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Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk men-

deskripsikan kevalidan dan kepraktisan LKS berbasis model discovery learning 

pada materi penurunan titik beku dan tekanan osmotik larutan.  Penelitian ini di-

lakukan dengan mengunakan metode penelitian dan pengembangan (R&D).  

Tahapan penelitian pengembangan ini dimulai dari menganalisis potensi dan 

masalah, mengumpulkan informasi, desain produk, validasi desain, revisi desain, 

uji coba produk secara terbatas, merevisi produk sesuai saran yang didapatkan 

pada uji coba terbatas kemudian melakukan uji keterlaksanaan produk di SMA 

Kosgoro Bandar Sribhawono pada kelas XI IPA 1 yang berjumlah 20 siswa.  LKS 

yang dikembangkan memiliki tahapan yang disesuaikan dengan model discovery learning 

yaitu stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi, dan 

generalisasi.  Kevalidan LKS hasil pengembangan diukur berdasarkan hasil validasi ahli.  

Kepraktisan diukur berdasarkan respon guru dan siswa terhadap produk yang dikembang-

kan, respon siswa terhadap pembelajaran dengan LKS hasil pengembangan, dan penilaian 

observer terhadap keterlaksanaan LKS dalam pembelajaran.  Hasil penelitian menunjuk-

kan bahwa LKS berbasis model discovery learning memiliki validitas yang sangat tinggi. 
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Hal ini dibuktikan dengan hasil penilaian validator terhadap aspek keterbacaan dengan 

kategori “tinggi”, dan hasil penilaian validator terhadap aspek konstruksi dan kesesuaian 

isi dengan kategori “sangat tinggi”.  LKS berbasis model discovery learning hasil 

pengembangan juga memiliki kepraktisan yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan 

hasil respon guru pada aspek kesesuaian isi, keterbacaan, dan kemenarikan dengan 

kategori “sangat tinggi”,  hasil respon siswa terhadap aspek keterbacaan dan kemenarikan 

dengan kategori “sangat tinggi”, respon positif siswa terhadap pembelajaran mengguna-

kan LKS hasil pengembangan; dan hasil penilaian observer terhadap keterlaksanaan 

pembelajaran menggunakan LKS hasil pengembangan dengan kategori “sangat tinggi”. 

Berdasarkan hal tersebut maka LKS hasil pengembangan dinyatakan valid dan praktis. 
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