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ABSTRAK

PENGEMBANGAN LKPD MATERI ELASTISITAS BAHAN DAN
HUKUM HOOKE DENGAN SCIENTIFIC APPROACH BERKARAKTER

KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF SISWA

Oleh

Tri Lestari

Pada umumnya, LKPD yang digunakan di sekolah masih menekankan pada aspek

penguasaan konsep materi saja, sedangkan aspek keterampilan belum sepenuhnya

dikembangkan. Berdasarkan hasil angket analisis kebutuhan guru dan siswa di

SMK Negeri 1 Terusan Nunyai Lampung Tengah bahwa diperlukann suatu

perangkat penunjang pembelajaran LKPD dengan scientific approach berkarakter

keterampilan berpikir kreatif siswa ini bertujuan agar membantu siswa berpikir

secara aktif dan kritis dan mampu memunculkan kreatifitas yang dimiliki siswa.

Kondisi inilah yang melatarbelakangi untuk melakukan pengembangan LKPD

dengan scientific approach berkarakter keterampilan berpikir kreatif siswa.

Metode penelitian pengembangan LKPD ini menggunakan Research and

Development. Tujuan penelitian ini adalah (1) menghasilkan produk LKPD; (2)

mengetahui kevalidan LKPD, serta (3) mengetahui kemenarikan dan kemudahan

LKPD.



Tri Lestari

Tahap pengembangannya adalah: (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data,

(3) desain produk, (4) validasi produk, (5) revisi produk, dan (6) uji coba produk.

Tahap validasi produk diberikan kepada 3 validator diperoleh bahwa produk telah

valid dan dapat digunakan. Sedangkan untuk tahap uji coba produk dilakukan di

SMK Negeri 1 Terusan Nunyai Lampung Tengah melalui tahap uji satu lawan

satu dengan jumlah 3 siswa.

Produk LKPD diuji kevalidan dilakukan melalui uji validitas/ahli desain dan

materi. Hasil uji validasi desain didapatkan skor penilaian 3,38 dengan pernyataan

kualitatif sangat baik, dan hasil uji validasi materi didapatkan skor penilaian 3,08

dengan pernyataan kualitatif baik. Kemudian LKPD yang dikembangkan

diujicobakan kepada 3 siswa untuk mengetahui kemenarikan dan kemudahan

LKPD. Hasilnya didapatkan bahwa kemenarikan produk LKPD memperoleh nilai

3,33 dengan kategori sangat menarik dan kemudahan produk LKPD memperoleh

nilai 3,38 dengan kategori sangat mudah.

Kata kunci: LKPD, scientific approach dan keterampilan berpikir kreatif.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu proses bimbingan yang diberikan oleh seseorang

kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar

anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Nurkholis

(2013:26) menyatakan Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan Indonesia

memberikan penjelasan bahwa pendidikan adalah upaya untuk memajukan budi

pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup.

Secara umum, pendidikan adalah suatu proses terencana yang diberikan oleh

seseorang untuk mempengaruhi kemajuan atau kecakapan budi pekerti, pikiran,

dan jasmani anak baik individu, kelompok maupun masyarakat dalam

menyelesaikan tugas hidupnya secara mandiri sesuai dengan yang diharapkan oleh

pelaku pendidikan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59 Tahun

2014, pelaksanaan kegiatan pembelajaran ditingkat sekolah menengah atas

menekankan pada pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sehingga peserta didik diharapkan
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lebih aktif dalam memahami apa yang dipelajari melalui pengalaman yang mereka

temukan dilapangan/kegiatan langsung seperti eksperimen.

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran diperlukan adanya suatu media

pendukung untuk mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran.

Salah satunya adalah lembar kerja peserta didik. LKPD merupakan alat yang

sangat bermanfaat bagi guru sebagai tenaga pengajar untuk mempermudah dalam

pemberian tugas siswa, baik yang berupa kegiatan maupun evaluasi, sedangkan

bagi siswa bermanfaat sebagai pemandu dalam melakukan kegiatan belajar.

Namun, kebanyakan LKPD yang dimiliki sekolah atau institusi pendidikan yang

masih berupa LKPD yang memindah sebuah jawaban dari materi yang terurai

pada awal halaman setiap topiknya. LKPD tersebut tidak efisien dan kurang

berdampak baik terhadap proses pembelajaran, karena dengan begitu peserta didik

hanya terpaku pada sebuah uraian yang terdapat didalam LKPD tanpa

menganalisa sebuah permasalahan ataupun soal yang ada, sehingga aktifitas siswa

dalam proses belajar dan hasil belajar siswa pun tidak akan optimal.

Kegiatan pembelajaran khususnya ditingkat SMA dituntut pelaksanaannya

didasarkan pada pendekatan ilmiah atau scientific approach. Keberadaan LKPD

berbasis scientific approach diharapkan mampu menunjang kegiatan

pembelajaran siswa. Studi pendahuluan yang telah dilakukan di SMK Negeri 1

Terusan Nunyai Lampung Tengah menunjukkan bahwa guru mata pelajaran

Fisika hanya menggunakan buku paket Fisika, slide pembelajaran berbentuk

powerpoint sebagai ringkasan materi pembelajaran dan tidak menggunakan LKPD

sebagai media pendukung kegiatan pembelajaran di kelas. Pada angket yang
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diberikan kepada 34 siswa didapatkan 87,5% siswa dan angket yang diberikan

kepada guru mata pelajaran Fisika didapatkan 89,29% menyatakan LKPD

berbasis scientific approach sebagai media pendukung dalam kegiatan

pembelajaran perlu dikembangkan untuk mempermudah siswa memahami materi

pembelajaran.

Setiap siswa memiliki cara tersendiri untuk memudahkan dirinya dalam

memahami suatu materi pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan, setiap individu

memiliki pola pikir yang berbeda. Siswa dengan pola pikir terbuka, menerima ide-

ide baru yang belum pernah diketahuinya, akan lebih mudah dalam memahami

materi pembelajaran. Berpikir terbuka merupakan salah satu aktivitas mental

seorang individu yang memiliki keterampilan berpikir kreatif. Jika keterampilan

berpikir kreatif siswa mampu dikembangkan dengan baik, diharapkan dapat

meningkatkan hasil belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin mengembangkan LKPD

pembelajaran Fisika yang cocok dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang

diharapkan mampu memudahkan siswa dalam pemahaman konsep materi ajar dan

melatih kemampuan berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan permasalahan

pembelajaran yang dihadapi.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam pengembangan ini adalah:
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1. Bagaimana produk LKPD materi Elastisitas Bahan dan Hukum Hooke yang

berbasis scientific approach berkarakter keterampilan berpikir kreatif siswa?

2. Bagaimana kevalidan produk LKPD materi Elastisitas Bahan dan Hukum

Hooke yang berbasis scientific approach berkarakter keterampilan berpikir

kreatif siswa?

3. Bagaimana kemenarikan, dan kemudahan produk LKPD materi Elastisitas

Bahan dan Hukum Hooke yang berbasis scientific approach berkarakter

keterampilan berpikir kreatif siswa?

C. Tujuan Pengembangan

Tujuan dari pengembangan ini adalah:

1. Menghasilkan produk LKPD materi Elastisitas Bahan dan Hukum Hooke

yang berbasis scientific approach berkarakter keterampilan berpikir kreatif

siswa.

2. Mengetahui kevalidan produk LKPD materi Elastisitas Bahan dan Hukum

Hooke yang berbasis scientific approach berkarakter keterampilan berpikir

kreatif siswa.

3. Mengetahui kemenarikan, dan kemudahan produk LKPD materi Elastisitas

Bahan dan Hukum Hooke yang berbasis scientific approach berkarakter

keterampilan berpikir kreatif siswa.
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D. Manfaat Pengembangan

Hasil penelitian pengembangan yang diperoleh diharapkan dapat bermanfaat bagi

proses pembelajaran, bagi guru, dan bagi siswa. Manfaat bagi proses

pembelajaran adalah sebagai media penunjang kegiatan belajar yang lebih kreatif

dan inovatif yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif,

kondusif, dan komunikatif dalam menggali potensi berpikir kreatif siswa. Manfaat

bagi guru adalah sebagai salah satu model perangkat penunjang yang diharapkan

mampu mempermudah guru dalam proses pembelajaran, dan pengembangan

LKPD ini diharapkan mampu meningkatkan prestasi belajar dan mendorong

berpikir kreatif siswa dalam memecahkan permasalahan yang ditemui pada proses

pembelajaran.

E. Ruang Lingkup Pengembangan

Ruang Lingkup pengembangan ini adalah:

1. Pengembangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengembangan

media pembelajaran berupa LKPD pembelajaran Fisika yang berbasis

scientific approach 5M (mengamati, menanya, menalar, melakukan

eksperimen, mengomunikasi) berkarakter keterampilan berpikir kreatif

siswa.

2. Media pembelajaran LKPD yang dikembangkan khusus pada pokok

materi Elastisitas dan Hukum Hooke.

3. LKPD yang dikembangkan terfokus pada upaya mengeksplorasi

keterampilan berpikir kreatif siswa yang meliputi lima indikator yakni
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kepekaan (problem sensitivity), kelancaran (fluency), keluwesan

(flexibility), keaslian (originality), dan elaborasi (elaboration).

4. Validasi produk dilakukan oleh validator bidang desain, dan validator

bidang isi/materi.

5. Uji coba produk diberikan kepada siswa kelas X Jurusan Teknik

Kendaraan Ringan SMK Negeri 1 Terusan Nunyai Lampung Tengah.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembelajaran Fisika

Pembelajaran mengandung makna adanya kegiatan mengajar dan belajar, dimana

pihak yang mengajar adalah guru dan yang belajar adalah siswa yang berorientasi

pada kegiatan mengajarkan materi yang berorientasi pada pengembangan

pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa sebagai sasaran pembelajaran. Dalam

proses pembelajaran akan mencakup berbagai komponen lainnya, seperti media,

kurikulum, dan fasilitas pembelajaran. Pengertian pembelajaran menurut Sunhaji

(2014: 33) adalah:

Pembelajaran adalah upaya dalam memberikan perangsang atau stimulus,
bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses
belajar melalui komunikasi dua arah, baik kegiatan praktek ataupun
latihan.

Definisi pembelajaran menurut Fujiawati (2016: 21) adalah interaksi antara peserta

didik (belajar/learning) dan pendidik (mengajar/teaching) melalui penggunaan

berbagai media atau sumber belajar.

Fisika sebagai salah satu cabang ilmu sains, mempelajari komponen materi dan

gejala-gejala alam semesta. Pengertian fisika menurut kamus umum bahasa

Indonesia adalah ilmu alam yang mempelajari tentang komponen alam yang

meliputi ilmu tentang zat dan energi, seperti panas, cahaya, dan bunyi, ilmu
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yang membahas materi, energi, dan interaksinya, dan beberapa komponen alam

yang lain. Menurut Pratama (2015: 104) Fisika merupakan ilmu yang mempelajari

tentang gejala alam yang dapat diperoleh melalui eksperimen atau percobaan dan

disajikan secara sistematis.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran fisika

merupakan suatu proses kegiatan dan komunikasi dua arah yang memungkinkan

guru dapat mengajar dan siswa dapat menerima materi pelajaran yang berkaitan

dengan ilmu alam; ilmu tentang zat; energi seperti panas, cahaya dan bunyi; serta

materi energi dan interaksinya yang diajarkan oleh guru melalui percobaan atau

eksperimen dan disajikan secara sistematik untuk mencapai tujuan pembelajaran.

B. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

1. Pengertian LKPD

LKPD merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam

kegiatan belajar mengajar sehingga terbentuk interaksi yang efektif antara peserta

didik dengan pendidik, sehingga dapat meningkatkan aktifitas peserta didik dalam

peningkatan prestasi belajar. LKPD menurut Maryani, (2017: 2) adalah

Suatu bahan ajar yang dapat membantu guru dalam kegiatan
pembelajaran melalui langkah-langkah efektif yang mampu
meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif.

LKPD menurut Rahmatillah (2017: 122) adalah:

Lembar kerja yang berisi pedoman bagi peserta didik untuk melakukan
kegiatan sesuai dengan tujuan pembelajaran agar peserta didik memperoleh
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pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai. Salah satunya adalah
keterampilan berpikir kreatif.

Sedangkan LKPD menurut Anggraini (2016: 51) berperan sebagai bahan ajar yang

lebih mengaktifkan peserta didik, mempermudah peserta didik untuk memahami

materi yang diberikan, sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya akan tugas untuk

berlatih. Berdasarkan penjelasan tersebut, LKPD adalah sutau lembar kerja/bahan

ajar yang berisi pedoman kegiatan yang mampu mempermudah peserta didik

memperoleh pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tujuan pembelajaran.

2. Tujuan dan Manfaat LKPD

Dalam kegiatan pembelajaran, pendidik tentunya membutuhkan suatu perangkat

pembelajaran yang berguna untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan

pembelajaran di kelas. Manfaat penggunaan media dalam proses pembelajaran

menurut Azhari (2011: 25-27), antara lain:

a) Memperjelas penyajian informasi dalam hal ini materi pembelajaran,
sehingga proses belajar semakin lancar dan mampu meningkatkan
hasil belajar secara maksimal.

b) Meningkatkan motivasi belajar siswa, dengan mengarahkan perhatian
siswa untuk memungkinkan siswa belajar secara mandiri sesuai
kemampuannya masing-masing.

c) Penggunaan media dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan
waktu.

d) Siswa akan mendapatkan pengalaman yang sama mengenai suatu
peristiwa, dan memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara
siswa dengan lingkungan sekitar.”

Berdasarkan penjelasan tersebut manfaat LKPD adalah sebagai media pembantu

kegiatan pembelajaran yang dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam usaha

mempermudah dan memperjelas pemberian materi pembelajaran kepada siswa

sehingga siswa akan mendapat pengalaman yang sama mengenai suatu peristiwa
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dan memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan lingkungan sekitar serta

dapat meningkatkan motivasi, keterampilan berpikir, dan hasil belajar siswa.

Sedangkan peran LKPD dalam proses pembelajaran karena dapat meningkatkan

aktifitas siswa dalam belajar dan penggunaannya dalam pembelajaran dapat

membantu guru untuk mengarahkan siswanya menemukan dan mengembangkan

konsep-konsep melalui aktifitasnya sendiri. LKPD juga dapat mengembangkan

keterampilan proses, meningkatkan aktifitas siswa dan dapat mengoptimalkan

hasil belajar.

3. Kelebihan LKPD

Penggunaan LKPD sebagai sumber belajar berbasis cetakan memiliki beberapa

kelebihan. Kelebihan LKPD sebagai teks terprogram menurut Zahary (2017: 17)

adalah:

a) Siswa dapat belajar dan maju sesuai dengan kecepatan berpikir
masing-masing.

b) Selain dapat mengulang materi dalam media cetakan, siswa akan
mengikuti urutan pemikiran secara logis.

c) Perpaduan teks dan gambar dalam halaman cetak dapat menambah
daya tarik serta dapat memperlancar pemahaman informasi yang
disajikan dalam dua format, verbal dan visual.

d) Siswa akan berpartisipasi berinteraksi dengan aktif karena harus
memberi  respon terhadap  pertanyaan  dan  latihan yang disusun,
siswa dapat segera mengetahui benar atau salah jawaban.

e) Meskipun isi informasi media cetak harus diperbaharui dan direvisi
sesuai dengan perkembangan dan temuan-temuan barudalam bidang
ilmu, materi tersebut dapat diproduksi dengan ekonomis dan
didistribusikan  dengan mudah.
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4. Syarat-Syarat Pembuatan LKPD

Penyusunan LKPD harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar LKPD dinyatakan

sebagai media penunjang kegiatan pembelajaran yang baik. Indriyani (2013: 15)

menyebutkan syarat penyusunan LKPD terbagi menjadi 3 yakni syarat didaktik,

syarat konstruksi dan syarat teknis.

a) Syarat didaktik, LKPD memperhatikan perbedaan individual peserta
didik dalam segi pemahaman terhadap materi pembelajaran.

b) Syarat konstruksi, menggunakan bahasa yang komunikatif sesuai
dengan tingkatan pendidikan peserta didik, struktur kalimat yang
jelas dan mudah dimengerti oleh peserta didik sehingga tujuan
pembelajaran yang dilakukan dapat tercapai dengan baik

c) Syarat teknis, LKPD disajikan dengan sedemikian sehingga menjadi
LKPD yang baik dinilai dari segi tampilan huruf, gambar, dan
tampilan yang menarik perhatian peserta didik dalam kegiatan
pembelajaran.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa LKPD yang baik harus

bersifat universal artinya dapat digunakan siswa yang lamban maupun pandai,

lebih menekankan pada proses penemuan konsep materi pembelajaran, menarik

agar siswa termotivasi untuk mengerjakannya, dan bahasa yang digunakan mudah

dimengerti oleh siswa. Terpenuhinya syarat penyusunan LKPD diharapkan

mampu menghasilkan LKPD yang baik sebagai perangkat pendukung kegiatan

pembelajaran dan pada akhirnya mampu memunculkan keterampilan berpikir

kreatif.

C. Pendekatan Ilmiah (Scientific Approach)

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran saat ini didasarkan pada kurikulum 2013 yang

menekankan pada penerapan scientific approach dalam proses pembelajarannya.



12

Pendekatan ilmiah (scientific approach) sebagaimana dimaksud dalam

Permendikbud nomor 81A tahun 2013 kegiatan pembelajarannya meliputi

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, mengasosiasi, dan

mengomunikasikan. Pada dasarnya scientific approach selalu menitikberatkan

kepada tiga hal yaitu penetapan suatu objek dan fokus kepada permasalahan,

menetapkan metode analisis sesuai objek yang dikaji, dan melakukan analisis.

Pendekatan ilmiah (scientific approach) menurut Novita (2015: 44) merupakan

cara yang digunakan dalam mendalami suatu masalah dengan bidang keilmuan

tertentu atau teori tertentu. Pendekatan ini bercirikan penonjolan dimensi

pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu

kebenaran. Pendekatan ilmiah sendiri pada hakikatnya merupakan titian emas

perkembangan sikap (ranah afektif), keterampilan (ranah psikomotor) dan

pengetahuan (ranah kognitif) siswa.

Penerapan scientific approach memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi

menurut Kemendikbud (2013: 2-3), antara lain:

1. Materi pembelajaran berbasis pada fenomena yang dapatdijelaskan dengan

logika dan penalaran bukan sebatas perkiraan, khayalan, legenda, atau pun

cerita.

2. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik

dalam sistem penyajiannya.
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3. Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru-siswa terbebas dari

prasangka pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur

berpikir logis.

4. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam

melihatkesamaan,perbedaan dan hubungan satu sama lain dari materi

pembelajaran.

5. Mendorong dan menginspirasi siswa untuk berpikir secara kritis, analistis, dan

tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan

mengaplikasikan materi pembelajaran yang diberikan guru.

6. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan

mengembangkan pola berpikir rasional dan objektif dalam merespon materi

pembelajaran.

7. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat

dipertanggungjawabkan.

Langkah-langkah scientific approach dalam kegiatan pembelajaran menurut

Kemendikbud (2013: 20-28) meliputi:

1. Mengamati

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran

(meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti

menyajikan media obyek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan

mudah pelaksanaannya. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi

pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik. Sehingga proses pembelajaran

memiliki kebermaknaan yang tinggi. Konsep pembelajaran bermakna dapat

dirancang sebelumnya oleh guru.
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2. Menanya

Dalam kegiatan  menanya, guru membuka kesempatan secara luas kepada

peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca

atau dilihat. Siswa yang mengikuti proses pembelajaran dengan baik, rasa

keingintahuannya terhadap materi yang diberikan oleh guru akan meningkat.

Sehingga akan memunculkan gagasan-gagasan baru yang siswa miliki dan

menuangkannya dalam kata-kata yang komunikatif terhadap materi

pembelajaran dan hal ini sesuai denganfungsi dari kegiatan menanya seperti

yang terdapat dalam Kemdikbud (2013: 21) “Membangkitkan keterampilan

peserta didik dalam berbicara, mengajukan pertanyaan, dan memberi jawaban

secara logis, sistematis, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar”.

3. Menalar

Kegiatan menalar yang dimaksudkan dalam tahap ini, digambarkan bahwa

guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif.Hanya saja, siswa dituntut

untuk lebih aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Penalaran adalah

proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat

diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Penalaran

dimaksud merupakan penalaran ilmiah, meski penalaran nonilmiah tidak selalu

tidak bermanfaat. Kegiatan menalar merupakan tahapan lanjutan setelah siswa

mampu memunculkan gagasan baru yang dimilikinya dan menuangkannya

dalam kata-kata yang komunikatif pada kegiatan menanya.
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4. Melakukan Eksperimen

Langkah selanjutnya adalah melakukan eksperimen, hal ini harus diiringi

dengan penggunaan metode ilmiah dan sesuai dengan kaidah-kaidah serta

sikap ilmiah. Pada mata pelajaran Fisika, peserta didik harus memahami

konsep-konsep Fisika dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Peserta

didik pun harus memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan

pengetahuan tentang alam sekitar, serta mampu menggunakan metode ilmiah

dan bersikap ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

5. Mengkomunikasikan

Sedangkan yang terakhir adalah mengkomunikasikan, proses penyajian data

hasil eksperimen yang telah dilakukan siswa. Siswa dituntut berpartisipasi

aktif dalam kegiatan ini untuk mengasah kemampuan verbalnya, guru hanya

bertindak sebagai mediator.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah

pendekatan ilmiah atau scientific approach dalam pembelajaran meliputi kegiatan

mengamati, menanya, menalar, melakukan eksperimen/mencoba, dan

mengomunikasikan.

D. Keterampilan Berpikir Kreatif

Berpikir diasumsikan sebagai aktifitas mental yang lebih menekankan pada

penalaran untuk memperoleh suatu pengetahuan. Hal penting dari berpikir yakni

dapat terbangunnya pengetahuan, penalaran, dan proses yang lebih tinggi seperti

mempertimbangkan. Berpikir kreatif sendiri masih menjadi isu yang menarik
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dikalangan peneliti. Mendesain pembelajaran yang dapat memberikan siswa

kesempatan yang lebih untuk mengeksplorasi permasalahan yang memberikan

banyak solusi dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Kinati (2012: 2)

mengatakan berpikir kreatif merupakan respon siswa dalam menyelesaikan

masalah dimulai dari siswa mengetahui adanya permasalahan, sampai dengan

mengomunikasikan hasil pemikirannya. Sedangkan, Megalia (2010: 12)

menyatakan bahwa berpikir kreatif ialah:

Suatu refleksi kemampuan pola berpikir yang mampu menghasilkan
metode yang baru, konsep yang baru, pemahaman dan penemuan baru serta
karya baru.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa berpikir kreatif adalah

aktifitas mental yang mampu menghasilkan metode baru, konsep baru,

pemahaman baru, penemuan baru dan karya baru yang belum diketahui dengan

suatu pola berpikir terbuka, sehingga meciptakan hubungan-hubungan dalam

menyelesaikan suatu permasalahan.

Pribadi yang kreatif biasanya orang tersebut selalu ingin tahu dengan hal-hal

disekelilingnya, memiliki minat yang luas, dan menyukai kegemaran dan aktifitas

yang kreatif.Anak dan remaja kreatif biasanya cukup mandiri dan memiliki rasa

percaya diri. Mereka lebih berani mengambil resiko (tetapi dengan perhitungan)

daripada anak-anak pada umumnya.

Keterampilan berpikir kreatif menurut Huda (2010: 16) terbagi menjadi lima

karakteristik yaitu:



17

1. Kepekaan (problem sensivity) adalah kemampuan mendeteksi
(mengenali, dan memahami) serta menanggapi suatu pernyataan situasi
atau masalah.

2. Kelancaran (fluency) adalah kemampuan menghasilkan banyak gagasan.
3. Keluwesan (flexibility) adalah kemampuan untuk mengemukakan

bermacam-macam pemecahan atau pendekatan terhadap masalah.
4. Keaslian (originality) adalah kemampuan untuk mencetuskan gagasan

dengan cara-cara yang asli,tidak klise, dan jarang diberikan kebanyakan
orang.

5. Elaborasi (elaboration) adalah kemampuan menambahkan suatu situasi
atau masalah sehingga menjadi lengkap dan merincinya secara detail,
yang didalamnya terdapat tabel, grafik, gambar, model dan kata-kata.

Kreativitas anak dapat terwujud dengan adanya dorongan dalam diri individu

tersebut maupun dorongan dari lingkungan. Beberapa hal yang dapat

meningkatkan kreativitas siswa menurut Wena (2010: 138-139) antara lain:

(a) Mendorong siswa untuk kreatif (tell student to be creative), (b)
Mengajari siswa beberapa metode untuk menjadi kreatif (teach student
some creativitymethods), dan (c) Menerima ide-ide kreatif yang dihasilkan
siswa (accept the result of creative exercises).

Berdasarkan pendapat tersebut, ciri-ciri dari berpikir kreatif antara lain kepekaan

(problem sensivity) kemampuan mendeteksi (mengenali, dan memahami) serta

menanggapi suatu pernyataan situasi atau masalah, kelancaran (fluency)

kemampuan menghasilkan banyak gagasan, keluwesan (flexibility) kemampuan

untuk mengemukakan bermacam-macam pemecahan atau pendekatan terhadap

masalah, keaslian (originality) kemampuan untuk mencetuskan gagasan dengan

cara-cara yang asli,tidak klise, dan jarang diberikan kebanyakan orang, dan

elaborasi (elaboration) kemampuan menambahkan suatu situasi atau masalah

sehingga menjadi lengkap dan merincinya secara detail, yang didalamnya terdapat

tabel, grafik, gambar, model dan kata-kata.
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Upaya meningkatkan kreativitas pada siswa dapat dilakukan dengan beberapa cara

diantaranya : (1) mendorong siswa menjadi kreatif dalam pemecahan

permasalahan, (2) membimbing siswa menggunakan beberapa metode untuk

mendorong siswa agar lebih kreatif dalam pemecahan permasalahan yang

dihadapi, dan (3) menerima ide-ide kreatif yang dihasilkan oleh siswa. Dengan

demikian, pengembagan kreativitas siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara

dalam pemecahan permasalahan yang mereka hadapi, dan peranan guru sebagai

pendidik hanya menjadi fasilitator dan motivator siswa dalam upaya meningkatkan

kemampuan berpikir kreatif siswa khususnya dalam pembelajaran eksakta. Siswa

juga dapat menumbuhkan kepercayaan diri yang dimiliki, kemandirian belajar,

imajinasi, keberanian siswa dalam mengambil resiko dan bekerja keras dalam

mengatasi masalah dalam pembelajaran.

E. Materi Elastisitas Bahan dan Hukum Hooke

Pengertian Elstisitas

Elastisitas (sifat elastis) adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk

awalnya segera setelah gaya luar yang dikerjakan pada benda dihilangkan.

Berdasarkan pengertian diatas, sifat benda dibedakan menjadi dua yaitu benda

elastis dan benda plastis.

Tegangan Tarik (Tensile Stress)

Tegangan Tarik (Tensile Stress) yang dialami oleh suatu benda didefinisikan

sebgai hasil bagi besarnya gaya tarik yang dialami benda (F) dengan luas
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penampang benda (A). Secara matematis, dapat dinyatakan dengan persamaan

sebagai berikut:

σ =
F

A

dengan:

σ = Tegangan Tarik (Tensile Stress) (N/m2) atau (Pascal)

F = Gaya Tarik (N)

A = Luas Penampang Benda (m2)

Regangan Tarik (Tensile Strain)

Gaya yang dikenakan pada suatu benda padat menyebabkan benda padat tersebut

mengalami deformasi atau perubahan ukuran dan bentuk. Ukuran yang

menyatakan besar perubahan panjang benda ketika dikenai gaya tarik ini

dinyatakan dengan besaran regangan tarik (tensile strain).

Regangan tarik (tensile strain) didefinisikan sebagai hasil bagi antara pertambahan

panjang benda (∆L) dengan pajang awal (L0). Secara sistematis, regangan dapat

dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut.

e =
∆L

L0

dengan:

e = Regangan tarik∆L = L - L0 = Pertambahan panjang benda (m)
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L0 = Panjang awal (m)

Modulus Young

Hubungan antara tegangan tarik dan regangan tarik adalah berbanding lurus.

Artinya, semakin besar tegangan tarik yang dialami benda, maka akan semakin

besar pula regangan tariknya. Tegangan tarik mengharuskan adanya sebuah

konstanta. Dalam hal ini, konstanta tersebut adalah nilai modulus elastisitas atau

modulus young benda. Dengan demikian, nilai modulus elastisitas atau modulus

Young suatu baahan didefinisikan sebagai hasil bagi antara tegangan tarik dengan

regangan tarik.

E=
σ
e

=
F A⁄

∆L L0⁄ =
F.L0

A.∆L

dengan:

E = modulus Young (N/m2 atau Pascal)

Secara fisis, modulus Young menyatakan sifat elastisitas sutau benda padat

terhadap perubahan panjang. Dengan kata lain, modulus Young merupakan ukuran

hambatan suatu bahan padat terhadap perubahan panjang benda.

Hukum Hooke

Robert Hooke merupakan ilmuwan Inggris yang mengemukakan “Jika gaya tarik

tidak melampaui batas elastis pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding

lurus dengan gaya tariknya.” Secara sistematis, dapat dinyatakan sebagai berikut:

F = k . ∆x
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dengan:

k = konstanta/tetapan gaya pegas∆x = X – X0 = Pertambahan panjang pegas (m)

Susunan Pegas

Beberapa buah pegas dapat kita susun secara seri, paralel, atau gabungan

keduanya. Tetapan susunan pegas yang terbentuk dapat kita ganti dengan sebuah

tetapan pegas pengganti. Dalam hal ini, tetapan pegas pengganti dapat ditentukan

menggunakan Hukum Hooke.

1. Susunan Seri

Gambar 2.1 Susunan Pegas Seri

Dua buah pegas atau lebih yang disusun seri memiliki karakteristik:

a) Gaya tarik yang dialami tiap pegas (misalkan F1 dan F2) sama besar dan gaya

tarik ini sama dengan gaya tarik yang dialami pegas pengganti F.

F1 = F2 = F

b) Pertambahan pegas pengganti seri ∆x, sama dengan total pertambahan

panjang tiap-tiap pegas.

∆x = ∆x1 + ∆x2
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2. Susunan Paralel

Gambar 2.2 Susunan Pegas Paralel

Prinsip susunan pegas paralel adalah sebagai berikut:

a) Gaya tarik pada pegas pengganti F sama dengan total gaya tarik yang

bekerja pada tiap pegas (F1dan F2)

F = F1 + F2

b) Pertambahan pegas tiap pegas sama besar, dan pertambahan panjang ini

sama dengan pertambahan panjang pegas pengganti.

∆x1 = ∆x2 = ∆x

(Said, 2018: 76-88)

F. Desain Rancangan LKPD

Pembelajaran dalam kurikulum 2013 lebih diarahkan pada penanaman dan

pembentukan karakter kepada siswa untuk lebih aktif dan kreatif. Dalam

pengembangan ini peneliti ingin mengembangkan media penunjang pembelajaran

berupa Lembar Kerja Peserta Didik yang  mengacu pada LKPD percetakan

perdagangan umum, pengembangan media pembelajaran ini menyesuaikan dengan

ketentuan yang terdapat didalam kurikulum 2013 yang menitikberatkan pada nilai
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karakter berbasis pendekatan ilmiah. LKPD yang akan dikembangkan tentang

elastisitas bahan dan Hukum Hooke. Isi LKPD yang dikembangkan akan

menyajikan fenomena kehidupan sehari-hari, materi, dan eksperimen. Muatan nilai

karakter dalam LKPD ini difokuskan pada kemampuan keterampilan berpikir

kreatif siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan pembelajaran.

Desain rancangan pengembangan LKPD ini merujuk pada desain rancangan

LKPD penelitian pengembangan terdahulu yang dilakukan oleh Novita (2015)

yang terdiri dari beberapa komponen, diantaranya: (1) Cover depan; (2) Prakata;

(3) Daftar isi; (4) Petunjuk penggunaan LKPD; (5) Kompetensi inti; (6)

Kompetensi dasar; (7) Indikator; (8) Langkah kegiatan pembelajaran sesuai

kurikulum 2013; (9) Evaluasi; (10) Daftar pustaka; dan (11) Cover belakang.

Komponen rancangan LKPD tersebut kemudian dimodifikasi sehingga menjadi

desain rancangan LKPD seperti pada Gambar 2.3.
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Gambar 2.3 Kerangka LKPD yang akan dikembangkan

LKPD didesain dengan komponen-komponen sebagai berikut:

1. Kegiatan Mengamati

Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan “Ayo Berpetualang”, pada

kegiatan ini siswa dituntut untuk mengamati suatu fenomena fisika yang

sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dilakukan agar

siswa lebih mudah memahami konsep fisika serta aplikasi dalam

kehidupan sehari-hari. Indikator berpikir kreatif problem sencitivity yang

akan terlihat pada saat siswa mengenali dan memahami gambar fenomena

yang tersaji dan berkaitan dengan materi pembelajaran.

Cover Depan

Prakata

Daftar Isi

Petunjuk Penggunaan LKPD

Manfaat LKPD

Kompetensi Inti

Kompetensi Dasar

Indikator

Kegiatan Pembelajaran:

1. Mengamati (Ayo Berpetualang)

2. Menanya (Ayo Menanya)

3. Menalar (Ayo Berpikir Rasional)

4. Mencoba (Ayo Bereksperimen)

5. Mengomunikasi ( Ayo Berdiskusi dan Ayo Simpulkan)

Materi

Evaluasi

Daftar Pustaka

Cover Belakang
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2. Kegiatan Menanya

Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan “Ayo Menanya”. Pada kegiatan ini

siswa diberikan kesempatan untuk menuliskan rumusan masalah dan

hipotesis berdasarkan fenomena yang siswa amati pada tahap kegiatan

yang sebelumnya sesuai dengan pemahaman dan penguasaan materi yang

siswa miliki. Indikator berpikir kreatif fluency akan terlihat dari gagasan

siswa dalam membuat suatu rumusan masalah dan hipotesis yang berkaitan

dengan fenomena yang diberikan.

3. Kegiatan Menalar

Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan “Ayo Berpikir Rasional”. Siswa

disajikan permasalahan yang sifatnya lebih kompleks lagi dan siswa

diharapkan dapat mengembangkan keterampilan berpikir kreatifnya

sebagai tahapan berpikir lanjut pada kegiatan yang sebelumnya dalam

menyelesaikan suatu masalah menggunakan logika. Indikator berpikir

kreatif flexibility akan terlihat pada cara siswa menanggapi suatu

permasalahan melalui bermacam pendekatan yang mereka temukan

berdasarkan fenomena yang disajikan.

4. Kegiatan Mencoba

Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan “Ayo Bereksperimen”. Pada

kegiatan sebelumnya yakni kegiatan menalar, jawaban siswa yang hanya

berupa sebuah pemikiran logika saja akan dibuktikan dengan melakukan

percobaan sehingga memunculkan jawaban yang sifatnya lebih konkret

atau nyata. Indikator berpikir kreatif originality akan terlihat dari laporan
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hasil pengamatan yang mereka dapatkan melalui kegiatan eksperimen

secara objektif.

5. Kegiatan Mengomunikasikan

Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan “Ayo Berdiskusi” dan “Ayo

Simpulkan”. Pada kegiatan ini siswa diharapkan mampu bekerjasama

dengan siswa yang lain dalam menyajikan hasil eksperimen, dan menjawab

pertanyaan diskusi yang berkaitan dengan percobaan yang telah mereka

lakukan. Selain itu, siswa juga diharapkan mampu menunjukkan

keberanian dan rasa percaya dirinya untuk menyampaikan hasil eksperimen

dan diskusi. Indikator berpikir kreatif elaboration terlihat pada kemampuan

siswa mengemukakan gagasan dalam bentuk simpulan hasil belajar secara

lengkap dan terperinci.

Hasil pengembangan media LKPD dalam pembelajaran Fisika yang berbasis

pendekatan ilmiah (scientific approach) berkarakter keterampilan berpikir kreatif

ini, diharapkan mampu meningkatkan prestasi belajar siswa dan memunculkan

keterampilan berpikir kreatif siswa dalam memecahkan suatu permasalahan yang

mereka temui baik dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian pengembangan dapat dilihat pada gambar

2.4
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2.4 Kerangka Pemikiran Pengembangan LKPD

Hasil Studi Lapangan:

1. Sekolah tidak menggunakan LKPD dalam
kegiatan pembelajaran

2. Kegiatan pembelajaran menggunakan
metode ceramah dan diskusi

3. Penanaman sikap berpikir kreatif sudah
dilakukan dengan tidak optimal

Harapan:

1. Sekolah menggunakan LKPD dalam
kegiatan pembelajaran

2. Kegiatan pembelajaran menggunakan
metode berbasis SA

3. Penanaman sikap berpikir kreatif sudah
dilakukan dengan optimal

Perlu adanya media penunjang pembelajaran berupa LKPD
berbasis Scientific Approach Berkarakter Keterampilan Berpikir

Kreatif

1. Desain LKPD (Novita, Rara. 2015)

2. Buku Paket Fisika Kelas X SMK Teknologi dan Rekayasa (Said, Sudirman. 2016)

Scientific Approach
(Kemendikbud. 2013: 20-28)

Keterampilan Berpikir Kreatif
(Huda. 2010: 16)

Mengamati

Menanya

Mencoba

Menalar

Mengomunikasi

Problem Sencitivity

Fluency

Originality

Flexibility

Elaboration

LKPD ELastisitas Bahan dan Hukum Hooke dengan Scientific Approach Berkarakter

Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa

Validasi Desain / Materi Uji Kemenarikan / Kemudahan
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III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah research and development

atau penelitian pengembangan yang merujuk pada Borg and Gall (1983: 772)

yaitu education research and  development is a process used to develop and

validate education product yang diterjemahkan menjadi penelitian pengembangan

adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau

memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran.

Metode penelitian ini digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji

kevalidan produk yang telah dibuat. Pengembangan yang dimaksud pada

penelitian pengembangan ini adalah pembuatan bahan ajar berupa LKPD yang

berbasis scientific approach yang berkarakter keterampilan berpikir kreatif siswa.

Sasaran pengembangan program adalah materi Elastisitas Bahan dan Hukum

Hooke.

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kevalidan produk yang

dihasilkan berdasarkan kesesuaian produk yang dilihat dari segi isi/materi dan

desain dari LKPD yang dibuat. Sedangkan, uji coba produk dilakukan untuk

mengetahui tingkat kemudahan, dan kemenarikan produk yang telah dibuat dalam

penelitian pengembangan ini.
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Uji coba evaluasi produk berupa uji validitas oleh validator ahli bidang isi/materi,

validator ahli bidang desain, dan uji satu lawan satu. Uji validitas materi

dilakukan untuk mengevaluasi materi pembelajaran, sedangkan uji validitas

desain dilakukan untuk mengevaluasi desain produk yang dibuat. Uji validitas

materi dan desain dilakukan oleh 3 validator yang memiliki latar belakang

pendidikan fisika. Uji satu lawan satu dilakukan dengan mengambil sampel

penelitian tiga orang siswa SMK kelas X.

B. Prosedur Pengembangan

Prosedur pengembangan yang digunakan pada penelitian pengembangan ini

merujuk pada model pengembangan media instruksional yang diambil dari Borg

and Gall (1983: 775) dalam Dini Kalinda (2015: 127) yang memuat 10 langkah

pokok penelitian pengembangan yang lebih spesifik dalam mengembangkan suatu

produk. Namun, pada penelitian pengembangan ini hanya dibatasi sampai langkah

keenam karena keterbatasan waktu dan biaya. Langkah-langkah

pengembangannya dapat dilihat pada Gambar 3.1
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Gambar 3.1 Prosedur pengembangan menurut Borg and Gall dalam Dini Kalinda

(2015: 127).

1. Potensi dan Masalah

Penelitian dapat dilakukan dari adanya potensi atau masalah. Masalah yang ada

saat ini adalah belum adanya LKPD berbasis scientific approach yang

berkarakter keterampilan berpikir kreatif siswa. Pada Tahap ini dilakukan

penelitian pendahuluan di SMK Negeri 1 Terusan Nunyai dengan

menggunakan angket yang berisi tentang pertanyaan mengenai pentingnya

pengembangan media berupa LKPD dalam pembelajaran, untuk mengetahui

metode pembelajaran yang diterapkan, sumber belajar yang digunakan, dan

mengetahui sara dan prasarana yang dimiliki sekolah sebagai penunjang

keberlangsungan kegiatan pembelajaran.

2. Pengumpulan Data

Tahap I
Potensi dan Masalah

Tahap II
Pengumpulan Data

Tahap III
Desain Produk

Tahap IV
Validasi Produk

Tahap V
Revisi Desain

Tahap VI
Uji Coba Produk

Tahap VII
Revisi Produk

Tahap VIII
Uji Coba Pemakaian

Tahap IX
Revisi Produk

Tahap X
Produksi
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Tahap pengumpulan data dilakukan melalui penilitian pendahuluan yang

dilakukan melalui tahap memberikan angket kebutuhan siswa dan guru, dan

observasi. Angket diberikan kepada siswa kelas X Teknik Kendaraan Ringan

dan guru Fisika kelas X di SMK Negeri 1 Terusan Nunyai, dan melakukan

observasi untuk mengetahui metode pembelajaran yang diterapkan, sumber

belajar, fasilitas dan media penunjang pembelajaran, serta menanaman

keterampilan berpikir kreatif dalam proses pembelajaran.

3. Desain Produk

Pengembangan desain produk berupa LKPD sebagai media penunjang

pembelajaran yang berbasis scientific approach yang dapat meningkatkan

keterampilan berpikir kreatif siswa. Penyusunan LKPD didasarkan pada

langkah-langkah pembelajaran berupa 5M yang didukung dengan 4C dalam

pelaksanaan pembelajarannya. Kemudian produk didesain sedemikian

sehingga memuat keterampilan berpikir kreatif siswa.

4. Validasi Desain

Validasi desain merupakan proses untuk menilai kesesuaian desain produk

dengan kriteria pengembangan LKPD yang akan dibuat yang meliputi validasi

desain tampilan produk dan validasi materi produk. Tahap ini dilakukan

dengan melibatkan 3 validator dilingkungan Pendidikan Fisika Unila dengan

memberikan instrumen yang berisi komponen pernyataan yang berkaitan

dengan desain produk yang dikembangkan. Data hasil validasi dijadikan acuan

untuk melakukan revisi produk.
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5. Revisi Desain

Revisi desain dilakukan untuk memperbaiki produk yang telah dikembangkan

sebelum dilakukan uji coba. Revisi dilakukan pada saran perbaikan yang

diberikan validator pada masing-masing komponen pada instrumen validasi.

6. Uji Coba Produk

Tahap uji coba pemakaian produk dilakukan melalui uji keterbacaan satu

lawan satu kepada 3 siswa kelas X Teknik Kendaraan Ringan di SMK Negeri 1

Terusan Nunyai yang bertujuan untuk mengetahui kemenarikan dan

kemudahan produk LKPD yang dikembangkan.

Tahapan pelaksanaan prosedur pengembangan LKPD dapat dilihat pada Gambar

3.2 berikut.
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Keterangan:              : Kegiatan                         : Pilihan                         : Siklus

: Hasil                               : Urutan

Gambar 3.2 Diagram alir Pengembangan LKPD

Hasil Studi Lapangan:

1. Sekolah tidak menggunakan LKPD dalam
kegiatan pembelajaran

2. Kegiatan pembelajaran menggunakan
metode ceramah dan diskusi

3. Penanaman sikap berpikir kreatif sudah
dilakukan dengan tidak optimal

Harapan:

1. Sekolah menggunakan LKPD dalam
kegiatan pembelajaran

2. Kegiatan pembelajaran menggunakan
metode berbasis SA

3. Penanaman sikap berpikir kreatif sudah
dilakukan dengan optimal

Perlu adanya media penunjang pembelajaran berupa LKPD
berbasis Scientific Approach Berkarakter Keterampilan Berpikir

Kreatif

1. Desain LKPD (Novita, Rara. 2015)

2. Buku Paket Fisika Kelas X SMK Teknologi dan Rekayasa (Said, Sudirman. 2013)

Scientific Approach
(Kemendikbud. 2013: 20-28)

Keterampilan Berpikir Kreatif
(Huda. 2010: 16)

Darft I

Validasi Desain Produk

Validasi Materi Produk

Tahap I. Potensi dan Masalah

Tahap II. Pengumpulan Data

Tahap III. Desain Produk

Tahap IV. Validasi Produk

Valid?

Tahap V
Revisi Produk

Tahap VI. Uji Coba Produk

Uji Kemenarikan Uji Kemenarikan

Darft II
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C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pengembangan ini digunakan teknik pengumpulan data yang

meliputi:

1. Metode Observasi

Metode observasi dilakukan untuk mengetahui kelengkapan sarana dan prasarana

penunjang proses pembelajaran yang dimiliki oleh sekolah.

2. Metode Angket

Data dalam penelitian pengembangan ini diperoleh menggunakan instrumen

angket yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan guru serta siswa dalam

menggunakan media belajar dalam materi Fisika selain buku pegangan yang

diberikan dari sekolah. Angket diberikan kepada guru serta siswa SMK untuk

mengetahui kebutuhan akan media belajar Fisika berbasis pendekatan ilmiah.

Instrumen angket uji validitas digunakan untuk mengumpulkan data tentang

kelvalidan produk berdasarkan kesesuaian desain dan isi materi pada produk yang

telah dikembangkan; instrumen angket respon pengguna digunakan untuk

mengumpulkan data kemenarikan, dan kemudahan produk yang dibuat.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian pengembangan ini digunakan beberapa teknik analisis data,

antar lain:

1. Data hasil potensi dan masalah yang diperoleh dari guru dan siswa

digunakan untuk menyusun latar belakang dan mengetahui tingkat

kebutuhan program pengembangan. Angket respon guru dan siswa
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memiliki 4 pilihan jawaban dengan rentang skor penilaian 1-4 yaitu

“sangat perlu”, “perlu”, “kurang perlu”, dan “tidak perlu”. Data yang

didapatkan berupa data kuantitatif. Skor penilaian dari tiap pilihan

jawaban ini dapat dilihat dalam Tabel 3.2. Kemudian diproses dengan

jumlah yang diharapkan dan diperoleh presentase kebutuhan menurut

Arikunto (1996: 245) dalam Fauzan (2011: 34). Apabila dijabarkan

sebagai berikut:

Presentase Kebutuhan (%) =
Jumlah skor yang didapatkan

Jumlah nilai total skor yang diharapkan
x 100%

Dari presentase yang telah diperoleh kemudian ditransformasikan kedalam

tabel supaya hasil penelitian menjadi mudah. Untuk menentukan kriteria

kualitatif dapat dilakukan dengan cara berikut: (1) menentukan presentase

skor ideal/skor maksimum: 100%, (2) menentukan presentase skor

terendah/skor minimum: 0%, (3) menentukan range: 100 - 0 = 100, (4)

menentukan interval yang dikehendaki: 4 (sangat perlu, perlu, kurang

perlu, dan tidak perlu). Berdasarkan perhitungan di atas, maka range

presentase dan kriteria kualtatif ditetapkan seperti pada Tabel 3. 1.
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Tabel 3. 1. Skala Presentase pernyataan kualitatif

Presentase Pencapaian Skor Penilaian Klasifikasi

75% < skor penilain ≤ 100% 4 Sangat Perlu

50% < skor penilaian ≤ 75% 3 Perlu

25% < skor penilaian ≤ 50% 2 Kurang Perlu

0% ≤ skor penilian ≤ 25% 1 Tidak Perlu

Arikunto (1996: 244) dalam Fauzan (2011:35)

Data hasil potensi dan masalah ini kemudian dilengkapi dengan data hasil

observasi dan inventarisasi fasilitas sekolah yang digunakan untuk

menentukan spesifikasi produk yang mungkin dikembangkan.

2. Data kevalidan desain dan materi pembelajaran pada produk diperoleh dari

validator materi, validator desain melalui uji validitas. Data kesesuaian

tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan produk yang

dihasilkan. Analisis data berdasarkan instrumen uji validitas dilakukan

untuk menilai sesuai atau tidaknya produk yang dihasilkan sebagai sumber

belajar dan media pembelajaran. Instrumen uji validitas desain dan materi

pembelajaran, memiliki 4 pilihan jawaban yaitu: “sangat menarik”,

“menarik”, “kurang menarik” dan “tidak menarik” ; “sangat tepat”, “

tepat”, “kurang tepat”, “tepat” dan “tidak tepat” ; “sangat jelas”, “kurang

jelas”, “jelas”; dan “tidak jelas” atau “sangat sesuai”, “sesuai”, “kurang

sesuai”, dan“tidak sesuai”. Revisi dilakukan sesuai dengan komentar dan

saran yang diberikan oleh validator pada tiap komponen pernyataan.
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3. Data kemenarikan, dan kemudahan LKPD sebagai media belajar diperoleh

dari hasil uji keterbacaan satu lawan satu yang diberikan kepada siswa

sebagai pengguna LKPD yang dikembangkan. Angket respon terhadap

pengguna produk memiliki 4 pilihan jawaban sesuai konten pernyataan,

yaitu: “sangat menarik”, “menarik”, “kurang menarik” dan “tidak

menarik” atau “sangat memudahkan”, “ memudahkan”, “kurang

memudahkan” dan “tidak memudahkan”.

Masing-masing pilihan jawaban memiliki skor penilaian berbeda yang

mengartikan tingkat kesesuaian produk bagi pengguna. Penilaian total skor

dilakukan dari jumlah skor penilaian yang diperoleh kemudian dibagi

dengan jumlah total skor penilaian, selanjutnya hasilnya dikalikan dengan

banyaknya pilihan jawaban. Skor penilaian dari tiap pilihan jawaban ini

dapat dilihat dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Skor Penilaian terhadap Pilihan Jawaban.

Pilihan

Jawaban

Pilihan

Jawaban

Pilihan

Jawaban

Pilihan

Jawaban

Pilihan

Jawaban

Skor

Penilaian

Sangat

Perlu

Sangat

Menarik

Sangat

Tepat

Sangat

Sesuai

Sangat

Memudahkan
4

Perlu Menarik Tepat Sesuai Memudahkan 3

Kurang

Perlu

Kurang

menarik

Kurang

Tepat

Kurang

Sesuai

Kurang

Memudahkan
2

Tidak

Perlu

Tidak

menarik

Tidak

Tepat

Tidak

Sesuai

Tidak

Memudahkan
1

Suyanto dan Sartinem (2009: 19)
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Instrumen yang digunakan memiliki 4 pilihan jawaban, sehingga skor

penilaian total dapat dicari dengan menggunakan rumus:

Skor penilaian=
Jumlah skor pada instrumen

Jumlah nilai total skor tertinggi
x 4

Hasil dari skor penilaian tersebut kemudian dicari rata-ratanya dari

sejumlah sampel yang digunakan dan dikonversikan ke pernyataan

penilaian untuk menentukan kualitas dan tingkat kemudahan produk yang

dihasilkan berdasarkan pendapat siswa/validator sebagai pengguna.

Pengkonversian skor menjadi pernyataan penilaian ini dapat dilihat dalam

Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Konversi Skor Penilaian Menjadi Pernyataan Nilai Kualitas

Skor Penilaian Rerata Skor Klasifikasi

4 3,26 - 4,00 Sangat Baik

3 2,51 – 3,25 Baik

2 1,76 – 2,50 Kurang Baik

1 1,01 – 1,75 Tidak Baik

Suyanto dan Sartinem (2009:20)



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Simpulan penelitian pengembangan ini adalah:

1. Telah dikembangkan LKPD materi elastisitas bahan dan Hukum Hooke

dengan scientific approach berkarakter keterampilan berpikir kreatif siswa.

2. LKPD materi elastisitas bahan dan Hukum Hooke dengan scientific

approach berkarakter keterampilan berpikir kreatif siswa ini memiliki

kualitas kevalidan desain sangat baik dengan skor penilaian 3,38 dan

kualitas kevalidan materi kategori baik dengan skor penilaian 3,08.

3. LKPD materi elastisitas bahan dan Hukum Hooke dengan scientific

approach berkarakter keterampilan berpikir kreatif siswa ini memiliki

kualitas kemenarikan sangat baik dengan skor penilaian 3,33 dan kualitas

kemudahan sangat baik dengan skor penilaian 3,38.

B. Saran

Saran dari penelitian pengembangan ini adalah:

1. Penggunaan produk pengembangan hendaknya tidak hanya terfokus pada

kegiatan eksperimen, guru sebagai fasilitator juga memberikan arahan dan

bimbingan sesuai dengan tahapan scientific approach.
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2. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, guru hendaknya dapat

memberikan lebih banyak contoh fenomena dan fakta yang berhubungan

dengan materi yang dapat merangsang keterampilan berpikir kreatif siswa.
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