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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN LKS BERBASIS EVERYDAY LIFE PHENOMENA 

PADA MATERI ASAM BASA 

 

Oleh 

NISA AMALIA RHAUDAH 

 

Salah satu materi yang erat dalam kehidupan sehari-hari adalah asam dan basa.  

Materi asam basa yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dapat membuat 

pembelajaran menjadi lebih bermakna.  Penelitian ini bertujuan untuk mengem-

bangkan LKS berbasis everyday life phenomena pada materi asam basa, men-

deskripsikan karakteristik dan validitas LKS, mendeskripsikan tanggapan guru 

dan siswa, serta mendeskripsikan kendala-kendala dalam pengembangan LKS 

berbasis everyday life phenomena pada materi asam basa.  Desain penelitian 

pengembangan yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian dan pengem-

bangan Borg and Gall yang hanya dilakukan sampai 5 tahap pertama.  Subjek 

pada penelitian ini adalah LKS berbasis everyday life phenomena pada materi 

asam basa.  Hasil validasi ahli pada aspek kesesuaian isi, konstruksi, dan keter-

bacaan diperoleh persentase berturut-turut sebesar 80,3%; 80,9%; dan 82,3% 

sehingga dinyatakan valid.  Persentase tanggapan guru pada aspek kesesuaian isi, 

keterbacaan, dan konstruksi berturut-turut sebesar 85,2%; 87,1%; dan 89,2%, 

dengan kriteria sangat tinggi.  Persentase tanggapan siswa pada aspek 
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kemenarikan dan keterbacaan sebesar 93,8% dan 94,2%, dengan kriteria sangat 

tinggi.  Dengan demikian, LKS berbasis everyday life phenomena pada materi 

asam basa yang dikembangkan layak dijadikan media pembelajaran. 

 

Kata kunci : LKS, everyday life phenomena, asam basa 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Abad ke-21 ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi, artinya ke-

hidupan manusia pada abad ke-21 mengalami perubahan-perubahan yang funda-

mental yang berbeda dengan tata kehidupan abad sebelumnya, sehingga diperlu-

kan sumber daya manusia yang berkualitas (Wijaya, Sudjimat, dan Nyoto, 2016).  

Sumber daya tersebut dituntut memiliki berbagai keterampilan untuk menghadapi 

perubahan dan berbagai permasalahan di masa akan datang (Redana, 2015). 

 

Keterampilan di abad 21 menurut Murti (2013) meliputi keterampilan kecakapan 

hidup dan karir, keterampilan berfikir kritis dan berinovasi, serta keterampilan 

dalam teknologi, media, dan informasi.  Pencapaian keterampilan abad ke-21 

tersebut difokuskan dalam pembelajaran abad 21 baik secara formal maupun non 

formal (Nurani, Kadaryanto, dan Sudarisman, 2014).  

 

Pembelajaran abad 21 dilakukan dengan mengarahkan pada model pembelajaran 

yang mendorong siswa mencari tahu dari berbagai sumber observasi, sehingga 

bukan hanya sekedar diberitahu.  Pembelajaran pun perlu diarahkan untuk mem-

biasakan siswa mampu merumuskan masalah, bukan hanya menyelesaikan masa-

lah (Saputri, Sajidan, dan Rinanto, 2017).  Menurut Kemendikbud (2017) dalam 

Saputri, Sajidan, dan Rinanto (2017) juga dijelaskan bahwa pembelajaran abad 21 
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di Indonesia dilaksanakan dalam pembelajaran kurikulum 2013 yang memiliki 

tujuan agar siswa memiliki keterampilan yang diperlukan bagi kehidupan berma-

syarakat di masa kini dan masa mendatang.  Aplikasi pembelajaran 2013 diantara-

nya dilakukan dengan penggunaan model dan metode pembelajaran yang inovatif 

untuk melatihkan dan mengintegrasikan 4C (Creativity and Innovation, Critical 

Thinking and Problem Solving, Communication, Collaboration), literasi, HOTs, 

dan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). 

 

Dalam dunia pendidikan, sains (IPA) memiliki peran penting dalam menghasil-

kan sumber daya manusia yang berkualitas.  Dalam pembelajaran sains, siswa di-

tuntut untuk belajar aktif yang terimplikasi dalam kegiatan secara fisik ataupun 

mental.  Pembelajaran sains juga harus mampu menginisiasi proses berpikir siswa 

secara mendalam, mulai dari pertanyaan akan gejala-gejala alam, merancang per-

cobaan untuk menjawab pertanyaan yang muncul, menganalisis hasil percobaan, 

menginterpretasikan hasil percobaan, menarik kesimpulan, dan merefleksi hasil 

percobaan, apakah telah menjawab pertanyaan yang muncul.  Selain itu, pembela-

jaran sains harus melibatkan 3 komponen, yakni sikap, proses, dan produk (Carin 

dan Sund dalam Sajidan dan Afandi, 1997). 

 

Ilmu kimia merupakan bagian dari IPA yang berkembang berdasarkan pengama-

tan terhadap fenomena alam (Jalal, 2006).  Ilmu kimia adalah ilmu yang mencari 

jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana gejala alam yang berkaitan 

dengan komposisi, struktur dan sifat, perubahan energi dan dinamika yang me-

nyertai perubahan tersebut, juga melibatkan keterampilan dan penalaran (BSNP, 
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2006).  Hakikat ilmu kimia juga mencakup tiga hal, yaitu: (1) kimia sebagai 

produk, (2) kimia sebagai proses, (3) kimia sebagai sikap (Permendikbud, 2014). 

 

Pada pembelajaran kimia, siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai pengetahu-

an kimia sebagai produk yang meliputi fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori 

yang ditemukan para ahli, tetapi harus juga menguasai sikap dan proses penera-

pannya dalam kehidupan sehari-hari.  Siswa juga akan diarahkan pada proses 

pembelajaran yang aktif dan memberikan pengalaman belajar secara langsung 

untuk melatih kemampuan berpikir siswa (Eka, 2015).   

 

Pujianto dan Maryanto dalam Ardiyanti dan Winarti (2013) berpendapat bahwa 

melalui kejadian ataupun fenomena alam yang sering ditemui siswa di lingkungan 

sekitarnya merupakan salah satu sumber belajar yang dapat digunakan oleh guru 

dalam rangka mengaktifkan keterampilan berpikir kritis.  Fakta lain diungkapkan 

oleh Fadiawati dan Diawati (2011) yang menyatakan bahwa pembelajaran yang 

hanya menghadirkan konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori saja menye-

babkan siswa tidak merasakan manfaat ilmu kimia dalam kehidupan. 

 

Salah satu Kompetensi Dasar mata pelajaran Kimia kelas XI semester genap yaitu 

Kompetensi Dasar aspek pengetahuan 3.10 yaitu menjelaskan konsep asam dan 

basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan.  Kompe-

tensi Dasar aspek keterampilan 4.10 adalah menganalisis trayek perubahan pH 

beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam melalui percobaan (Permendik-

bud, 2016).  Untuk mencapai Kompetensi Dasar ini dibahas mengenai materi 

asam dan basa.   
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Asam dan basa sangat erat dalam kehidupan sehari-hari.  Berdasarkan hasil pene-

litian Kacan dan Celikler (2016), dalam pembelajaran asam basa hanya beberapa 

contoh asam basa dari kehidupan sehari-hari yang digunakan guru.  Selain itu, 

siswa juga belum mampu mengasosiasikan konsep asam basa yang mereka dapat 

di sekolah dengan kehidupan sehari-harinya.  Padahal, mengguna-kan contoh 

asam basa dalam kehidupan sehari-hari pada proses pembelajaran dapat menarik 

siswa untuk mempelajari asam basa serta menghubungkannya dengan kehidupan 

sehari-hari. 

 

Menurut Campbell dan Lubben (2000); Kiyici dan Aydogdu (2011); Martin 

(2009) dalam Kacan dan Celikler (2016) menyatakan bahwa menghubungkan 

konsep-konsep yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari dapat membuat pem-

belajaran menjadi lebih bermakna.  Parnell (1996) juga menjelaskan bahwa untuk 

pembelajaran yang lebih baik, pengetahuan yang diajarkan di sekolah harus di-

kaitkan dan dapat diterapkan dengan kehidupan sehari-hari.  Hal ini sesuai dengan 

penelitian Haristy, Ernawaty, dan Lestari (2013) yang menyatakan bahwa pembe-

lajaran kimia dalam prosesnya kurang mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari 

sehingga dapat mengakibatkan pembelajaran tersebut menjadi kurang bermakna 

bagi siswa. 

 

Salah satu model pembelajaran yang membuat pembelajaran menjadi lebih ber-

makna menurut Islakhiyah, Sutopo, dan Yuliati (2016) adalah model pembelajar-

an berbasis fenomena.  Hal tersebut dikarenakan siswa menemukan masalah ber-

kaitan dengan fenomena dan menggunakan pengetahuan yang mereka miliki 

untuk menyelesaikannya.  Kegiatan dalam pembelajaran berbasis fenomena secara 
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umum terdiri atas mengamati fenomena, menyusun penjelasan sementara tentang 

penyebab dari suatu fenomena yang diamati, melakukan percobaan secara ber-

kelompok untuk menyelidiki proses terjadinya fenomena dan permasalahan yang 

terkait dengan fenomena tersebut, menyusun penjelasan akhir dengan mengaitkan 

bukti yang diperoleh dari percobaan sebagai bahan untuk penjelasan akhir, serta 

memberikan alasan dengan melakukan dialog interaktif antar siswa mengenai pen-

jelasan yang telah disusun.  Untuk menerapkan tahapan tersebut dalam kegiatan 

pembelajaran, dibutuhkan media pembelajaran yaitu LKS. 

 

LKS yang disusun dapat dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan 

situasi kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi (Widjajanti, 2008).  Pengguna-

an LKS memungkinkan guru mengajar lebih optimal, memberikan bimbingan 

kepada siswa yang mengalami kesulitan, memberi penguatan, serta melatih siswa 

memecahkan masalah.  Hal ini disebabkan siswa tidak hanya mendengarkan urai-

an guru tetapi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran (Djamarah dan Zain, 

2000). 

 

Pada penelitian sebelumnya mengenai pengembangan LKS materi asam basa, 

LKS yang telah dikembangkan yaitu berbasis pendekatan ilmiah (Sari, 2015).  

LKS tersebut mempunyai unsur sesuai dengan langkah pembelajaran pendekatan 

ilmiah yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan.  

LKS berbasis pendekatan ilmiah tersebut juga disertai fenomena berupa gambar, 

submikroskopis, dan tabel yang mendukung siswa dalam membangun konsep 

asam basa.  LKS yang dikembangkan hanya pada beberapa sub-materi asam basa 

saja. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan 8 responden guru kimia dari 3 SMA Negeri 

dan 1 SMA Swasta di Bandar Lampung, didapatkan hasil bahwa metode yang di-

gunakan guru dalam pembelajaran materi asam basa sangat beragam, yaitu 75% 

guru menerapkan metode ceramah, 25% metode diskusi, dan ada pula yang meng-

gunakan metode eksperimen serta diskusi.  Seluruh guru kimia tersebut telah 

menggunakan LKS pada pembelajaran materi asam basa, namun masih banyak 

guru yang menggunakan LKS non eksperimen dibandingkan LKS eksperimen.  

Sebesar 87,5% guru menggunakan LKS dari penerbit dan download dari internet, 

dan 12,5% menggunakan LKS buatan sendiri melalui modifikasi dari berbagai 

sumber. 

 

LKS yang digunakan guru-guru tersebut sudah mengacu pada KI dan KD 

kurikulum 2013 terevisi serta indikatornya telah dikembangkan berdasarkan KI 

dan KD tersebut.  Hanya SMA Swasta yang diwawancari yang belum mengguna-

kan LKS mengacu pada KI dan KD kurikulum 2013 terevisi karena sekolah ter-

sebut masih menggunakan KTSP.  Sebesar 75% guru menyatakan bahwa dalam 

penggunaan LKS tersebut masih mengalami kendala seperti keterbatasan waktu, 

kurangnya sumber belajar siswa, kurangnya daya nalar siswa, dan beberapa 

kendala lainnya. 

 

Sebesar 75% guru telah mengetahui pembelajaran berbasis everyday life pheno-

mena.  Tetapi, seluruh guru belum pernah menyusun LKS berbasis everyday life 

phenomena karena tidak memiliki panduan penyusunan LKS berbasis everyday 

life phenomena serta adanya keterbatasan waktu.  LKS yang digunakan guru 

sudah menampilkan wacana ataupun gambar fenomena kehidupan sehari-hari 
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tetapi belum mampu melatih siswa untuk terampil membangun konsep-konsep 

yang tercakup pada materi asam basa berdasarkan fenomena kehidupan sehari-

hari serta belum melatih siswa terampil menjelaskan fenomena kehidupan sehari-

hari berdasarkan konsep asam basa yang sedang dipelajari. 

 

Berdasarkan hasil pengisian angket 40 responden siswa kelas XI IPA dari 3 SMA 

Negeri dan 1 SMA Swasta di Bandar Lampung, sebesar 82,5% siswa menyatakan 

telah menggunakan LKS pada pembelajaran materi asam basa.  LKS non ekspe-

rimen lebih banyak digunakan dibanding LKS eksperimen dengan persentase 

penggunaan LKS non eksperimen yaitu 72,5% dan LKS eksperimen yaitu 35%.  

Beberapa siswa mengalami kendala dalam menggunakan LKS tersebut.  Selain 

itu, sebesar 92,5% siswa menyatakan LKS yang digunakan belum memiliki tam-

pilan dengan desain warna yang menarik karena LKS yang digunakan berupa 

fotokopian sehingga tampilan hanya berwarna hitam putih dan LKS dari penerbit  

menggunakan kertas buram sehingga tidak menarik. 

 

Sebesar 75% siswa menyatakan bahwa LKS yang digunakan sudah terdapat 

gambar ataupun wacana mengenai fenomena kehidupan sehari-hari namun yang 

ditampilkan hanya sedikit sehingga LKS tersebut dinilai belum mampu melatih-

kan siswa membangun konsep-konsep yang tercakup pada materi asam basa ber-

dasarkan fenomena kehidupan sehari-hari, serta belum mampu melatih keteram-

pilan siswa dalam menjelaskan fenomena kehidupan sehari-hari berdasarkan 

konsep asam basa yang sedang dipelajari. 

 

Dari permasalahan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan pe-

ngembangan media pembelajaran yaitu LKS yang berbasis everyday life 
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phenomena.  Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan 

judul “Pengembangan LKS Berbasis  Everyday Life Phenomena Pada Materi 

Asam Basa”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik LKS berbasis everyday life phenomena yang terdiri 

atas aspek kesesuaian isi, konstruksi, dan keterbacaan LKS pada materi asam 

basa yang dikembangkan? 

2. Bagaimana tanggapan guru terhadap LKS berbasis everyday life phenomena 

pada materi asam basa yang dikembangkan? 

3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap LKS berbasis everyday life phenomena 

pada materi asam basa yang dikembangkan? 

4. Apa sajakah kendala-kendala dalam penyusunan LKS berbasis everyday life 

phenomena pada materi asam basa yang dikembangkan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan karakteristik LKS berbasis everyday life phenomena yang 

terdiri atas aspek kesesuaian isi, konstruksi, dan keterbacaan LKS  pada 

materi asam basa yang dikembangkan. 
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2. Mendeskripsikan tanggapan guru terhadap LKS berbasis everyday life 

phenomena pada materi asam basa yang dikembangkan. 

3. Mendeskripsikan tanggapan siswa terhadap LKS berbasis everyday life 

phenomena pada materi asam basa yang dikembangkan. 

4. Mendeskripsikan kendala-kendala dalam penyusunan LKS berbasis everyday 

life phenomena pada materi asam basa yang dikembangkan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini menghasilkan LKS berbasis everyday life phenomena dan memiliki 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi siswa 

Sebagai salah satu media yang diharapkan dapat mempermudah siswa untuk 

memahami materi terutama pada materi asam basa yang diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari agar pembelajaran lebih bermakna. 

2. Manfaat bagi guru 

Sebagai salah satu alternatif media pembelajaran dan referensi guru khusus-

nya untuk pembelajaran asam basa yang berfungsi untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran asam basa agar lebih efektif, efisien, dan bermakna. 

3. Manfaat bagi sekolah 

Menjadi informasi dan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu 

kimia dan upaya meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Adapun ruang lingkup penelitan ini adalah: 

1. Pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengem-

bangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada 

sebelumnya yang dapat dipertanggungjawabkan (Sukmadinata, 2015). 

2. LKS merupakan salah satu media pembelajaran yang digunakan sebagai alat 

bantu bagi guru dalam menyampaikan suatu materi kepada siswa (Fadiawati 

dan Syamsuri, 2016). 

3. LKS berbasis everyday life phenomena merupakan sebuah LKS atau media 

pembelajaran yang menampilkan fenomena kehidupan sehari-hari, melatih 

keterampilan siswa menemukan konsep berdasarkan fenomena yang diberi-

kan, serta melatih kemampuan siswa dalam menjelaskan fenomena kehidup-

an sehari-hari berdasarkan konsep yang sedang dipelajari (Ardiyanti dan 

Winarti, 2013;  Wan dan Nguyen, 2016). 

4. Tahapan model pembelajaran berbasis fenomena yang digunakan dalam LKS 

ini terdiri atas mengamati fenomena, menyusun penjelasan sementara, mela-

kukan percobaan, menyusun penjelasan akhir, dan memberikan alasan 

(Islakhiyah, Sutopo, dan Yuliati, 2016). 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Media Pembelajaran 

 

Pengertian media dalam bahasa Arab adalah perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim kepada penerima pesan (Arsyad, 2004).  Menurut Latuheru (1988) 

media pembelajaran adalah bahan, alat, maupun metode / teknik yang digunakan 

dalam kegiatan belajar mengajar, dengan maksud agar proses interaksi komuni-

kasi, edukatif antara guru dan anak didik / warga belajar dapat berlangsung secara 

tepat guna dan berdayaguna.  

 

Menurut Sadiman (2011) dan Arsyad (2004) menyatakan bahwa media pembela-

jaran memiliki kegunaan yaitu: 

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera 

3. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi dapat mengatasi 

sikap pasif anak didik 

4. Memberikan perangsang belajar yang sama dalam menghadapi sifat yang 

unik pada setiap siswa 

5. Menyamakan pengalaman 

6. Menimbulkan persepsi yang sama 

7. Membuat pembelajaran menjadi lebih menarik 

 

Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membang-

kitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan 

kegiatan belajar, bahkan mampu membawa pengaruh – pengaruh psikologis ter-

hadap siswa (Hamalik dalam Arsyad, 2004).  Salah satu media pembelajaran yang 
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dapat membantu siswa maupun guru dalam proses pembelajaran adalah lembar 

kerja siswa.  Lembar kerja siswa termasuk media cetak hasil pengembangan tek-

nologi cetak yang berupa buku dan berisi materi visual (Arsyad, 2004). 

 

B. Lembar Kerja Siswa 

 

Lembar Kerja Siswa merupakan media belajar yang dikembangkan oleh guru 

sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran dan memungkinkan siswa untuk 

berpartisipasi dalam proses pembelajaran secara aktif guna meningkatkan prestasi 

siswa (Rohaeti, 2009).  Menurut Abdul (2009) Lembar Kerja Siswa (student work 

sheet) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa.  

LKS ini berisi petunjuk langkah-langkah yang harus dilakukan oleh siswa untuk 

mengerjakan suatu tugas, dan berperan membantu siswa dalam memadukan akti-

vitas fisik dan mental mereka selama proses pembelajaran.  LKS juga berperan 

membantu guru dalam mengarahkan siswa menemukan konsep-konsep melalui 

aktivitasnya sendiri.  Adanya LKS diharapkan siswa dapat melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dan menuangkan ide-ide kreatifnya baik secara perorangan maupun 

kelompok, mampu berpikir kritis dan menjalin kerjasama yang baik dengan 

anggota kelompok. 

 

Menurut Astuti dan Setiawan (2013) Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan 

panduan bagi siswa dalam memahami keterampilan proses dan konsep-konsep 

materi yang sedang dan akan dipelajari.  Suyanto, Paidi, dan Wilujeng (2011) 

lebih lanjut menyatakan bahwa LKS merupakan bagian dari enam perangkat 

pembelajaran.  Para guru di negara maju, seperti Amerika Serikat mengembang-

kan enam perangkat pembelajaran untuk setiap topik; di mana untuk IPA disebut 
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science pack.  Keenam perangkat pembelajaran tersebut adalah (1) syllabi 

(silabus), (2) lesson plan (RPP), (3) hand out (bahan ajar), (4) student worksheet 

atau LKS, (5) media (powerpoint), dan (6) evaluation sheet (lembar penilaian). 

 

Dari beberapa penjelasan lembar kerja siswa diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa lembar kerja siswa adalah salah satu dari perangkat pembelajaran yang 

berfungsi sebagai alat bantu guru dalam menyampaikan pesan kepada siswa 

dalam proses pembelajaran.  LKS juga dapat berfungsi untuk mempermudah guru 

untuk menyampaikan materi kepada siswa sehingga proses pembelajaran dapat 

berjalan secara efektif dan memudahkan siswa memahami konsep yang telah di-

temukan pada proses pembelajaran.  Isi LKS harus memperhatikan unsur-unsur 

penulisan serta media grafis, hirarki dan pemilihan pertanyaan-pertanyaan sebagai 

stimulus yang efisien dan efektif (Hidayat 2007). 

 

Menurut Suyanto, Paidi, dan Wilujeng (2011) ada beberapa komponen LKS yang 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Nomor LKS, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah guru mengenal dan 

menggunakannya. Misalnya untuk kelas 1, 1 dan kegiatan 1, nomor LKS 

nya adalah LKS 1.1.1. dengan nomor tersebut guru langsung tahu kelas, KD, 

dan kegiatannya. 

2. Judul kegiatan, berisi topik kegiatan sesuai dengan KD. 

3. Tujuan, adalah tujuan belajar sesuai dengan KD. 

4. Alat dan bahan, jika kegiatan belajar memerlukan alat dan bahan, maka 

dituliskan alat dan bahan yang diperlukannya. 

5. Tabel data, di mana siswa dapat mencatat hasil pengamatan atau 

pengukuran.  Untuk kegiatan yang tidak memerlukan data, maka bisa diganti 

dengan kotak kosong di mana siswa dapat menulis, menggambar, atau 

berhitung. 

6. Bahan diskusi, berisi pertanyaan-pertanyaan yang menuntun siswa 

melakukan analisis data dan melakukan konseptualisasi. 
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Menurut Sudjana (Djamarah dan Zain, 2010) terdapat beberapa fungsi dari LKS 

yakni sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif, 

sebagai alat bantu untuk melengkapi proses belajar mengajar agar lebih menarik 

perhatian siswa, untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa 

dalam menangkap pengertian-pengertian yang diberikan guru, siswa lebih banyak 

melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru tetapi 

lebih aktif dalam pembelajaran, menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berke-

sinambungan pada siswa, dan untuk menaikkan mutu belajar mengajar, karena 

hasil belajar yang dicapai siswa akan tahan lama sehingga pelajaran mempunyai 

nilai tinggi. 

 

Menurut Prianto dan Harnoko (1997) manfaat dan tujuan LKS antara lain: 

1. Mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar. 

2. Membantu siswa dalam mengembangkan konsep. 

3. Melatih siswa untuk menemukan dan mengembangkan proses belajar 

mengajar. 

4. Membantu guru dalam menyusun pelajaran. 

5. Sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

6. Membantu siswa memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari melalui 

kegiatan belajar. 

7. Membantu siswa untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari 

melalui kegiatan belajar secara sistematis. 

 

Menurut Arsyad (2004), terdapat dua kategori LKS, yaitu: 

1. LKS eksperimen 

 

LKS eksperimen adalah lembar kerja siswa yang berisikan petunjuk dan pertanya-

an yang harus diselesaikan oleh siswa untuk menemukan suatu konsep dan 

disajikan dalam bentuk kegiatan eksperimen di laboratorium.  LKS ini berisi 

tujuan percobaan, alat percobaan, bahan percobaan, langkah kerja, pernyataan, 

hasil pengamatan, dan soal-soal hingga kesimpulan akhir dari eksperimen yang 

dilakukan pada materi pokok yang bersangkutan. 
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2. LKS Non-eksperimen 

 

Lks non-eksperimen adalah lembar kerja yang berisikan perintah atau pertanyaan 

yang harus diselesaikan oleh siswa untuk menemukan suatu konsep dan disajikan 

dalam bentuk kegiatan dikelas.  LKS ini dirancang sebagai media teks terprogram 

yang menghubungkan antara hasil percobaan yang telah dilakukan dengan konsep 

yang harus dipahami. 

 

 

Menurut Darmodjo dan Kaligis (1992), LKS yang disusun haruslah memenuhi 

syarat-syarat tertentu agar menjadi LKS yang berkualitas baik.  Syarat-syarat LKS 

yang memiiki kualitas baik apabila aspek didaktik, konstruksi dan teknik 

terpenuhi. 

1. Syarat didaktik  

 

Artinya LKS bersifat universal, dapat digunakan dengan baik untuk siswa yang 

lamban atau yang pandai.  LKS menekankan pada proses untuk menemukakan 

konsep, dan yang terpenting dalam LKS ada variasi stimulus melalui berbagai 

media dan kegiatan siswa. LKS diharapkan mengutamakan pada pengembangan 

kemampuan komunikasi social, emosional, moral, dan estetika. 

 

2. Syarat konstruksi 

 

LKS harus memperhatikan ketepatan isi pesan pembelajaran (urutan-urutan 

konsep materi) yang harus dilalui siswa.  Hal ini berhubungan dengan penggunaan 

bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran dan kejelasan dalam LKS 

sehingga LKS mudah dipahami. 

 

3. Syarat-syarat teknis 

 

LKS harus memperhatikan jenis, ukuran, serta warna huruf, gambar, dan 

penampilan (meliputi pemusatan perhatian dan bidang kosong). 
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Alur analis penyusunan LKS diberikan pada Gambar 1 berikut: 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Analisis Penyusunan LKS 

Untuk membuat LKS salah satu format yang dapat diikuti seperti berikut: 

1. Judul, berisi topik kegiatan yang sesuai dengan kompetensi yang harus 

dicapai oleh siswa. 

2. IPK, berisi uraian indikator ranah kognitif proses dan psikomotor seperti 

yang telah dirancang dalam RPP. 

3. Petunjuk Penggunaan, berisi petunjuk-petunjuk singkat dengan maksud 

untuk memudahkan siswa melalui tahapan-tahapan dalam proses 

pembelajaran. 

4. Sajian Isi, sangat tergantung pada skenario dalam RPP dan strategi 

pembelajaran yang dipakai.  Sajian isi dibuat sedemikian rupa agar siswa 

dapat melakukan observasi, praktikum, analisis data, berdiskusi, atau 

kegiatan belajar lain sehingga siswa diarahkan untuk menemukan konsep 

terkait materi yang sedang dipelajari secara mandiri. 

5. Penilaian dan Rubrik, berisi pertanyaan-pertanyaan ataupun penugasan 

lainnya untuk mengukur kompetensi siswa. 

 

Struktur kurikulum 2013 pada mata pelajaran kimia, terdapat KI yang menuntut 

siswa untuk merancang suatu kegiatan percobaan.  Sehingga dalam menyusun 

LKS tersebut ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu stimulasi atau 

pemberian rangsang, identifikasi masalah dan variabel, merumuskan masalah, 

menetapkan hipotesis, mengendalikan variabel, menyusun prosedur percobaan, 

menentukan peralatan dan bahan yang digunakan, membuat tabel pengamatan, 

melakukan percobaan, mengolah data, dan menarik kesimpulan (Fadiawati dan 

Syamsuri, 2016). 
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C. Pembelajaran Berbasis Fenomena Kehidupan Sehari-hari 

 

Khanasta, Sinon, dan Widyaningsih (2016) menyatakan bahwa model pembela-

jaran berbasis fenomena merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar yang 

mendorong siswa mengkonstruk pengetahuan dan keterampilan melalui pengama-

tan langsung.  Fenomena yang dimaksud dalam hal ini adalah gejala atau peristi-

wa yang dijumpai siswa dalam kesehariannya, baik yang terjadi di alam maupun 

yang terjadi pada alat-alat teknologi.  Menurut Gagne dalam Islakhiyah, Sutopo, 

dan Yuliati (2016) siswa menemukan masalah berkaitan dengan fenomena dan 

menggunakan pengetahuan yang mereka miliki untuk menyelesaikannya sehingga 

pembelajaran menjadi lebih bermakna.  Hal ini didukung oleh hasil penelitian 

Hotang, Rusdiana, dan Hamidah (2010) yang menyatakan bahwa pembelajaran 

berbasis fenomena memberikan peluang dan kesempatan siswa untuk belajar 

mandiri dan saling bertukar pikiran dengan temannya dalam mengamati setiap 

fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Ardiyanti dan Winarti (2013) menyatakan bahwa: 

Proses pelaksanaan model pembelajaran berbasis fenomena diawali dengan 

tahap orientasi siswa pada fenomena yaitu tahap yang memunculkan permasa-

lahan dari fenomena-fenomena yang sering dijumpai siswa dalam kehidupan 

sehari-hari.  Selain itu, siswa dituntut untuk berpikir tentang konsep IPA yang 

terkandung dalam fenomena tersebut.  Tahap terakhir pada model pembelajaran 

berbasis fenomena adalah tahap menganalisis dan mengevaluasi dimana siswa 

menjelaskan fenomena yang terjadi pada kegiatan orientasi dan pada fenomena 

berdasarkan kegiatan eksperimen yang telah mereka lakukan. 

 

Menurut Islakhiyah, Sutopo, dan Yuliati (2016), pembelajaran berbasis fenomena 

terdiri atas beberapa tahapan, yaitu: 

a. Mengamati fenomena, kegiatan mengamati fenomena bertujuan untuk me-

ningkatkan keingintahuan siswa dan mempermudah siswa memahami 
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konsep abstrak.  Dengan mengamati fenomena sebelum melakukan perco-

baan, siswa penasaran dengan masalah yang ditemukan dan lebih terarah 

dalam melakukan penyelidikan secara empiris. 

b. Menyusun penjelasan/kesimpulan sementara, menyusun penjelasan/ kesim-

pulan sementara dimaksudkan agar siswa mampu mengaitkan konsep yang 

dipelajari dengan pengetahuan awal.  Melalui kegiatan ini siswa akan me-

nyusun penjelasan tentang fenomena dari pengalaman mereka atau teori-

teori yang telah mereka ketahui. 

c. Melakukan percobaan, percobaan dilakukan untuk menyelidiki fenomena 

dan menyusun kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh dari perco-

baan.  Melalui percobaan, siswa memperoleh pengalaman langsung dan 

bekerja sama untuk menyelidiki kebenaran dari penjelasan yang mereka 

susun. 

d. Menyusun penjelasan/kesimpulan akhir, penyusunan kesimpulan diawali 

dengan mencari dan mengevaluasi bukti empiris sehingga diperoleh kesim-

pulan yang valid.  Kegiatan ini bertujuan untuk mencocokkan penjelasan 

awal dan bukti yang diperoleh dari percobaan. 

e. Memberikan alasan, kegiatan ini dilakukan untuk melatih siswa berargu-

men agar siswa menalar secara eksplisit.  Siswa belajar untuk mengkritik 

dan mengevaluasi hasil temuan mereka dalam memperoleh informasi sesuai 

kebenaran ilmiah.  Menurut Pritasari, Dwiastuti, dan Probosari (2016), 

argumentasi melatih siswa dalam menggunakan kemampuan berpikirnya.  

Deane dan Song (2014) juga menyatakan bahwa argumentasi memainkan 

peran penting dalam mengembangkan pola berpikir kritis dan menambah 

pemahaman yang mendalam terhadap suatu gagasan maupun ide. 

 

Menurut Wan dan Nguyen (2006), membuat ilmu yang relevan dalam pembela-

jaran merupakan aspek penting dalam pendidikan sains. Hal ini melibatkan ke-

mampuan siswa dalam mengamati beberapa contoh dari konteks sehari-hari untuk 

memulai pembelajaran atau menerapkan konsep yang dipelajari ke dalam 

fenomena sehari-hari yang biasa diamati oleh siswa di sekitar mereka. 

 

Hal tersebut sesuai dengan eksistensi kimia menurut Anshory (1996) yang me-

nyatakan bahwa “Life is Chemistry” yang artinya kehidupan itu sendiri adalah 

kimia.  Banyak fakta yang dapat disampaikan kepada siswa untuk mendukung 

pernyataan bahwa kimia itu penting.  Setiap materi pelajaran kimia yang dipelajari 

oleh siswa harus dikaitkan dengan eksistensi kimia dalam kehidupan sehari-hari 
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yang telah diidentifikasi pada awal pengenalan pelajaran kimia.  Hal tersebut 

dapat menguatkan minat siswa untuk mempelajari kimia secara berkelanjutan.  

 

D. Analisis Konsep 

 

Menurut pendapat Herron dkk. (1977) belum ada definisi tentang konsep yang 

diterima atau disepakati oleh para ahli, biasanya konsep disamakan dengan ide.  

Markle dan Tieman mendefinisikan konsep sebagai sesuatu yang sungguh-

sungguh ada.  Mungkin tidak ada satu pun definisi yang dapat mengungkapkan 

arti dari konsep tersebut.  Untuk dapat mendefinisikan konsep, maka diperlukan 

suatu analisis konsep yang dapat menghubungkan antara satu konsep dengan 

konsep yang lainnya.  Menurut Herron dkk. (1977) menjelaskan bahwa analisis 

konsep adalah suatu prosedur yang dikembangkan untuk menolong guru dalam 

merencanakan urutan-urutan pengajaran bagi pencapaian konsep (Fadiawati dan 

Syamsuri, 2016).  Analisis konsep dilakukan melalui tujuh langkah, yaitu menen-

tukan nama atau label konsep, definisi konsep, jenis konsep, atribut kritis, atribut 

variabel, posisi konsep, contoh, dan non contoh.  Adapun analisis konsep pada 

materi pelajaran asam basa disajikan pada Tabel 1.
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0 

Tabel 1.  Analisis Konsep Materi Asam Basa 

Label 

Konsep 
Definisi Konsep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Posisi Konsep 
Contoh Non Contoh 

Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Larutan Larutan adalah 

campuran homogen 

dua zat atau lebih dan 

masing-masing zat 

tidak dapat dibedakan 

lagi secara fisik. 

 

Konsep 

konkrit 
• Campuran 

homogen 

• Jenis zat 

• Komposisi 

zat 

• Campuran • Koloid 

• Suspensi 

• Asam 

• Basa 

• Netral 

• Larutan HCl 

• Larutan 

NaOH 

• Larutan NaCl 

• Suspensi  

• Koloid  

Asam 

Arrhenius 

Asam adalah suatu zat 

yang bila dilarutkan 

dalam air dapat 

melepaskan ion H+ 

 

 

Konsep 

abstrak 
• Pelepasan 

ion H+
  

• Pelarut air 

• Konsentra-

si ion H+  

• Larutan asam • Larutan basa 

• Larutan 

netral 

• Larutan 

elektrolit 

• Kekuatan 

asam  

• Derajat 

keasaman 

(pH) 

• HCl pada 

pelarut air 

• CH3COOH 

pada pelarut 

air 

• HCl pada 

pelarut 

benzena 

Asam 

Bronsted-

Lowry 

Asam merupakan spesi 

yang mendonorkan 

proton 

Konsep 

abstrak 
• Donor 

proton 

• Pemindah-

an proton  

• Larutan asam • Larutan basa 

• Larutan 

netral 

• Larutan 

elektrolit 

 

 

 • HCl pada 

pelarut 

benzena 

• HCl pada 

pelarut air 

Asam 

Lewis 

Asam merupakan spesi 

yang menerima 

pasangan elektron 

Konsep 

abstrak 
• Akseptor 

pasangan 

elektron 

• Pemindah-

an pasangan 

elektron 

bebas 

• Larutan asam • Larutan basa 

• Larutan 

netral 

• Larutan 

elektrolit 

 • Reaksi NH3 

dan HCl 

• CH3COOH 

pada pelarut 

air 
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Tabel 1. Lanjutan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Basa  
Arrhenius 

Basa adalah zat yang 

melepaskan ion OH- di 

dalam pelarut air 

Konsep 

abstrak 
• Pelepasan 

ion OH- 

• Pelarut air 

• Konsentra-

si ion OH- 

 

• Larutan basa • Larutan 

asam 

• Larutan 

netral 

• Larutan 

elektrolit 

 

• Kekuatan 

basa 

• Derajat 

kebasaan 

(pOH) 

• NaOH dalam 

pelarut air 

• NH4OH 

dalam pelarut 

air 

• NaOH 

dalam 

pelarut 

benzena 

 

Basa 

Bronsted-

Lowry 

Basa merupakan spesi 

yang menerima proton 

Konsep 

abstrak 
• Akseptor 

proton 

• Pemindah-

an proton 

 

• Larutan basa • Larutan 

asam 

• Larutan 

netral 

• Larutan 

elektrolit 

 

 • NH3 pada 

pelarut 

benzena 

• NH4OH 

pada pelarut 

air 

Basa 

Lewis 

Basa merupakan spesi 

yang melepaskan 

pasangan elektron 

Konsep 

abstrak 
• Donor 

pasangan 

elektron 

• Pasangan 

elektron 

bebas 

 

• Larutan basa • Larutan 

asam 

• Larutan 

netral 

• Larutan 

elektrolit 

 • Reaksi NH3 

dan HCl 

• CH3COOH 

pada pelarut 

air 

Kekuatan 

asam 

Kemampuan spesi 

asam untuk 

menghasilkan ion H+ 

dalam air, dimana 

jumlah konsentrasi ion 

H+ menunjukkan 

kekuatan asam suatu 

larutan yang 

dinyatakan dengan 

suatu derajat 

Konsep 

abstrak 
• Ion H+ 

dalam air 

• Kekuatan 

asam 

 

• Konsentra-

si ion H+ 

 

• Asam 

Arrhenius 

 

• Kesetimban

gan basa 

• Konsep pH 

• Konsep 

pOH 

• Konsep 

pKw 

 

• Derajat 

ionisasi 

• Tetapan 

ionisasi 

asam (Ka) 

 

• Asam kuat = 

HCl 

 

• Asam kuat 

= 

CH3COOH 
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Tabel 1. Lanjutan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Kekuatan 

basa 

Kemampuan spesi basa 

untuk menghasilkan 

ion OH- dalam air yang 

bergantung pada 

derajat kebasaan (pOH) 

Konsep 

abstrak 
• Ion OH- 

• Derajat 

kebasaan 

(pOH)  

 

• Konsentra-

si ion OH- 

 

• Basa 

Arrhenius 

 

• Kesetimbangan 

asam 

• Konsep pH 

• Konsep pOH 

• Konsep pKw 

• Derajat 

ionisasi 

• Tetapan 

ionisasi 

basa (Kb) 

• Basa kuat = 

NaOH 

 

• Basa 

kuat = 

NH4OH 

 

pH Derajat keasaman suatu 

larutan yang 

bergantung pada 

konsentrasi ion H+ 

Konsep 

abstrak 

contoh 

konkrit 

• Derajat 

keasaman 

(pH) 

• Ion H+ 

dalam 

larutan 

• Konsentra-

si ion H+ 

• Nilai pH 

• Asam 

Arrhenius 

 

• pOH 

• pKw 

• kekuatan asam 

• kekuatan basa 

 • pH HCl 1 M 

= 1 

 

• pH HCl  

1 M = 12 

 

pOH Parameter untuk 

menyatakan 

konsentrasi OH-, 

dimana pOH berkaitan 

dengan pH dan tetapan 

kesetimbangan air 

(Kw) 

Konsep 

abstrak 

contoh 

konkrit 

• ion OH- 

dalam 

larutan 

• pH 

• tetapan 

kesetimban

gan air 

• Konsentra-

si ion OH- 

• Nilai pOH 

 

• Basa 

Arrhenius 

 

• pH 

• pKw 

• kekuatan asam 

• kekuatan basa 

 • pOH NaOH 

0,01 M = 2 

 

• pH 

CH3CO

OH 0,1 

M = 3 

 

pKw Besaran yang 

menyatakan hubungan 

pH dan pOH larutan 

Konsep 

abstrak 
• pKw • pH 

• pOH 

 

• Tetapan 

kesetimbang

-an air (Kw) 

• pH 

• pOH 

 

 • pKw = 14 

 

• pH 

CH3CO

OH 0,1 

M = 3 

 

Asam kuat Asam yang dapat 

terionisasi sempurna 

dalam larutannya 

Konsep 

abstrak 
• ionisasi 

sempurna 

 

• Jenis 

larutan 

asam 

• Kekuatan 

asam 

 

• Asam lemah 

• Basa kuat 

• Basa lemah 

 • HCl 

 

• CH3CO

OH 
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Tabel 1. Lanjutan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Basa kuat Basa yang dapat 

terionisasi sempurna 

dalam larutannya 

Konsep 

abstrak 
• Ionisasi 

sempurna 

 

• Jenis 

larutan 

basa 

• Kekuatan 

basa 

 

• Asam 

lemah 

• Asam kuat 

• Basa lemah 

 • NaOH 

 

• NH4OH 

 

Basa 

lemah 

Basa yang dalam 

larutannya terionisasi 

sebagian, konsentrasi 

ion OH- hanya dapat 

ditentukan jika tetapan 

ionisasi basa (Kb) juga 

ditentukan 

Konsep 

abstrak 
• Ionisasi 

sebagian 

• Tetapan 

ionisasi 

basa (Kb) 

• Jenis 

larutan 

basa 

 

• Kekuatan 

basa 

• Asam kuat 

• Asam 

lemah 

• Basa kuat 

 

 • NH4OH 

 

• NaOH 

 

Derajat 

ionisasi 

Istilah yang digunakan 

untuk menyatakan 

perbandingan antara 

jumlah zat yang 

mengion dengan 

jumlah zat mula-mula 

Konsep 

abstrak 
• Ionisasi 

larutan 

 

• Jumlah zat 

yang 

mengion 

• Jumlah zat 

mula-

mula 

 

• Kekuatan 

asam 

• Kekuatan 

basa 

 

• Tetapan 

ionisasi 

asam (Ka) 

• Tetapan 

ionisasi basa 

(Kb) 

 • Derajat 

ionisasi 

larutan HCl 

mendekati 1 

 

• Derajat 

ionisasi 

CH3COOH 

mendekati 1 

 

Tetapan 

ionisasi 

asam (Ka) 

Tetapan kesetimbangan 

untuk ionisasi asam 

lemah 

Konsep 

abstrak 
• Ionisasi 

asam lemah 

 

• Nilai 

tetapan 

kesetim-

bangan 

asam 

lemah 

• Kekuatan 

asam 

 

• Tetapan 

ionisasi basa 

(Kb) 

• Derajat 

ionisasi 

 

 • Ka asam 

asetat 1,8 x 

10-5 

 

• Kb larutan 

ammonia  

1,8 x 10-5 

 

Tetapan 

ionisasi 

basa (Kb) 

Tetapan kesetimbangan 

untuk ionisasi basa 

lemah 

Konsep 

abstrak 
• Ionisasi 

basa lemah 

 

• Nilai 

tetapan 

kesetim-

bangan 

basa 

lemah 

• Kekuatan 

basa 

 

• Tetapan 

ionisasi 

asam (Ka) 

• Derajat 

ionisasi 

 • Kb amonia  

1,8 x 10-5 

 

• Ka asam 

asetat  

1,8 x 10-5 

 



 

 

2
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Tabel 1. Lanjutan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Indikator 

asam basa 

Indikator asam basa 

merupakan suatu zat 

yang mempunyai 

warna tertentu pada pH 

tertentu untuk 

mengetahui sifat asam 

basa dari suatu larutan 

Konsep 

konkrit 
• Perubahan 

warna 

• pH 

• Sifat asam 

dan basa 

suatu 

larutan 

• Jenis 

indikator 

asam basa 

 

   • Indikator dari 

bahan alami 

yaitu kembang 

sepatu, buah 

naga, kunyit, 

dan mawar 

• Indikator 

lakmus merah 

dan biru, metil 

jingga, BTB 

• Air cuka 

• Kertas 

karbon 

• Larutan 

garam 
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III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Metode 

 

Desain penelitian pengembangan yang digunakan pada penelitian ini adalah pe-

nelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D).  Sukmadinata 

(2015) menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan atau Research and 

Development (R&D) merupakan desain penelitian untuk menghasilkan produk baru 

atau menyempurnakan produk yang telah ada. 

 

Menurut Borg and Gall (Sukmadinata, 2015), ada sepuluh langkah dalam pelak-

sanaan strategi penelitian dan pengembangan, meliputi 

1. Penelitian dan pengumpulan informasi (research and information collecting) 

yang meliputi pengukuran kebutuhan, studi literatur, studi lapangan, dan per-

timbangan dari segi nilai hasil pengukuran kebutuhan produk yang akan di-

kembangkan. 

2. Perencanaan (planning) dengan menyusun rencana penelitian yang meliputi 

kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan 

yang hendak dicapai, desain penelitian, dan pengujian dalam lingkup yang 

terbatas. 
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3. Pengembangan draf produk (develop preliminary form of product) meliputi 

pengembangan bahan pembelajaran yang disesuaikan dengan tahapan pem-

belajaran yang digunakan, dan instrumen evaluasi. 

4. Uji coba lapangan awal (preliminary field testing) melakukan uji coba di 

lapangan pada 1 sampai 3 sekolah dengan 6 sampai 12 subjek uji coba (guru) 

dan selama uji coba diadakan observasi, wawancara, dan pengedaran angket. 

5. Merevisi hasil uji coba (main product revision) dengan memperbaiki atau 

menyempurnakan hasil uji coba. 

6. Uji coba lapangan (main field testing) dengan melakukan uji coba secara lebih 

luas pada 5 sampai 15 sekolah dengan 30 sampai 100 subjek uji coba. 

7. Penyempurnaan produk hasil uji lapangan (operational product revision) 

dengan menyempurnakan produk hasil uji lapangan. 

8. Uji pelaksanaan lapangan (operational field testing) pengujian dilakukan 

melalui pengisian angket, wawancara, dan observasi terhadap 10 sampai 30 

sekolah melibatkan 40 sampai 200 subjek. 

9. Penyempurnaan produk akhir (final product revision), penyempurnaan 

didasarkan dari uji pelaksanaan lapangan. 

10. Diseminasi dan implementasi (dissemination and implementation) dengan 

melaporkan hasilnya dalam pertemuan profesional dan dalam jurnal.  

 

Penelitian dan pengembangan ini dilakukan sampai uji coba lapangan awal dan 

revisi hasil uji coba lapangan awal.  Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu 

dan kemampuan peneliti yang masih belum cukup untuk melaksanakan tahap 

selanjutnya. 
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B. Lokasi dan Subjek Penelitian 

 

Lokasi pada penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung.  Subjek pada penelitian 

ini terdiri atas subjek studi lapangan, subjek uji coba lapangan awal dan subjek 

penelitian.  Subjek studi lapangan adalah guru mata pelajaran kimia dan siswa kelas 

XI IPA di empat sekolah yang terdiri atas tiga SMA Negeri dan satu SMA Swasta 

di Bandar Lampung yaitu SMA Negeri 9, SMA Negeri 4, SMA Negeri 10, dan 

SMA Utama 2 Bandar Lampung.  Subjek uji coba lapangan awal adalah guru mata 

pelajaran kimia dan siswa kelas XI IPA di SMA di Bandar Lampung, sedangkan 

subjek penelitian ini adalah LKS pada materi asam basa berbasis everyday life 

phenomena. 

 

C. Sumber Data 

 

Sumber data dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran kimia dan siswa kelas 

XI IPA di SMA Bandar Lampung.  Pada tahap studi lapangan, data diperoleh dari 

hasil wawancara 8 guru kimia dan pengisian angket dari 40 orang siswa kelas XI 

IPA dari SMAN 9 Bandar Lampung, SMAN 10 Bandar Lampung, SMAN 4 Bandar 

Lampung, dan SMA Utama 2 Bandar Lampung.  Pada tahap uji coba lapangan 

awal, data diperoleh dari guru mata pelajaran kimia dan siswa kelas XI IPA di 

SMA Bandar Lampung. 

 

D. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan pedoman wawan-

cara.  Instrumen tersebut terdiri atas instrumen pada studi lapangan, instrumen yang 



28 
 

 

digunakan pada tahap validasi ahli, dan instrumen uji coba lapangan awal.  Adapun 

penjelasannya sebagai berikut: 

 

1. Instrumen pada studi lapangan 

 

Instrumen yang digunakan pada studi lapangan berupa lembar pedoman wawancara 

guru dan lembar angket siswa.  Penjelasan dari kedua instrumen tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. pedoman wawancara guru 

Lembar pedoman wawancara guru disusun untuk mengetahui fakta di lapangan 

terkait (1) penggunaan media belajar khususnya LKS, (2) pemahaman guru terkait 

pembelajaran berbasis everyday life phenomena, (3) LKS yang digunakan dibuat 

sendiri oleh guru atau dari penerbit, (4) LKS yang digunakan membangun konsep 

atau tidak, (5) mengetahui LKS seperti apa yang diharapkan oleh guru sebagai 

media belajar yang akan digunakan oleh siswa. 

b. angket siswa 

Lembar angket siswa disusun untuk mengetahui fakta-fakta di lapangan terkait (1) 

penggunaan media belajar khususnya LKS, (2) LKS yang digunakan telah berbasis 

everyday life phenomena atau belum, (3) LKS yang digunakan membangun konsep 

atau tidak, (4) LKS yang digunakan memiliki tampilan yang menarik atau belum. 

 

2. Instrumen pada tahap validasi ahli 

 

a. instrumen validasi aspek konstruksi 

Instrumen ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian konstruksi LKS hasil pe-

ngembangan dengan format LKS yang ideal seperti cover luar yang sesuai konsep 

asam basa, adanya kata pengantar, daftar isi, KI dan KD yang sesuai pokok 
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bahasan, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, petunjuk peng-

gunaan LKS, serta sesuai dengan tahapan pembelajaran berbasis everyday life 

phenomena. 

b. instrumen validasi kesesuaian isi 

Instrumen ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian isi LKS dengan kompetensi 

inti (KI) dan kompetensi dasar (KD), indikator, materi, dan kesesuaian isi dengan 

pembelajaran berbasis everyday life phenomena. 

c. instrumen validasi aspek keterbacaan 

Instrumen ini digunakan untuk mengetahui keterbacaan LKS berbasis everyday life 

phenomena pada materi asam basa yang berkaitan dengan variasi ukuran huruf, 

variasi bentuk huruf (tebal, miring, kapital), perpaduan warna, kualitas gambar, pe-

nulisan keterangan gambar dan tabel, penggunaan bahasa yang sesuai dengan ka-

idah Bahasa Indonesia yang baik dan benar, penggunaan bahasa yang komunikatif 

dan mudah dipahami. 

 

Hasil dari validasi konstruksi, kesesuaian isi, dan keterbacaan akan berfungsi 

sebagai masukan dan pengembangan atau sebagai revisi LKS berbasis everyday life 

phenomena pada materi asam basa. 

 

3. Instrumen pada tahap uji coba lapangan awal 

 

Instrumen pada tahap uji coba lapangan awal terdiri atas: 

a. angket tanggapan guru 

Angket tanggapan guru terdiri atas aspek konstruksi, kesesuaian isi, dan keterbaca-

an.  Pada aspek konstruksi terdiri atas kesesuaian LKS dengan format LKS yang 

ideal dan sesuai tahapan pembelajaran berbasis everyday life phenomena.  Pada 
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aspek kesesuaian isi terdiri atas kesesuaian isi LKS dengan KI dan KD, kesesuaian 

indikator, materi, kesesuaian urutan materi dengan indikator, dan kesesuaian isi.  

Pada aspek keterbacaan terdiri atas keterbacaan LKS pada materi asam basa ber-

basis everyday life phenomena dari segi ukuran dan jenis huruf serta penggunaan 

bahasa. 

b. angket tanggapan siswa 

Angket tanggapan siswa terdiri atas aspek keterbacaan dan kemenarikan desain 

LKS.  Pada aspek keterbacaan terdiri atas keterbacaan LKS pada materi asam basa 

berbasis everyday life phenomena dari segi ukuran dan jenis huruf serta pengguna-

an bahasa.  Pada segi kemenarikan terdiri atas kemenarikan desain LKS pada 

materi asam basa berbasis everyday life phenomena hasil pengembangan dari segi 

pewarnaan, tata letak gambar dengan tulisan, dan tampilan LKS. 

 

E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

Alur penelitian dan pengembangan LKS berbasis everyday life phenomena pada 

materi asam basa ditunjukkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Alur Penelitian dan pengembangan LKS berbasis everyday life 

phenomena pada materi asam basa (modifikasi dari Sukmadinata, 

2015). 

 

 

 

Studi Lapangan 

Rancangan Pengembangan Produk 

Penyusunan Draf Instrumen Penyusunan draf LKS berbasis 

everyday life phenomena pada 

materi asam basa 

LKS berbasis everyday life 

phenomena materi asam basa revisi 

(produk awal) 

Pengembangan Draf Produk 

Validasi Ahli Validasi Ahli 

Revisi Instrumen Revisi LKS Hasil Validasi 

Instrumen Penelitian 

Uji Coba Lapangan Awal 

Produk akhir  LKS berbasis everyday life phenomena materi 

asam basa hasil uji coba 

Revisi LKS Hasil Uji Coba 

- Analisis KI dan KD 

- Analisis Konsep 

- Pembuatan Indikator 

- Pengembangan Silabus 

- Pembuatan RPP 

- Mengkaji teori LKS dan 

everyday life phenomena 

Penelitian dan Pengumpulan Informasi 

Studi Literatur 

- Wawancara guru dan 

pengisian angket oleh siswa di 

3 SMA Negeri dan 1 SMA 

Swasta di Bandar Lampung 

mengenai penggunaan LKS 

materi asam basa 

- Analisis LKS yang digunakan 

oleh guru dan siswa 
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Berdasarkan alur penelitian diatas, dapat dijelaskan langkah-langkah pada peneliti-

an ini sebagai berikut: 

1. Penelitian dan pengumpulan informasi 

Tahap penelitian dan pengumpulan informasi disebut analisis kebutuhan.  Tujuan 

dari penelitian dan pengumpulan data / informasi adalah menghimpun data tentang 

kondisi LKS yang ada sebagai patokan / acuan perbandingan untuk produk yang 

akan dikembangkan.  Tahap penelitian dan pengumpulan informasi terdiri atas studi 

literatur dan studi lapangan, sebagai berikut: 

 

a. studi literatur 

Menurut Sukmadinata (2015), studi literatur ditunjukan untuk menemukan konsep-

konsep atau landasan-landasan teoritis yang akan memperkuat suatu produk.  

Melalui studi literatur juga dikaji ruang lingkup suatu produk, keluasan pengguna-

an, kondisi-kondisi pendukung agar produk dapat digunakan secara optimal, diketa-

hui keunggulan dan kelapangan awalannya, serta untuk mengetahui langkah-

langkah yang paling tepat dalam pengembangan produk tersebut.  Studi literatur 

dilakukan untuk menganalisis KI-KD materi asam basa, lalu menghasilkan analisis 

konsep, perumusan indikator pencapaian, pengembangan silabus, dan pembuatan 

RPP, serta mengkaji buku mengenai teori-teori LKS, everyday life phenomena, dan 

menganalisis LKS yang sudah ada. 

 

b. studi lapangan 

Studi lapangan dilakukan di tiga SMA Negeri dan satu SMA Swasta di Bandar 

Lampung dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap guru dan angket 

kepada siswa.  Pemilihan sampel sekolah ini dilakukan secara random, namun juga 
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dengan pertimbangan keadaan sekolah seperti akreditasi, letak geografis, dan 

lainnya.  Wawancara dilakukan terhadap dua guru pada bidang studi kimia yang 

mengajar di kelas XI IPA.  Sedangkan pengisian angket dilakukan terhadap sepuluh 

orang siswa kelas XI IPA dari SMAN 9 dan SMAN 4 Bandarlampung, dua belas 

orang siswa kelas XI IPA dari SMAN 10 Bandar Lampung, dan delapan orang 

siswa kelas XI IPA dari SMA Utama 2 Bandar Lampung yang telah memperoleh 

materi asam basa dari perwakilan masing-masing sekolah.  Tujuan studi lapangan 

untuk mengidentifikasi LKS kimia seperti apa yang digunakan di SMA Negeri dan 

Swasta, apakah LKS yang digunakan sudah berbasis everyday life phenomena dan 

jika belum apa kendalanya, serta kelebihan dan kekurangan yang ada di LKS kimia 

tersebut. 

 

2. Perancangan produk 

Perancangan produk meliputi rancangan produk yang akan dihasilkan serta proses 

pengembangan.  Menurut Sukmadinata (2015), rancangan produk yang akan di-

kembangkan minimal mencakup (1) tujuan dari penggunaan produk, (2) pengguna 

dari produk tersebut, dan (3) deskripsi komponen-komponen produk dan pengguna-

annya. Tujuan dari pengguna produk LKS ini yaitu sebagai media yang efektif 

dalam proses pembelajaran di kelas, untuk menumbuhkan pemikiran yang teratur 

dan berkesinambungan pada siswa, dan sebagai referensi bagi guru dalam menyus-

un dan mengembangkan LKS berbasis everyday life phenomena yang baik.  Peng-

guna produk ini adalah guru dan siswa.  

 



34 
 

 

Komponen-komponen produk yang akan dikembangkan dibagi menjadi tiga yaitu 

a.  bagian pendahuluan terdiri atas cover depan, cover dalam, kata pengantar, daftar 

isi, lembar KI-KD, indikator pencapaian, dan petunjuk umum penggunaan LKS 

 

b.  bagian isi terdiri atas identitas LKS, dan tahapan yang pada LKS tersebut meng-

ikuti tahapan dari pembelajaran berbasis fenomena yakni mengamati fenomena, 

menyusun penjelasan sementara, melakukan percobaan atau mengumpulkan data, 

menyusun penjelasan akhir, serta menyimpulkan atau memberikan alasan.  Penjela-

san tahapan LKS berbasis everyday life phenomena yang dirancang adalah sebagai 

berikut: 

(1) LKS 1 tentang penentuan sifat asam basa menggunakan kertas lakmus dan 

indikator asam basa alami (kunyit dan kembang sepatu) menampilkan fenome-

na asam basa dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan CH3COOH pada lateks, 

dan penggunaan baking soda untuk wajah.  Pada tahap menyusun penjelasan 

sementara, siswa diminta untuk mencari informasi dan menyusun penjelasan 

sementara berdasarkan wacana dan permasalahan yang diberikan guru, 

mengidentifikasi variabel bebas, variabel kontrol, serta variabel terikat 

berdasarkan wacana yang diberikan guru, merancang prosedur percobaan dan 

menentukan alat dan bahan yang digunakan.  Pada tahap mengumpulkan data, 

siswa melakukan percobaan berdasarkan prosedur percobaan yang telah diberi-

kan guru, dan mencatat data hasil percobaan pada tabel yang telah disediakan.  

Pada tahap menyusun penjelasan akhir, siswa menganalisis dan mengelompok-

kan data yang telah didapat dari tahap mengumpulkan data untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan.  Pada tahap menyimpulkan, siswa diarahkan untuk 
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menghubungkan konsep yang didapat dengan fenomena serta mengomunikasi-

kan kesimpulan yang telah didapat. 

 

(2) LKS 2 terbagi menjadi 2 penggalan, penggalan ke 1 tentang teori asam basa 

menurut Arrhenius menampilkan fenomena air lemon; penggalan ke 2 tentang 

konsep pH, pOH, dan pKw menampilkan fenomena pH air sungai.  Pada tahap 

menyusun penjelasan sementara, siswa diminta untuk mencari informasi dan 

menyusun penjelasan sementara berdasarkan wacana dan permasalahan yang 

diberikan guru.  Pada tahap mengumpulkan data, siswa mengamati wacana atau 

persamaan reaksi yang diberikan guru, kemudian menjawab beberapa soal ber-

dasarkan wacana yang diamati.  Pada tahap menyusun penjelasan akhir, siswa 

menganalisis dan mengelompokkan data yang telah didapat dari tahap mengum-

pulkan data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan.  Pada tahap menyimpul-

kan, siswa menghubungkan konsep yang didapat dengan fenomena serta 

mengomunikasikan kesimpulan yang telah didapat. 

 

(3) LKS 3 tentang penentuan trayek pH indikator asam basa alami (ekstrak buah 

naga dan ekstrak bunga mawar) menampilkan fenomena air jeruk nipis yang 

dapat menghasilkan warna kuning yang baik pada nasi kuning.  Pada tahap 

menyusun penjelasan sementara, siswa diminta untuk mencari informasi dan 

menyusun penjelasan sementara berdasarkan wacana dan permasalahan yang 

diberikan guru, mengidentifikasi variabel bebas, variabel kontrol, serta variabel 

terikat berdasarkan wacana yang diberikan guru, merancang prosedur percoba-

an dan menentukan alat dan bahan yang digunakan  Pada tahap mengumpulkan 

data, siswa melakukan percobaan berdasarkan prosedur percobaan yang telah 
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diberikan guru, kemudian mencatat data hasil percobaan pada tabel yang telah 

disediakan.  Pada tahap menyusun penjelasan akhir, siswa menganalisis dan 

mengelompokkan data yang telah didapat dari tahap mengumpulkan data untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan.  Pada tahap menyimpulkan, siswa diarahkan 

untuk menghubungkan konsep yang didapat dengan fenomena serta 

mengomunikasikan kesimpulan yang telah didapat. 

 

(4) LKS 4 tentang kekuatan asam basa menampilkan fenomena asam karbonat pada 

minuman bersoda dan magnesium hidroksida pada obat maag.  Pada tahap 

menyusun penjelasan sementara, siswa diminta untuk mencari informasi dan 

menyusun penjelasan sementara berdasarkan wacana dan permasalahan yang 

diberikan guru. Pada tahap mengumpulkan data, siswa mengumpulkan data 

dengan mengamati wacana atau persamaan reaksi yang diberikan guru, kemu-

dian menjawab beberapa soal berdasarkan wacana yang diamati. Pada tahap 

menyusun penjelasan akhir, siswa menganalisis dan mengelompokkan data 

yang telah didapat dari tahap mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan.  Pada tahap menyimpulkan, siswa menghubungkan konsep yang 

didapat dengan fenomena serta mengomunikasikan kesimpulan yang telah 

didapat. 

 

(5) LKS 5 tentang tetapan kesetimbangan asam dan basa menampilkan fenomena 

asam lemah dan basa lemah dalam kehidupan sehari-hari seperti asam askorbat 

pada jeruk dan basa lemah untuk penggunaan pupuk urea.  Pada tahap 

menyusun penjelasan sementara, siswa diminta untuk mencari informasi dan 

menyusun penjelasan sementara berdasarkan wacana dan permasalahan yang 
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diberikan guru. Pada tahap mengumpulkan data, siswa mengamati wacana atau 

persamaan reaksi yang diberikan guru, kemudian menjawab beberapa soal 

berdasarkan wacana yang diamati. Pada tahap menyusun penjelasan akhir, 

siswa menganalisis dan mengelompokkan data yang telah didapat dari tahap 

mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan.  Pada tahap 

menyimpulkan, siswa menghu-bungkan konsep yang didapat dengan fenomena 

serta mengomunikasikan kesimpulan yang telah didapat. 

 

(6) LKS 6 terbagi menjadi 2 penggalan, penggalan ke-1 tentang teori asam basa 

menurut Brønsted–Lowry menampilkan fenomena HCl dan NH3 dalam pelarut 

benzena dan penggalan ke-2 tentang teori asam basa menurut Lewis menampil-

kan wacana dan persamaan reaksi AlCl3 dan NH3.  Pada tahap menyusun 

penjelasan sementara, siswa diminta untuk mencari informasi dan menyusun 

penjelasan sementara berdasarkan wacana dan permasalahan yang diberikan 

guru.  Pada tahap mengumpulkan data, siswa mengumpulkan data dengan 

mengamati wacana atau persamaan reaksi yang diberikan guru, kemudian 

menjawab beberapa soal berdasarkan wacana yang diamati.  Pada tahap 

menyusun penjelasan akhir, siswa menganalisis dan mengelompokkan data 

yang telah didapat dari tahap mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan.  Pada tahap menyimpulkan, siswa menghubungkan konsep yang 

didapat dengan fenomena serta mengomunikasikan kesimpulan yang telah 

didapat.   

Perancangan produk LKS berbasis everyday life phenomena pada materi asam basa 

disajikan pada Tabel 2. 

c. bagian penutup terdiri atas daftar pustaka dan cover belakang LKS.
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Tabel 2.  Perancangan LKS Berbasis Everyday Life Phenomena 

 

No. LKS 

ke 

Penggalan 

Ke 

Sub Materi Pokok Indikator Pencapaian Kompetensi Tahapan Pembelajaran 

Berbasis Everyday Life 

Phenomena 

I 

1  

Penentuan sifat asam basa 

menggunakan kertas lakmus dan 

indikator asam basa alami (ekstrak 

kunyit dan ekstrak kembang sepatu) 

Mengamati fenomena asam basa 

dalam kehidupan sehari-hari seperti 

jeruk, asam cuka, air aki, detergen, 

pupuk, obat maag, penggunaan 

CH3COOH pada lateks, dan 

penggunaan baking soda untuk wajah 

Mengamati Fenomena 

2 
A Teori asam basa menurut Arrhenius Mengamati fenomena air lemon 

B Konsep pH, pOH, dan pKw Mengamati fenomena pH air sungai 

3  

Penentuan trayek pH indikator asam 

basa alami (buah naga dan bunga 

mawar) 

Mengamati fenomena air jeruk nipis 

yang dapat menghasilkan warna 

kuning yang baik pada nasi kuning 

4  

Kekuatan asam basa Mengamati fenomena asam karbonat 

pada minuman bersoda dan 

magnesium hidroksida pada obat 

maag 

5  
Tetapan kesetimbangan asam dan 

basa (Ka dan Kb) 

Mengamati fenomena asam lemah dan 

basa lemah dalam kehidupan 
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Tabel 2.  Lanjutan 

No. LKS 

ke 

Penggalan 

Ke 

Sub Materi Pokok Indikator Pencapaian Kompetensi Tahapan Pembelajaran 

Berbasis Everyday Life 

Phenomena 

    sehari-hari seperti asam askorbat pada 

jeruk dan penggunaan pupuk urea 

Mengamati Fenomena 

6 

A 
Teori asam basa menurut 

Brønsted–Lowry 

Mengamati wacana mengenai HCl dan 

NH3 dalam pelarut benzena 

B 
Teori asam basa menurut Lewis Mengamati wacana dan persamaan 

reaksi AlCl3 dan NH3 

II 1  

Penentuan sifat asam basa 

menggunakan kertas lakmus dan 

indikator asam basa alami 

(ekstrak kunyit dan ekstrak 

kembang sepatu) 

- Mencari informasi mengenai ciri-

ciri asam basa dan cara 

mengidentifikasi sifat asam basa 

- Menyusun penjelasan sementara 

berdasarkan permasalahan yang 

diberikan guru 

- Mengamati wacana mengenai 

percobaan penentuan sifat asam 

basa menggunakan kertas lakmus, 

ekstrak kunyit, dan ekstrak 

kembang sepatu 

Menyusun Penjelasan 

Sementara 
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Tabel 2.  Lanjutan 

No. LKS 

ke 

Penggalan 

Ke 

Sub Materi Pokok Indikator Pencapaian Kompetensi Tahapan Pembelajaran 

Berbasis Everyday Life 

Phenomena 

    - Mengidentifikasi variabel bebas, 

variabel kontrol, serta variabel 

terikat berdasarkan wacana dan 

informasi yang didapat.  

- Merancang prosedur percobaan 

penentuan sifat asam dan basa 

menggunakan kertas lakmus dan 

indikator bahan alam (ekstrak 

kunyit dan ekstrak kembang 

sepatu). 

- Menentukan alat dan bahan yang 

digunakan dalam percobaan 

penentuan sifat asam dan basa 

menggunakan kertas lakmus dan 

indikator bahan alam (ekstrak 

kunyit dan ekstrak kembang 

sepatu) 

Menyusun Penjelasan 

Sementara 
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Tabel 2.  Lanjutan 

No. LKS 

ke 

Penggalan 

Ke 

Sub Materi Pokok Indikator Pencapaian Kompetensi Tahapan Pembelajaran 

Berbasis Everyday Life 

Phenomena 

 

2 

A 

Teori asam basa menurut 

Arrhenius 

- Mencari informasi penyebab air 

dapat berubah rasa saat ditetesi 

perasan lemon 

- Menyusun penjelasan sementara 

berdasarkan permasalahan yang 

diberikan guru 

Menyusun Penjelasan 

Sementara B 

Konsep pH, pOH, dan pKw - Mencari informasi mengenai 

pengertian pH dan cara 

menghitung pH 

- Menyusun penjelasan sementara 

berdasarkan permasalahan yang 

diberikan guru 

3  

Penentuan trayek pH indikator 

asam basa alami (buah naga dan 

bunga mawar) 

- Mencari informasi mengenai 

bahan alam apa saja yang dapat 

dijadikan indikator alami beserta 

rentang pHnya 
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Tabel 2.  Lanjutan 

No. LKS 

ke 

Penggalan 

Ke 

Sub Materi Pokok Indikator Pencapaian Kompetensi Tahapan Pembelajaran 

Berbasis Everyday Life 

Phenomena 

    - Menyusun penjelasan sementara 

berdasarkan permasalahan yang 

diberikan guru 

- Mengamati wacana mengenai 

praktikum penentuan trayek pH 

indikator alami asam basa 

- Mengidentifikasi variabel bebas, 

variabel kontrol, serta variabel 

terikat berdasarkan wacana yang 

diberikan guru. 

- Merancang prosedur percobaan 

penentuan trayek pH indikator 

asam basa alami (ekstrak buah 

naga dan ekstrak bunga mawar) 

- Menentukan alat dan bahan yang 

digunakan dalam percobaan 

penentuan trayek pH indikator 

asam basa alami (ekstrak buah 

naga dan ekstrak bunga mawar) 

Menyusun Penjelasan 

Sementara 
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Tabel 2.  Lanjutan 

No. LKS 

ke 

Penggalan 

Ke 

Sub Materi Pokok Indikator Pencapaian Kompetensi Tahapan Pembelajaran 

Berbasis Everyday Life 

Phenomena 

 

4  

Kekuatan asam basa - Mencari informasi mengenai 

asam kuat dan lemah serta basa 

kuat dan lemah 

- Menyusun penjelasan 

sementara berdasarkan 

permasalahan yang diberikan 

guru 

Menyusun Penjelasan 

Sementara 

5  

Tetapan kesetimbangan asam dan 

basa (Ka dan Kb) 

- Mencari informasi tentang Ka dan 

Kb 

- Menyusun penjelasan sementara 

berdasarkan permasalahan yang 

diberikan guru 

6 

A 

Teori asam basa menurut 

Brønsted–Lowry 

- Mencari informasi mengenai teori 

asam basa menurut Brønsted–

Lowry 

- Menyusun penjelasan sementara 

berdasarkan wacana dan 

permasalahan yang diberikan guru 

B 
Teori asam basa menurut Lewis - Mencari informasi mengenai teori 

asam basa menurut Lewis 
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Tabel 2.  Lanjutan 

No. LKS 

ke 

Penggalan 

Ke 

Sub Materi Pokok Indikator Pencapaian Kompetensi Tahapan Pembelajaran 

Berbasis Everyday Life 

Phenomena 

    - Menyusun penjelasan sementara 

berdasarkan wacana dan 

permasalahan yang diberikan guru 

Menyusun Penjelasan 

Sementara 

III 

1  

Penentuan sifat asam basa 

menggunakan kertas lakmus dan 

indikator asam basa alami 

(ekstrak kunyit dan ekstrak 

kembang sepatu) 

- Melakukan percobaan penentuan 

asam dan basa menggunakan 

kertas lakmus dan indikator bahan 

alam (ekstrak kunyit dan ekstrak 

kembang sepatu) berdasarkan 

prosedur yang diberikan guru 

- Mencatat data hasil percobaan 

pada tabel hasil pengamatan yang 

telah disediakan guru.. Melakukan Percobaan 

(Mengumpulkan Data) 

2 

A 

Teori asam basa menurut 

Arrhenius 

Menuliskan reaksi ionisasi dari 

beberapa contoh larutan yang 

diberikan guru 

B 

Konsep pH, pOH, dan pKw - Mengamati tabel pH beberapa 

larutan pada berbagai konsentrasi 

- Mengidentifikasi hubungan pH 

larutan dengan konsentrasi larutan 

berdasarkan tabel yang 

ditampilkan guru 
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Tabel 2.  Lanjutan 

No. LKS 

ke 

Penggalan 

Ke 

Sub Materi Pokok Indikator Pencapaian Kompetensi Tahapan Pembelajaran 

Berbasis Everyday Life 

Phenomena 

 

3  

Penentuan trayek pH indikator 

asam basa alami (buah naga dan 

bunga mawar) 

- Melakukan percobaan penentuan 

penentuan trayek pH indikator 

asam basa alami berdasarkan 

prosedur yang diberikan guru 

- Mencatat data hasil percobaan 

pada tebal hasil pengamatan yang 

telah disediakan guru 

Melakukan Percobaan 

(Mengumpulkan Data) 4  

Kekuatan asam basa - Mengamati tabel data pH  

- Mengidentifikasi konsentrasi H+
 

untuk larutan asam dan 

konsentrasi OH- untuk larutan 

basa 

- Menganalisis larutan yang masih 

memiliki sisa dan yang tidak 

memiliki sisa 

5  

Tetapan kesetimbangan asam dan 

basa (Ka dan Kb) 

- Mengamati tabel nilai Ka dan Kb 

dari beberapa asam lemah dan basa 

lemah 

- Mengurutkan asam dan basa dari 

yang terkuat sampai yang terlemah 

dilihat dari harga Ka dan Kb nya. 
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Tabel 2.  Lanjutan 

No. LKS 

ke 

Penggalan 

Ke 

Sub Materi Pokok Indikator Pencapaian Kompetensi Tahapan Pembelajaran 

Berbasis Everyday Life 

Phenomena 

 

6 

A 

Teori asam basa menurut 

Brønsted–Lowry 

- Mengamati persamaan reaksi 

antara HCl(g) dengan NH3(aq)  

- Mengidentifikasi adanya 

perpindahan proton pada 

persamaan reaksi yang diberikan 

guru 
Melakukan Percobaan 

(Mengumpulkan Data) 

B 

Teori asam basa menurut Lewis - Mengamati persamaan reaksi NH3 

dan BF3 

- Mengidentifikasi adanya 

perpindahan pasangan elektron 

bebas pada reaksi NH3 dan BF3 

IV 1  

Penentuan sifat asam basa 

menggunakan kertas lakmus dan 

indikator asam basa alami 

(ekstrak kunyit dan ekstrak 

kembang sepatu) 

- Mengidentifikasi perubahan warna 

kertas lakmus dan indikator bahan 

alam (ekstrak kunyit dan ekstrak 

kembang sepatu) setelah ditetesi 

beberapa larutan uji. 

- Mengelompokkan sifat larutan 

asam dan basa beberapa larutan uji 

berdasarkan perubahan warna 

kertas lakmus dan indikator bahan  

Menyusun Penjelasan 

Akhir 
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Tabel 2.  Lanjutan 

No. LKS 

ke 

Penggalan 

Ke 

Sub Materi Pokok Indikator Pencapaian Kompetensi Tahapan Pembelajaran 

Berbasis Everyday Life 

Phenomena 

    alam (ekstrak kunyit dan ekstrak 

kembang sepatu) 

Menyusun Penjelasan 

Akhir 
2 

A 

Teori asam basa menurut 

Arrhenius 

- Mengidentifikasi kesamaan ion 

yang dilepaskan dalam air pada 

persamaan reaksi ionisasi beberapa 

contoh larutan yang diberikan guru 

- Mengelompokkan sifat asam dan 

basa dari beberapa contoh larutan 

berdasarkan ion yang terurai dalam 

air. 

B 

Konsep pH, pOH, dan pKw - Menuliskan konsentrasi H+ dan pH 

larutan HCl  

- Mengidentifikasi hubungan 

besarnya konsentrasi H+ terhadap 

pH masing-masing larutan HCl 

- Menuliskan persamaan matematis 

mengenai hubungan pH larutan 

dengan konsentrasi ion H+ 

- Menghitung pH larutan 

berdasarkan persamaan matematis 

yang telah dibuat 
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Tabel 2.  Lanjutan 

No. LKS 

ke 

Penggalan 

Ke 

Sub Materi Pokok Indikator Pencapaian Kompetensi Tahapan Pembelajaran 

Berbasis Everyday Life 

Phenomena 

    - Mencocokkan pH larutan 

berdasarkan hasil perhitungan 

dengan pH larutan yang tertera 

dalam tabel 

- Menuliskan reaksi ionisasi air 

- Menuliskan persamaan reaksi 

kesetimbangan air dan tetapannya 

(K) 

- Menghitung [H+] dan [OH-] 

berdasarkan konstanta 

kesetimbangan air (Kw) pada suhu 

25oC 

- Menuliskan persamaan pKw dari 

hasil penambahan negatif 

logartima pada kedua ruas dalam 

persamaan tetapan kesetimbangan 

air 

Menyusun Penjelasan 

Akhir 

3  

Penentuan trayek pH indikator 

asam basa alami (buah naga dan 

bunga mawar) 

- Mengidentifikasi perubahan warna 

pada ekstrak buah naga dan ekstrak 

bunga mawar pada setiap larutan 

pH 2-12 
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Tabel 2.  Lanjutan 

No. LKS 

ke 

Penggalan 

Ke 

Sub Materi Pokok Indikator Pencapaian Kompetensi Tahapan Pembelajaran 

Berbasis Everyday Life 

Phenomena 

    - Menentukan trayek pH dari 

ekstrak buah naga dan bunga 

mawar berdasarkan perubahan 

warna pada setiap larutan pH 2-12 

Menyusun Penjelasan 

Akhir 

4  

Kekuatan asam basa Membandingkan ion yang terurai pada 

larutan CH3COOH dan HCl serta 

NaOH dan NH4OH berdasarkan 

gambar submikroskopis larutan 

5  

Tetapan kesetimbangan asam dan 

basa (Ka dan Kb) 

- Menuliskan reaksi ionisasi dari 

CH3COOH 

- Menuliskan persamaan tetapan 

kesetimbangan asam dari 

CH3COOH 

- Menganalisis hubungan antara 

tetapan kesetimbangan asam (Ka) 

dengan [H+] 

- Menuliskan reaksi ionisasi larutan 

basa lemah (NH4OH) 

- Menuliskan persamaan tetapan 

kesetimbangan dari reaksi ionisasi 

larutan basa lemah (NH4OH) 

 



 

 

5
0 

Tabel 2.  Lanjutan 

No. LKS 

ke 

Penggalan 

Ke 

Sub Materi Pokok Indikator Pencapaian Kompetensi Tahapan Pembelajaran 

Berbasis Everyday Life 

Phenomena 

    - Menganalisis hubungan antara 

tetapan kesetimbangan basa (Kb) 

dengan  [OH-] 

- Menganalisis hubungan antara 

tetapan kesetimbangan basa (Kb) 

dengan derajat ionisasi (α) 

Menyusun Penjelasan 

Akhir 

6 

A 

Teori asam basa menurut 

Brønsted–Lowry 

- Mengidentifikasi sifat asam dan 

basa dari persamaan reaksi antara 

HCl dan NH3  

- Menentukan pasangan asam-basa 

konjugasi pada persamaan reaksi 

antara HCl dan NH3 

B 

Teori asam basa menurut Lewis Menganalisis sifat asam basa 

berdasarkan ada tidaknya perpindahan 

pasangan elektron bebas 

V 1  

Penentuan sifat asam basa 

menggunakan kertas lakmus dan 

indikator asam basa alami 

(ekstrak kunyit dan ekstrak 

kembang sepatu) 

Menghubungkan dan menyimpulkan 

konsep yang didapat dengan 

fenomena sehari-hari mengenai sifat 

larutan asam basa berdasarkan 

percobaan menggunakan kertas 

lakmus dan bahan alam (kunyit dan 

kembang sepatu) 

Memberikan Alasan 
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Tabel 2.  Lanjutan 

No. LKS 

ke 

Penggalan 

Ke 

Sub Materi Pokok Indikator Pencapaian Kompetensi Tahapan Pembelajaran 

Berbasis Everyday Life 

Phenomena 

 

2 

A 

Teori asam basa menurut 

Arrhenius 

Menghubungkan dan menyimpulkan 

konsep yang didapat dengan fenom-

ena sehari-hari mengenai asam dan 

basa menurut Arrhenius 

Memberikan Alasan 

B 

Konsep pH, pOH, dan pKw - Menghubungkan konsep yang 

didapat dengan fenomena sehari-

hari 

- Menyimpulkan rumus penentuan 

pH larutan 

- Menyimpulkan hubungan antara 

pKw, pH dan pOH 

3  

Penentuan trayek pH indikator 

asam basa alami (buah naga dan 

bunga mawar) 

Menghubungkan dan menyimpulkan 

konsep yang didapat dengan fenome-

na sehari-hari mengenai trayek pH 

indikator asam basa alami berdasar-

kan perubahan warna pada berbagai 

indikator asam basa 

4  

Kekuatan asam basa Menghubungkan dan menyimpulkan 

konsep yang didapat dengan 

fenomena sehari-hari mengenai asam 

kuat dan asam lemah serta basa kuat 

dan basa lemah 
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Tabel 2.  Lanjutan 

No. LKS 

ke 

Penggalan 

Ke 

Sub Materi Pokok Indikator Pencapaian Kompetensi Tahapan Pembelajaran 

Berbasis Everyday Life 

Phenomena 

 

5  

Tetapan kesetimbangan asam 

dan basa (Ka dan Kb) 

- Menghubungkan konsep yang 

didapat dengan fenomena sehari-

hari 

- Menyimpulkan hubungan antara 

tetapan kesetimbangan asam (Ka) 

dengan [H+] 

- Menyimpulkan hubungan antara 

tetapan kesetimbangan asam (Ka) 

dengan derajat ionisasi (α) 

- Menyimpulkan persamaan tetapan 

kesetimbangan basa lemah (Kb) 

 
Memberikan Alasan 

    - Menghubungkan konsep yang 

didapat dengan fenomena sehari-

hari 

- Menyimpulkan hubungan antara 

tetapan kesetimbangan basa (Kb) 

dengan [OH-] 

- Menyimpulkan hubungan antara 

tetapan kesetimbangan basa (Kb) 

dengan derajat ionisasi (α) 
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Tabel 2.  Lanjutan 

No. LKS 

ke 

Penggalan 

Ke 

Sub Materi Pokok Indikator Pencapaian Kompetensi Tahapan Pembelajaran 

Berbasis Everyday Life 

Phenomena 

 

6 A 

Teori asam basa menurut 

Brønsted–Lowry 

- Menghubungkan konsep yang 

didapat dengan fenomena sehari-

hari 

- Menyimpulkan teori asam basa 

menurut Brønsted–Lowry 

- Menyimpulkan pengertian asam-

basa konjugasi 

- Menyimpulkan kelebihan teori 

asam basa menurut Brønsted–

Lowry 
Memberikan Alasan 

 

 B 

Teori asam basa menurut Lewis - Menghubungkan konsep yang 

didapat dengan fenomena sehari-

hari 

- Menyimpulkan pengertian asam 

basa menurut Lewis 

- Menyimpulkan kelebihan teori 

asam basa Lewis 
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3. Pengembangan produk awal 

Langkah pertama pada pengembangan produk ini adalah menyusun LKS materi 

asam basa berbasis everyday life phenomena.  LKS yang dikembangkan tersebut 

terdiri atas bagian pendahuluan meliputi cover depan, cover dalam, kata pengan-

tar, daftar isi, lembar KI-KD, indikator pencapaian, dan petunjuk umum penggu-

naan LKS; bagian isi terdiri atas identitas LKS, tahapan model pembelajaran 

berbasis fenomena yaitu: (a) mengamati fenomena, (b) menyusun penjelasan 

sementara yang terdiri atas keterampilan merumuskan masalah, mengidentifikasi 

dan mengontrol variabel, menyusun prosedur percobaan serta alat dan bahan, 

mengajukan hipotesis, (c) melakukan percobaan, (d) menyusun penjelasan akhir 

yang terdiri atas keterampilan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelompok-

kan, dan (e) memberikan alasan yang terdiri atas keterampilan mengkomunikasi-

kan serta diskusi antar kelompok; dan bagian penutup terdiri atas daftar pustaka 

dan cover belakang LKS.  Pengembangan LKS tersebut harus didasarkan berda-

sarkan beberapa aspek seperti kriteria LKS yang baik dan penyesuaian LKS 

dengan materi pembelajaran. Selanjutnya, dilakukan penyusunan instrumen untuk 

validasi ahli berupa angket validasi konstruksi, kesesuaian isi, keterbacaan, dan 

kemenarikan untuk guru dan angket tanggapan keterbacaan dan kemenarikan oleh 

siswa.  Angket yang disusun kemudian divalidasi oleh pembimbing. Tujuannya 

untuk mengetahui kesesuaian isi angket dengan rumusan masalah penelitian. 

 

Setelah menyelesaikan penyusunan LKS maka akan dilakukan validasi oleh 

validator dengan pemberian angket beserta produk. Validasi produk dapat dilaku-

kan dengan menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpenga-

laman untuk menanggapi produk baru yang telah dirancang. 
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4. Uji coba lapangan awal 

Setelah LKS pada materi asam basa berbasis everyday life phenomena divalidasi, 

dilakukan uji coba lapangan awal pada guru kimia kelas XI IPA dan siswa SMA 

kelas XI IPA di SMA Negeri dan Swasta di Bandar Lampung dengan memberi-

kan angket beserta produk yang dihasilkan.  Uji coba lapangan awal bertujuan 

untuk mengetahui konstruksi, kesesuaian isi, keterbacaan, dan kemenarikan oleh 

guru serta keterbacaan dan kemenarikan oleh siswa.  Pada angket pun akan ber-

isikan tanggapan ataupun saran guna memperbaiki produk LKS. 

 

5. Revisi LKS 

Tahap revisi dan penyempurnaan LKS pada materi asam basa berbasis everyday 

life phenomena yang dikembangkan.  Tahap revisi ini dilakukan dengan memper-

timbangkan hasil validasi oleh validator ahli, tanggapan guru, tanggapan siswa 

terhadap LKS yang dikembangkan. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan 

angket (kuisioner).  Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan pada tahap 

studi lapangan dan tahap uji coba lapangan awal.  Pada tahap studi lapangan di-

lakukan wawancara terhadap guru kimia dan pengisian angket oleh siswa kelas XI 

IPA di tiga SMA Negeri dan satu SMA Swasta di Bandar Lampung.  Pada tahap 

uji coba lapangan awal dilakukan dengan wawancara atau penyebaran angket dan 

produk kepada guru kimia dan siswa kelas XI IPA untuk mengetahui tanggapan 

guru dan siswa terhadap lembar kerja siswa yang telah dikembangkan. 
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G. Teknik Analisis Data 

 

1. Teknik analisis data studi lapangan 

Hasil data studi lapangan dianalisis dengan cara: 

a. mengklasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan jawaban berdasarkan 

pertanyaan wawancara. 

b. melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan untuk 

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban 

berdasarkan pertanyaan wawancara dan banyaknya sampel. 

c. menghitung persentase jawaban guru dan siswa, bertujuan untuk melihat 

besarnya persentase setiap jawaban dari pertanyaan sehingga data yang 

diperoleh dapat dianalisis sebagai temuan. 

 

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase jawaban responden setiap 

item adalah sebagai berikut: 

%𝐽𝑖𝑛 =  
∑ 𝐽𝑖

𝑁
 × 100%      (Sudjana, 2005). 

Keterangan:  

 %𝐽𝑖𝑛 = Persentase pilihan jawaban-i pada LKS berbasis everyday life phenomena  

dalam materi asam basa 

 ∑ 𝐽𝑖 = Jumlah responden yang menjawab jawaban-i 

 N = Jumlah seluruh responden 

  

d. Menjelaskan hasil penafsiran persentase jawaban responden dalam bentuk 

deskriptif naratif. 
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2. Teknik analisis data validasi ahli, tanggapan guru dan siswa 

Hasil data validasi ahli dianalisis dengan cara: 

a. mengkode atau klasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan jawaban 

berdasarkan pertanyaan angket. 

b. melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan untuk 

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban 

berdasarkan pertanyaan kuisioner dan banyaknya responden (pengisi angket). 

c. memberi skor jawaban responden.  penskoran jawaban responden dalam 

angket dilakukan berdasarkan skala Likert. 

Tabel 3.  Penskoran pada angket berdasarkan skala Likert 

No. Pilihan Jawaban Skor 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Kurang Setuju (KS) 3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 

5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

d. mengolah jumlah skor jawaban responden.  Pengolahan jumlah skor (∑ 𝑆) 

jawaban angket adalah sebagai berikut: 

1) Skor untuk pernyataan Sangat Setuju (SS) 

Skor = 5 × jumlah responden 

2) Skor untuk pernyataan Setuju (S) 

Skor = 4 × jumlah responden 

3) Skor untuk pernyataan Kurang Setuju (KS) 

Skor = 3 × jumlah responden 

4) Skor untuk pernyataan Tidak Setuju (TS) 

Skor = 2 × jumlah responden 

 

5) Skor untuk pernyataan Sangat Tidak Setuju (STS) 

Skor = 1 × jumlah responden 

 

e. menghitung persentase jawaban angket dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 
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%𝑋𝑖𝑛 =  
∑ 𝑆

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠
 × 100% 

 

Keterangan: 

%𝑋𝑖𝑛 = Persentase jawaban angket-i LKS berbasis everyday life phenomena 

pada materi asam basa 

∑ 𝑆 = Jumlah skor jawaban 

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = Skor maksimum yang diharapkan (Sudjana, 2005). 

 

f. menghitung rata-rata persentase angket untuk mengetahui tingkat kesesuaian 

isi, kontruksi, kemenarikan dan keterbacaan LKS berbasis everyday life 

phenomena pada materi asam basa dengan rumus sebagai berikut: 

%𝑋𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ =  

∑ %𝑋𝑖𝑛

𝑛
 

Keterangan: 

%𝑋𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅  = Rata-rata persentase angket-i pada LKS berbasis everyday life 

phenomena pada materi asam basa 

∑ %𝑋𝑖𝑛 = Jumlah persentase angket-i pada LKS berbasis everyday life 

phenomena pada materi asam basa 

𝑛 = Jumlah pertanyaan angket (Sudjana, 2005). 

 

g. menafsirkan hasil persentase data secara keseluruhan dengan menggunakan 

tafsiran Arikunto (2010). 

Tabel 4.  Tafsiran persentase angket berdasarkan skala Likert (Arikunto, 2010). 

 Persentase (%) Kriteria 

80,1 – 100 Sangat tinggi 

60,1 – 80 Tinggi 

40,1 – 60 Sedang 

20,1 – 40 Rendah 

0,0 - 20 Sangat rendah 
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h. menafsirkan kriteria validasi analisis persentase produk hasil validasi ahli 

dengan menggunakan tafsiran Arikunto (2010) berdasarkan Tabel 5. 

Tabel 5.  Kriteria validasi analisis persentase 

Persentase 

(%) 

Tingkat Kevalidan Keterangan 

100-76 Valid Layak/tidak perlu direvisi 

75-51 Cukup valid Cukup layak/revisi sebagian 

60-26 Kurang valid Kurang layak/revisi sebagian 

<26 Tidak valid Tidak layak/revisi total 
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V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan sebagai 

berikut: 

1. Karakteristik LKS yang dikembangkan yaitu struktur LKS berbasis everyday 

life phenomena pada materi asam basa terdiri dari bagian pendahuluan, isi, 

dan penutup.  Bagian pendahuluan terdiri dari cover luar, cover dalam, kata 

pengantar, daftar isi, lembar KI dan KD, indikator pencapaian kompetensi, 

serta petunjuk umum penggunaan LKS; bagian isi terdiri dari tahapan berupa 

identitas LKS, mengamati fenomena, menyusun penjelasan sementara, 

melakukan percobaan/mengumpulkan data, menyusun pejelasan akhir, dan 

memberikan alasan; bagian penutup terdiri dari daftar pustaka dan cover 

belakang.  LKS disertai gambar-gambar dan petunjuk penggunaan LKS 

untuk membantu siswa dalam mengisi LKS. 

2. Hasil validasi ahli terhadap produk LKS yang dikembangkan mengenai aspek 

kesesuaian isi memperoleh persentase sebesar 80,3%.  Pada aspek konstruksi 

memperoleh persentase sebesar 80,9%.  Pada aspek keterbacaan memperoleh 

persentase sebesar 82,3%.  LKS berbasis everyday life phenomena pada 
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materi asam basa yang dikembangkan memiliki kriteria sangat tinggi dan 

dapat dikatakan valid. 

3. Hasil tanggapan guru terhadap produk LKS yang dikembangkan mengenai 

aspek kesesuaian isi memperoleh persentase sebesar 85,2%.  Pada aspek 

konstruksi memperoleh persentase sebesar 87,1%, dan pada aspek 

keterbacaan memperoleh persentase sebesar 89,2%.  LKS berbasis everyday 

life phenomena pada materi asam basa yang dikembangkan memiliki kriteria 

sangat tinggi dan termasuk dalam kriteria praktis serta layak dijadikan media 

belajar. 

4. Hasil tanggapan siswa terhadap produk LKS yang dikembangkan mengenai 

aspek keterbacaan memperoleh persentase sebesar 93,8% dan pada aspek 

kemenarikan memperoleh persentase sebesar 94,2%.  LKS berbasis everyday 

life phenomena pada materi asam basa yang dikembangkan memiliki kriteria 

sangat tinggi dan termasuk dalam kriteria praktis dan layak dijadikan media 

belajar. 

5. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan produk LKS berbasis everyday 

life phenomena pada materi asam basa ini antara lain keterbatasan waktu 

yang diberikan dari sekolah untuk melakukan uji coba lapangan dikarenakan 

bertepatan dengan ujian sekolah berbasis nasional yang membuat siswa kelas 

11 libur sekolah. 
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B. Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa: 

1.  LKS berbasis everyday life phenomena pada materi asam basa yang 

dikembangkan ini hanya dilakukan sampai uji coba lapangan awal sehingga 

diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menguji efektifitasnya secara luas. 

2. LKS berbasis everyday life phenomena yang dikembangkan ini hanya 

menampilkan materi asam basa, sehingga diharapkan peneliti lain untuk 

melakukan pengembangan LKS pada materi kimia yang lain. 
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