
 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian Pengembangan 

Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara 

sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar 

mata pelajaran. Dengan adanya pemaduan, siswa akan memperoleh pengetahuan dan 

ketrampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. 

Bermakna disini memberikan makna bahwa pada pembelajaran terpadu siswa akan 

dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung 

dan nyata yang menghubungkan antar konsep dalam intra mata pelajaran maupun 

antar mata pelajaran. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan pengembangan (Research & Development 

R&D). Penelitian pengembangan masuk dalam kategori peningkatan, karena dengan 

temuan-temuan berupa produk pada dasarnya untuk meningkatkan kualitas atau 

inovasi baru untuk perbaikan sesuatu produk yang usang. Dengan demikian produk 

baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan suatu proses menjadi lebih baik. 

Pengembangan produk ini membuat suatu produk yang baru sesuai kebutuhan. 

Menurut Pargito, (2009 : 34) R & D adalah sebuah proses yang digunakan untuk 

mengembangkan produk pendidikan yang bisa dipertanggung jawabkan. 
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Dalam hal ini produk yang dihasilkan adalah LKS IPS dengan alasan karena belum 

ada yang menggunakan LKS  IPS berbasis tematik  materi lingkungan hidup Kelas 

VIII SMP. Efektifitas penggunaaan LKS IPS ini dilihat dari tanggapan pihak-pihak 

yang dijadikan narasumber yang berkaitan dengan pengembangan LKS IPS ini. 

Dengan harapannya prestasi belajar siswa meningkat. Prosedur penelitian dan 

pengembangan menurut Borg dan Gall dalam Pargito (2009: 50) dilakukan 10 

langkah utama yaitu: 

Langkah-langkah pengembangan meliputi kegiatan melalui sepuluh langkah menurut 

Borg and Gall  yaitu meliputi: (1) penelitian dan pengumpulan informasi (research 

and information collection), (2) perencanaan (planning), (3) pengembangan produk 

pendahuluan (develop premilinary form of product), (4) uji coba pendahuluan 

(preliminary field study), (5) revisi terhadap produk utama (main product revision), 

(6) uji coba utama (main field testing), (7) revisi product operasional (operasional 

product revision), (8) uji coba operasional  (operasional field testing), (9) revisi 

produk akhir (final product revision), dan (10) desiminasi dan distribusi 

(desimination and distribution). 

Pada langkah pertama (Borg and Gall dalam Pargito, 2009: 50) adalah penelitian 

pengumpulan informasi meliputi assesmen kebutuhan, reviu literatur, studi penelitian 

berskala kecil dan persiapan laporan pada perkembangan terkini. Assesmen 

kebutuhan akan dilakukan dengan menggunakan instrumen angket untuk menjaring 

informasi tentang indikasi kebutuhan LKS IPS berbasis tematik materi Lingkungan 

Hidup pada kelas VIII di SMP. 



50 

 

Jenis-jensi perancangan desain instruksional yang ada selama ini adalah sebagai 

berikut. 

a. Desain ADDIE 

Menurut Thohir, (2011) salah satu model desain pembelajaran yang lebih sifatnya 

lebih generik adalah model ADDIE (Analysis-Design-Develop-Implement-Evaluate). 

Salah satu fungsinya ADDIE yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat 

dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis dan mendukung kinerja 

pelatihan itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Desain pembelajaran model ADDIE 
 

b. Desain ASSURE 

Menurut Thohir, (2011) pembelajaran ASSURE merupakan model yang bersifat 

prosedural yang dibangun untuk menciptakan program pembelajaran yang efektif, 

efisien dan menarik. pemanfaatan media dan teknologi merupakan suatu keharusan 

karena digunakan untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

dengan harapan pula mampu melibatkan siswa secara intensif dalam aktivitas 

pembelajaran. pembelajaran yang bermakana akan merujuk pada pembelajaran yang 

Analysis 

Design 

Development 

Implementation 

Evaluation 
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efektif, efisien dan menarik. Seluruh pengajaran yang efektif membutuhkan 

perencanaan cermat.  Pelajaran yang dirancang baik diawali dengan timbulnya minat 

siswa dan kemudian berlanjut pada penyajian material baru, melibatkan para siswa 

dalam praktik dengan umpan balik, menilai pemahaman mereka, dan memberikan 

kegiatan tindak lanjut yang relevan. Model ASSURE menggabungkan semua kegiatan 

instruksional itu. 

 

Gambar 3.2 Desain pembelajaran model ASSURE 

 

c. Desain Dick and Carry 

Model ini dikembangkan berdasarkan pada penggunaan pendekatan sistem (system 

approach) terhadap komponen-komponen dasar dari desain sistem pembelajaran 

yang meliputi analisis, desain, pengembangan, implementasi dan evaluasi. Menurut 

Dick, (2001: 15) prosedur model desain ini terdapat 10 tahapan yaitu identifikasi 

tujuan pembelajaran, analisis instruksional, identifikasi tingkah laku awal/ 

karakteristik siswa, merumuskan tujuan, mengembangkan instrumen penilaian,  

mengembangkan strategi pengajaran, mengembangkan/memilih perangkat 

pengajaran, merancang dan melaksanakan evaluasi formatif, melakukan revisi, dan 

melakukan evaluasi sumatif. 
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Gambar 3.3 Desain pembelajaran model Dick and Carry 

 

d. Desain Jerold Kemp 

Model Kemp adalah sebuah pendekatan yang mengutamakan sebuah alur yang 

dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan program, yang merupakan 

rangkaian yang sistematis yang menghubungkan tujuan hingga tahap evaluasi. Desain 

pembelajaran terdiri dari banyak bagian dan fungsi yang saling berhubungan dan 

mesti dikerjakan secara logis agar mencapai apa yang diinginkan. Berorientasi pada 

perancangan pembelajaran yang menyeluruh. Komponen-komponen dalam model 

pembelajaran Kemp ini dapat berdiri sendiri, sehingga sewaktu-waktu tiap 

komponennya dapat dilakukan revisi. 
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e. Desain Waterfall 

Menurut Maryani, (2009) model waterfall ini melakukan pendekatan secara 

sistematis dan urut mulai dari level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis, 

desain, coding, testing / verification, dan maintenance. Disebut dengan waterfall 

karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya 

dan berjalan berurutan. 

Pembelajaran instruksional merupakan sebuah sistem karena memiliki komponen-

komponen yang harus di organisasikan. Untuk mencapai kualitas pembelajaran, 

perencanaan pembelajaran haruslah di dasarkan pada pendekatan sistem. Untuk 

merencanakan pembelajaran dapat dikembangkan berbagai model dan meng-

organisasikan pembelajaran. Dari berbagai model rancangan pembelajaran, tidak ada 

model rancangan pembelajaran yang paling ampuh. Oleh karena itu, dalam 

menentukan model rancangan untuk mengembangkan suatu program pembelajaran 

tergantung pada pertimbangan guru terhadap model yang akan digunakan atau dipilih. 

Kegiatan perancangan desain instruksional yang akan digunakan sebagai awal 

pengembangan yaitu menggunakan desain  ADDIE. Berbasis pada bagan alur desain 

ADDIE maka akan menghasilkan suatu prototipe (produk awal)  berupa LKS IPS 

berbasis tematik beserta perangkah pembelajaran lainnya yang akan diujicobakan 

menurut langkah-langkah penelitian pengembangan yang direkomendasikan oleh 

Borg and Gall tersebut.  

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian Pengembangan 

Penelitian pengembangan LKS IPS Berbasis Tematik  Materi Lingkungan Hidup 

Kelas VIII di SMP Kelas VIII di SMP dilakukan pada waktu dan tempat yang telah 

ditentukan yaitu: 
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3.2.1 Tempat Penelitian 

Tempat penelitian pengembangan LKS IPS Berbasis Tematik  Materi Lingkungan 

Hidup adalah di SMP Negeri 1 Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus pada kelas 

VIII Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2013/2014, dengan pertimbangan karena 

peneliti adalah guru yang mengajar di sekolah tersebut. Karena pertimbangan biaya, 

waktu dan ekonomis. Selain itu karena sampel yang diampil representatif merupakan 

sampel yang benar-benar mencerminkan populasi yang diwakili. 

3.2.2 Waktu Penelitian Pengembangan 

Menurut Borg & Gall dalam Pargito, (2009 : 55) mengemukakan bahwa Research 

and Development (R&D) perlu ditentukan penetapan waktu penelitian. Maka dapat 

menjadi kurang dari satu tahun hingga tahap pengujian produk untuk penelitian tesis, 

disertasi maupun penelitian ilmiah lainnya, sesuai dengan langkah-langkah di dalam 

penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan LKS IPS Berbasis Tematik  

Materi Lingkungan Hidup Kelas VIII SMP dilaksanakan pada kelas VIII (delapan) 

semester ganjil di SMP Negeri 1 Kotaagung Barat Tahun Pelajaran 2013/2014. 

3.3 Langkah-langkah Penelitian Pengembangan 

3.3.1 Melakukan Analisis Produk Yang Akan Dikembangkan  

Menyusun instrumen angket  kepada siswa dan guru tentang ada atau tidak kebutuhan 

pembelajaran LKS IPS berbasis tematik  materi lingkungan hidup Kelas VIII Di 

SMP. Penentuan instrumen angket (questioner) digunakan untuk menjawab tentang 

interaksi guru dengan peserta didik, interaksi peserta didik dengan peserta didik, 
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peserta didik dengan sumber belajar. Angket digunakan untuk memperoleh data 

primer dalam penelitian ini, cara ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan 

responden tentang pengembangan LKS IPS berbasis tematik  materi lingkungan 

hidup Kelas VIII SMP dengan menggunakan beberapa pertanyaan terstruktur. 

3.3.2 Mengembangkan Produk Awal 

Mulai dari menentukan desain model pengembangan ADDIE kemudian buat model 

LKS sesuai dengan model ADDIE. Maka kemudian terbentuk prototipe sebagai 

berikut. 
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Gambar 3.4 Model Desain Instruksional ADDIE Diintegrasikan Dengan 

Prosedur Pengembangan Borg And Gall (1989:25) 

 

1. Analisa Kebutuhan 

Melakukan analisis kebutuhan untuk tujuan produk yang akan dikembangkan. 

Dengan melengkapi kebutuhan. Pengembang akan mengetahui adanya suatu 

keadaan yang seharusnya ada (who should be) dan keadaan nyata di lapangan yang 
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sebenarnya (what is). Selain itu juga diidentifikasi SK dan KD yang sesuai. 

Menjabarkan SK dan KD kedalam indikator yang berupa tujuan untuk kerja atau 

operasional. 

2. Mendesain LKS IPS Berbasis Tematik 

Mendesain LKS IPS berbasis tematik berdasarkan KI dan KD yang sesuai. 

3. Membuat LKS IPS berbasis tematik 

Setelah KI dan KD telah sesuai maka dibuat LKS IPS yang sesuai dengan 

kebutuhan pemakai 

4. Implementasi pengembangan LKS IPS berbasis tematik 

Melaksanakankan di lapangan 

5. Evaluasi  

Setiap tahapan selalu diadakan evaluasi agar LKS IPS tersebut efektif dan efisien 

sehingga dapat meningkat prestasi belajar siswa. 

 

Gambar 3.5 Prototipe LKS IPS Berbasis Tematik  Materi Lingkungan Hidup 

Kelas VIII di SMP 
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Model prosedural adalah model deskriptif yang menggambarkan alur atau langkah 

yang harus diikuti untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Model prosedural 

biasanya berupa urutan langkah yang harus diikuti secara bertahap dari langkah awal 

hingga langkah akhir. Kelima langkah dalam ADDIE adalah: 

1. Analisis (Analysis) 

Tahap analisis merupakan suatu proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari 

oleh peserta belajar, yaitu melakukan needs assessment (analisis kebutuhan), 

mengidentifikasi masalah (kebutuhan), dan melakukan analisis tugas (task 

analysis).  

2. Desain (Design) 

Desain produk harus diwujudkan dalam bentuk gambar atau bagan sehingga dapat 

digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya. Agar penelitian 

mempunyai kekuatan maka sebaiknya dilakukan perencanaan desain produk 

secara khusus dengan cara: 

a. Mempersiapkan Standar Isi dalam kurikulum dengan pemetaan Kompetensi inti  

dan Kompetensi Dasar, dengan kajian silabus yang dibuat dalam bentuk gambar 

yang menghubungkan tema dengan KI dan KD. 

b. Mempersiapkan cara observasi beserta alatnya untuk mendapatkan hasil 

c. Mendokumentasikan semua kegiatan dari hasil observasi penelitian. 

Dengan demikian desain produk pembelajaran LKS IPS berbasis tematik  materi 

lingkungan hidup Kelas VIII Di SMP akan meningkatkan hasil, motivasi belajar 

dan perubahan sikap peserta didik dalam proses pembelajaran IPS di kelas VIII 

SMP. 
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3. Pengembangan (Development) 

Langkah pengembangan meliputi kegiatan membuat, mencari, dan memodifikasi 

bahan ajar. Mencakup kegiatan memilih, menentukan metode, media serta strategi 

pembelajaran yang sesuai untuk digunakan dalam menyampaikan materi atau 

substansi program. 

4. Implementasi (Implemation) 

Implementasi produk dan meodifikasi prosedur perlu dilakukan jika terdapat 

kekurangan dan lamban dalam menghasilkan peningkatan hasil dan motivasi 

peserta didik. 

5. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi desain pengembangan dilakukan dengan tiga langkah: yaitu 

a. Pretest 

b. Pelaksanaan eksperimen dengan menggunakan LKS IPS berbasis tematik  

materi lingkungan hidup Kelas VIII SMP 

c. Postest  

Sehingga dapat diketahui dampak dari penggunaan LKS IPS berbasis tematik  materi 

lingkungan hidup Kelas VIII SMP. Dengan cara membandingkan hasil pretest dan 

postest. 
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3.4 Penelitian Pengembangan Tahap I (Pertama) 

 

Gambar 3.6 Model Prosedural Pengembangan LKS IPS Berbasis Tematik  

Materi Lingkungan Hidup Kelas VIII di SMP 

 

Pada tahap awal dilakukan identifikasi kebutuhan penelitian pengembangan dengan 

membuat perumusan tujuan pembelajaran. Kemudian dilanjutkan Pengembangan 

LKS IPS Berbasis Tematik  Materi Lingkungan Hidup Kelas VIII SMP dengan 

melihat perumusan alat ukur keberhasilan dalam pembelajaran. Setelah perumusan 

pengukuran keberhasilan diadakan penulisan naskah LKS IPS Berbasis Tematik  

Materi Lingkungan Hidup dan akhirnya dilakukan uji coba. Apabila dinyatakan perlu 

direvisi (ya) maka kembali kepada Pengembangan LKS IPS Berbasis Tematik  Materi 

Lingkungan Hidup Kelas VIII SMP dan seterusnya hingga dinyatakan tidak perlu 

direvisi (tidak), maka LKS IPS Berbasis Tematik  Materi Lingkungan Hidup siap 

untuk digunakan. 
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3.4.1 Reviu Oleh Ahli Materi 

Dalam rangka memenuhi obyektivitas hasil reviu, maka reviu dilakukan oleh ahli 

materi Dr. M. Thoha BS Jaya, M.S. Beliau adalah Doktor Lingkungan Hidup dan 

dosen pascasarjana Magister Pendidikan IPS Universitas Lampung. 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Reviu Oleh Ahli Materi Pengembangan LKS IPS Berbasis 

Tematik  Materi Lingkungan Hidup Kelas VIII SMP. 

Variabel Indikator 
Penilaian 

Ahli Materi 

Saran dan 

Masukan 

Desain dan Sintak 

pengembangan LKS 

IPS Berbasis Tematik  

Materi Lingkungan 

Hidup Kelas VIII di 

SMP. 

1. Ketepatan merumuskan hubungan 

antar KD. 

2. Ketepatan merumuskan hubungan 

antara KI dengan KD. 

3. Relevansi tes dengan indikator. 

4. Kualitas teknis penulisan tes. 

  

Prosedur pemetaan 

tema 

1. Sistematika. 

2. Identifikasi dan analisisKI, KD dan 

Indikator. 

3. Hakekat jaringan tema antar KD. 

4. Hubungan tema dengan KD. 

5. Hubungan tema KD dengan indi-

kator. 

  

Proses pembelajaran  

di kelas 

1. Memudahkan guru untuk melaksa-

nakan proses pembelajaran IPS di 

kelas VIII di SMP. 

2. Memotivasi peserta didik untuk 

belajar IPS di SMP. 

3. Memudahkan peserta didik untuk 

mempelajari IPS di SMP. 

  

 

3.4.2 Reviu oleh Ahli Desain dan Sintak LKS IPS Berbasis Tematik  Materi 

Lingkungan Hidup Kelas VIII SMP 

 

Untuk memenuhi objektifitas hasil reviu, maka ahlireviu desain dan Sintak LKS IPS 

Berbasis Tematik  Materi Lingkungan Hidup Kelas VIII SMP dilakukan oleh Dr. Hi. 

Darsono, M.Pd, beliau doktor dari Universitas Pendidikan Bandung dan dosen 

Pascasarjana Magister Pendidikan IPS Universitas Lampung. 
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Tabel  3.2 Kisi-kisi Reviu Oleh Ahli Desain dan Sintak LKS IPS Berbasis 

Tematik Materi Lingkungan Hidup Kelas VIII SMP 

Variabel Indikator 

Penilaian Ahli 

Desain dan 

Sintak 

Saran dan 

Masukan 

Desain dan Sintak 

pengembangan LKS 

IPS Berbasis Tematik  

Materi Lingkungan 

Hidup Kelas VIII di 

SMP. 

1. Ketepatan merumuskan hubung-

an antar KD. 

2. Ketepatan merumuskan hubung-

an antara KI dengan KD. 

3. Relevansi tes dengan indikator. 

4. Kualitas teknis penulisan tes. 

  

Prosedur pemetaan 

tema 

1. Sistematika. 

2. Identifikasi dan analisisKI, KD 

dan Indikator. 

3. Hakekat jaringan tema antar KD. 

4. Hubungan tema dengan KD. 

5. Hubungan tema KD dengan indi-

kator. 

  

Proses pembelajaran  

di kelas 

1. Memudahkan guru untuk me-

laksanakan proses pembelajaran 

IPS di kelas VIII di SMP. 

2. Memotivasi peserta didik untuk 

belajar IPS di SMP. 

3. Memudahkan peserta didik untuk 

mempelajari IPS di SMP. 

  

 

3.4.3 Uji Perorangan  

Uji perorangan dilakukan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Kotaagung Barat 

dengan kemampuan rendah 1 (satu) orang, sedang 1 (satu) orang, tinggi 1 (satu) 

orang.  Adapun kisi-kisi uji perorangan adalah sebagai berikut. 

Tabel  3.3 Kisi-kisi Uji Perorangan 

Variabel Indikator 

Penilaian Peserta Didik Dengan 

Kemampuan Awal Saran 

Tinggi Sedang Rendah 

Desain LKS IPS Ber-

basis Tematik Materi 

Lingkungan Hidup 

Kelas VIII di SMP. 

1. Pemilihan LKS 

yang diteliti 

    

2. Keunikan LKS 

yang ditampilkan 

    

3. Ketertarikan LKS 

yang dibuat 
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Lanjutan Tabel 3.3. 

 

Variabel Indikator 

Penilaian Peserta Didik Dengan 

Kemampuan Awal Saran 

Tinggi Sedang Rendah 

Keterkaitan tema 

Lingkungan Hidup 

dengan SK, KD dan 

indikator 

1. Kesesuaian LKS 

IPS berbasis tema-

tik dengan KI. 

    

2. Keeratan LKS IPS 

berbasis tematik 

dengan KD. 

    

3. Kejelasan LKS IPS 

berbasis tematik 

dengan KI, KD dan 

Indikator. 

    

4. Kemenarikan hu-

bungan antara KI 

dalam LKS IPS 

berbasis tematik. 

    

5. Kemenarikan hu-

bungan antara KD 

dalam LKS IPS 

berbasis tematik. 

    

6. Kemenarikan hu-

bungan antara KI, 

KD dan Indikator 

dalam LKS IPS 

berbasis tematik. 

    

 

3.4.4 Uji Kelompok Kecil  

Uji perorangan dilakukan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Kotaagung Barat 

dengan kemampuan rendah 3 (tiga) orang, sedang 3 (tiga) orang, tinggi 3 (tiga) orang.  

Adapun kisi-kisi uji kelompok kecil adalah sebagai berikut. 

Tabel  3.4 Kisi-Kisi Uji Kelompok Kecil 

Variabel Indikator 

Penilaian Peserta Didik Dengan 

Kemampuan Awal Saran 

Tinggi Sedang Rendah 

Desain LKS IPS Ber-

basis Tematik Materi 

Lingkungan Hidup 

Kelas VIII di SMP. 

1. Pemilihan LKS 

yang diteliti 

    

4. Keunikan LKS 

yang ditampilkan 

    

5. Ketertarikan LKS 

yang dibuat 
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Lanjutan Tabel 3.4. 

 

Variabel Indikator 

Penilaian Peserta Didik Dengan 

Kemampuan Awal Saran 

Tinggi Sedang Rendah 

Keterkaitan tema 

Lingkungan Hidup 

dengan SK, KD dan 

indikator 

2. Kesesuaian LKS 

IPS berbasis tema-

tik dengan KI. 

    

3. Keeratan LKS IPS 

berbasis tematik 

dengan KD. 

    

4. Kejelasan LKS IPS 

berbasis tematik 

dengan KI, KD dan 

Indikator. 

    

5. Kemenarikan hu-

bungan antara KI 

dalam LKS IPS 

berbasis tematik. 

    

6. Kemenarikan hu-

bungan antara KD 

dalam LKS IPS 

berbasis tematik. 

    

7. Kemenarikan hu-

bungan antara KI, 

KD dan Indikator 

dalam LKS IPS 

berbasis tematik. 

    

 

3.4.5 Merancang dan Melaksanakan Evaluasi Sumatif 

Dalam tahap ini adalah mengadakan uji validasi akhir. Uji validasi ini akan dilakukan 

dengan uji eksperimen untuk mengetahui perbedaan rerata hasil belajar IPS SMP 

kelas VIII yang pembelajarannya menggunakan Lembar Kegiatan Siswa IPS berbasis 

tematik materi Lingkungan Hidup. Perbedaan rerata hasil peserta didik ini diketahui 

dari pencapaian rata-rata saat melaksanakan pretest dan kemudian dibandingkan 

dengan pencapaian rerata nilai IPS kelas VIII setelah melakukan pembelajaran 

dengan produk akhir setelah dilaksanakan postest. Dari keduanya akan mendapatkan 

peningkatan hasil belajar atau Gain Score. 
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3.4.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian pengembangan ini memerlukan informasi berdasarkan assesmen 

kebutuhan awal untuk mendapatkan data peneltian. Maka peneliti melakukan 3 cara 

sebagai berikut. 

1. Panduan Diskusi dan Wawancara 

Dalam proses wawancara peneliti akan menemukan permasalah yang harus diteliti 

serta mendapatkan informasi mendalam dengan mengadakan wawancara secara 

langsung kepada responden. Data ini juga diperoleh setelah pelaksanaan ujicoba 

produk model pembelajaran yang dikembangkan. Dalam wawancara dilakukan 

dengan menggunakan pedoman wawancara. Hasil wawancara ini merupakan data 

primer dalam penelitian. Disamping itu juga dilakukan wawancara dengan siswa 

pengguna Lembar Kegiatan Siswa IPS yang dikembangkan ini untuk mendapatkan 

data pendukung demi memperkuat hasil penelitian. 

2. Angket (Kuesioner) 

Penentuan instrumen angket (questioner) digunakan untuk menjawab tentang 

kemenarikan Lembar Kegiatan Siswa IPS berbasis tematik materi Lingkungan 

Hidup, hubungan interaksi guru dengan peserta didik, interaksi siswa dengan 

siswa, siswa dengan Lembar Kegiatan Siswa IPS, dan interaksi siswa dan guru 

dalam menggunakan Lembar Kegiatan Siswa IPS. Angket digunakan untuk 

memperoleh data primer dalam penelitian in, cara ini dilakukan untuk mengetahui 
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tanggapan responden tentang Lembar Kegiatan Siswa IPS berbasis tematik materi 

Lingkungan Hidup dengan menggunakan beberapa pertanyaan. 

3. Observasi  

Observasi dilaksanakan dalam penelitian bertujuan untuk mengamati aktivitas 

siswa dan guru dalam proses pembelajaran menggunakan Lembar Kegiatan Siswa 

IPS berbasis tematik materi Lingkungan Hidup. Perubahan tingkah laku siswa dan 

guru dalam proses pembelajaran menggunakan Lembar Kegiatan Siswa IPS ini. 

Cara ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang praktek pelaksanaan 

pembelajaran IPS terpadu yang dilakukan oleh guru. Data yang diperoleh adalah 

berupa: (a) data tentang aktivitas guru dalam pembelajaran, (b) data aktivitas siswa 

dalam pembelajaran. Data melalui observasi akan digunakan sebagai data 

pendukung untuk mengetahui efektivitas pembelajaran Lembar Kegiatan Siswa 

IPS yang dikembangkan. 

4. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan sebagai data pendukung. Dokumen 

yang dilihat oleh peneliti adalah: (a) perangkat yang digunakan guru dalam 

pembelajaran selain produk model pembelajaran peneliti, (b) laporan hasil kerja 

siswa dalam pembelajaran dan (c) lembar jawaban tes dan peserta didik.  

Berdasarkan proses teknik pengumpulan data diatas dapat dilakukan seperti gambar 

berikut. 
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Gambar 3.7 Triangulasi teknik pengumpulan data bermacam kegiatan dari 

sumber yang sama 

 

3.4.7 Instrumen Pengembangan 

Instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian pengembangan ini diawali dari 

tahap pendahuluan yang meliputi instrumen utama adalah panduan wawancara, 

lembar angket (kuesioner), panduan observasi, serta tanggapan guru pelaksana, 

angket pendapat guru, motivasi dan sikap siswa tentang Lembar Kegiatan Siswa IPS 

berbasis tematik materi Lingkungan Hidup kelas VIII SMP. 

3.4.8 Teknik Analisis Data 

Dari data yang dihasilkan akan dilakukan suatu teknik analisis data dengan 3 tahapan 

pengembangan Lembar Kegiatan Siswa IPS berbasis tematik materi Lingkungan 

Hidup kelas VIII SMP. Tahapan pengembangan dan pengujian sebagai berikut. 

1. Tahap Asessmen Kebutuhan (Need Assesment) 

Data bersifat kualitatif didapat berupa fakta, informasi dan empiris yang kemudian 

dikembangkan menjadi teori. Dalam pelaksanaan dimulai dari data, 

mengorganisasi data, memilih dan memilah untuk dijadikan sesuatu yang dapat 
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dikelola, menemukan hal-hal yang penting dan mempelajarinya serta merumuskan 

dan mendiskripsikan kepada pihak lain. 

Tahapan dalam menganalisa data menurut penulis adalah sebagai berikut. 

a. Mempelajari dan membaca data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan 

diskusi, angket, observasi, dan dokumentasi dengan memberi tanda dari kata-

kata kunci dan gagasan pada data yang dikumpulkan. 

b. Mereduksi data sebagai usaha membuat ringkasan sebagai inti, proses dan 

pernyataan yang diperlukan dan dijaga untuk tetap berada di dalam ruang 

lingkupnya. 

c. Mengklasifikasi data dengan koding, dan satuan untuk memperjelas data yang 

diharapkan 

d. Melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data yang diperoleh. 

2. Tahap Pengembangan Produk Utama 

Pada penelitian pengembangan ini dilakukan dengan menganalisa data 

pengembangan produk, dengan teknik analisis data kuantitatif menggunakan uji 

statistik. 

3. Tahap Pengembangan Produk Operasional 

Penelitian pengembangan pada tahap produk operasional juga dengan teknik 

analisis data kuantitatif menggunakan prosentase. 

3.4.9 Perencanaan Desain Produk 

Desain produk harus diwujudkan dalam bentuk tema sehingga dapat digunakan 

sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya. Teknik desain produk harus 

dilengkapi dengan penjelasan mengenai langkah-langkah pelaksanaan, mulai dari 
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informasi, batasan, prosedur dan mekanisme dalam menggunakannya agar orang lain 

dapat memahaminya. Efektivitas yang dikandungnya dapat diukur berdasarkan 

harapan yang akan menjadi tujuan pembelajaran. 

Agar suatu penelitian mempunyai kekuatan  maka dilakukan perencanaan desain 

produk secara khusus. Perencanaan ini dilakukan dengan tujuan agar desain produk 

yang dihasilkan akan direspon oleh guru maupun siswa secara antusias dan 

berkelanjutan dengan mengarahkan kepada desain produk baru yaitu Lembar 

Kegiatan Siswa IPS berbasis tematik materi Lingkungan Hidup kelas VIII SMP. 

Perencanaan desain ini dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut. 

1. Mempersiapkan standar isi dalam kurikulum dengan pemetaan standar kompetensi 

dan kompetensi dasar, dengan kajian silabus, pengembangan tema yang dibuat 

menghubungan antar KD. 

2. Mempersiapkan cara observasi beserta alatnya untuk mendapatkan hasil. 

3. Mendokumentasikan semua kegiatan dari hasil observasi penelitian. 

Dengan desain produk bahan ajar LKS IPS ini akan meningkatkan hasil, motivasi 

belajar dan perubahan sikap peserta didik dalam proses pembelajaran IPS di SMP. 

3.4.10 Validasi Desain 

Dalam tahap ini adalah mengadakan validasi desain. Validasi desain akan dilakukan 

dengan uji eksperimen untuk mengetahui perbedaan rerata hasil belajar IPS SMP 

peserta didik yang pembelajarannya menggunakan produk akhir yaitu berupa Lembar 

Kegiatan Siswa IPS Berbasis Tematik  Materi Lingkungan Hidup Kelas VIII SMP. 

Perbedaan rerata hasil peserta didik diketahui dari pencapaian rata-rata nilai IPS 
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peserta didik pada saat melaksanakan pretest dan kemudian dibandingkan dengan 

pencapaian rerata nilai IPS SMP setelah dilakukan pembelajaran, dengan produk 

akhir berupa Lembar Kegiatan Siswa IPS Berbasis Tematik  Materi Lingkungan 

Hidup Kelas VIII SMP yang dilihat dari hasil postest. Dari keduanya akan 

mendapatkan peningkatan hasil belajar atau Gain Score. 

3.5 Penelitian Pengembangan Tahap II 

Didalam melakukan suatu kegiatan pengembangan tahap II penelitian akan 

difokuskan dalam beberapa kegiatan yang meliputi: 

3.5.1 Model Rancangan Uji Coba Produk 

Ujicoba awal dalam penggunaan produk yang berbentuk Lembar Kegiatan Siswa IPS 

berbasis tematik materi Lingkungan Hidup kelas VIII SMP, bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

3.5.2 Populasi dan Sampel 

3.5.2.1 Populasi 

Menurut Sugiyono, (2010: 117), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Sedangkan menurut Sudarmanto, (2013: 26) populasi merupakan totalitas dari suatu 

karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untu dipelajari dan ditarik 
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kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Kotaagung Barat Tahun Pelajaran 2013/2014. 

3.5.2.2 Sampel  

Menurut Sugiyono, (2010: 118), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Sudarmanto (2013: 30) sampel adalah 

bagian dari populasi yang akan diteliti. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik Purposive 

sampling. Hal ini dilakukan karena materi lingkungan hidup ada pada kelas VIII 

semester ganjil, sesuai dengan KI dan KD pada kurikulum 2013. Sampel penelitian 

ini diambil dari populasi sebanyak 2 kelas, yaitu VIII A dan VIII B. Dari hasil undian 

diperoleh kelas VIII A dan VIII B sebagai sampel kemudian kedua kelas tersebut 

diundi untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari hasil undian 

diperoleh kelas VIII A sebagai kelas eksperimen yang menggunakan Bahan Ajar 

Lembar Kegiatan Siswa IPS berbasis Tematik Materi Lingkungan Hidup, dan kelas 

VIII B sebagai kelas kontrol yang tidak menggunakan Bahan Ajar Lembar Kegiatan 

Siswa IPS berbasis Tematik Materi Lingkungan Hidup. 

Kelas VIII A dan VIII B merupakan kelas yang mempunyai rata-rata kemampuan 

akademis yang relatif sama karena dalam pendistribusian siswa tidak dikelompokkan 

ke dalam kelas unggulan, atau tidak ada perbedaan antara kelas yang satu dengan 

kelas yang lain walaupun dengan kelas yang bukan termasuk ke dalam sampel. 
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Sampel dalam penelitian ini berjumlah 56 orang siswa yang tersebar ke dalam 2 kelas 

yaitu kelas VIII A sebanyak 28 siswa yang merupakan kelas eksperimen dengan 

menggunakan Bahan Ajar Lembar Kegiatan Siswa IPS berbasis Tematik Materi 

Lingkungan Hidup, dan kelas VIII B sebanyak 28 siswa yang merupakan kelas 

kontrol yang tidak menggunakan Bahan Ajar Lembar Kegiatan Siswa IPS berbasis 

Tematik Materi Lingkungan Hidup. Namun, dalam analisis data hanya diambil data 

siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah saja, sedangkan siswa yang 

memiliki kemampuan awal sedang, diabaikan. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung dan wawancara kepada guru 

yang mengajar mata pelajaran IPS yang ada di SMP Negeri 1 Kotaagung Barat. Dan 

mengadakan tes kepada para siswa dalam bentuk pilihan ganda. Hal ini dilakukan 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

3.5.4 Uji Persyaratan Instrumen Pengembangan 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes. Tes kemampuan awal 

yang diberikan pada awal sebelum eksperimen bertujuan untuk mendapatkan data 

tentang kemampuan awal siswa dalam mata pelajaran IPS di sekolah dan tes 

kompetensi siswa sesudah menggunakan LKS IPS berbasis tematik dilakukan yang 

bertujuan untuk mengukur kompetensi IPS siswa. Sebelum tes kompetensi  diberikan 

kepada siswa maka terlebih dahulu diadakan uji coba tes atau instrumen untuk 

mengetahui validitas soal, reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal dan daya beda soal. 

Uji coba instrumen soal tes dilaksanakan di kelas VIII C SMP Negeri 1 Kotaagung 

Barat dengan jumlah siswa sebanyak 28 siswa. 
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3.5.4.1 Uji Validitas 

”Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data 

(mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur” (Sugiyono, 2010: 173). Uji validitas item soal 

pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi product moment 

pearson dengan angka kasar yaitu: 

2222
xy

Y  Y NX  X N

YX  XY N
  r  

Keterangan : 

RXY = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N = Jumlah sampel 

XY = Skor rata-rata dari X dan Y 

X = Jumlah skor item 

Y = Jumlah skor total seluruh item 

Dengan kriteria pengujian, apabila rhitung ≥ rtabel dengan α = 0,05, maka item soal 

tersebut valid dan sebaliknya jika rhitung < rtabel maka alat pengukuran atau angket 

tersebut tidak valid (Suharsimi Arikunto, 2006: 170). 

3.5.4.1.1. Uji Validitas Intrumen Kemampuan Awal 

Uji validitas instrumen kemampuan awal dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi 

dengan kriteria menggunakan r kritis pada taraf signifikansi 0,05. Untuk  = 0,05 dan 

df = k – 2 = 28 – 2 = 26 diperoleh rtabel = 0,374. Hasil rekapitulasi uji validitas 

instrumen kemampuan awal adalah sebagai berikut. 
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Tabel 3.5 Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Kemampuan Awal 

No. Uji Validitas Frekuensi Persentase % 

1. Jumlah Soal Valid 16 80,00 

2. Jumlah Soal Tidak Valid 4 10,00 

Jumlah 20 100,00 

 

Sumber: Data Hasil Penelitian. 

20 butir soal instrumen kemampuan awal ada 4 soal (10,00%) yang tidak valid, dan 

16 soal (80,00%) yang valid. Soal yang tidak valid adalah soal nomor 4, 6, 9 dan 10. 

Hal ini didasarkan dari hasil perhitungan dimana nilai rhitung untuk soal nomor 4, 6, 9, 

dan 10 lebih kecil dari rtabel, sedangkan soal yang lainnya lebih besar dari rtabel. Hasil 

perhitungan validitas butir soal instrumen kemampuan awal selengkapnya terdapat 

pada lampiran 6.  

3.5.4.1.2. Uji Validitas Instrumen Ketercapaian Kompetensi Siswa 

Uji validitas instrumen ketercapaian kompetensi siswa dilakukan uji signifikansi 

koefisien korelasi dengan kriteria menggunakan r kritis pada taraf signifikansi 0,05. 

Untuk  = 0,05 dan df = k – 2 = 28 – 2 = 26 diperoleh rtabel = 0,374. Hasil rekapitulasi 

uji validitas instrumen ketercapaian kompetensi siswa adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.6 Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Ketercapaian Kompetensi 

Siswa 

No. Uji Validitas Frekuensi Persentase % 

1. Jumlah Soal Valid 38 95,00 

2. Jumlah Soal Tidak Valid 2 5,00 

Jumlah 20 100,00 

 

Sumber: Data Hasil Penelitian. 
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20 butir soal instrumen ketercapaian kompetensi siswa ada 2 soal (5,00%) yang tidak 

valid, dan 38 soal (95,00%) yang valid. Soal yang tidak valid adalah soal nomor 7 

dan 15. Hal ini didasarkan dari hasil perhitungan dimana nilai rhitung untuk soal nomor 

7 dan 15 lebih kecil dari rtabel, sedangkan soal yang lainnya lebih besar dari rtabel. Hasil 

perhitungan validitas butir soal instrumen ketercapaian kompetensi siswa 

selengkapnya terdapat pada lampiran 11. 

3.5.4.2 Uji Reliabilitas 

Dilakukan uji kesahihan dan didapatkan butir-butir sahih, selanjutnya terhadap butir-

butir sahih tersebut diuji kepercayaannya (reliabilitas). Suatu tes dapat dikatakan 

mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil 

yang tetap. Maka reliabilitas berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes. Atau 

seandainya hasilnya berubah-ubah, perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak 

berarti (Arikunto, 2005: 86). Penelitian ini menggunakan rumus Spearman-Brown 

untuk menguji reliabilitasnya. 

Menurut Arikunto, (2005: 93) teknik penghitungan reliabilitas dengan rumus 

Spearman-Brown adalah sebagai berikut. 

 r  1 

r 2
  r

1/2  1/2

1/2  1/2
11

 

Keterangan: 

r11 = koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan 

r ½ ½ = korelasi antara skor-skor setiap belahan tes 
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Kriteria pengujian, apabila rhitung ≥ rtabeldengan taraf signifikansi 0,05 maka 

pengukuran tersebut reliabel, dan sebaliknya jika rhitung< rtabel maka pengukuran 

tersebut tidak reliabel.  

Arikunto (2006: 276) menyatakan bahwa jika alat instrumen tersebut reliabel, maka 

kriteria penafsiran mengenai indeks korelasi (r) adalah sebagai berikut. 

 0,800 sampai dengan 1,00 = sangat tinggi 

 0,600 sampai dengan 0,799 = tinggi 

 0,400 sampai dengan 0,599 = cukup 

 0,200 sampai dengan 0,399 = rendah 

3.5.4.2.1 Uji Reliabilitas Kemampuan Awal 

Uji reliabilitas instrumen kemampuan awal diperoleh dilai rhitung sebesar 0,830 

sedangkan pada taraf  = 0,05 dan df = k – 2 = 28 – 2 = 26 diperoleh rtabel sebesar 

0,374. Karena rhitung > rtabel maka dapat disimpulkan bahwa instrumen kemampuan 

awal tersebut reliabel, artinya instrumen tersebut dapat diandalkan dan tetap konsisten 

jika pengukuran tersebut diulang (Duwi, 2011). Sedangkan jika rhitung tersebut (rhitung 

= 0,830) ditafsirkan dengan nilai indeks korelasi (R) di atas maka diperoleh 

kesimpulan bahwa instrumen kemampuan awal tersebut mempunyai reliabilitas yang 

sangat tinggi. Hasil perhitungan uji reliabitas instrumen penelitian kemampuan awal 

selengkapnya terdapat pada lampiran 6. 

3.5.4.2.2 Uji Reliabilitas Ketercapaian Kompetensi Siswa 

Uji reliabilitas instrumen ketercapaian kompetensi siswa diperoleh dilai rhitung sebesar 

0,910 sedangkan pada taraf  = 0,05 dan df = k – 2 = 28 – 2 = 26 diperoleh rtabel 
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sebesar 0,374. Karena rhitung > rtabel maka dapat disimpulkan bahwa instrumen 

ketercapaian kompetensi siswa tersebut reliabel, artinya instrumen tersebut dapat 

diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang (Duwi, 2011). 

Sedangkan jika rhitung tersebut (Rhitung = 0,910) ditafsirkan dengan nilai indeks korelasi 

(R) di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa instrumen ketercapaian kompetensi 

siswa tersebut mempunyai reliabilitas yang sangat tinggi. Hasil perhitungan uji 

reliabilitas instrumen penelitian kemampuan awal selengkapnya terdapat pada 

lampiran 11. 

3.5.4.3 Taraf Kesukaran 

Taraf Kesukaran adalah kemampuan suatu soal untuk melihat banyaknya siswa yang 

menjawab benar dan salah (Arikunto, 2005: 208). Untuk mengukur taraf kesukaran 

digunakan rumus: 

 S J 

B
  P

 

Keterangan: 

P = Tingkat kesukaran yang dicari 

B = Banyak siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS = Jumlah seluruh peserta tes  

Hasil tersebut dikonsultasikan dengan ktiteria sebagai berikut: 

 Soal dengan P 0,00 - 0,30 kategori sukar 

 Soal dengan P 0,30 - 0,70 kategori sedang 

 Soal dengan P 0,70 - 1,00 kategori mudah  
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3.5.4.3.1 Taraf Kesukaran Instrumen Kemampuan Awal 

Hasil analisis taraf kesukaran butir soal untuk instrumen kemampuan awal diperoleh 

hasil sebagai berikut. 

Tabel 3.7 Rekapitulasi Taraf Kesukaran Instrumen Kemampuan Awal 

No. Taraf Kesukaran Frekuensi Persentase % 

1. Mudah 5 25,00 

2. Sedang 13 65,00 

3. Sukar 2 10,00 

Jumlah 20 100,00 

 

Sumber: Data Hasil Penelitian. 

Dijelaskan bahwa dari 20 butir soal intrumen kemampuan awal, 5 soal (25,00%) 

mempunyai tingkat kesukaran mudah, 13 soal (65,00%) mempunyai tingkat 

kesukaran sedang, dan 2 soal (10,00%) mempunyai tingkat kesukaran sukar. Hasil 

perhitungan tingkat kesukaran instrumen kemampuan awal selengkapnya terdapat 

pada lampiran 6. 

3.5.4.3.2 Taraf Kesukaran Instrumen Ketercapaian Kompetensi Siswa 

Hasil analisis taraf kesukaran butir soal untuk instrumen ketercapaian kompetensi 

siswa diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 3.8 Rekapitulasi Taraf Kesukaran Instrumen Ketercapaian Kompetensi 

Siswa 

No. Taraf Kesukaran Frekuensi Persentase % 

1. Mudah 3 7,50 

2. Sedang 35 87,50 

3. Sukar 2 5,00 

Jumlah 40 100,00 

 

Sumber: Data Hasil Penelitian. 
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20 butir soal intrumen ketercapaian kompetensi siswa, 3 soal (7,50%) mempunyai 

tingkat kesukaran mudah, 35 soal (87,50%) mempunyai tingkat kesukaran sedang, 

dan 2 soal (5,00%) mempunyai tingkat kesukaran sukar. Hasil perhitungan tingkat 

kesukaran instrumen kemampuan awal selengkapnya terdapat pada lampiran 11. 

3.5.4.4 Daya Beda 

Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang 

berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah (Arikunto, 2005: 

211). Angka yang menunjukan besarnya daya beda disebut indeks diskriminasi (D). 

Adapun rumus menentukan indeks diskriminasi adalah: 

BA

B

B

A

A P  P  
J

 B 
  

J

 B 
  D

 

Keterangan:  

D = Daya pembeda yang dicari 

JA = Jumlah peserta kelompok atas  

JB = Jumlah peserta kelompok bawah  

BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal benar 

BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal benar 

PA = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar  

PB = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Klasifikasi daya beda menurut Arikunto, (2005: 218) yaitu: 

 0,00 – 0,20 = Jelek 

 0,20 – 0,40 = Cukup 

 0,40 – 0,70 = Baik 

 0,70 – 1,00 = Baik Sekali 
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 Negatif = Semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang mempunyai nilai 

D negatif sebaiknya di buang saja. 

3.5.4.4.1 Daya Beda Instrumen Kemampuan awal 

Hasil analisis daya beda instrumen kemampuan awal diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 3.9 Rekapitulasi Daya Beda Instrumen Kemampuan Awal 

No. Daya Beda Frekuensi Persentase % 

1. Jelek 1 5,00 

2. Cukup 4 20,00 

3. Baik 13 65,00 

4. Baik Sekali 2 10,00 

Jumlah 20 100,00 
 

Sumber: Data Hasil Penelitian. 

Tabel 3.9 menunjukkan 20 butir soal instrumen kemampuan awal 1 soal (5,00%) 

mempunyai daya beda jelek, 4 soal (20,00%) mempunyai daya beda cukup, 13 soal 

(65,00%) mempunyai daya beda baik, dan 2 soal (10,00%) mempunyai daya beda 

baik sekali. Hasil analisis daya beda instrumen kemampuan awal selengkapnya 

terdapat pada lampiran 6. 

3.5.4.4.2 Daya Beda Instrumen Ketercapaian Kompetensi Siswa 

Hasil analisis daya beda instrumen ketercapaian kompetensi siswa diperoleh hasil 

sebagai berikut. 

Tabel 3.10 Rekapitulasi Daya Beda Instrumen Ketercapaian Kompetensi Siswa 

No. Daya Beda Frekuensi Persentase % 

1. Jelek 1 2,50 

2. Cukup 14 35,00 

3. Baik 20 50,00 

4. Baik Sekali 5 12,50 

Jumlah 40 100,00 

Sumber: Data Hasil Penelitian. 
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Tabel 3.10 menunjukkan dari 40 butir soal instrumen ketercapaian kompetensi siswa 

1 soal (2,50%) mempunyai daya beda jelek, 14 soal (35,00%) mempunyai daya beda 

cukup, 20 soal (50,00%) mempunyai daya beda baik, dan 5 soal (12,50%) 

mempunyai daya beda baik sekali. Hasil analisis daya beda instrumen kemampuan 

awal selengkapnya terdapat pada lampiran 11. 

3.5.4.5 Uji Normalitas 

Uji normalitas yang digunakan adalah uji Liliefors berdasarkan sampel yang akan di 

uji hipotesisnya, apakah sampel berdistribusi normal atau sebaliknya dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

ZiSZiFLo  

Keterangan: 

Lo  = Harga mutlak terbesar 

F (Zi)  = Peluang angka baku 

S (Zi)  = Proporsi angka baku 

Kriteria pengujiannya adalah jika 
hitungL tabelL  dengan taraf signifikansi 0,05 maka 

variabel tersebut berdistribusi normal, demikian pula sebaliknya (Riduwan dan 

Sunarto, 2009: 466-467) 

3.5.4.6 Uji Homogenitas 

Untuk menguji homogenitas digunakan uji F yang digunakan untuk mengetahui 

apakah kedua data yang diperoleh dari kedua kelompok sampel memiliki varians 

yang sama atau sebaliknya. Rumus uji F adalah sebagai berikut. 
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terkecilVarians

terbesarVarians
F  (Sugiyono, 2009: 140) 

Dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa bila harga 
tabelhitung FF  maka data sampel 

akan homogen dan apabila 
tabelhitung FF  maka data sampel tidak homogen, dengan 

taraf signifikansi 0,05 dan dk = n-1. 

3.5.5 Teknik Analisis Data  

3.5.5.1 Analisis Data Tabel  

Dalam penelitian pengembangan ini dilakukan terlebih dahulu analisis data 

pendahuluan berdasarkan pengujian data tabel sebagai berikut. 

No. Skor Frekuensi Persentase 

1. < 40   

2. 40 – 72   

3. > 72   

Jumlah  100,00% 

 

3.5.5.2 Uji Hipotesis 

3.5.5.2.1 Uji F 

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian pengembangan ini digunakan statistik 

analisis Varian (ANAVA) desain faktorial dan statistik uji beda rata-rata (mean). 

Untuk hipotesis digunakan statistik analisis varian (Anava) dengan rumusan sebagai 

berikut bila mengenai adanya perbedaan maka hipotesis ini hanya menyatakan bahwa 
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terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar antara kelompok eksperimen dengan 

kelompok kontrol tanpa mengatakan kelompok mana yang lebih dari yang lainnya.   

Kriteria uji hipotesis sebagai berikut.  

a. Jika nilai sig < α (0,05) maka Ho diterima 

b. Jika nilai sig > α (0,05) maka Ho ditolak 

Ho : µ1 ≥ µ2 

H1 : µ1 ≤ µ2 

a. Jika nilai t hitung <t tabel maka terima H0 

b. Jika nilai t hitung> t tabelmaka tolak H0 

Atau dengan pula menggunakan kriteria uji sebagai berikut. 

a. Jika nilai sig > α (0,05) maka terima Ho 

b. Jika nilai sig < α (0,05) maka tolak Ho 

3.5.5.2.2 Uji t Dua Sampel Independen 

Pengujian dalam penelitian pengembangan ini adalah untuk menguji dan rata-rata 

nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nilai kelas eksperimen adalah kelas VIII A 

dan nilai kelas Kontrol adalah Kelas VIII B. Pengujian ini menggunakan uji t yang 

tergolong dalam uji perbandingan (komparatif) yang bertujuan untuk 

membandingkan (membedakan) apakah rata-rata kedua kelompok yang diuji berbeda 

secara signifikan atau tidak. Fungsinya adalah untuk menguji kemampuan generalisasi 

(signifikansi) hasil penelitian yang berupa perbandingan keadaan kelompok dan dua 

rata-rata sampel (Sugiyono, 2007: 124). Terdapat beberapa rumus uji-t yang 

digunakan untuk pengujian hipotesis komparatif dua sampel independen, yaitu:  
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t = 

2

2

1

1

1

2

2

1

2

1

21
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 S

n

 S

X  X
 

Keterangan: 

1X  = Rata-rata hasil belajar kompetensi siswa kelas eksperimen 

2X  = Rata-rata kompetensi siswa kelas kontrol 

2

1S   = Varians sampel 1 

2

2S   = Varians sampel 2 

S1  = Simpangan baku sampel 1  

S2 = Simpangan baku sampel 2 

(Sugiyono, 2007: 124)  

Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih rumus uji-t yaitu:  

a. Apakah dua rata-rata itu berasal dan dua sampel yang jumlahnya sama atau tidak. 

b. Apakah varians data dan dua sampel itu homogen atau tidak.  

3.6 Validasi Produk LKS IPS 

Validasi desain akan dilakukan dengan uji eksperimen untuk mengetahui perbedaan 

rerata hasil belajar IPS SMP peserta didik yang pembelajarannya menggunakan 

produk akhir yaitu berupa bentuk LKS IPS berbasis Tematik Materi Lingkungan 

Hidup pada siswa SMP Kotaagung Barat. Test ini dilakukan dengan pretest dan 

postes. Dari hasil keduanya akan mendapatkan peningkatan hasil belajar atau gain 

score. 


