari (Menanya) 

4. Mendeskripsikan unsur-unsur lingkungan hidup (Mengasosiasi) 

5. Mencari contoh-contoh lingkungan biotik dan abiotik, rantai makanan dan siklus 

biogeokimia dari berbagai sumber bacaan atau dari internet (Mencari Sumber 

Informasi) 

6. Menganalisis pembentukan lingkungan biotik dan abiotik, rantai makanan dan 

siklus biogeokimia (Mengasosiasi) 

7. Menyajikan penjelasan dan contoh real lingkungan biotik dan abiotik dalam 

bentuk katalog (Mengkomunikasikan) 
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Behavior  

RPP 2 

1. Memperhatikan penjelasan guru tentang kualitas dan baku mutu lingkungan 

(Mengamati) 

2. Bertanya mengenai materi yang dipelajari (Menanya) 

3. Menunjukkan sikap peduli terhadap kualitas dan baku mutu lingkungan 

(Mengasosiasi) 

4. Mengidentifikasi baku mutu lingkungan (Mengasosiasi) 

5. Membaca dari berbagai sumber bacaan atau internet mengenai kualitas dan baku 

mutu lingkungan (Mencari sumber informassi) 

6. Menjelaskan faktor penyebab kerusakan lingkungan (Mengkomunikasikan) 

 

RPP 3 

1. Memperhatikan penjelasan guru tentang dalam risiko pencemaran dan perusakan 

lingkungan hidup (Mengamati) 

2. Bertanya mengenai materi yang dipelajari (Menanya) 

3. Menunjukkan sikap peduli dalam risiko pencemaran dan perusakan lingkungan 

hidup (Mengasosiasi) 

4. Mendeskripsikan contoh-contoh pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 

(Mengasosiasi) 

5. Mencari sumber informasi lain tentang risiko pencemaran dan perusakan 

lingkungan hidup serta contoh-contoh pencemaran dan perusakan lingkungan 

hidup dari berbagai sumber bacaan atau internet (Mencari sumber informasi) 

6. Menjelaskan resiko dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta 

memberikan contoh-contohnya (Mengkomunikasikan) 

 

RPP 4 

1. Memperhatikan penjelasan guru tentang usaha-usaha pelestarian lingkungan 

hidup (Mengamati) 

2. Bertanya mengenai materi yang dipelajari (Menanya) 

3. Menunjukkan sikap peduli dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup 

(Mengasosiasi) 

4. Menjelaskan upaya yang bisa dilakukan dalam rangka pelestarian lingkungan 
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Behavior  

hidup dengan benar (Mengasosiasi) 

5. Membaca dari berbagai sumber bacaan atau internet tentang upaya-upaya 

pelestarian lingkungan hidup (Mencari sumber informassi) 

6. Menjelaskan upaya pelestarian lingkungan hidup (Mengkomunikasikan 

 

 

Tabel 3.8  Peserta didik mendemonstrasikan prilaku yang dikehendaki  

Condition   

RPP 1 

1. Dengan diberikan permasalahan dalam animasi dan ilustrasi gambar  yang berkaitan 

dengan manfaat lingkungan hidup, peserta didik dapat menunjukkan sikap rasa ingin 

tahu dan pedsauli dalam memanfaatkan lingkungan hidup 

2. Dengan diberikan permasalahan dalam animasi dan ilustrasi gambar  tentang unsur-

unsur lingkungan, lingkungan biotik dan abiotik, peserta didik mampu mendeskripsikan 

unsur-unsur lingkungan hidup 

3. Dengan diberikan permasalahan dalam animasi dan ilustrasi gambar  mengenai 

pengertian dan unsur-unsur lingkungan biotik dan abioitk, peserta didik mampu 

memberikan contoh-contoh lingkungan biotik dan abiotik, rantai makanan dan siklus 

biogeokimia 

4. Dengan diberikan permasalahan dalam animasi dan ilustrasi gambar  mengenai 

lingkungan hidup, gambar mengenai pembentukan rantai makanan dan terjadinya siklus 

biogeokimia, peserta didik dapat menganalisis pembentukan lingkungan biotik dan 

abiotik, rantai makanan dan siklus biogeokimia. 

5. Dengan diberikan permasalahan mengenai lingkungan hidup, peserta didik dapat 

menyajikan penjelasan dan contoh real lingkungan biotik dan abiotik dalam bentuk 

katalog 

 

RPP 2 

1. Dengan diberikan permasalahan dalam animasi dan ilustrasi gambar  mengenai kualitas 

dan baku mutu lingkungan, peserta didik dapat menunjukkan sikap peduli terhadap 

kualitas dan baku mutu lingkungan.  

2. Dengan diberikan permasalahan dalam animasi dan ilustrasi gambar  mengenai langkah-

langkah penyusunan dan jenis-jenis baku mutu lingkungan, peserta didik dapat 

mengidentifikasi baku mutu lingkungan. 

3. Dengan diberikan permasalahan dalam animasi dan ilustrasi gambar  mengenai kualitas 

lingkungan dalam kaitannya dengan kualitas hidup, faktor dan dampak kerusakan 

lingkungan, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab kerusakan 

lingkungan 

 

RPP 3 

1. Dengan diberikan permasalahan mengenai pencemaran lingkungan hidup, perusakan 

lingkungan hidup dan risiko lingkungan hidup, peserta didik dapat menunjukkan sikap 

peduli dalam risiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 
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Condition   

2. Dengan diberikan gambar yang berkaitan dengan peduli lingkungan, peserta didik 

mampu mendeskripsikan contoh-contoh pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 

 

 

RPP 4  

1. Dengan diberikan penjelasan mengenai upaya-upaya pelestarian hidup, siswa mampu 

menunjukkan sikap peduli dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup  

2.  Dengan diberikan permasalahan dan gambar-gambar yang berkaitan dengan sikap peduli 

sosial pada pelestarian lingkungan hidup, siswa mampu menjelaskan upaya yang bisa 

dilakukan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup 

3.  Dengan diberikan penjelasan mengenai pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan 

lingkungan hidup siswa mampu menjelaskan upaya pelestarian lingkungan hidup 

 

D =  Degree berarti tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai prilaku 

tersebut. Dalam hal ini secara klasikal 65% peserta didik mencapai KKM dan 

secara individu peserta didik memperoleh nilai sama dengan atau lebih dari  75 

(KKM Geografi  di MAN 1 Kotabumi adalah 75).   

 

3.5.3.5 Mengembangkan Butir Test/Menyusun Tes Acuan Patokan. 

Berdasarkan tujuan kompetensi khusus yang telah dirumuskan, Langkah 

selanjutnya  adalah mengembangkan alat atau instrumem penilaian yang mampu 

mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, hal ini dikenal dengan istilah 

evaluasi hasil belajar. 

Menurut Dick and Carey (2000: 175) mengembangkan butir test/menyusun tes 

acuan patokan adalah. 

Develop assessment items that are parallel to and measure the learners 

ability to achievewhat you described in the objective”. (mengembangkan 

poin-poin penilaian/tes yang parallel untuk mengukur kemampuan Peserta 

didik mencapai apa yang dijelaskan dalam tujuan). 

  

Berdasarkan pendapat diatas, mengembangkan butir tes/penilaian merupakan 

kegiatan pengembangan produk evaluasi untuk mengukur kemampuan peserta 

didik setelah melakukan proses pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran 
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yang telah ditetapkan pada langkah sebelumnya. Langkah-langkah dalam 

menyusun tes acuan patokan dijabarkan Suparman (2012: 151-160): 

a. Menentukan maksud tes 

b. Membuat table spesifikasi untuk setiap tes 

c. Menulis butir tes  

d. Merakit tes 

e. Menulis petunjuk  

f. Menulis kunci jawaban  

g. Mengujicobakan tes 

h. Menganalisis hasil ujicoba 

i. Merevisi tes. 

 

Pada langkah ini akan dikembangkan alat atau instrument penilaian yang mampu 

mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik seperti yang telah diperkirakan 

dalam rumusan tujuan. 

 

Langkah ini menyiapkan instrumen penilaian acuan patokan. Penilaian ini 

dilakukan setelah peserta didik melakukan pembelajaran geografi dengan 

menggunakan LKPD. Evaluasi dilakukan menggunakan tes tertulis berbentuk 

pilihan jamak. Sebelum dilakukan evaluasi terlebih dahulu peneliti membuat kisi-

kisi soal yang disesuaikan dengan Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Indikator 

soal dan Tujuan Pembelajaran, dengan begitu kompetensi yang akan di ujikan 

dapat benar-benar valid. Kisi-kisi soal uji instrumen dapat dilihat pada lampiran 7. 

 

3.5.3.6 Mengembangkan Strategi Pembelajaran 

Tahap berikutnya adalah  mengidentifikasi yang akan digunakan untuk mencapai 

tujuan akhir. Strategi yang akan dilakukan meliputi aktivitas pra instruksional, 

penyampaian informasi, praktek, dan testing. 
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Menurut Association for Education Communication and Technology (1986: 198) 

langkah-langkah pengembangan strategi pembelajaran dapat dilakukan dengan 

cara berikut: 

a. Pilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan berbagai karakteristik peserta 

didik dan situasi belajar. 

b. Identifikasi minimal satu model pembelajaran dan demontrasikan sesuai 

dengan konteks penggunaan saat latihan dan pengalaman lapangan. 

c. Analisa pilihan strategi pembelajaran mereka yang dipengaruhi oleh situasi 

belajar, sifat suatu konteks, dan jenis tujuan belajar peserta didik. 

d. Pilih strategi motivasi yang sesuai dengan target peserta belajar, tugas dan 

situasi belajar.  

 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah 

strategi pembelajaran meliputi: a) memilih strategi yang tepat berdasarkan 

karakteritik peserta didik dan situasi belajar, b) mengidentifikasi model 

pembelajaran yang tepat, c) memilih strategi yang tepat sesuai dengan situasi 

belajar, materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran, d) memilih strategi yang 

tepat untuk meningkatkan motivasi belajar. Pada penelitian ini strategi 

pembelajaran yang digunakan adalah cooperative learning dengan pendekatan 

scientific dan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan presentasi. 

 

Langkah ini peneliti merumuskan strategi pembelajaran yang diawali dengan 

menyiapkan silabus mata pelajaran geografi, menyusun RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran) yang terdiri dari kegiatan pendahuluan yang meliputi 

apersepsi, motivasi, dan tujuan pembelajaran, metode pembelajaran (yang 

meliputi discovery learning, problem based learning, dan project), pendekatan 

scientific learning, kegiatan inti meliputi eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dan 

kegiatan penutup meliputi kesimpulan dan umpan balik. Akhir pembelajaran 

dilakukan pretest dan postest yang digunakan untuk uji coba lapangan terhadap 
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kelas eksperimen dan kelas kontrol. Penilaian dibuat berdasarkan kisi-kisi soal 

lingkungan hidup sebagai soal pretest dan postest yang dapat dilihat pada 

lampiran. 

 

3.5.3.7 Penggunaan Bahan Ajar  

Pada tahap ini perancang program pembelajaran dapat menerapkan strategi 

pembelajaran yang telah dirancang dalam tahap sebelumnya kedalam bahan ajar 

yang akan digunakan. Istilah bahan ajar sama dengan media pembelajaran yaitu 

sesuatu yang dapat membawa informasi dan pesan dari dari sumber belajar kepada 

peserta didik. Setelah dilakukan pembuatan peta atau rancangan sumber belajar 

LKPD geografi dalam penanaman nilai-nilai sosial langkah berikutnya adalah 

mengumpulkan berbagai referensi dari berbagai sumber. Referensi yang dijadikan 

acuan adalah buku-buku sumber belajar dan media pembelajaran terutama LKPD 

dari berbagai sumber, dan buku cetak mengenai materi pembelajaran yang akan 

disampaikan dan media internet yang relevan dengan Kompetensi Inti, 

Kompetensi Dasar, indikator, isi materi, dan tujuan pembelajaran yang telah 

disusun.  

 

Pada tahap ini dilakukan kegiatan pemilihan, penyusunan, dan pengorganisasian 

materi pembelajaran yang akan disampaikan dengan mengggunakan media 

pembelajaran dalam bentuk bahan ajar LKPD. Materi bahan ajar yang akan 

disampaikan adalah materi tentang memahami Lingkungan Hidup yang telah 

dirangkum dari berbagai referensi dan dikaitkan dengan nilai-nilai sosial dalam 

materi tersebut. 
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Pengembangan desain LKPD untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai sosial 

diharapkan dapat menarik minat dan pemahaman peserta didik terhadap materi 

lingkungan hidup yang disampaikan guru. Komponen-komponen belajar mengajar 

dengan LKPD meliputi tujuan, materi ajar, proses belajar, metode, alat dan 

sumber, serta alat evaluasi.  

 

Tujuan pembelajaran dengan LKPD selain untuk meningkatkan pemahaman nilai-

nilai sosial peserta didik juga diberikan stimulus sehingga dapat mengajukan 

persoalan sendiri tentang permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dengan 

demikian, peserta didik menjadi cepat tanggap, kritis, dan kreatif terhadap hal-hal 

yang dirasa tidak wajar yang mereka lihat dan alami dalam kehidupan sehari-hari. 

Peserta didik juga akan memiliki penalaran yang lebih peka terhadap masalah 

sosial yang terjadi di masyarakat.  

 

Materi pembelajaran geografi dengan menggunakan LKPD ditentukan 

berdasarkan materi yang akan dipelajari. Materi ajar diambil dari pokok bahasan 

dan sub pokok bahasan yang tertuang dalam kurikulum 2013. Untuk keperluan 

pengembangan ini peneliti menetapkan materi pelajaran kelas XI (sebelas) 

semester genap, yaitu. 

 

1.  Pelestarian Lingkungan Hidup 

a. Lingkungan Hidup 

b. Kualitas dan Baku Mutu Lingkungan 

c. Pencemaran, Perusakan dan Resiko Lingkungan Hidup 

d. Usaha Pelstarian Lingkungan Hidup 
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Kegiatan belajar mengajar dalam pengembangan belajar geografi dengan 

menggunakan LKPD terdiri dari atas lima tahap kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan guru dan siswa sebagai berikut: 

Pembelajaran geografi sebagai sarana penunjang dalam penelitian pengembangan 

ini yang meliputi: (1) Siswa dapat menerapkan sikap peduli sosial, peduli 

lingkungan dan rasa ingin tahu, (2)  LKPD dapat digunakan sebagai sumber dalam 

pembelajaran mengenai peduli sosial, peduli lingkungan dan rasa ingin tahu. 

 

 

3.5.3.8 Merancang dan Melaksanakan Evaluasi Formatif  

Setelah produk hasil pengembangan selesai dibuat dan dikembangkan, selanjutnya 

dilaksanakan evaluasi formatif terhadap produk tersebut. Suparman (2012: 301) 

menyatakan dalam  penelitian pengembangan evaluasi formatif terdiri atas empat 

kegiatan yaitu uji ahli isi/materi, uji desain, uji perorangan dan uji kelompok kecil. 

Sedangkan menurut Dick and Carey pada langkah ini kegiatan yang dilakukan 

adalah penyelesaian draft pembelajaran, serangkaian evaluasi diadakan untuk 

mengumpulkan data yang digunakan untuk mengidentifikasi demi perbaikan. 

Ketiga jenis evaluasi formatif yaitu evaluasi satu satu-satu, evaluasi kelompok 

kecil, dan evaluasi lapangan.   

 

Hasil evaluasi formatif digunakan untuk memperbaiki atau merevisi produk 

pengembangan bahan ajar LKPD. Dalam hal ini evaluasi formatif melalui 

beberapa uji ahli yaitu ahli media, ahli materi, ahli pembelajaran serta pengguna 

produk media. 
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Evaluasi perorangan merupakan tahap pertama dalam menerapkan evaluasi 

formatif. Evaluasi ini dilakukan melalui kontak langsung dengan minimal tiga 

orang calon pengguna program untuk memperoleh masukan tentang kesalahan 

kesalahan yang tampak dalam bahan ajar dan memperoleh petunjuk awal  daya 

guna bahan ajar dan reaksi pebelajar pada isi bahan ajar.  Untuk tahap ini dipilih 

satu orang pebelajar yang memiliki kemampuan diatas rata-rata, satu orang 

berkemampuan sedang dan satu orang berkemampuan dibawah rata-rata 

(Hariyatun, 2012: 12). 

 

Uji perorangan dilakukan pada kelas XI IPS 1 MAN 1 Lampung Utara, mewakili 

peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah masing-

masing satu orang. Prosedur pengambilan sampel berdasarkan pada perolehan 

nilai mata pelajaran geografi berdasarkan peringkat kelas. Uji perseorangan ini 

dilakukan untuk melihat kejelasan proses penggunaan produk dalam kegiatan 

belajar mengajar dan kelayakan produk bagi peserta didik, setelah itu diujikan 

kembali pada kelompok kecil.  

 

Evaluasi kelompok kecil dilakukan dengan mengujicobakan program terhadap 

kelompok kecil calon pengguna. Evaluasi ini dilakukan untuk menentukan 

efektivitas perubahan yang telah dibuat setelah evaluasi perorangan dan  

mengidentifikasi masalah yang mungkin masih ada. Pada langkah ini, pebelajar 

bisa menggunakan bahan ajar tanpa interaksi langsung dengan pengembang.  

Evaluasi lapangan adalah uji coba program terhadap sekelompok besar calon 

pengguna program sebelum program tersebut digunakan dalam situasi 

pembelajaran yang sesungguhnya (Hariyatun, 2012: 13). 

 



110 
 

Tabel 3.9 Kisi - Kisi Instrumen Uji untuk Siswa  
Aspek yang Dinilai Prediktor 

Kelayakan isi (materi) 

1. Materi tidak membosankan 

2. Materi mudah dipahami 

3. Menambah pengetahuan baru 

4. Materi berkaitan dengan nilai sosial 

Kelayakan isi (materi) 

1. Materi tidak membosankan 

2. Materi mudah dipahami 

3. Ada pengetahuan baru 

4. Ada materi yang berkaitan dengan 

nilai social 

Kebahasaan  

1. Keterbacaan  

a. Kemudahan membaca 

(berhubungan dengan bentuk 

tulisan, ukuran huruf, dan lebar 

spasi). 

b. Kemenarikan (berhubungan 

dengan kepadatan ide bacaan dan 

keindahan gaya tulisan) 

c. Kesesuaian (berhubungan dengan 

kata dan kalimat, panjang 

pendek, susunan paragrap) 

2. Kejelasan informasi, yakni informasi 

yang disajikan tidak mengandung 

makna bias dan mencantumkan 

umber rujukan yang digunakan.  

3. Kesesuaian dengan kaidah bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. 

4. Pemanfaatan bahasa secara efektif 

dan efisien (jelas dan singkat)   

Kebahasaan  

1. Keterbacaan  

a. Ada kemudahan dalam membaca 

(berhubungan dengan bentuk 

tulisan, ukuran huruf, dan lebar 

spasi). 

b. Ada kemenarikan (berhubungan 

dengan kepadatan ide bacaan dan 

keindahan gaya tulisan) 

c. Ada Kesesuaian (berhubungan 

dengan kata dan kalimat, panjang 

pendek, susunan paragrap) 

2. Ada Kejelasan informasi, yakni 

informasi yang disajikan tidak 

mengandung makna bias dan 

mencantumkan sumber rujukan 

yang digunakan.  

3. Ada kesesuaian dengan kaidah 

bahasa Indonesia yang baik dan 

benar. 

4. Ada Pemanfaatan bahasa secara 

efektif dan efisien (jelas dan 

singkat)   

Layout/ tampilan          

 

 

1. Penggunaan font/huruf: bentuk 

tulisan, ukuran huruf, dan jarak 

2. Tata letak (lsy out), spasi 

3. Ilustrasi, gambar, dan foto 

4. Cover LKPD 

5. Desain tampilan  

        Layout/ tampilan  

 

 

1. Menggunakan font/huruf: bentuk 

tulisan, ukuran huruf, dan jarak 

2. Ada Tata letak (lay out), spasi 

3. Ada Ilustrasi, gambar, dan foto 

4. Ada Cover LKPD 

5. Desain tampilan  

 

3.5.3.9 Merevisi Draf Program Pembelajaran 

Langkah akhir dari proses desain dan pengembangan adalah melakukan revisi 

terhadap bahan ajar LKPD. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan 

penyempurnaan akhir yang komprehensif terhadap bahan ajar LKPD, sehingga 

produk bahan ajar LKPD siap di produksi sesuai masukan yang diperoleh 

sebelumnya. Kegiatan perbaikan diperoleh melalui masukkan dari ahli terkait. 
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Menurut Dick and Carey (2000: 322) terdapat dua revisi yang perlu 

dipertimbangkan, yaitu: 

a. Revisi terhadap isi atau substansi bahan pembelajaranm agar lebih cermat 

sebagai alat belajar, dan 

b. Revisi terhadap cara-cara yang dipakai dalam menggunakan bahan 

pembelajaran.  

 

Revisi dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi formatif yang telah dilaksanakan 

pada langkah sebelumnya, meliputi review ahli bidang studi, uji perorangan, uji 

kelompok kecil, dan uji lapangan.  

 

3.5.3.10  Merancang dan Mengembangkan Evaluasi Sumatif 

Evaluasi sumatif merupakan jenis evaluasi yang berbeda dengan evaluasi 

formatif. Jenis evaluasi ini dianggap sebagai puncak dalam aktivitas model desain 

pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick dan Carey (2000: 325). Evaluasi 

sumatif dilakukan dilakukan setelah program selesai dievaluasi secara formatif 

dan  direvisi sesuai dengan standar yang digunakan oleh perancang. Evaluasi 

sumatif tidak melibatkan perancang program, tetapi melibatkan penilai 

independen. Hal ini merupakan satu alasan untuk menyatakan bahwa evaluasi  

sumatif tidak tergolong ke dalam proses desain sistem pembelajaran (Hariyatun, 

2012: 15). 

 

Di antara kesepuluh tahapan desain pembelajaran di atas, tahapan ke-10 (sepuluh) 

tidak dijalankan. Evaluasi sumative ini berada diluar sistem pembelajaran model 

Dick & Carey, sehingga dalam pengembangan ini tidak digunakan (Pribadi, 2013: 

107). 
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3.5.4 Uji Coba Produk Awal (Preliminary Field Testing) 

Setelah pengembangan produk awal selesai, maka tahap berikutnya adalah  

ujicoba produk awal.  Sebelum ujicoba produk awal terlebih dahulu dilakukan 

peninjauan ahli atau penilaian ahli, dalam penilaian ini dilakukan 3 (tiga) jenis uji 

ahli yaitu: uji ahli materi pembelajaran geografi dan ahli media. Setelah itu 

berdasarkan saran dan pendapat ahli tersebut dilakukan analisis dan revisi 

terhadap prototipe bahan ajar LKPD, setelah itu dilakukan ujicoba terbatas pada 9 

peserta didik kelas XI IPS MAN 1 Lampung Utara dengan penyebaran kriteria 

peserta didik yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. 

 

Uji ahli materi dalam pengembangan LKPD dalam penanaman nilai-nilai sosial 

ini adalah Dr. Sumadi, M.S. Beliau adalah dosen di Pendidikan Geografi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.   

 

Tabel 3.10 Kisi – Kisi Instrumen Ahli Materi 

Aspek yang Dinilai Prediktor 

Kelayakan (isi) 

1.1 Kesesuaian materi yang dikembangkan 

pada LKPD  dengan kuriklum. 

1.2 Kesesuaian materi LKPD dengan 

nilai/sikap sosial. 

1.3 Materi spesifik, jelas, akurat dan 

sesuai dengan kebutuhan bahan ajar. 

1.4 Kesesuaian materi dengan KI dan 

KD 

1.5 Keseimbangan dalam penjabaran 

materi pengembangan makna dan 

pemahaman, pemecahan masalah, 

pengembangan proses, latihan dan 

praktik, tes ketrampilan maupun 

pemahaman seimbang. 

 

1. Ada kesesuaian materi yang 

dikembangkan pada LKPD  dengan 

kuriklum. 

2. Ada kesesuaian materi LKPD 

dengan nilai/sikap sosial. 

3. Materi spesifik, jelas, akurat dan 

sesuai dengan kebutuhan bahan ajar. 

4. Ada kesesuaian materi dengan KI 

dan KD 

5. Penjabaran materi pengembangan 

makna dan pemahaman, pemecahan 

masalah, pengembangan proses, 

latihan dan praktik, tes ketrampilan 

maupun pemahaman seimbang. 

Kebahasaan  

1. Keterbacaan  

2. Kejelasan informasi 

3. Kesesuaian dengan kaidah bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 

 

 

1. Tulisan terbaca dengan baik 

2. Informasi yang disajikan jelas 

3. Penggunaan bahasa sesuai dengan 

kaidah bahasa yang benar 
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Aspek yang Dinilai Prediktor 

Penyajian  

1. Kejelasan tujuan pembelajaran 

(indicator yang dicapai) 

2. Urutan sajian 

3. Memotivasi dan menarik perhatian 

siswa 

4. Kelengkapan informasi (bahan, 

latihan dan soal) 

 

1. Rumusan tujuan 

pembelajaran 

(indikator yang dicapai) sesuai  

2. Urutan penyajian 

sesuai 

3. Isi memotivasi dan menarik 

perhatian siswa 

4. Informasi yang disajikan lengkap 

 

Uji ahli media pembelajaran dalam  pengembangan LKPD dalam penanaman 

nilai-nilai sosial adalah  Dr. Adelina Hasyim, M. Pd. Beliau adalah dosen 

Teknologi Pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Lampung.  

 

Tabel 3.11 Kisi – Kisi Instrumen Ahli Media 
Aspek yang Dinilai Prediktor 

Tulisan  

1. Kesesuaian jenis font dan jarak spasi 

2. Bahasa mudah dipahami 

3. Kesesuaian dengan kaidah bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 

  

1. Ada kesesuaian jenis font dan jarak 

spasi 

2. Bahasa yang digunakan mudah 

dipahami 

3. Bahasa yang digunakan sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia yang baik dan 

benar 

Gambar  

1. Kesesuaian gambar dengan materi 

Aspek yang dinilai 

2. Gambar menarik perhatian siswa 

3. Tata letak dan ukuran gambar sesuai  

4. Kejelasan warna 

5. Kesesuaian warna 

 

1. Ada kesesuaian gambar dengan materi 

2. Gambar menarik perhatian siswa 

3. Tata letak dan ukuran gambar sesuai  

4. Warna gambar / font jelas  

5. Warna gambar / font sesuai 

 

Uji ahli bahasa dalam pengembangan LKPD dalam penanaman nilai-nilai sosial 

ini adalah Dr. Mulyanto Widodo Beliau adalah Kepala PLT di Magister Bahasa 

Indonesia.   
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Tabel 3.12 Kisi – Kisi Instrumen Ahli Bahasa 
Aspek yang Dinilai Prediktor 

Kelayakan (bahasa) 

1. Penggunanaan EYD dengan benar 

2. Tanda baca, titik, koma. 

3. Penggunaan kalimat dalam paragrap 

 

1. Tanda baca, titik, koma, perintah sesuai 

dengan kaidah bahasa Indonesia 

2. Penggunaan kalimat tidak rancu dan 

menggunakan SPOK 

3. Kesesuaian gamaba dan paragraph 

Kebahasaan  

1. Keterbacaan  

2. Kejelasan informasi 

3. Kesesuaian dengan kaidah bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 

 

1. Tulisan terbaca dengan baik 

2. Informasi yang disajikan jelas 

3. Penggunaan bahasa sesuai dengan 

kaidah bahasa yang benar 

Penyajian  

1. Kejelasan tujuan pembelajaran 

(indikator yang dicapai) 

2. Urutan sajian 

3. Memotivasi dan menarik perhatian 

siswa 

4. Kelengkapan informasi (bahan, 

latihan dan soal) 

 

1. Rumusan tujuan pembelajaran 

(indikator yang dicapai) sesuai  

2. Urutan penyajian sesuai isi memotivasi 

dan menarik perhatian siswa 

3. Informasi yang disajikan lengkap 

 

3.5.5 Revisi Produk Utama (Main Product Revision) 

Hasil dari penilaian ahli yang telah dilakukan dalam hal ini ada 3 (tiga) uji ahli 

yaitu uji ahli materi pembelajaran geografi, ahli bahasa, ahli media digunakan 

untuk merevisi produk awal. Tujuannya adalah untuk memperbaiki produk 

sehingga mencapai kelayakan dan menunjang proses pembelajaran. Berikut 

review oleh ahli materi, ahli bahasa dan ahli bahan ajar LKPD () Geografi. 

Review oleh para ahli ini merupakan salah satu prosedur dalam penelitian dan 

pengembangan untuk mengatahui pendapat dan saran/masukan dari para ahli. 

Hasil review oleh para ahli dijelaskan sebagai berikut. 

3.5.5.1 Review oleh ahli materi 

Ahli materi yang menilai LKPD () Geografi ini adalah Dr. Sumadi, M.S. Beliau 

adalah dosen di Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung. Beliau adalah juga dosen di Magiter Managemen 

Pendidikan dan beliau pernah menjabat sebagai ketua program studi Magiter 
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Manajemen Pendidikan. Adapun penilaiannya dapat dilihat pada tabel 3.13 

sebagai berikut. 

Tabel 3.13 Penilaian Ahli Materi terhadap LKPD Geografi 

 

No. Aspek Kriteria 
Penilaian Ahli 

Bahan ajar 

Masukan 

dan Saran 

1. 
Kelayakan 

Isi 

Kesesuaian materi yang 

dikembangkan pada LKPD  dengan 

kuriklum. 

Baik  

  Kesesuaian materi LKPD dengan 

nilai/sikap sosial. 
Baik  

  Materi spesifik, jelas, akurat dan 

sesuai dengan kebutuhan bahan ajar. 
Baik  

  Kesesuaian materi dengan KI dan KD Baik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keseimbangan dalam penjabaran 

materi pengembangan makna dan 

pemahaman, pemecahan masalah, 

pengembangan proses, latihan dan 

praktik, tes ketrampilan maupun 

pemahaman seimbang. 

Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kebahasaan Keterbacaan  Baik  

  Kejelasan informasi Sangat baik  

3. Penyajian Kejelasan tujuan pembelajaran 

(indicator yang dicapai) 
Sangat baik  

  Urutan sajian Sangat baik  

  Memotivasi dan menarik perhatian 

siswa 
Sangat baik  

  Kelengkapan informasi (bahan, 

latihan dan soal 
Sangat baik  

 

Berdasarkan penilaian ahli materi geografi pada Tabel 4.4 diketahui bahwa 

kelayakan (isi) baik. Kebahsaan LKPD dinilai baik. Dan Penyajian LKPD sudah 

sangat baik.    

 

Berdasarkan penilaian, masukan dan saran yang disajikan dari ahli materi, dan 

ahli desain, maka dilakukan revisi sebagai berikut.            

a) Materi disesuaikan dengan KI dan KD pada silabus kurikulum 2013. 

b) Pengukuran sikap sosial sesuaikan. 
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c) Penilaian disesuaikan materi pada KD. 

 

3.5.5.2 Review oleh ahli bahasa 

Ahli bahasa yang menilai produk awal yang akan dikembangkan oleh Dr. 

Mulyanto Widodo, kepala PLT di Magister Bahasa Indonesia Universitas 

Lampung. Adapun penilaiannya dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut: 

Tabel 3.14 Penilaian Ahli Bahasa terhadap LKPD Geografi 
No. Aspek Kriteria Penilaian 

Ahli 

Bahasa 

Masukan 

dan Saran 

 

1. 

 

Kelayakan (bahasa) 

Penggunanaan EYD 

dengan benar 

Tanda baca, titik, 

koma. 

Penggunaan kalimat 

Paragraf 

 

1. Tanda baca, titik, koma, 

perintah sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia 

2. Penggunaan kalimat tidak 

rancu dan menggunakan 

SPOK 

3. Kesesuaian gambar dan 

paragraf 

 

 

Baik 

 

 

 

Sangat 

Baik 

 

Baik 

 

 

 

2.  1. Tulisan terbaca dengan 

baik 

2. Informasi yang disajikan 

jelas 

3. Penggunaan bahasa sesuai 

dengan kaidah bahasa 

yang benar 

Sangat 

Baik 

 

Baik 

 

Baik 

 

 

 

 

 

3. 

 

Penyajian  

1. Kejelasan tujuan 

pembelajaran 

(indikator yang 

dicapai) 

2. Urutan sajian 

3. Memotivasi dan 

menarik perhatian 

siswa 

4. Kelengkapan 

informasi (bahan, 

latihan dan soal) 

 

1. Rumusan tujuan 

pembelajaran(indikator 

yang dicapai) sesuai  

2. Urutan penyajian sesuai 

Isi memotivasi dan 

menarik perhatian siswa 

3. Informasi yang disajikan 

lengkap 

 

Baik 

 

 

Baik 

 

 

 

Baik 

 

 

 

Berdasarkan penilaian ahli bahasa pada Tabel 3.14 diketahui bahwa pada aspek 

Kelayakan (bahasa) penggunanaan EYD dengan benar, tanda baca, titik, koma, 
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penggunaan kalimat pada LKPD tersebut sudah baik dalam penggunaan tanda 

baca, titik, koma, perintah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan antara 

gambar dan paragraph  sudah sesuai, sedangkan penggunaan kalimat tidak rancu 

dan menggunakan SPOK mendapat nilai sangat baik. 

 

Aspek Kebahasaan yang meliputi 1) keterbacaan, 2) kejelasan informasi,                     

3) kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar pada kriteria 

tulisan terbaca dengan baik dinilai sangat baik, informasi yang disajikan dalam 

LKPD tersebut sudah jelas dalam menerapkan pemahaman nilai-nilai sosial dan 

penggunaan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa yang benar dinilai sangat baik 

oleh ahli bahasa. 

 

Aspek Penyajian yang meliputi 1) kejelasan tujuan pembelajaran, 2) urutan sajian, 

3) memotivasi dan menarik perhatian siswa, 4) kelengkapan informasi (bahan, 

latihan dan soal) dalam merumuskan tujuan pembelajaran sudah sesuai, urutan 

penyajian sudah baik dan sesuai dengan isi untuk memotivasi dan menarik 

perhatian siswa, informasi yang disajikan dalam LKPD dinilai sudah baik dan 

sesuai. Rata-rata mengatakan baik sehingga layak digunakan. 

 

3.5.5.3 Review oleh Ahli Media LKPD Geografi 

 

Ahli media pembelajaran dalam pengembangan LKPD adalah Dr. Adelina 

Hasyim, M.Pd. beliau adalah dosen Teknologi Pendidikan di Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Univeristas Lampung. Beliau juga adalah Ketua Program 

Studi Teknologi Pendidikan. Adapun penilaiannya dapat dilihat pada Tabel 3.15 

berikut. 
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Tabel 3.15 Penilaian Ahli Media terhadap LKPD Geografi 

 

No. Aspek Kriteria 
Penilaian 

Ahli Media 

Masukan dan 

Saran 

1. TULISAN 
a.    Ketepatan pemakaian jenis huruf 

yang digunakan dalam cover 

Baik  

  b.   Ketepatan penggunaan jenis huruf 

dalam uraian materi 

Sangat baik  

  c.   Kejelasan tulisan atau pengetikan Sangat baik  

  d.   Kesesuaian penggunaan variasi 

jenis, ukuran dan bentuk huruf 

untuk judul materi dan sub-

materi 

Sangat baik  

  e.    Kesesuaian penataan paragrap 

materi pembelajaran 

Sangat baik  

  f.    Ketepatan jenis huruf yang 

digunakan untuk judul rangkuman 

Sangat baik  

  g.   Ketepatan jenis huruf yang 

digunakan untuk judul evaluasi 

Sangat baik  

2. GAMBAR 
a.    Kemenarikan pengemasan desain 

cover 

Sangat baik  

  b.    Ketepatan pemakaian gambar 

yang digunakan dalam cover 

Sangat baik  

 

 

  c.    Ketepatan komposisi (judul, 

pengarang, ilustrasi, gambar, 

logo, dll) dalam cover 

Sangat baik  

  d.   Ketepatan komposisi unsur tata 

letak pada sajian isi lks 

Sangat baik  

  e.     Ketepatan penempatan gambar 

dalam setiap materi 

Sangat baik  

  f.     Ketepatan pengunaan komposisi 

warna dalam LKS 

Sangat baik  

     

 

Aspek penulisan dan gambar dari ahli media dinilai sudah sangat baik. LKPD 

tersebut sudah tepat dalam penggunaan jenis huruf dalam uraian materi, tulisan 

dan pengetikan pun sudah sangat baik. Penggunaan variasi jenis, ukuran dan 

bentuk huruf untuk judul materi, sub materi, judul rangkuman dan judul evaluasi 

sudah tepat dan dinailai sangat baik. Desain pengemasan cover sudah menarik, 

pemakaian gambar yang digunakan dalam LKPD dan komposisi unsur tata letak 

dan warna dinilai sangat baik.   Rata-rata mengatakan sangat baik sehingga sangat 

layak digunakan. 

 

Berdasarkan penilaian, masukan dan saran yang disajikan dari ahli materi, dan 

ahli desain, maka dilakukan revisi sebagai berikut.            
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a. Desain cover pertama, tulisan diperjelas, pokok bahasan ditulis, gambar 

diperbesar dan font tulisan pada cover maksimal tiga jenis huruf. 

b. Warna pada cover harus kontras 

c. Penulisan kata pengantar pada LKPD diperbaiki 

d. Penulisan kata pengantar diganti prakata 

e. Peta konsep sebaiknya tidak diberi warna 

f. Tata tulis pada kompetensi dasar diperbaiki 

g. Gambar yang terdapat LKPD diperjelas 

h. Tulisan yang terdapat didalam gambar diperjelas 

i. Menuliskan sumber dibawah gambar dan bagan yang ada pada LKPD 

j. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran disesuaikan 

 

3.5.5.4  Uji Perorangan (Evaluasi Satu-Satu) 

Uji perorangan dilakukan setelah revisi review ahli selesai. Evaluasi satu-satu 

(one to one evaluation) atau uji perorangan dilakukan oleh tiga peserta didik kelas 

XI MAN 1 Lampung Utara,  mewakili peserta didik yang kemampuan tinggi, 

sedang dan rendah masing-masing 1 (satu) orang, prosedur pengambilan sampel 

berdasarkan pada perolehan nilai mata pelajaran IPS berdasarkan peringkat di 

kelas. Hasilnya untuk melihat kejelasan proses penggunaan produk dalam KBM 

dan kelayakan produk bagi peserta didik, lalu diujikan kembali pada kelompok 

kecil. Kisi-kisi uji perorangan dan angket penilaian uji perorangan dapat dilihat 

pada Lampiran. 

Prosedur pelaksanaan evaluasi media tahap evaluasi satu-satu atau uji perorangan 

adalah sebagai berikut. 

a) Menjelaskan kepada peserta didik bahwa kita sedang merancang sebuah 

LKPD  dan kita ingin mengetahui reaksi mereka terhadap LKPD yang dibuat. 

b) Menyajikan LKPD dan minta kepada peserta didik untuk mempelajarinya. 
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c) Membagikan kuesioner dan minta peserta didik untuk mengisinya. Apabila 

mungkin adakan diskusi yang mendalam dengan beberapa peserta didik. 

Beberapa pertanyaan yang perlu didiskusikan antara lain sebagai berikut. 

1) Menarik tidaknya LKPD 

2) Mengerti tidaknya peserta didik akan pesan yang disampaikan 

3) Konsistensi tujuan dan materi program 

4) Kejelasan contoh yang diberikan 

5) dan lain-lain 

d) Analisis data dan informasi yang terkumpul.  

Atas dasar seluruh umpan balik yang diterima, LKPD disempurnakan. Secara 

sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

Gambar   

 

Gambar 3.3   Tahapan uji persorangan/evaluasi satu-satu 

 

Adapun hasil penilaian dari uji perorangan dapat dilihat pada tabel  berikut 

Adapun penilaiannya dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut. 

 

Tabel 3.16 Penilaian Peserta Didik terhadap penerapan LKPD () Geografi 

dalam Penanaman Nilai-Nilai Sosial Pada Evaluasi Perorangan. 
Variabel Penilaian 

SK K C B SB 

Bahasa 0 0 0 55,56 44,44 

Tulisan 0 0 0 33,33 66,67 

Gamabr 0 0 0 38,89 61,11 

Keterangan:  

Sk : sangat kurang 

Mulai Penjelasan Pada 

peserta didik 

Sajikan 

LKPD 

Isi kuesioner 

oleh peserta 

didik 

Analisa 

informasi 

Revisi LKPD 
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K : kurang 

C : cukup 

B : baik  

SB :sangat baik 

 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui untuk variabel LKPD, Kualitas bahasa rata-

rata pada indikator 55,56% dari siswa berkemampuan tinggi, sedang, rendah 

mengatakan Baik sedangkan rata-rata pada  indikator bahasa 44,44% menilai 

sangat. Kualitas tulisan rata-rata pada  indikator 33,33% dari siswa 

berkemampuan tinggi, sedang, rendah mengatakan baik sedangkan rata-rata pada 

indikator bahasa  66,67% menilai sangat baik. Kualiatas gambar rata-rata pada 

indikator 38,89%  dari siswa berkemampuan tinggi, sedang, rendah mengatakan 

Baik sedangkan rata-rata pada indikator 63,11% menilai sangat baik. Dengan 

demikian LKPD layak digunakan. 

 

3.5.5.5  Uji Coba Kelompok Kecil  

Setelah uji coba perorangan dilakukan uji coba kelompok kecil. Uji coba ini 

dilakukan pada siswa berkemampuan tinggi (tiga orang), sedang (tiga orang), dan 

rendah (tiga orang) terhadap  LKPD dalam penanaman nilai-nilai sosial untuk 

setiap variabel dapat dilihat dalam Tabel 3.16 sebagai berikut. 

 Tabel 3.17  Ringkasan Penilaian Siswa terhadap  LKPD berbasis 

pemahaman nilai-nilai sosial pada Evaluasi Kelompok Kecil.     
Variabel Penilaian 

SK K C B SB 

Bahasa 0 0 12.35 53,09 34,57 

Tulisan 0 0 11,11 47,62 41,27 

Gamabr 0 0 1,85 38,70 59,44 

 

Berdasarkan Tabel 3.16 diketahui untuk variabel LKPD, Kualitas bahasa rata-rata 

pada indikator dari siswa berkemampuan tinggi, sedang, rendah menilai 12,35% 

cukup, 53,09% baik, sedangkan rata-rata pada indikator bahasa 34,57% menilai 
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sangat baik. Kualitas tulisan rata-rata  pada indikator dari siswa berkemampuan 

tinggi, sedang, rendah menilai 11,11% cukup, 47,62% baik, sedangkan rata-rata 

pada  indikator tulisan 41,27% menilai sanga baik.  

Kualitas gambar rata-rata pada indikator dari siswa berkemampuan tinggi, sedang, 

rendah menilai 1,85% cukup, 38,70% baik, sedangkan rata-rata pada indikator 

gambar 59,44% menilai sangat baik. Uji coba juga dilakukan pada guru Geografi 

lain dengan kualitas bahasa rata-rata indikator 100% sangat baik, rata-rata 

indikator tulisan 42,86 sangat baik lainnya indikator tulisan 57,14% sangat baik. 

Rata-rata indiaktor pada gambar 100 sangat baik. 

 

3.5.6. Langkah ke-6 Ujicoba Lapangan/Utama 

Uji lapangan ini dirancang dengan desain eksperimen Posttest-only Control 

Design (Sugiyono, 2008: 95) sebagai berikut. 

Tabel 3.18 Desain Eksperimen Posttest-only Control Design 
Kelas Perlakuan Posttest 

Eksperimen  Pembelajaran menggunakan LKPD 

yang telah dikembangkan oleh 

pendidik 

XI IPS 3 

Kontrol  Pembelajaran menggunakan LKPD 

yang tidak dikembangkan oleh 

pendidik 

XI IPS 4 

 

Kegiatan yang akan dilakukan pada kelas eksperimen dan kontrol yaitu:   

a) Memilih kelas ekperimen yaitu siswa kelas XI IPS 3 berjumlah 28 siswa dan 

kelas kontrol yaitu siswa kelas XI IPS 4 berjumlah 30 siswa. 

b) Melakukan pretest untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum 

diberikan treatment/tindakan 

c) Melakukan proses belajar mengajar sesuai dengan tindakan yang akan 

diberikan kepada peserta didik 

d) Kelas eksperimen dan kelas kontrol menggunakan pendekatan, strategi, 

model, dan metode pembelajaran yang sama yaitu pendekatan Scientific 

Learning, strategi Cooperative Learning, model Problem Based Learning, dan 

metode diskusi dan presentasi. 
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e)  Perbedaannya terletak pada penggunaan LKPD. Kelas eksperimen 

menggunakan LKPD pengembangan penanaman nilai-nilai sosial  sedangkan 

kelas kontrol menggunakan LKPD bukan pengembangan.  

f) Selama pembelajaran di kelas berlangsung, dilakukan pengamatan rasa ingin 

tahu, peduli lingkungan, dan peduli sosial pada masing-masing kelas 

ekperimen dan kelas kontrol. Pengmatan dicatat berdasarkan lembar observasi 

yang telah dibuat. 

g) Setiap siswa diamati aktivitasnya secara klasikal dengan memberi nilai pada 

lembar observasi. Setelah observasi lalu dihitung  jumlah aktivitas yang telah 

dilakukan, kemudian dipresentasekan. 

h) Setelah dilakukan posttest pada kedua kelas tersebut, maka untuk 

membuktikan efektifitas LKPD penanaman nilai-nilai sosial dan LKPD bukan 

pengembangan dalam proses pembelajaran, akan dilakukan analisis uji beda 

antara hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hal ini untuk 

membuktikan signifikansi perbedaan  penananaman nilai-nilai sosial dan hasil 

belajar kelas eksperimen yang menggunakan LKPD pengembangan dan kelas 

kontrol yang menggunakan LKPD bukan pengembangan. 

i)  Uji statistik yang digunakan untuk membandingkan kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol akan digunakan  uji t-test sampel (related). 

 

Adapun desain penelitian ini adalah sebagai berikut 

    x 

 

Gambar 3.4 Desain eksperimen dengan kelompok kontrol (Postest-Only Control 

Design) (Sugiyono,2009: 112) 

 

Keterangan:  

 

01 = nilai posttest belajar peserta didik yang pembelajarannya menggunakan   

LKPD mata pelajaran Geografi. 

02 = nilai postest belajar peserta didik yang pembelajarannya menggunakan 

LKPD bukan pengembangan mata pelajaran Geografi. 

 

Gambar 3.4 dapat dijelaskan bahwa uji coba produk dilakukan dengan 

membandingkan hasil postest  01 (nol satu)  dan  02 (nol dua). 01 adalah nilai 

01 02 
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postest belajar peserta didik yang pembelajarannya mengunakan LKPD mata 

pelajaran Geografi, sedangkan 02 adalah nilai postest yang proses pembelajaranya 

menggunakan LKPD biasa. Selanjutnya efektivitas penggunaan LKPD diukur 

dengan cara membandingkan antara nilai hasil belajar kelas eksperimen (01)  dan 

kelas kontrol (02). Jika secara statistik terdapat perbedaan yaitu prestasi belajar 

(01) lebih besar dari (02) maka LKPD penanaman nilai-nilai sosial dapat 

dikatakan efektif. 

Pada desain ini terdapat dua kelompok peserta didik yaitu  kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Kelas eksperimen dan kelas kontrol menggunakan pendekatan, 

strategi, model, dan metode pembelajaran yang sama yaitu pendekatan Scientific 

Learning, strategi Cooperative Learning, model Problem Based Learning, dan 

metode diskusi dan presentasi. Perbedaannya terletak pada  penggunaan LKPD. 

Kelas eksperimen menggunakan LKPD sedangkan kelas kontrol menggunakan 

LKPD bukan hasil pengembangan. Setelah dilakukan posttest pada kedua kelas 

tersebut, maka untuk membuktikan efektifitas LKPD dalam proses pembelajaran, 

akan dilakukan analisis uji beda antara hasil belajar kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Hal ini untuk membuktikan signifikansi perbedaan hasil belajar kelas 

eksperimen yang menggunakan LKPD mata pelajaran Geografi dan kelas kontrol 

yang menggunakan LKPD biasa. Uji statistik yang digunakan untuk 

membandingkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol akan digunakan  uji 

t-test sampel (related). 

 

Aktivitas belajar peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diamati 

pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan bantuan lembar observasi 
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aktivitas belajar peserta didik. Setiap peserta didik diamati aktivitasnya secara 

klasikal dengan memberi nilai pada lembar observasi. Setelah observasi lalu 

dihitung  jumlah aktivitas yang telah dilakukan, kemudian dipresentasekan. 

3.5.6 Langkah ke-7 Revisi produk hasil ujicoba lapangan 

Pada tahap ini dilakukan revisi produk utama untuk menghasilkan produk 

operasional yang akan digunakan dalam pembelajaran geografi  peserta didik 

kelas XI IPS. Kegiatan revisi LKPD pembelajaran bertujuan untuk melakukan 

finalisasi atau penyempurnaan akhir yang komprehensif terhadap LKPD 

pembelajaran yang digunakan. Sehingga LKPD pembelajaran siap diproduksi 

sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kegiatan sebelumnya, maka perbaikan 

LKPD pembelajaran harus mencakup aspek-aspek penting penyusunan LKPD 

pembelajaran sebagai berikut. pengorganisasian materi pembelajaran, 

Pembelajaran bisa lebih menarik, Lama waktu pembelajaran yang diperlukan 

dapat dipersingkat, Peserta didik dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar  

 

Langkah ke – 7 revisi produk  hasil uji coba lapangan yaitu kegiatan memperbaiki 

dan penyempurnaan setelah memperoleh masukan dari kegiatan uji coba dan 

validasi LKPD pembelajaran oleh para ahli yang terkait. Kegiatan revisi 

mempunyai tujuan untuk menyempurnakan LKPD pembelajaran secara final 

sehingga menghasilkan produk yang diharapkan memiliki kualitas yang baik dan 

dapat dipakai dalam waktu jangka panjang. 

 

Validasi merupakan proses meminta pengesahan terhadap kesesuaian LKPD 

pembelajaran dengan kebutuhan. Validasi bertujuan memperoleh pengakuan dan 

pengesahan dimana LKPD pembelajaran sudah layak digunakan. Hasil uji 
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validitas pretest dan posttest dengan masing-masing item terdiri dari 20 soal 

dinyatakan valid (lihat lampiran)  

 

 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Angket 

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya (Sugiono, 2012: 199). Data mengenai 

kesesuaian isi materi dalam LKPD dengan kurikulum oleh ahli materi dan 

evaluasi oleh ahli LKPD serta uji coba perseorangan dan kelompok kecil 

terhadap produk LKPD diperoleh dengan menggunakan angket yang 

diadaptasi dari Nurharini (2006: 72).   

Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui sikap (afektif) 

siswa mengenai peduli lingkungan, dan peduli sosial. 

3.6.2 Tes 

Data yang digunakan untuk pengujian efektivitas produk adalah hasil tes 

peserta didik. Intsrumen test digunakan untuk mengukur ketercapaian 

tujuan pembelajaran kompetensi sesuai dengan tujuan dari produk yang 

dihasilkan. Soal test yang digunakan adalah soal dalam bentuk pilihan 

jamak dan diujikan pada peserta didik baik kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol.  

3.6.3 Observasi 

Data observasi digunakan untuk mengetahui nilai rasa ingin tahu, peduli 

lingkungan dan peduli sosial. Observasi merupakan teknik penilaian yang 



127 
 

dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik 

secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman 

observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Instrumen 

yang digunakan untuk observasi adalah berupa lembar pengamatan dengan 

daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik. 

Sedangkan skala penilaian menentukan posisi sikap atau perilaku peserta 

didik dalam suatu rentangan sikap.  

 

Pedoman observasi dilengkapi dengan rubrik dan petunjuk penyekoran. 

Rubrik memuat petunjuk  penyekoran. Rubrik memuat petunjuk / uraian 

dalam penilaian skala atau daftar cek. Sedangkan petunjuk penilaian 

memuat cara memberikan nilai menjadi nilai akhir.  

 

3.7 Teknik Analisis Data       

Data mengenai tanggapan ahli materi, ahli LKPD, uji perseorangan dan uji 

kelompok kecil dan penilaian guru yang diperoleh pada langkah keempat 

penelitian ini termasuk dalam data kuantitatif yaitu berupa tanggapan dan sikap, 

dituangkan dalam bentuk perhitungan. Agar data kuantitatif memiliki makna atau 

meaningful, digunakan statistik deskriptif dan penyajian data persentase dengan 

rumus (Sudijono, 2010) sebagai berikut. 

 

    

Gambar 3.5 Rumus mencari persentase 

Keterangan: 

P = angka persentase 
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f =  frekuensi yang sedang dicari presentasenya 

N = jumlah frekuensi 

 

 

Cara menentukan kriteria hasil perolehan skor adalah dengan menentukan 

persentase tertinggi dan persentase terrendah terlebih dahulu dengan 

menggunakan rumus (Sudijono, 2010: 79) sebagai berkut. 

                                               Σ item x skor tertinggi 

Persentase tertinggi   =   -------------------------------     x    100 

                            Σ item x skor tertinggi 

 

                                              Σ item x skor terrendah 

Persentase terrendah =   -------------------------------     x    100 

                            Σ item x skor tertinggi 

 

Setelah memperoleh persentase tertinggi dan terendah, langkah selanjutnya adalah 

menentukan interval kelas sebagai berikut. 

% tertinggi - % terrendah           100%  -  25% 

-------------------------------  =      ------------------ 

                              Kelas yang dikehendaki                       4 

  

 

Berdasarkan rumusan diatas, maka rentangan nilai persentase kriteria kelayakan 

dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut. 

81,25% < skor ≤ 100%         =    sangat layak 

62,50% < skor ≤ 81,25%      =    layak 

43,75% < skor ≤ 62,50%      =    cukup layak 

25% < skor ≤ 43,75%          =    tidak layak 

 

Untuk dapat membuktikan efektifitas penggunaan LKPD dalam penanaman nilai-

nilai sosial pada mata pelajaran geografi dalam proses pembelajaran akan 

dilakukan analisis uji beda antara hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

Sebelum diuji normalitas, untuk mengukur hasil belajar menggunakan rumus 

gain. Gain adalah selisih antara nilai posttest dan pretest. Gain menunjukkan 
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peningkatan pemahaman atau penguasaan konsep Peserta didik setelah proses 

pembelajaran. Menurut Hake (1999), nilai gain ternormalisasi dirumuskan sebagai 

berikut : 

g = 
                          

                           
 

Keterangan : 

g = nilai gain ternormalisasi 

Besar gain yang ternormalisasi ini diinterpretasikan untuk menyatakan kriteria 

gain ternormalisasi menurut Richard R. Hake (1999) : 

Tabel 3.19  Klasifikasi Nilai Gain 

Nilai g Interpretasi 
0.7 < g < 1 Tinggi 

0.3 ≤ g ≤ 0.7 Sedang 

0 < g < 0.3 Rendah 

 

 

Sedangkan Uji beda penanaman nilai-nlai sosial antara kelas eksperimen dan 

kelas control tidak langsung diambil dari jumlah perolehan atau skor total 

perolehan siswa. untuk membuktikan signifikansi perbedaan penanaman nilai-

nilai sosial dan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas control. Uji 

statistik yang digunakan untuk membandingkan kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol akan digunakan uji t. data yang diperoleh diolah menggunakan 

program aplikasi SPSS. Sebelum dilakukan uji beda atau uji t dilakukan uji 

prsayarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas (Sudjana (2002:239). 

a. Uji Normalitas data 

Rumusan hipotesis: 

Ho : Sampel diampil dari populasi yang berdistribusi normal. 

Hi : Sampel diambil dari populasi yang berdistribusi tidak normal. 
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Rumus statistik uji normalitas  yang digunakan adalah: 

 






k

i

hit

Ei

EiOi
X

1

2

2
 

Kriteria Uji: 

Tolak Ho jika : dafhit XX 22   

 

a. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas adalah uji prasyarat ke dua. Berikut rangkain uji homogenitas 

Sudjana (2002:239): 

Rumusan hipotesis: 

H0 : 
2

2

2

1   (kedua populasi memiliki varians yang homogen) 

Hi : 
2

2

2

1   (kedua populasi memiliki varians yang tidak homogen) 

Rumus  statistik uji homogenitas  yang digunakan: 

 

terkecilVarians

terbesarVarian
Fhit   

 = 
2

1

2

2

S

S
 

Kriteria uji : tolak Ho jika 
)12,1(2/1  nnidafhit FFF 
Pada taraf signifikas 05,0  

c. Uji t-test 

Bila kedua uji prasyarat telah terpenuhi selanjutnya dilakukan uji b atau uji t. 

Sudjana (2002:239) 

Rumus statistik uji t-test yang digunakan: 

21

21

/1/1 nnSg

xx
thit
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2

11

21

2

22

2

112






nn

SnSn
Sg hit  

Kriteria uji:  

Terima Ho jika  2
1

12
1

1  ttt hit  Dengan dk = 221 nn Pada taraf 

signifikasi 5% ( 05,0 ) 

Secara manual dapat dilakukan pengujian efektivitas pembelajaran geografi 

dengan LKPD berbasis pemahaman nilai-nilai sosial dengan rumus sebagai 

berikut: 

Efektivitas = 
                                          

                                       
 

∆ RHB kelas eksperimen  = rerata posttest – rerata pretest 

∆ RHB kelas kontrol  = rerata posttest – rerata pretest  

 

(Suhartati, 2012: 156) 

 

 

Kriteria yang digunakan untuk menyatakan efektivitas pembelajaran geografi 

dengan penggunaan  LKPD berbasis pemahaman nilai-nilai sosial antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sebagai berikut: 

1) Apabila efektivitas > 1 maka terdapat perbedaan efektivitas dimana 

pembelajaran di kelas eksperimen dinyatakan lebih efektif dari pada 

pembelajaran di kelas kontrol. 

2) Apabila efektivitas = 1 maka tidak terdapat perbedaan efektivitas antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

3) Apabila efektivitas < 1 maka terdapat perbedaan efektivitas dimana 

pembelajaran di kelas eksperimen dinyatakan lebih efektif dari pada di 

kelas kontrol. 

 

 

3.8 Desain Pengembangan  

Pada perencanaan penelitian ini, desain pembelajaran terdapat dua perlakuan yang 

sama dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Desain ini terdiri dari dua 

kelompok yang masing-masing dipilih secara random ®. Pada kelompok pertama 
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akan diberi perlakuan (X) dan kelompok kedua tidak diberi perlakuan. Kelompok 

yang mendapat perlakuan (X) disebut sebagai kelompok eksperimen dan 

kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut sebagai kelas kontrol. 

 

Pada desain pembelajaran, baik kelas eksperimen dan kelas kontrol menggunakan 

strategi pembelajaran cooperative learning dengan pendekatan scientific dan 

menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan presentasi. 

Perbedaannya terletak pada penggunaan LKPD.  

 

3.9   Indikator keberhasilan 

 

Indikator keberhasilan dalam penelitian: 

a. Hasil belajar dianggap berhasil jika peserta didik mencapai rata-rata 

minimal 75 dan dikonversikan ke dalam skala minimal 2,67 (B-)  . 

Ketuntasan klasikal 75 %. 

b. Respon peserta didik terhadap penggunaan LKPD dalam penanaman nilai-

nilai sosial dalam pembelajaran Geografi adalah minimal baik (B) . 

c. Nilai sikap (afektif) sosial untuk rasa ingin tahu, peduli lingkungan, dan 

peduli sosial minimal Baik  (B) dengan interval  2,34-3,33. 

 

 

 


