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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA BERBASIS MODEL 

DISCOVERY LEARNING PADA MATERI  

LARUTAN PENYANGGA 

  

Oleh 

TUNGGARI HENING R. 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kevalidan dan kepraktisan lembar 

kerja siswa berbasis model discovery learning pada materi larutan penyangga 

yang dikembangkan.  Metode penelitian yang digunakan adalah R&D (Research 

and Development).  Tahap pelaksanaan penelitian ini hanya sampai uji coba 

lapangan yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Kalianda.  Instumen penelitian ini  

adalah pedoman wawancara, instrumen validasi ahli, angket, dan lembar obsevasi.   

 

Berdasarkan hasil penilaian validator terhadap LKS hasil pengembangan pada 

aspek kesesuaian isi, aspek konstruk dan aspek keterbacaan berkategori sangat 

tinggi dan dinyatakan valid.  Tanggapan guru pada aspek kesesuaian isi dan aspek 

konstruk berkategori sangat tinggi; tanggapan siswa terhadap aspek keterbacaan 

berkategori sangat tinggi; tanggapan siswa terhadap pembelajaran dengan LKS 

hasil pengembangan adalah positif; dan hasil penilaian observer terhadap keter-

laksanaan LKS pada pembelajaran berkategori sangat tinggi.  LKS hasil 

pengembangan dinyatakan praktis.   
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang 

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) memegang peranan penting dalam kehidupan.  Hal 

ini disebabkan karena kehidupan kita sangat tergantung dari alam, zat yang ter-

kandung di alam dan segala jenis gejala yang terjadi di alam.  IPA mempelajari 

tentang alam semesta beserta isinya, baik yang dapat diamati indera maupun yang 

tidak dapat diamati oleh indera.  IPA dipandang sebagai ilmu kealaman yang 

mengamati zat, baik makhluk hidup maupun benda mati.  Pembelajaran IPA 

secara umum dipahami sebagai ilmu yang lahir dan berkembang lewat langkah-

langkah observasi, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis 

melalui eksperimen, penarikan kesimpulan, serta penemuan teori dan konsep 

(Trianto, 2010).  

 

Ilmu kimia merupakan salah satu cabang IPA.  Kimia mempelajari segala sesuatu 

tentang zat yang meliputi komposisi, struktur dan sifat, perubahan, dinamika dan 

energetika zat yang melibatkan keterampilan dan penalaran (Mulyasa, 2006). 

Kimia secara garis besar mencakup kimia sebagai proses dan kimia sebagai 

produk.  Kimia sebagai produk meliputi sekumpulan pengetahuan yang terdiri atas 

fakta-fakta, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip ilmu kimia.  Kimia sebagai proses 

meliputi keterampilan-keterampilan dan sikap ilmiah yang dimiliki oleh para 
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ilmuwan untuk memperoleh dan mengembangkan produk kimia.  Kimia sebagai 

proses misalnya pengamatan dan eksperimen, sedangkan sikap ilmiah misalnya 

objektif dan jujur pada saat mengumpulkan dan menganalisis data.  Dengan 

menggunakan proses dan sikap ilmiah, siswa akan menemukan konsep tentang 

materi yang dipelajari dan inilah yang disebut produk kimia.  Selama ini ada 

kecenderungan sebagian guru kimia kurang memerhatikan karakteristik ilmu 

kimia dalam pembelajaran (Tim Penyusun, 2006).  

 

Pembelajaran akan lebih efektif bila menggunakan media pembelajaran.  Menurut 

Suyanti (2010), melalui kemajuan teknologi, para guru dapat menggunakan berba-

gai media sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran.  Dengan mengguna-

kan media pembelajaran bukan saja dapat mempermudah dan mengefektifkan 

proses pembelajaran, akan tetapi juga bisa membuat proses pembelajaran lebih 

menarik.  

 

Media pembelajaran terdapat berbagai jenis diantaranya yaitu audio, cetak, audio 

cetak, proyeksi visual diam, proyeksi audiovisual diam, visual gerak, audiovisual 

gerak, objek fisik, manusia dan lingkungan, dan komputer (Anderson dalam 

Solihatin dan Raharjo, 2007).   

 

Salah satu media pembelajaran kimia yang dapat dikembangkan adalah LKS 

(Asyhar, 2012).  LKS adalah lembaran-lembaran yang harus dikerjakan oleh sis-

wa, biasanya berupa petunjuk, dan langkah-langkah dalam mengerjakan tugas 

(Majid, 2011).  LKS memberi manfaat untuk memperjelas penyajian pesan dan in-

formasi sehingga proses belajar semakin lancar, meningkatkan hasil belajar; 

meningkatkan motivasi siswa; penggunaan media dapat mengatasi keterbatasan 
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indra, ruang, dan waktu; dan siswa akan mendapatkan pengalaman yang sama 

mengenai suatu peristiwa dan memungkinkan terjadinya interaksi langsung 

dengan lingkungan sekitar (Arsyad, 2005).  Salah satu keuntungan menggunakan 

LKS dalam proses pembelajaran adalah memudahkan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran, sedangkan bagi siswa dapat digunakan secara mandiri dalam me-

mahami dan menjalankan suatu tugas (Majid, 2011).  LKS diharapkan membantu 

siswa lebih aktif, mandiri dan dapat mengembangkan konsep.  LKS yang baik ha-

rus mengandung syarat didaktik, konstruksi dan teknis.  Persyaratan didaktik arti-

nya LKS harus menekankan pada tahapan proses siswa untuk menemukan konsep. 

Syarat konstruksi yaitu LKS harus menggunakan bahasa, susunan kalimat, tingkat 

kesukaran dan kejelasan yang mudah dimengerti oleh siswa.  Syarat teknis yaitu 

baik tulisan, gambar dan penampilan LKS harus jelas, tepat, dan menarik 

(Darmodjo dan Kaligis, 1992). 

 

Kurikulum 2013 harus diimplementasikan melalui pembelajaran berbasis aktivi-

tas yang berbasis pendekatan ilmiah (Tim Penyusun, 2013a).  Pembelajaran 

dengan pendekatan ilmiah dapat dikatakan sebagai proses pembelajaran yang dila-

kukan untuk memecahkan masalah melalui kegiatan perencanaan yang matang, 

pengumpulan data yang cermat, dan analisis data yang teliti untuk menghasilkan 

sebuah simpulan (Abidin, 2014).  Proses pembelajaran saintifik menyentuh tiga 

ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  Pendekatan ilmiah diyakini 

sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan peserta didik.  Pendekatan ilmiah bercirikan penonjolan dimensi 

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

kebenaran.  Pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam pembelajaran 
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sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, mencoba, menalar, 

menyimpulkan, dan mengomunikasikan (Tim Penyusun, 2013a).  

 

Implementasi pendekatan ilmiah (scientific) dalam pembelajaran dapat mengguna-

kan model pembelajaran berbasis discovery learning (Tim Penyusun, 2013b). 

Discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar aktif 

dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan 

setia dan tahan lama dalam ingatan.  Melalui belajar penemuan, siswa juga bisa 

belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri masalah yang dihadapi 

(Hosnan, 2014).  Dengan mengaplikasikan model discovery learning secara 

berulang-ulang dapat meningkatkan kemampuan penemuan diri individu yang 

bersangkutan (Tim Penyusun, 2013b).  Hasil penelitian Sannah (2015) tentang 

pengembangan lembar kerja siswa berbasis pendekatan saintifik dengan model 

discovery learning pada materi teori atom bohr, menyimpulkan bahwa tanggapan 

guru yang terdiri dari aspek kesesuaian isi; konstruksi; keterbacaan; dan kemena-

rikan berkategori sangat tinggi serta tanggapan siswa yang terdiri dari aspek keter-

bacaan dan kemenarikan juga berkategori sangat tinggi.  Nurisalfah (2015) mene-

liti tentang pengembangan lks menggunakan model discovery learning pada mate-

ri teori atom mekanika kuantum, menyimpulkan bahwa lks yang digunakan valid, 

praktis, dan efektif.  

 

Kompetensi dasar materi larutan penyangga yaitu KD 3.13 yaitu menganalisis pe-

ran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup dan KD 4.13 yaitu merancang, 

melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan untuk menentu-

kan sifat larutan penyangga.  Untuk mencapai KD ini dalam pembelajaran, 
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diharapkan siswa dapat menganilisis data hasil percobaan sampai menemukan 

konsep larutan penyangga. 

Hasil penelitian Orgill dan Shutterland (2008), menemukan banyak miskonsepsi 

siswa dalam materi larutan penyangga.  Isnaini (2015) meneliti tentang pemaham-

an materi larutan penyangga di SMA Bhayangkari 1, menyimpulkan bahwa kon-

sep larutan penyangga sebagian besar tidak dipahami siswa.  

 

Berdasarkan hasil studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara terhadap 6 

guru kimia dan pengisian angket oleh 60 siswa kelas IPA di empat SMA Negeri 

dan dua SMA Swasta di Lampung Selatan diperoleh bahwa 83,33% guru telah 

menggunakan LKS dalam pembelajaran larutan penyangga dan 16,67% guru tidak 

menggunakan LKS dan hanya menggunakan buku cetak kimia.  Bagi guru yang 

menggunakan LKS dalam pembelajaran larutan penyangga, 20% menyatakan 

LKS sudah berupa petunjuk percobaan dan pertanyaan-pertanyaan, dan sebanyak 

80% LKS yang digunakan hanya berupa kumpulan soal-soal dan 80% LKS 

tersebut belum menggunakan model discovery learning.   

 

LKS seharusnya dibuat sendiri oleh guru, namun faktanya hanya 40% guru yang 

membuat LKS dan 60% membeli dari penerbit karena pihak sekolah yang meng-

anjurkan dan menyediakan.  LKS yang digunakan oleh guru 100% LKS tidak 

disertai gambar, tabel, grafik dan perpaduan warna yang menarik.  Hal senada 

juga diungkapkan oleh 75% siswa yang menyatakan LKS yang digunakan guru 

tidak disertai gambar, tabel, grafik, dan perpaduan yang menarik dan 25% LKS 

sudah disertai gambar,tabel, dan grafik namun warnanya hitam putih dan tidak 

menarik.  Sebanyak 71,67% siswa menyatakan LKS yang diberikan guru mudah 
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dipahami dan 28,33% siswa menyatakan LKS yang diberikan guru tidak mudah 

dipahami.  Selain itu, 41,67% siswa memiliki kesulitan dalam mengikuti langkah-

langkah dalam LKS. Berdasarkan wawancara, 100% guru menyatakan LKS mem-

bantu proses pembelajaran.  Berdasarkan hasil studi lapangan, 100% guru dan 

83,33% siswa menyatakan perlunya pengembangan LKS berbasis model 

discovery learning khususnya pada materi larutan penyangga.  

 

Berdasarkan dengan hasil studi lapangan tersebut, maka perlu dikembangkan sua-

tu media pembelajaran yaitu LKS yang berbasis model discovery learning. Oleh 

karena itu, dilakukan penelitian yang  berjudul “ Pengembangan Lembar Kerja 

Siswa Berbasis Model Discovery Learning pada Materi Larutan Penyangga”.  

 

B.  Rumusan Masalah 

 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimanakah validitas LKS berbasis model discovery learning pada materi 

larutan penyangga yang dikembangkan? 

2. Bagaimanakah kepraktisan LKS berbasis model discovery learning pada 

materi larutan penyangga yang dikembangkan? 

 

C. Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:  

1. Mendeskripsikan validitas LKS berbasis model discovery learning pada 

materi larutan penyangga yang dikembangkan. 

2. Mendeskripsikan kepraktisan LKS berbasis model discovery learning pada 

materi larutan penyangga yang dikembangkan. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Hasil pengembangan LKS berbasis model discovery learning yang pada materi 

larutan penyangga diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Guru 

Menambah media pembelajaran yang diharapkan dapat menunjang kegiatan bela-

jar mengajar. LKS ini juga dapat menjadi referensi bagi guru dalam menciptakan 

suasana belajar yang aktif, menarik, dan efektif. 

2. Siswa 

Adanya penggunaan LKS diharapkan  mampu mempermudah siswa dalam mema-

hami konsep larutan penyangga, mengeksplorasi proses berpikir siswa, dan 

menumbuhkan minat siswa untuk mempelajari materi ini.   

3. Sekolah 

Adanya pengembangan LKS pada materi pengembangan bisa menjadi informasi 

dan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran kimia 

di sekolah. 

4. Umum 

LKS hasil pengembangan dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian lebih 

lanjut mengenai pengembangan LKS berbasis model discovery learning pada 

materi-materi kimia yang lain.  

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah : 

1. Pengembangan adalah proses untuk mengembangkan produk baru atau 

menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan 
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(Sujadi, 2003). Dalam penelitian ini produk pendidikan yang dikembangkan 

adalah media pembelajaran yang berupa Lembar Kerja Siswa bebasis model 

discovery learning. 

2. Model discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara bela-

jar aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang 

diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan. Melalui belajar penemuan, 

siswa juga bisa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri ma-

salah yang dihadapi (Hosnan, 2014). 

3. Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah salah satu bentuk program yang berlandas-

kan atas tugas yang harus diselesaikan dan berfungsi sebagai alat untuk 

mengalihkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu mempercepat 

tumbuhnya minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran (Sriyono,1992). 

4. Validitas dikaitkan dengan dua hal, yaitu kesesuaian kurikulum dan model yang 

dikembangkan sudah didasarkan pada pertimbangan teoritis yang kuat dan 

terdapatnya kekonsistenan antara komponen yang satu dengan yang lain. 

Kevalidan LKS hasil pengembangan diukur berdasarkan hasil validasi ahli.  

Suatu produk dinyatakan valid apabila memenuhi validasi isi dan validasi 

konstruk (Nieveen dalam Sunyono 2013). Dalam penelitian ini validasi LKS 

yang dilakukan yaitu validasi isi, konstruk, dan keterbacaan. 

5. Kepraktisan dilihat dari keterlaksanaan LKS dalam pembelajaran, tanggapan 

guru, dan tanggapan siswa terhadap LKS. 

6. Tanggapan guru terhadap produk LKS yang dikembangkan dilihat dari aspek 

kesesuaian isi dan konstruk. 
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7. Tanggapan siswa terhadap produk LKS yang dikembangkan dilihat dari aspek 

keterbacaan. 



 

 

 

 

 

 

II TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Media Pembelajaran 

 

Menurut Arsyad (2005), media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi 

untuk menyampaikan pesan pembelajaran.  Media pembelajaran merupakan salah 

satu komponen pendukung keberhasilan proses belajar mengajar. Menurut Rossi 

dan Breidle (Suyanti, 2010), media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan 

yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, 

koran, majalah, dan sebagainya. Jadi alat-alat semacam radio dan televisi kalau 

digunakan dan diprogram untuk pendidikan maka merupakan media pembelajar-

an.  

 

Sudjana dan Rivai (2005), manfaat media pembelajaran dalam proses belajar 

siswa, yaitu: 

1. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menum-

buhkan motivasi belajar. 

2. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga akan dapat lebih 

dipahami oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan 

pengajaran lebih baik. 

3. Metode  mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan 

dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap 

jam pelajaran. 

4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya men-

dengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. 
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Menurut Suyanti (2010), media pembelajaran memiliki nilai praktis sebagai 

berikut: 

1. Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. 

2. Media dapat mengatasi batas ruang kelas. 

3. Media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta 

dengan lingkungan. 

4. Media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. 

5. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata dan tepat. 

6. Media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta untuk 

belajar dengan baik. 

7. Media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru. 

8. Media dapat mengontrol kecepatan belajar siswa. 

9. Media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dari hal-hal 

yang konkret sampai yang abstrak. 

 

Untuk menghasilkan suatu media pembelajaran yang baik dalam arti efektif me-

ningkatkan mutu pembelajaran, dalam proses pengembangannya diperlukan suatu 

perancangan yang baik.  Media pembelajaran yang baik tidak bisa dibuat secara 

spontanitas dan asal jadi.  Dalam menyusun rancangan, berbagai hal harus diper-

hatikan, baik menyangkut aspek materi, media, pedagogig dan sasaran serta tuju-

an yang hendak dicapai dengan media tersebut. Perancangan media pembelajaran 

melalui enam tahap kegiatan, yaitu : 

1. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa  

2. Merumuskan tujuan pembelajaran 

3. Merumuskan butir-butir materi 

4. Menyusun instrumen evaluasi 

5. Menulis naskah media 

6. Melakukan tes / evaluasi.  

Di samping enam langkah tersebut, tahap validasi ahli sebaiknya dilakukan 

terhadap naskah media yang sudah disusun, yaitu sebelum dilakukan uji coba 

lapangan.  Salah satu media pembelajaran yang dapat dikembangkan adalah 

Lembar Kerja Siswa (LKS) (Asyhar, 2012). 
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B. Lembar Kerja Siswa  

 

LKS merupakan jenis hand out yang dimaksudkan untuk membantu siswa dalam 

belajar secara terarah (Arsyad, 2005). Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah salah 

satu bentuk program yang berlandaskan atas tugas yang harus diselesaikan dan 

berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan pengetahuan dan keterampilan sehingga 

mampu mempercepat tumbuhnya minat siswa dalam mengikuti proses pembela-

jaran (Sriyono,1992). 

 

LKS merupakan salah satu alat bantu dalam pembelajaran yang memiliki banyak 

manfaat.  Menurut Arsyad (2005), LKS memberi manfaat antara lain, yaitu: 

1. Memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga proses belajar se-

makin lancar dan meningkatkan hasil belajar. 

2. Meningkatkan motivasi siswa dengan mengarahkan perhatian siswa 

sehingga memungkinkan siswa belajar sendiri-sendiri sesuai kemampuan 

dan minatnya. 

3. Penggunaan media dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan wak-

tu. 

4. Siswa akan mendapatkan pengalaman yang sama mengenai suatu peris-

tiwa dan memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan lingkung-

an sekitar.   

 

 

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 pembel-

ajaran; 

6. Membantu siswa memperoleh catatan tentang materi yang dipelajarai 

melalui kegiatan belajar; 

7. Membantu siswa untuk menambah informasi tentang konsep yang 

dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. 
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LKS yang digunakan guru dalam pembelajaran harus mengandung aspek-aspek 

LKS yang baik atau ideal.  Menurut Widjajanti (2008), secara rinci aspek-aspek 

yang harus dipenuhi oleh suatu LKS agar dapat dikategorikan menjadi LKS yang 

baik adalah (1) Pendekatan penulisan;  (2) Kebenaran konsep;  (3) Kedalaman 

konsep;  (4) Keluasan konsep;  (5) Kejelasan kalimat;  (6) Kebahasaan;  (7) 

evaluasi belajar;  (8) Kegiatan siswa atau percobaan kimia;  (9) Keterlaksanaan; 

dan (10) Penampilan fisik.  

 

Menurut Darmodjo dan Kaligis (1992), penggunaan LKS sangat besar peranannya 

dalam proses pembelajaran, apabila LKS yang digunakan tersebut merupakan 

LKS yang berkualitas baik.  LKS yang berkualitas baik harus disusun dengan 

memenuhi syarat-syarat tertentu.  Penyusunan LKS harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut : 

1. Syarat didaktik 

LKS sebagai salah satu bentuk sarana berlangsungnya proses pembelajaran harus 

memenuhi persyaratan didaktik, artinya suatu LKS harus mengikuti asas pembel-

ajaran yang efektif, yaitu menekankan pada tahapan proses siswa untuk menemu-

kan konsep-konsep sehingga LKS dapat berfungsi sebagai petunjuk bagi siswa 

untuk mencari tahu dan siswa dapat mengembangkan kemampuannya untuk ber-

komunikasi dengan sosial, emosional, moral, dan estetika pada diri sendiri serta 

siswa akan aktif dalam pembelajaran. 

 

2. Syarat konstruksi 

 

Syarat yang termasuk dalam konstruksi adalah syarat-syarat yang berkenaan de-

ngan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran, dan 
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kejelasan yang pada hakikatnya haruslah tepat guna dalam arti dapat dimengerti 

oleh peserta didik.  Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan 

peserta didik, peserta didik menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi 

keleluasaan pada peserta didik untuk menulis maupun menggambar pada LKS, 

menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek, lebih banyak menggunakan 

ilustrasi dari pada kata-kata, sehingga akan mempermudah peserta didik dalam 

menangkap apa yang diisyaratkan LKS.  Selain itu, LKS harus dapat digunakan 

oleh seluruh siswa, baik yang tingkat akademiknya tinggi, sedang maupun rendah, 

memiliki tujuan yang jelas dan bermanfaat sebagai sumber motivasi, serta mem-

punyai identitas untuk memudahkan administrasinya, misalnya kelas, mata pel-

ajaran, topik, nama atau nama-nama anggota kelompok, tanggal dan sebagainya. 

 

3. Syarat teknis 

Syarat teknis yang harus termuat dalam LKS yaitu:  

a. Tulisan 

Menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf latin atau romawi, meng-

gunakan huruf tebal agak besar, bukan huruf  biasa yang diberi garis bawah, 

menggunakan tidak lebih dari 10 kata dalam satu baris, menggunakan bingkai 

untuk membedakan kalimat perintah dengan jawaban peserta didik, mengusaha-

kan agar perbandingan besarnya huruf dengan besarnya gambar serasi. 

 

b. Gambar  

Gambar yang baik untuk LKS adalah gambar yang dapat menyampaikan pesan 

atau isi dari gambar tersebut secara efektif kepada pengguna LKS. Lebih penting 
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adalah pesan atau isi dari gambar tersebut dapat dilihat secara jelas dan tersampai-

kan secara keseluruhan. 

 

c. Penampilan  

Penampilan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah LKS.  Apabila suatu 

LKS ditampilkan dengan penuh kata-kata, kemudian ada sederatan pertanyaan 

yang harus dijawab oleh peserta didik, hal ini akan menimbulkan kesan jenuh 

sehingga membosankan dan tidak menarik.  Jadi, LKS yang baik memiliki 

kombinasi antara gambar dan tulisan. 

 

Suryobroto (1986) menyatakan bahwa pengembangan LKS dapat dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Menetapkan standar kompetensi, judul dan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai; 

2. Melakukan analisis kurikulum baik KI-KD, dan materi pokok; 

3. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi berdasarkan KI-KD; 

4. Menetapkan prosedur, jenis dan alat penilaian; 

5. Menetapkan alternatif kegiatan (pengalaman belajar) yang dapat 

memberikan peluang yang optimal kepada siswa untuk mengembangkan 

keterampilan-keterampilan proses sains di dalam dirinya; 

6. Menetapkan dan mengembangkan bahan/media/sumber yang sesuai 

dengan kemampuan dasar yang akan dicapai, karakteristik siswa, 

fasilitas, dan karakteristik lingkungan siswa; 

7. Menyusun LKS yang lengkap, yaitu menuangkan hasil-hasil yang telah 

dilakukan menjadi sebuah LKS.  

 

Suatu material dikatakan berkualitas jika memenuhi aspek-aspek 1) relevansi 

(mengacu pada validitas isi), 2) konsistensi (yang mengacu pada validitas 

konstruk), 3) kepraktisan (practically), 4) keefektivan (effectiveness). Aspek keva-

lidan dikaitkan dengan dua hal, yaitu kesesuaian kurikulum dan model yang di-

kembangkan sudah didasarkan pada pertimbangan teoritis yang kuat dan terdapat-

nya kekonsistenan antara komponen yang satu dengan yang lain. Suatu produk 
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dinyatakan valid apabila memenuhi validasi isi dan validasi konstruk. Untuk 

mengukur kevalidan LKS yang dikembangkan maka dilakukan validasi oleh ahli 

atau validator.  Aspek kepraktisan dipenuhi jika ahli dan praktisi (guru dan siswa) 

menyatakan bahwa apa yang dikembangkan dapat diterapkan dan didukung fakta 

yang menunjukkan bahwa apa yang dikembangkan dapat diterapkan.  Karakteris-

tik produk pendidikan yang memiliki kualitas kepraktisan yang tinggi apabila ahli 

dan guru mempertimbangkan produk itu dapat digunakan dan realitanya menun-

jukkan bahwa mudah bagi guru dan siswa untuk menggunakan produk tersebut 

(Nieeven dalam Sunyono, 2013) 

 

C. Model Discovery Learning 

 

Pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik dalam pembelajaran sebagai asumsi 

atau aksioma ilmiah yang melandasi proses pembelajaran. Keterampilan-

keterampilan belajar yang membangun pendekatan ilmiah dalam belajar yaitu me-

ngamati, menanya, mencoba, menalar, menyimpulkan dan mengomunikasikan 

(Abidin, 2014). Implementasi pendekatan ilmiah (scientific) dalam pembelajaran 

dapat menggunakan model pembelajaran berbasis discovery learning (Tim 

Penyusun, 2013b). 

Model pembelajaran discovery learning pertama kali diperkenalkan oleh Jerome 

Bruner yang menekankan bahwa pembelajaran harus mampu mendorong peserta 

didik untuk mempelajari apa yang telah dimiliki (Rifa’i & Anni, 2011). Discovery 

learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan me-

nemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan 

tahan lama dalam ingatan. Melalui belajar penemuan, siswa juga bisa belajar 
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berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri masalah yang dihadapi 

(Hosnan, 2014).  Model discovery learning merupakan kegiatan pembelajaran 

yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan 

menemukan sesuatu (benda, manusia, atau peristiwa) secara sistematis, kritis, 

logis, analitis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan 

penuh percaya diri (Munandar, 2008). 

 

Model pembelajaran discovery learning mengarahkan peserta didik untuk mema-

hami konsep, arti, dan hubungan, melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai 

kepada suatu kesimpulan.  Penemuan konsep tidak disajikan dalam bentuk akhir, 

tetapi peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dan 

dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri kemudian mengorganisasi atau 

mengkonstruksi apa yang mereka ketahui dan pahami dalam suatu bentuk akhir. 

Hal tersebut terjadi bila peserta didik terlibat, terutama dalam penggunaan proses 

mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip (Tim Penyusun, 2014). 

 

Menurut Abidin ( 2014), langkah-langkah pembelajaran pada model discovery 

learning adalah sebagai berikut: 

1. Stimulasi 

Pada tahap ini siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan 

dan dirangsang untuk melakukan kegiatan penyelidikan guna menjawab kebi-

ngungan tersebut.  Kebingungan dalam diri siswa ini sejalan dengan adanya infor-

masi yang belum tuntas disajikan guru.  
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2. Menyatakan Masalah 

Pada tahap ini siswa diarahkan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masa-

lah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan 

dirumuskan dalam bentuk hipotesis. 

3. Pengumpulan data 

Pada tahap ini siswa diarahkan untuk melakukan kegiatan eksplorasi, pencarian, 

dan penelusuran dalam rangka mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya 

yang relevan untuk membuktikan benar hipotesis yang telah diajukannya. 

Kegiatan ini dapat dilakukan melalui aktivitas wawancara, kunjungan lapangan, 

dan atau kunjungan pustaka. 

4. Pengolahan data 

Pada tahap ini siswa mengolah data dan informasi yang telah diperolehnya baik 

melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. 

5. Pembuktian 

Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan 

benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, 

dihubungkan dengan hasil pengolahan data. 

6. Menarik kesimpulan 

Pada tahap ini siswa menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip 

umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan 

memperhatikan hasil verifikasi. 
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Menurut Roestiyah (2008), pembelajaran discovery learning memiliki keunggulan 

yaitu: 

1) Mampu membantu siswa untuk mengembangkan; memperbanyak 

kesiapan; serta penugasan keterampilan dalam proses 

kognitif/pengenalan siswa;  

2) Siswa memperoleh pengetahuan bersifat sangat pribadi/individual 

sehingga dapat kokoh/mendalam tertinggal dalam jiwa siswa tersebut;  

3) Dapat membangkitkan gairah belajar siswa;  

4) Mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang dan 

maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing;  

5) Mampu mengarahkan cara siswa belajar, sehingga lebih memiliki moti-

vasi yang kuat untuk belajar lebih giat;  

6) Membantu siswa untuk memperkuat dan menambah kepercayaan pada 

diri sendiri dengan proses penemuan sendiri. 

 

Adapun kelemahan-kelemahan model pembelajaran discovery menurut Kurniasih 

dan Sani (2014), yaitu:  

1) Siswa yang kurang pandai, dapat mengalami kesulitan berpikir dan me-

ngungkapkan hubungan antara konsep-konsep, sehingga dapat menim-

bulkan frustasi. 

2) Tidak efisien jika jumlah siswa yang cukup banyak, karena membutuh-

kan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori, konsep, 

atau pemecahan masalah lainnya. 

3) Jika siswa dan guru telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama, 

maka harapan-harapan yang terkandung dalam model pembelajaran ini 

dapat hilang. 

4) Pembelajaran dengan discovery lebih cocok untuk mengembangkan pe-

mahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan, dan 

emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Metode penelitian  

 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian 

dan pengembangan atau Research and Development (R&D).  Metode peneltian 

dan pengembangan adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2013).  Research and 

Development (R&D) adalah suatu proses untuk mengembangkan suatu produk 

baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggung-

jawabkan (Sukmadinata, 2011). 

 

Menurut Borg dan Gall dalam Sukmadinata (2011), langkah-langkah dalam pelak-

sanaan strategi penelitian dan pengembangan, yaitu (1) penelitian dan pengumpul-

an informasi (research and information collecting) yang meliputi pengukuran ke-

butuhan, studi literatur, studi lapangan, dan pertimbangan dari segi nilai, (2) pe-

rencanaan (planning) dengan menyusun rencana penelitian yang meliputi kemam-

puan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan yang hendak 

dicapai, desain penelitian, dan kemungkinan pengujian dalam lingkup yang terba-

tas, (3) pengembangan draf produk (develop preliminary form of product) melipu-

ti pengembangan bahan pembelajaran, proses pembelajaran, dan instrumen 

evaluasi, (4) uji coba lapangan awal (preliminary field testing), melakukan uji 
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coba di lapangan pada 1 sampai 3 sekolah dengan 6 sampai 12 subjek uji coba 

(guru) dan selama uji coba diadakan pengamatan, 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 orang subjek uji coba, (7) penyempurnaan produk hasil uji lapangan 

(opera-tional 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 masukan dari uji 

pelaksanaan lapangan, (10) diseminasi dan implementasi (dissemination and 

implementation) dengan melaporkan hasilnya dalam pertemuan profesional dan 

dalam jurnal.  Bekerja sama dengan penerbit untuk penerbitan.  Memonitor 

penyebaran untuk pengontrolan kualitas. 

 

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan hanya sampai tahap uji coba lapangan 

awal (preliminary field testing) dan revisi hasil uji coba produk (main product 

revision) secara terbatas.  

 

B. Alur Penelitian 

 

Adapun alur penelitian pengembangan LKS berbasis discovery learning pada ma-

teri larutan penyangga ini dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut. 
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Gambar 1.  Alur penelitian pengembangan LKS berbasis model discovery 

learning pada materi larutan penyangga  
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C. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut.   

 

1. Penelitian dan pengumpulan informasi 

 

Menurut Borg dan Gall (Sukmadinata, 2011), tahap penelitian dan pengumpulan 

informasi adalah tahap awal atau persiapan untuk pengembangan.  Tujuan dari pe-

nelitian dan pengumpulan informasi adalah untuk menghimpun data tentang kon-

disi yang ada sebagai pertimbangan untuk produk yang dikembangkan.  Tahap pe-

nelitian dan pengumpulan informasi terdiri atas studi literatur dan studi lapangan, 

sebagai berikut:  

 

a. Studi literatur 

 

Menurut Sukmadinata (2011), studi literatur ditujukan untuk menemukan konsep-

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

studi literatur juga dikaji ruang lingkup suatu produk, keluasan penggunaan, 

kondisi-kondisi pendukung agar produk dapat digunakan secara optimal, diketahui 

keunggulan dan keterbatasannya, serta untuk mengetahui langkah-langkah yang 

paling tepat dalam pengembangan produk tersebut. Studi literatur dilakukan 

dengan cara analisis terhadap KI-KD materi larutan penyangga, dari hasil tersebut 

dibuat analisis konsep, pembuatan indikator pencapaian kompetensi, silabus dan 

RPP serta dilakukan pengumpulan teori yang mendukung pengembangan LKS 

berbasis model discovery learning yaitu kriteria LKS yang ideal, panduan 

penyusunan LKS yang baik, dan LKS yang berbasis model discovery learning. 
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Hasil dari studi literatur akan menjadi acuan dalam pengembangan LKS berbasis 

model discovery learning pada materi larutan penyangga. 

 

b. Studi lapangan  

 

Studi lapangan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui fakta-fakta di lapangan 

mengenai LKS pada materi larutan penyangga yang dilakukan oleh guru apakah 

sudah berbasis model discovery learning. Studi lapangan dilakukan di empat SMA 

Negeri dan dua SMA Swasta di Kabupaten Lampung Selatan yaitu SMAN 1 

Kalianda, SMAN 2 Kalianda, SMAN 1 Ketapang SMAN 1 Natar, SMA Swadipa 

Natar, dan SMA Yadika Natar. Sumber data pada studi lapangan ini yaitu 1 guru 

dan 20 siswa di setiap sekolah. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 

pada guru dan pengisisan angket oleh siswa. Dalam lembar pedoman wawancara, 

hal-hal yang dinyatakan berhubungan dengan penerapan kurikulum 2013, model 

pembelajaran larutan penyangga, penggunaan LKS serta kekurangan dan kelebih-

an LKS yang digunakan. Dalam lembar angket untuk siswa, hal-hal yang ditanya-

kan berhubungan dengan model yang diterapkan guru dalam pembelajaran larutan 

penyangga, penggunaan LKS, serta kekurangan dan kelebihan LKS yang diguna-

kan. 

 

2. Tahap perencanaan  

 

Perencanaan ini meliputi rancangan produk yang akan dihasilkan serta proses 

pengembangannya. Menurut Sukmadinata (2011), rancangan produk yang akan 

dikembangkan minimal mencakup (1) tujuan dari penggunaan produk, (2) siapa 
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pengguna dari produk tersebut, dan (3) deskripsi komponen-komponen produk 

dan penggunaannya.   

  

Tujuan dari penggunaan produk LKS berbasis model discovery learning pada ma-

teri larutan penyangga ini yaitu (1) sebagai media yang efektif dalam proses pem-

belajaran di kelas, dan (2) sebagai referensi bagi guru dalam menyusun dan 

mengembangkan LKS berbasis model discovery learning yang lebih baik.  

Pengguna produk ini adalah guru dan siswa SMA kelas XI. Komponen-komponen 

produk ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu (1) bagian pendahuluan terdiri atas 

cover depan, kata pengantar, daftar isi, lembar KI-KD, indikator pencapaian 

kompetensi, dan petunjuk umum penggunaan LKS, (2) bagian isi terdiri dari 

identitas LKS, tahap stimulasi, tahap menyatakan masalah, tahap pengumpulan 

data, tahap pengolahan data, tahap pembuktian, dan tahap menarik kesimpulan, 

dan (3) bagian penutup terdiri atas daftar pustaka dan cover belakang LKS.  

 

3. Pengembangan produk awal 

 

Pengembangan produk awal terbagi menjadi dua tahap yaitu penyusunan draf ka-

sar LKS berbasis model discovery learning dan penyusunan instrumen validasi. 

Langkah pertama pada pengembangan produk ini adalah dilakukannya penyusun-

an draf kasar LKS berbasis model discovery learning pada materi larutan 

penyangga. LKS yang dikembangkan tersebut terdiri dari cover depan, daftar isi, 

kata pengantar, lembar KI-KD, lembar indikator, petunjuk umum LKS, isi LKS, 

daftar pustaka dan cover belakang.  Pengembangan LKS tersebut harus didasarkan 

pada beberapa aspek, seperti kriteria LKS yang baik atau ideal dan  penyesuaian 

LKS dengan materi pembelajaran.  Selanjutnya, dilakukan penyusunan instrumen 



26 

 

untuk validasi ahli yang berupa instrumen validasi aspek kesesuaian isi, konstruk 

dan keterbacaan serta instrumen untuk uji coba lapangan yang berupa angket as-

pek kesesuaian isi dan konstruk untuk guru serta angket keterbacaan untuk siswa.  

Angket yang telah disusun kemudian divalidasi oleh pembimbing.  Tujuannya 

untuk mengetahui kesesuaian isi angket dengan rumusan masalah penelitian.   

 

Setelah selesai dilakukan penyusunan LKS berbasis model discovery learning 

pada materi larutan penyangga, maka dilakukan validasi oleh validator ahli yaitu 

M. Mahfudz Fauzi S., S.Pd., M.Sc dosen pendidikan kimia FKIP Universitas 

Lampung.  Setelah divalidasi ahli, lalu draf LKS tersebut direvisi sesuai dengan 

saran yang diberikan validator setelah itu draf LKS hasil revisi tersebut dapat diuji 

cobakan secara terbatas.  

 

4. Uji coba lapangan awal 

 

Setelah LKS berbasis model discovery learning pada materi larutan penyangga di 

validasi, dilakukan uji coba lapangan pada 20 siswa SMA kelas XI IPA dan dua 

guru kimia SMA di Lampung Selatan dengan cara memberikan angket beserta 

produk yang dihasilkan.  Angket yang diberikan untuk guru adalah angket aspek 

skesesuaian isi dan aspek konstruk LKS dan angket yang diberikan untuk siswa 

adalah angket aspek keterbacaan LKS.  Uji coba lapangan yang dilakukan bertuju-

an untuk mengetahui tanggapan guru terhadap aspek kesesuaian isi dan aspek 

konstruksi produk LKS serta mengetahui tanggapan siswa terhadap aspek 

keterbacaan produk LKS hasil pengembangan. 
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Pada tahap uji coba lapangan awal dilakukan observasi keterlaksanaan LKS ber-

basis discovery learning, tanggapan guru dan tanggapan siswa.  Untuk mengukur 

kepraktisan LKS yang dikembangkan dilihat dari keterlaksaan, tanggapan guru, 

dan tanggapan siswa. 

a. Pengujian kepraktisan LKS berbasis discovery learning dilihat dari keterlaksa-

naan LKS: 

1) Memperlihatkan produk hasil pengembangan  LKS berbasis discovery 

learning kepada 2 orang observer. 

2) Observer mengisi lembar observasi keterlaksanaan LKS saat kegiatan bela-

jar mengajar menggunakan LKS berbasis discovery learning untuk menge-

tahui keterlaksanaan LKS  tersebut. 

b. Pengujian kepraktisan  LKS berbasis discovery learning dilihat dari tanggapan 

guru: 

1) Memperlihatkan produk hasil pengembangan LKS berbasis discovery 

learning kepada guru. 

2) Guru mengisi angket uji coba produk mengenai tanggapan guru terhadap 

aspek kesesuaian isi dan aspek konstruk. 

c. Pengujian kepraktisan dilihat dari tanggapan siswa: 

1) Memperlihatkan produk hasil pengembangan LKS berbasis discovery 

learning kepada siswa. 

2) Siswa mengisi angket tentang aspek keterbacaan LKS berbasis discovery 

learning yang dikembangkan. 
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5. Revisi Hasil Uji Coba 

 

Tahap akhir yang dilakukan pada penelitian ini adalah revisi dan penyempurnaan 

LKS berbasis model discovery learning pada materi larutan penyangga yang di-

kembangkan.  Tahap revisi ini dilakukan dengan pertimbangan hasil validasi oleh 

validator ahli, tanggapan guru, dan tanggapan siswa terhadap LKS yang dikem-

bangkan. 

 

D. Instrumen Penelitian 

 

Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah analisis kebutuhan, instru-

men validitas LKS, lembar observasi keterlaksanaan LKS, angket tanggapan guru 

dan angket tanggapan siswa yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Instrumen pada studi lapangan 

 

Instrumen pada studi lapangan ini terdiri atas lembar pedoman wawancara analisis 

kebutuhan untuk guru dan lembar angket analisis kebutuhan untuk siswa.  Penje-

lasan masing-masing instrumen tersebut adalah sebagai berikut. 

a.  Pedoman wawancara analisis kebutuhan untuk guru 

Lembar pedoman wawancara terhadap  guru digunakan untuk mengetahui pelak-

sanaan kurikulum 2013, pengetahuan guru tentang pendekatan saintifik, model 

yang digunakan dalam pembelajaran materi larutan penyangga, penggunaan LKS 

dan berfungsi untuk memberi masukan dalam pengembangan LKS berbasis model 

discovery learning.  
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b.  Angket  analisis kebutuhan untuk siswa 

Angket analisis kebutuhan siswa digunakan untuk mengetahui model pembelajar-

an larutan penyangga dan LKS seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan siswa 

serta berfungsi untuk memberikan masukan dalam pengembangan LKS berbasis 

model discovery learning. 

 

2.  Instrumen pada validasi ahli 

 

a.  Instrumen validasi aspek kesesuaian isi 

Angket validasi aspek kesesuaian isi disusun untuk mengetahui kesesuaian isi 

LKS dengan KI dan KD, kesesuaian indikator, materi, penggambaran dengan 

warna yang menarik, serta kesesuaian urutan materi dengan indikator.  Hasil dari 

validasi kesesuaian isi ini akan berfungsi sebagai masukan dalam pengembangan 

atau tepatnya revisi pada LKS berbasis model discovery learning pada materi la-

rutan penyangga. 

 

b.  Instrumen validasi aspek konstruk 

Instrumen ini berbentuk angket dan disusun untuk mengetahui aspek konstruk 

LKS berbasis model discovery learning pada materi materi larutan penyangga 

telah sesuai dengan format LKS yang ideal dan sesuai dengan model discovery 

learning.  Hasil dari validasi konstruksi LKS ini berfungsi sebagai masukan dan 

pengembangan atau sebagai revisi pada LKS berbasis model discovery learning 

pada materi larutan penyangga. 
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c.  Instrumen validasi aspek keterbacaan 

Instrumen ini berbentuk angket dan disusun untuk mengetahui apakah LKS ber-

basis model discovery learning pada materi larutan penyangga dapat terbaca 

dengan baik dilihat dari segi ukuran dan pemilihan jenis huruf, tata letak, serta 

perwajahan LKS.  Hasil dari validasi keterbacaan LKS ini berfungsi sebagai ma-

sukan dan pengembangan atau sebagai revisi pada LKS berbasis model discovery 

learning pada materi larutan penyangga. 

 

 

3.  Instrumen pada uji coba lapangan  

 

Instrumen yang digunakan pada uji coba lapangandijabarkan sebagai berikut: 

 

a. Instrumen tanggapan observer  

 

Instrumen ini merupakan instrumen keterlaksanaan LKS berbasis discovery 

learning.  Instrumen keterlaksanaan ini terdiri dari pernyataan-pernyataan terkait 

dengan tingkat keterlaksanaan LKS yang dikembangkan.  Instrumen keterlaksana-

an LKS ini merupakan salah satu aspek untuk mengetahui kepraktisan LKS 

berbasis discovery learning. Menurut Nieveen (dalam Sunyono, 2013), 

kepraktisan LKS dapat ditinjau dari keterlaksanaan LKS bahwa suatu LKS 

dikatakan memiliki kepraktisan yang tinggi, bila pengamat berdasarkan pengamat-

annya menyatakan bahwa tingkat keterlaksanaan LKS termasuk ke dalam kategori 

tinggi. 
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b. Instrumen tanggapan guru 

 

Instrumen ini terdiri atas angket aspek kesesuaian isi dan aspek konstruk.  Instru-

men ini digunakan untuk mengetahui tanggapan guru terhadap aspek kesesuaian 

isi materi pada LKS dengan KI-KD dan kesesuaian isi LKS dengan tahapan 

discovery learning dan aspek konstruk (yang terdiri dari konstruk sesuai format 

LKS yang ideal dan konstruk sesuai dengan model discovery learning).  

Instrumen ini dilengkapi dengan kolom untuk menuliskan tanggapan, saran, mau-

pun masukan untuk perbaikan LKS.  

 

c. Instrumen tanggapan siswa 

 

 

Instrumen ini terdiri atas angket aspek keterbacaan LKS. Aspek keterbacaan yang 

dinilai adalah kesesuaian penggunaan jenis dan ukuran huruf, penggunaan kalimat 

dan bahasa yang sesuai, maupun tata letak bagian-bagian LKS.  Instrumen ini 

dilengkapi dengan kolom untuk siswa menuliskan tanggapan, saran, maupun 

masukan yang dapat membangun dan menyempurnakan LKS yang 

dikembangkan. 

 

E. Teknik analisis data  

 

1. Teknik analisis data hasil wawancara dan pengisian angket pada studi 

lapangan  

 

Adapun kegiatan dalam teknik analisis data wawancara dan angket dilakukan 

dengan cara : 

a. Mengklasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan jawaban berdasarkan 

pertanyaan pada pedoman wawancara dan angket. 



32 

 

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

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban 

berdasarkan pertanyaan pedoman wawancara, angket dan banyaknya sampel.  

c. Menghitung persentase jawaban, bertujuan untuk melihat besarnya persentase 

setiap jawaban dari pertanyaan sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis 

sebagai temuan. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase 

jawaban responten setiam item adalah sebagai berikut:  

%100% 


maks

in
S

S
X    (Sudjana, 2005) 

  

Keterangan:   

inX%  = Persentase jawaban angket 

S = Jumlah skor jawaban 

maksS = Skor maksimum yang diharapkan 

 

d. Menjelaskan hasil penafsiran persentase jawaban responden dalam bentuk 

deskriptif naratif. 

 

2. Teknik analisis data angket hasil validasi ahli, tanggapan guru, dan 

tanggapan siswa 
 

Adapun kegiatan dalam teknik analisis data angket kesesuaian, konstruk, dan 

keterbacaan LKS berbasis discovery learning dilakukan dengan cara :  

a. Mengkode dan mengklasifikasi 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 angket dan banyaknya responden (pengisi angket). 
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c. Memberi skor jawaban responden. Penskoran jawaban responden dalam uji 

kesesuaian, keterbacaan dan konstruksi berdasarkan skala Likert. 

Tabel 1.  Penskoran angket aspek kesesuaian isi materi, konstruksi dan 

keterbacaan  

 

No Pilihan jawaban Skor 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (ST) 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 x jumlah responden  

2) Skor untuk pernyataan Setuju (S)  

Skor = 4 x jumlah responden  

3) Skor untuk pernyataan Kurang Setuju (KS)  

Skor = 3 x jumlah responden  

4) Skor untuk pernyataan Tidak Setuju (TS)  

Skor = 2 x jumlah responden  

5) Skor untuk pernyataan Sangat Tidak Setuju (STS)  

Skor = 1 x jumlah responden 

e. Menghitung persentase jawaban angket pada setiap item dengan 

menggunakan  rumus sebagai berikut: 

%100% 


maks

in
S

S
X     (Sudjana, 2005) 
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Keterangan:   

inX%  = Persentase jawaban angket setiap item 

S
  
= Jumlah skor jawaban 

maksS
   

= Skor maksimum yang diharapkan 

 

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

isi, konstruksi, dan keterbacaan LKS berbasis discovery learning dengan 

rumus sebagai berikut: 

n

X
X

in

i




%
%      (Sudjana, 2005) 

Keterangan:   

iX%  = Rata-rata persentase angket pengembangan LKS  

 inX%
 

= Jumlah persentase angket pengembangan LKS 

n  = Jumlah pernyataan angket 

 

g. Menafsirkan persentase jawaban angket secara keseluruhan dengan 

menggunakan tafsiran (Arikunto, 2008). 

Tabel 2.  Tafsiran persentase jawaban angket 

 

Persentase Kriteria 

80,1 – 100 Sangat tinggi 

60,1 – 80 Tinggi 

40,1 – 60 Sedang 

20,1 – 40 Rendah 

0,0 – 20 Sangat rendah 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

 

1. LKS berbasis model pembelajaran discovery learning pada materi larutan 

penyangga yang dikembangkan telah valid, hal ini ditunjukkan oleh hasil 

penilaian dari validator pada aspek kesesuaian isi, aspek konstruk dan aspek 

keterbacaan berkategori sangat tinggi. 

2. LKS yang dikembangkan dapat dikatakan praktis, hal ini ditunjukkan dengan: 

a. Hasil tanggapan guru terhadap LKS yang dikembangkan memiliki 

persentase 87,27% yang  dikategorikan sangat tinggi; 

b. Hasil tanggapan siswa terhadap LKS yang dikembangkan memiliki 

persentase 87,57% yang dikategorikan sangat tinggi; 

c. Hasil penilaian observer terhadap keterlaksanaan LKS dalam pembela-

jaran memiliki persentase 83,31% yang  dikategorikan sangat tinggi; 

d. Hasil tanggapan siswa terhadap kegiatan pembelajaran menggunakan 

LKS yang dikembangkan memiliki persentase 88,96% yang dikategorikan 

sangat tinggi.  
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B. Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan untuk penelitian yang selanjutnya, yaitu : 

1. Penelitian pengembangan LKS berbasis model discovery learning pada materi 

materi larutan hanya dilakukan sampai tahap uji coba terbatas dan revisi 

setelah uji coba secara terbatas, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut 

untuk menguji efektifitasnya secara luas pada tahapan penelitian berikutnya. 

2. Pada tahap validasi hanya dilakukan oleh 1 orang validator, seharusnya 

dilakukan minimal 3 orang validator.  Dengan demikian data yang diperoleh 

menjadi lebih valid.  
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