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ABSTRAK

PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) BERBASIS 
CONTEXTUAL TEACHING AND LERANING (CTL)PADA MATERI 

TEKANAN UNTUK PESERTA DIDIK KELAS VIII SMP

Oleh :
Sri Nia Aryati

Tujuan penelitian dan pengembangan ini yaitu; Mengembangkan produk 
berupa lembar kerja siswa (LKS) Berbasis contextual teaching and leraning (CTL)
pada materi tekanan untuk peserta didik kelas VIII SMP, agar terciptanya suasana 
baru serta mampu membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan 
berfikir dalam memahami materi tekanan.;Penelitian pengembangan ini didasari oleh 
belum tersedianya bahan ajar yang berbasis contextual teaching and learning serta 
mampu mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik melalui lembar kerja 
siswa.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (R&D) dengan 
menggunakan model pengembangan menurut Borg & Gall yang di adopsi oleh 
sugiyono. Pengembangan ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu potensi dan 
masalah, pengumpulan data, desain produk awal, validasi desain, revisi desain, uji 
coba produk, revisi produk.Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 
VIII K SMPN 20 Bandar Lampung. Jenis data yang dihasilkan adalah data kualitatif 
dan data kuantitatif.

Hasil penelitian ini berupa lembar kerja siswa (LKS) Berbasis contextual 
teaching and leraning (CTL) pada materi tekanan untuk peserta didik kelas VIII
SMP; 2) hasil rata-rata akhir perhitungan oleh Ahli materi 87%, ahli media 96%, 
kemudian guru Fisika memperoleh rata-rata penilaian sebesar 90% sehingga hasil 
penilaian akhir di kategori sangat layak, kemudian untuk hasil uji coba respon peserta 
didik diperoleh nilai 94% dengan kategori sangat layak. Sehingga dapat disimpulkan 
lembar kerja siswa (LKS) Berbasis contextual teaching and leraning (CTL) dapat 
digunakan sebagai bahan ajar fisika khususnya pokok bahasan tekanan.

Kata Kunci: Reaserch and  Depelopment, LKS berbasis CTL,Tekanan.









MOTTO

                                     

                                      

57. dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan 
rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke 
suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan 
dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. seperti Itulah Kami membangkitkan 
orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Fisika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan alam. Menurut Young 

dkk fisika adalah salah satu ilmu yang paling dasar dari ilmu pengetahuan.1

Artinya fisika sangat berpengaruh pada kemajuan pendidikan di era modern 

seperti saat ini. Perkembangan teori fisika memerlukan kreatifitas dalam setiap 

tahapannya untuk dapat mengembangkan teori fisika diperlukanlah ilmu 

pengetahuan alam untuk mengkaji fenomena-fenomena di alam semesta, hal ini 

juga telah disebutkan dalam Firman Allah, Q.S Ar- Rad ayat 2 :

                                        

                             

Artinya : “Allah-lah yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) 

yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arasy, dan menundukkan 

matahari dan bulan. masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah 

                                                          
1 Hugh D.Young dan Roger A.Freedman,Fisika Universitas,(Jakarta:Erlangga,2002),h.1.
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mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), 

supaya kamu meyakini Pertemuan (mu) dengan Tuhanmu”.2

Keberhasilan peserta didik dalam memahami fisika, berkaitan erat dengan 

pembelajaran fisika. Pembelajaran menurut Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20 merupakan 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar.3

Pada pembelajaran fisika, peserta didik dituntut untuk  lebih  aktif  dalam  

proses  pembelajaran  maupun aktif  dalam  mencari  sumber  belajar,  

menekankan  pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara klasikal maupun 

individual, berorientasi pada proses dan hasil belajar serta sumber belajar fisika 

bukan hanya berasal dari guru, tetapi  berasal  dari  sumber  belajar fisika lainnya  

yang  memenuhi  unsur  edukatif. Sebagai contohnya yaitu sumber belajar fisika

yang berasal dari lingkungan sekitar ataupun dari hasil penelitian.

Proses pembelajaran fisika yang kurang bervariasi dan monoton

merupakan salah satu masalah yang peserta didik, contohnya dalam proses 

pembelajaran sering kali peserta didik kurang didorong untuk mengembangakan 

kemampuan berfikir. Peserta didik seringkali diarahkan kepada kemampuan 

mereka untuk menghafal informasi, biasanya peserta didik dilatih untuk 

mengingat dan menampung berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami 

                                                          
2 Departemen Agama RI,Ringkasan Tafsir Al-Quran untuk wanita, (Bandung : Hilal,2009. 

h.543.
3 Departemen pendidikan nasional, Undang-Undang SISDIKNAS system pendidikan 

national, Jakarta : Sinar Grafika, 2003), h.5.
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informasi yang telah diingatnya itu, untuk menghubungkannya dengan kehidupan 

sehari-hari. Untuk mengkaitkan materi dengan kehidupan nyata, bisa dilakukan 

dengan berbagai cara, selain memang materi yang dipelajari peserta didik 

langsung terkait dengan kondisi nyata dalam kehidupan sehari-hari, juga bisa 

disiasati dengan pemberian ilustrasi atau contoh (sumber belajar, media 

pembelajaran, LKS dan sebagainya), yang memang baik secara langsung maupun  

tidak, diupayakan berkaitan atau berhubungan dengan pengalaman hidup nyata.

Agar peserta didik tidak hanya pintar secara teoritis dan miskin aplikasi, tentulah 

pada proses pembelajaran fisika harus ada strategi pembelajaran yang bervariasi 

dan tidak monoton serta berorientasi pada peningkatan standar pendidikan, salah 

satu cara untuk menciptakan proses pembelajaran fisika yang efektif dan 

bervariasi guru dapat menggunakan LKS sebagai bahan ajar dalam pembelajaran 

fisika.

Menurut Prastowo dkk, lembar kerja siswa  (student  work  sheet)  adalah  

lembaran-lembaran tugas yang harus dikerjakan oleh siswa  yang berfungsi untuk  

memancing  siswa  agar  terlibat  aktif  dalam materi  yang  sedang  dibahas.4

Artinya lembar kerja siswa (LKS) merupakan bahan ajar yang dikembangkan 

oleh guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran, lembar kerja siswa (LKS) berisi 

tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik sebagai bentuk latihan yang 

bertujuan agar peserta didik dapat memahami dan mengerti tentang materi yang 

                                                          
4 W. Setyorini dan P. Dwijananti, Pengembangan  LKS  Fisika  Terintegrasi  Karakter  

Berbasis Pendekatan CTL Untuk Meningkatkan Hasil Belajar, 2014, Unnes Physics Education 
Journal, h.64,onlie : http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upej
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diajarkan, dengan adanya LKS sebagai bahan ajar, peserta didik akan lebih mudah 

untuk belajar secara mandiri dan mengembangkan kemampuan berfikir. Agar 

LKS yang dikembangkan peneliti dapat mengembangkan kemampuan berfikir 

dengan mengaitkan materi pelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari, peneliti 

mengembangkan lembar kerja siswa berbasis contextual teaching and learning 

(CTL).

Menurut Nurhadi yang dikutip oleh Tim Pengembangan MKDP,

Pendekatan Kontekstual (contextual t eaching and learning)  merupakan konsep 

belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya 

dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat.5 Dengan

menggunakan pendekatan contextual teaching and learning (CTL) proses 

pembelajaran selain akan lebih menarik dan tidak monoton, peserta didik juga 

akan merasakan manfaatnya secara langsung, namun fakta di lapangan 

menunjukan bahwa LKS berbasis contextual teaching and learning (CTL) belum 

pernah digunakan pada pembelajaran Fisika di SMP Negeri 20 Bandar Lampung. 

Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara guru IPA dan data angket yang 

diperoleh di SMP Negeri 20 Bandar Lampung. 

                                                          
5Tim Pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum dan Pembelajaran, 

(Jakarta : Rajawali Pers, 2012 ), h.205.



5

Berdasarkan hasil data angket oleh peserta didik di SMP Negeri 20 

Bandar lampung bahwa peserta didik belum pernah menggunakan lembar kerja 

siswa (LKS) berbasis contextual teaching and leraning (CTL) dalam 

pembelajaran Fisika khususnya materi Tekanan. Sedangkan berdasarkan hasil 

wawancara oleh guru IPA di SMP Negeri 20 Bandar Lampung, bahwa dalam 

pembelajaran Fisika guru belum pernah menggunakan Lembar Kerja Siswa 

(LKS) berbasis contextual teaching and leraning (CTL) sebagai bahan ajar dalam 

pembelajaran Fisika, bahan ajar yang sering digunakan guru antara lain buku 

paket IPA dan buku Perpustakaan.

Berdasarkan hasil data angket dan wawancara di atas, penyebab guru 

belum menggunakan bahan ajar berupa LKS berbasis contextual teaching and

leraning (CTL) dan hanya menggunakan buku cetak siswa dan buku perpustakaan

dikarenakan  tidak tersedianya  Lembar Kerja Siswa berbasis contextual teaching

and leraning (CTL) sebagai bahan ajar dalam pembelajaran Fisika. 

Secara umum berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, dibutuhkan 

lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual teaching and leraning (CTL) 

sebagai bahan ajar guru dalam pembelajaran Fisika khususnya pokok bahasan 

Tekanan. Sehingga, peneliti merasa perlu dilakukan penelitian dengan tema 

“Pengembangan lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual teaching and 

leraning (CTL) pada materi tekanan untuk peserta didik kelas VIII SMP”.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut :

1. Kurangnya penggunaan bahan ajar yang menarik dan bervariasi serta mampu 

mengembangkan kemampuan berfikir peserta didik.

2. Guru belum menggunakan LKS berbasis contextual teaching and leraning

(CTL) sebagai bahan ajar guru dalam pembelajaran fisika.

3. Perlu dikembangkan LKS berbasis contextual teachinga and leraning (CTL)

sebagai bahan ajar guru dalam pembelajaran fisika.

C. Batasan Masalah

1. Lembar kerja siswa (LKS) Berbasis contextual teaching and leraning (CTL), 

menggunakan langkah-langkah contextual teaching and leraning (CTL).

2. Pembelajaran Berbasis contextual teaching and leraning (CTL)

dikembangkan dibatasi pada materi Tekanan untuk kelas VIII.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah proses mengembangkan lembar kerja siswa (LKS) Berbasis 

contextual teaching and leraning (CTL) pada materi tekanan untuk peserta 

didik kelas VIII SMP ?
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2. Apakah produk (LKS) Berbasis contextual teaching and leraning (CTL) pada 

materi tekanan untuk peserta didik kelas VIII SMP dapat digunakan guru 

dalam proses pembelajaran?

3. Apakah (LKS) Berbasis contextual teaching and leraning (CTL) pada materi 

tekanan untuk peserta didik kelas VIII SMP  layak digunakan ?

E. Tujuan Penelitian

1. Menghasilkan produk berupa lembar kerja siswa (LKS) Berbasis contextual 

teaching and leraning (CTL) pada materi tekanan untuk peserta didik kelas 

VIII SMP.

2. Mengetahui hasil akhir terhadap pengembangan lembar kerja siswa (LKS)

Berbasis contextual teaching and leraning (CTL) pada materi tekanan untuk 

peserta didik kelas VIII SMP.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi guru, tersedianya contoh lembar kerja siswa (LKS) Berbasis contextual 

teaching and leraning (CTL) pada materi tekanan sebagai alternatif dan 

wawasan baru untuk mempermudah pendidik menyampaikan materi dengan

bahan ajar yang menarik dan bervariasi serta mampu mengembangkan 

kemampuan berfikir peserta didik

2. Bagi peserta didik untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi 

tekanan kemudian agar terciptanya suasana belajar yang bervariasi dalam 

pembelajaran fisika.
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3. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dalam pengembangan bahan ajar 

berupa lembar kerja siswa (LKS) Berbasis contextual teaching and leraning

(CTL) pada materi tekanan.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bahan Ajar

Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang 

berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang 

didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang 

diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala 

kompleksitasnya (Widodo dan Jasmadi dalam Lestari, 2013:1). 

Pendapat di atas menjelaskan bahwa suatu bahan ajar merupakan suatu alat 

pembelajaran yang harus dirancang dan ditulis dengan kaidah intruksional karena 

akan digunakan oleh pendidik untuk membantu dan menunjang proses dalam suatu 

pembelajaran. Bahan atau materi pembelajaran pada dasarnya adalah “isi” dari 

kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik/subtopik dan 

rinciannya(Ruhimat, 2011:152)

Sesuai pendapat di atas, artinya bahan ajar sangatlah menentukan keberhasilan 

proses belajar dan proses pembelajaran melalui bahan ajar. Bahan ajar juga bias di 

artikan sebagai segala bentuk bahan yang disusunsecara sistematis yang dapat 

membantu peserta didik belaja mandiri, dan tentunya di rancang sesuai kurikulum 

yang berlaku, dengan adanya bahan ajar, guru akan lebih terstruktur dalam 

menyampikan materi yang di ajarkan pada peserta didik, serta peserta didik juga bisa 
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mengembangkan pola pikir mereka dari apa yang mereka baca pada bahan ajar 

belajar, untuk itu guru memang perlu menggunakan bahan ajar LKS (Lembar kerja 

siswa) berbasis Contextual Teaching and Learning(CTL). Karena dengan bahan ajar 

LKS (Lembar kerja siswa) berbasis Contextual Teaching and Learning(CTL)peserta 

didik akan memahami bahan ajar sesuai susunan komponen-komponen yang ada pada 

Contextual Teaching and Learning(CTL) yaitu Kontruktivisme, Inquiri, Masyarakat 

Belajar, Modeling, dan Evaluasi, serta materi yang ada pada bahan ajar akan du 

hubungkan pada kehidupan nyata peserta didik, sehingga bahan ajar menjadi lebih 

bervariasi, menarik serta mampu mengembangkan kemampuan berfikir peserta didik.

B. Lembar Kerja Siswa (LKS)

Lembar Kerja Siswa adalah bentuk buku latihan atau pekerjaan rumah 

yang berisi soal-soal sesuai dengan materi pelajaran.1 Artinya Lembar Kerja 

Siswa (LKS) adalah buku yang dicetak dan berisi soal-soal yang sesuai dengan 

materi yang dipelajari pada saat proses pembelajaran.

Lembar kerja siswa (LKS) merupakan bahan ajar yang dikembangkan 

oleh guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran, LKS berisi tugas yang harus 

dikerjakan oleh siswa sebagai bentuk latihan yang bertujuan agar siswa dapat 

memahami dan mengerti tentang materi yang diajarkan.2

                                                          
1Kokom Komalasari, Op cit. h.117.
2M. Fanni Ma’rufi Arief dan Agus Wiyono, Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Pada 

Pembelajaran Mekanika Teknik Dengan Pendekatan Kontekstual Untuk Siswa KelasX TGB
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Menurut Soekamto Lembar Kerja Siswa merupakan lembaran-lembaran 

yang berisi pedoman bagi siswa untuk melakukan kegiatan agar siswa 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang perlu dikuasai. Sedangkan 

menurut Akhyar dan Mustain LKS adalah materi ajar yang  sudah  

dikenalsedemikian  rupa  sehingga  siswa  diharapkan  dapat mempelajari materi 

ajar tersebut.3

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli disatas dapat disimpulkan 

Lembar Kerja Siswa (LKS)juga merupakan sumber belajar yang berbentuk

lembaran-lembaran yang berisi materi dan tugas-tugas serta latihan soal yang 

memiliki tujuan agar peserta didik dapat memahami dan menguasai 

materidengan mudah, untuk mencapai indikator yang telah ditetapkan, dengan 

menggunakan LKS sebagai salah satu sumber belajar, guru dan peserta didik 

akan dipermudah dalam proses pembelajaran, karena LKS dapat memudahkan 

peserta didik belajar secara mandiri dimanapun dan kapaanpun.

a. Manfaat Lembar Kerja Siswa

Menurut Hendro Darmodjo dkk yang dikutip oleh Das Salirawati, manfaat 

yang diperoleh dengan menggunakan LKS :

1. Memudahkan guru dalam mengelola proses belajar, misalnya 
mengubahkondisibelajar dari suasana “guru sentris” menjadi “siswa 
sentris”.

                                                                                                                                                                     
SMK Negeri 2 Surabaya,2015, Jurnal Pendidikan Teknik Bangunan Vol 1 Nomer 1, h.149.

3Prida Purwoko, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Lembar Kerja Siswa, 2013, Online 
:http://pridapurwoko.blogspot.co.id/,diakses 1mei2016,pukul 09:00 WIB.
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2. Membantu guru mengarahkan siswanya untuk dapat menemukankonsep-
konsepmelalui aktivitasnya sendiri atau dalam kelompok kerja.

3. Dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses, 
mengembangkansikap ilmiah serta membangkitkan minat siswa terhadap 
alam sekitarnya.

4. Memudahkan guru memantau keberhasilan siswa untuk mencapai sasaran 
belajar.4

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwasannya manfaat 

dari LKS sendiri adalah memudahkan dan sangat membatu guru serta peserta 

didik di dalam proses pembelajaran, dengan LKS peserta didik juga diharapkan 

mampu mengembangkan keterampilan dan sikap ilmiah serta membangkitkan 

minat peserta didik terhadap alam sekitar.

b. Langkah-langkah Penyusunan Lembar Kerja Siswa

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan LKS adalah sebagai 

berikut:5

1. Perumusan KD dan indikator pencapaian kompetensi Perumusan  KD  
dan  indikator  pencapaian  kompetensi  pada  suatu  LKS dilakukan 
dengan berpedoman pada standar isi. 

2. Menentukan alat penilaian. Penilaian dilakukan berdasarkan pada 
penguasaan kompetensi. 

3. Penyusunan materi Materi  LKS  sangat  tergantung  pada  KD  yang  
akan  dicapai.  Materi  dapatdiambil dari berbagai sumber seperti buku, 
majalah, internet, maupun jurnal hasil penelitian.

4. Menentukan struktur LKS. Struktur LKS secara umum adalah sebagai 
berikut: 
a) Judul

                                                          
4Das Salirawati, Penyusunan Dan Kegunaan LKS Dalam Proses Pembelajaran,Online : 

http://www.google.co.id/search?hl=id&q=penyusunan+dan+kegunaan+lks+dalam+proses+pembelajar
an, diakses : 3 mei 2016 pukul 13.08.

5Jemmi Andrian Matutina,Pengembangan Lembar Kerja Siswa Mata Pelajaran Matematika 
Materi Bentuk Aljabar Dengan Pendekatan Kontekstual Untuk Siswa Smp Kelas VII, Skripsi Jurusan 
Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 
Yogyakarta,  h.21-22.
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b) Petunjuk belajar 
c) Kompetensi yang akan dicapai 
d) Informasi pendukung 
e) Latihan-latihan 
f) Langkah-langkah kegiatan 
g) Penilaian

Berdasarkan langkah-langkah diatas, dalam penyusunan Lembar Kerja 

Siswa (LKS) perumusan KD dan indikator  merupakan langkah awal yang 

harus di lakukan, karena KD dan indicator merupakan pokok utama untuk 

materi yang akan disusun di dalam Lembar Kerja Siswa (LKS), kemudian 

langkah kedua menentukan alat penilaian, penilaian dilakukan pada 

penguasaan kompetensi, lalu penyusunan materi Lembar Lembar Siswa 

(LKS), sumber materi bisa melalui buku, majalah, internet, dan jurnal 

penelitian, kemudian menentukan struktur Lembar Kerja Siswa (LKS) secara 

umum yaitu Judul, petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, 

informasi pendukung, latihan-latihan, langkah-langkah kegiatan, dan 

penilaian.

C. Pengertian CTL (Contextual Teaching and Learning)

Pengertian Contextual Teaching and Learning(CTL) menurut para ahli adalah 

sebagai berikut :

Menurut Elaine B. Johnson yang dikutip oleh Rusman mengatakan, 
pembelajaran kontektual adalah sebuah sistem yang perangsang otak untuk 
menyusun pola-pola yang mewujudkan makna.Lebih lanjut, Elaine mengatakan 
bahwa pembelajaran kontektual adalah suatu sistem pembelajaran yang cocok 
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dengan otak yang menghasilkan makna dengan menghubungkan muatan 
akademis dengan konteks dari kehidupan sehari-hari siswa.6

Berdasarkan pendapat di atas Contextual Teaching and Learning(CTL)

merupakan sistem yang merangsang pola pikir peserta didik dalam menyusun 

pengetahuan sehingga dapat di hubungkan dengan kejadian yang terjadi pada 

kehidupan sehari-hari.

Contextual Teaching and Learning(CTL) adalah suatu strategi pembelajaran 

yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat 

menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi 

kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam 

kehidupan mereka.7 Artinya Contextual Teaching and Learning(CTL) merupakan 

strategi pembelajaran yang lebih memfokuskan kepada keterlibatan peserta didik 

secara total untuk memahami materi yang dipelajari kemudian di terapkanke 

dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.

Contextual Teaching and Learning adalah konsep belajar dimana guru 

menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan 

sehari-hari.8 Artinya dengan strategi Contextual Teaching and 

Learning(CTL)Peserta didik akan di arahkan belajar dengan melibatkan dunia 

                                                          
6 Rusman, Model-Model Pembelajaran, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013),h.187.
7Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta : 

Kencana,2014),h.255.
8Yuberti, Teori belajar dan pembelajaran, (Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan 

Lampung,2013),h.101.
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nyata di dalam kelas oleh pendidik, kemudian peserta didik di arahkan untuk 

menghubungkan materi yang di pelajari dengan kehidupan sehari-hari. 

Contextual Teaching and Learning merupakan suatu proses pembelajaran 

holistik yang bertujuan untuk membelajarkan peserta didik dalam memahami 

bahan ajar secara bermakna (meaningfull) yang di kaitkan dengan konteks 

kehidupan nyata.9

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan CTL (Contextual 

Teaching and Learning) merupakan strategi pembelajaranyang dapat membantu 

guru mengaitkan antara materi yang diajarkan  dengan situasi dunia nyata peserta 

didik dan mendorong peserta didik agar menemukan hubungan antara materi 

yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyatayang mereka ketahui atau yang 

mereka alami. Hal ini sangat penting, sebab dengan menghubungkan materi yang 

dipelajari ke kehidupan situasi dunia nyata akan membantu serta memudahkan 

peserta didik memahami materi dan materi itu akan bermakna secara fungsional, 

dan materi yang dipelajari akan tertanam erat dalam memori peserta didik, 

kemudian diharapkan agar peserta didik dapat mengaplikasikan atau menerapkan 

materi yang dipelajari ke kehidupan sehari-hari sehingga ilmu yang didapat bisa 

bermanfaat.

                                                          
9Cucu suhana, konsep strategi pembelajaran, (Bandung : refika aditama,2014), h.67 .
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D. Langkah-langkah Pembelajaran Contextual Teaching and Learning(CTL)

Menurut Rusman langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam 

pengembangan setiap komponen Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah

sebagai berikut :10

1. Mengembangkan pemikiran siswa untuk melakukan kegiatan belajar lebih 
bermakna, apakah dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri dan 
mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru yang akan 
dimilikinya.

2. Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiri untuk semua topik yang 
diajarkan.

3. Mengembangkan sifat ingin tahu siswa melalui siswa melalui memunculkan 
pertanyaan-pertanyaan.

4. Menciptakan masyarakat belajar, seperti melalui kegiatan kelompok 
berdiskusi, Tanya jawab, dan lain sebagainya.

5. Menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, bisa melalui ilustrasi, 
model, bahkan media yang sebenarnya.

6. Membiasakan anak untuk melakukan refleksi dari setiap kegiatan 
pembelajaran yang telah dilakukan.

7. Melakukan penilaian secara objektif, yaitu menilai kemampuan yang 
sebenarnya pada setiap siswa.

Berdasarkan pendapat rusman mengenai langkah-langkah Contextual 

Teaching and Learningdi atas, langkah awal peserta didik akan 

Mengembangkan pemikiran dan mengonstruksi sendiri materi yang akan 

dipelajari, kemudian langkah kedua peserta didik dituntut untuk 

melaksanakan kegiatan inquiri (bertanya), setelah muncul pertanyaan-

pertanyaan dari peserta didik mengenai apa yang mereka pikirkan, kemudian 

peserta didik akan di kelompokkan menjadi masyarakat belajar atau kelompok 

kecil untuk berdiskusi dan bertanya jawab, lalu guru/pendidik menghadirkan 

                                                          
10Rusman,Op Cit. h.192.
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pemodelan melalui ilustrasi, kemudian setelah itu peserta didik akan 

melakukan refleksi pada setiap pembelajaran yang telah dilakukan, dan guru 

melakukan penilaian secara objektif. Sedangkan menurut Wina Sanjaya 

komponen-komponen pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) 

adalah sebagai berikut :11

1. Kontruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan 
baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman.

2. Inkuiri adalah proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan 
penemuan melalui proses berfikir secara sistematis.

3. Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap 
individu, sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan 
seseorang dalam berfikir

4. Masyarakat belajar (learning community) bahwa konsep masyarakat 
belajar (learning community) dalam CTL menyarankan agar hasil 
pembelajaran diperoleh melalui kerja sama dengan orang lain.

5. Pemodelan (modeling) adalah proses pembelajaran dengan memperagakan 
sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap individu.

6. Refleksi (reflection) adalah pengendapan pengalaman yang telah dipelajari 
yang dilakukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau 
peristiwa yang telah dilaluinya

7. Penilaian nyata (Authentic Assessment) adalah proses yang dilakukan guru 
untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang 
dilakukan siswa.

Berdasarkan pendapat Wina sanjaya mengenai komponen-komponen 

Contextual Teaching and Learningdi atas, langkah awal peserta didik akan 

melakukan kontruktivisme yaitu proses membangun atau menyusun 

kemudian langkah kedua peserta didik dituntut untuk melakukan kegiatan 

inquiri (bertanya) yaitu proses pembelajaran didasarkan pada pencarian 

dan penemuan melalui proses berfikir secara sistematis, langkah ketiga 

                                                          
11Wina Sanjaya, Op Cit.h.264-269.
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peserta didik merefleksikan keingintahuan mereka melalui proses 

bertanya, kemudian peserta didik membentuk kelompok masyarakat 

belajar dengan kegiatan diskusi kemudian guru memberikan pemodelan 

kepada peserta didik, lalu setelah itu peserta didik mengurutkan kembali 

materi yang telah dipelajari kemudian guru melakukan penilaian secara 

objektif kepada peserta didik.

E. Pentingnya Pembelajaran Berbasis Contextual Teaching and Learning(CTL)

Menurut Mohammad Jauhari pembelajaran kontektual penting diterapkan 

dalam kegiatan pebelajaran karena mempunyai beberapa kelebihan yang dapat 

ditunjukan dan manfaat yang dirasakan oleh guru dan siswa antara lain :12

1. Anak didik dapat : 
a. Mengaitkan mata pelajaran dengan pekerjaan atau kehidupan.
b. Mengaitkan kandungan mata pelajaran dengan pengalaman sehari-hari
c. Memindahkan kemahiran
d. Memberikan kesan dan mendapatkan bukti
e. Menguasai permasalahan abstrak melalui pengalaman konkret 
f. Belajar secara bersama

2. Pendidik dapat :
a. Menjadikan pengajaran sebagai salah satu pengalaman yang bermakna
b. Mengaitkan prinsip-prinsip mata pelajaran dengan dunia pekerjaan
c. Menjadikan penghubung antara pihak akademik dan vokasional atau 

industri. 

                                                          
12Mohammad Jauhar,Implementasi Paikem dari Behavioristik sampai Kontruktivistik, (Jakarta 

Prestasi Pustakaraya, 2011), h.182.
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F. Perbedaan Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan Pembelajaran 
Konvensional

Menurut Wina Sanjaya, Perbedaan Contextual Teaching and Learning

(CTL) dengan Pembelajaran konvensional adalah sebagai berikut :13

Tabel 2.1 Perbedaan Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan 
Pembelajaran konvensional

No
Pembelajaran Contextual

Teaching and Learning  (CTL)
Pembelajaran Konvensional

1. CTL menempatkan siswa sebagai 
subjek belajar, artinya siswa 
berperan aktif dalam setiap proses 
pembelajaran dengan cara 
menemukan dan menggali sendiri 
materi pelajaran

Sedangkan, dalam pembelajaran 
konvensional siswa ditempatkan 
sebagai objek belajar yang berperan 
sebagai penerima informasi secara 
pasif.

2. Dalam pembelajaran CTL, siswa 
belajar melalui kegiatan kelompok, 
seperti kerja kerja kelompok, 
berdiskusi, saling menerima dan 
member

Sedangkan, dalam pembelajaran 
konvensional siswa lebih banyak 
belajar secara individual dengan 
menerima, mencatat dan menghafal 
materi pelajaran

3. Dalam CTL, pembelajaran 
dikaitkan dengan kehidupan nyata 
secara riil

Sedangkan dalam pembelajaran 
konvensional, pembelajaran bersifat 
teoritis dan abstrak

4. Dalam CTL, kemampuan 
didasarkan atas pengalaman

Sedangkan dalam pembelajaran 
konvensional kemampuan diperoleh 
melalui latihan-latihan

5. Tujuan akhir dari proses 
pembelajaran melalui CTL adalah 
kepuasan diri

Sedangkan dalam pembelajaran 
konvensional, tujuan akhir adalah nilai 
atau angka

                                                          
13Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,(Jakarta 

Kencana,2014), h.260-262.
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No
Pembelajaran Contextual

Teaching and Learning  (CTL)
Pembelajaran Konvensional

6. Dalam CTL, tindakan atau perilaku 
dibangun atas kesadaran diri 
sendiri, misalnya individu tidak 
melakukan perilaku tertentu karena 
ia menyadari bahwa perilaku itu 
merugikan dan tidak nermanfaat

Sedangkan dalam pembelajaran 
konvensional, tindakan atau perilaku 
individu didasarkan oleh factor dari 
luar dirinya, misalnya individu tidak 
melakukan sesuatu disebabkan takut 
hukuman atau sekedar untuk 
memperoleh angka atau nilai dari
guru

7. Dalam CTL, pengetahuan yang 
dimiliki setiap individu selalu 
berkembang sesuai dengan 
pengalaman

Sedangkan dalam pembelajaran 
konvensioanal hal ini tidak mungkin 
terjadi. 

G. Kajian Materi

Materi Fisika yang akan dibahas pada penelitian ini adalah Tekanan (tekanan 

pada benda padat, tekanan pada zat cair, tekanan pada gas).

1. Tekanan pada benda padat

Tekanan didefinisika sebagai gaya persatuan luas, di mana gaya F

dipahami bekerja tegak lurus terhadap permukaan A.14Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa tekanan suatu benda berbanding lurus dengan gaya. 

Semakin besar gaya yang bekerja pada benda maka tekanan akan semakin 

besar.Secara matematis, tekanan dirumuskan:

                                                          
14Giancoli, Douglas C,Fisika,(Jakarta: Erlangga, 2001),h.326.
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P= 

Keterangan :

P : Tekanan

F : Gaya

A : Luas Penampang 

Contoh penerapan pada konsep tekanan pada benda padat dalam 

kehidupan sehari-hari antara lain : Jika kita menjatuhkan sebuah balok pada 

tanah yang lembek, balok tersebut akan meninggalkan bekas di tanah. Bekas 

tersebut menunjukkan bahwa tanah tertekan oleh balok yang jatuh. Mata 

pisau dibuat tajam untuk memperbesar tekanan sehinggamudah digunakan 

saat membelah dan memotong

2. Tekanan pada zat cair

Setiap benda di permukaan bumi mendapat pengaruh gravitasi bumi, 

dengan kata lain, setiap benda di permukaan bumi mempunyai berat. 

Demikian juga dengan zat cair, itulah sebabnya zat cair selalu mengalir ke 

tempat yang lebih rendah karna di pengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. 

Tekanan di dalam air disebut tekanan hidrostatis.

a. Tekanan Hidrotatis 

Tekanan berbanding lurus dengan massa jenis zat cair, dan dengan 

kedalaman di dalam zat cair. Pada umumnya, tekanan pada kedalaman 
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yang sama dalam zat cair yang serba sama adalah sama.15 Sehingga 

tekanan hidrostatis dapat di rumuskan sebagai berikut :

Ph = ρ.g. h

Keterangan :

Ph = Tekanan hidrostatik (N/M2)

p = Massa jenis zat cair (kg/m3)

g = percepatan gravitasi(m/s2)

h = kedalaman (m)

Pada rumus diatas dapat disimpulkan bahwa, semakin besar kedalaman 

air,maka tekanan hidrostatis akan semakin besar.Contoh penerapan tekanan 

hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti pada gambar 2.2.

(a) (b)

Gambar 2.2. (a) contoh penerapan takanan hidrostatis yang di alami penyelam 
dalam kehidupan sehari-hari. 16(b) konsep tekanan hidrostatis pada tabung yang 

memiliki ketinggian yang berbeda17

                                                          
15Ibid, h.327.
16Pakmono, Gambar Tekanan Hidrostatis, 
Online:http://www.pakmono.com/2015/04/tekanan-hidrostatis-dan-
rumusnya.html.usg.diakses.pada tanggal 20 juli 2016 pada pukul 14.00 WIB.
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b. Hukum Pascal

Seorang ilmuan bernama Blaise Pascal (1623-1662) berasal dari 

prancis menemukan sifat fluida statis yang kemudian dikenal sebagai 

hukum pascal.Hukum Pascal berbunyi: “Tekanan yang diberikan pada 

fluida tertutup akan diteruskan tanpa mengalami pengurangan ke setiap 

bagian fluida dan dinding bejana.”18Penerapan Hukum Pascal dalam 

keseharian banyakdimanfaatkan, terutama dalam bidang otomotif, di 

antaranya pada dongkrak hidrolik dan rem piringan hidrolik, berikut 

adalah gambar prinsip kerja alat hidrolik menggunakan hukum pascal.

Gambar 2.3 Prinsip kerja Hukum Pascal
Antara penghisap pertama dan kedua berlaku hubungan

19:

                                                                                                                                                                     
17Anonim,Gambar Percobaan Tekanan Hidrostatis, 

Online:http://rumushitung.com/2014/06/percobaan-tekanan.jpg&imgrefurl.diakses pada tanggal 20 juli 
2016 pada pukul 15.00 WIB.

18Hugh D.young dan Roger A. Freedman, Fisika Universitas, (Jakarta: Erlangga,2002), h.427.
19Budi Purwanto, Fisika Untuk Kelas VIII SMP dan MTs, (Jakarta : PT. Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri), h.96.
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P1 = P2

=

Keterangan :

F1 = Gaya yang diberikan oleh  luas penampang 1 (N)

F2 = Gaya yang diberikan oleh  luas penampang 2 (N)

A1 = Luas penampang 1 (m2)

A2 = Luas penampang 2 (m2)

Persamaan terakhir ini mempunyai arti makin besar perbandingan A2 dengan A1gaya 

yang dihasilkan (F2) akan makin besar.

3. Tekanan pada Gas

a. Hukum Boyle 

Robert Boyle (1627-1691) telah melakukan penelitian untuk 

mengetahui hubungan antara tekanan dan volume gas pada suhu yang 

konstan. Dari hasil penelitiannya, ia menyatakan bahwa: “Hasil kali 

tekanan dan volume gas dalam ruangan tertutup bernilai tetap asalkan 

suhunya tetap”.Secara matematis dapat ditulis:20

PV= konstan atau  P1V1= P2V

                                                          
20Budi Purwanto, Op Cit, h.117.
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H. Penelitian yang relevan

Dalam penulisan skripsi ini peneliti mencoba mengagali informasi dari buku-

buku  maupun skripsi sebagai bahan pertimbangan untuk membandingkan 

masalah-masalah yang diteliti baik dalam segi metode maupun obyek penelitian.

1. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Ningsih 1109003721,yang berjudul 

“Pengembangan Modul Pembelajaran Fisika dengan Pendekatan contextual 

teaching and learning (CTL) pokok bahasan Suhu dan Kalor” Persamaan 

skripsi ini dengan topik yang dipilih peneliti sama-sama meneliti tentang 

pengembangan pembelajaran fisika yang menggunakan pendekatan CTL 

(contextual teaching and  learning). Perbedaanya adalah pada skripsi ini 

mengembangan bahan ajar modul, sedangkan peneliti mengembangkan bahan 

ajar berupa LKS (lembar kerja siswa).

2. Skripsi yang ditulis oleh Jemmi Andrian Matutina 0730124404422,yang 

berjudul “Pengembangan  Lembar  Kerja  Siswa  Mata PelajaranMatematika  

Materi  Bentuk Aljabar  dengan pendekatan  Kontekstual untuk Siswa SMP

Kelas VII”, Persamaan skripsi ini dengan topik yang dipilih peneliti sama-

sama meneliti tentang pengembangan Lembar  Kerja  Siswa (LKS)yang 

menggunakan pendekatan kontektual. Perbedaanya adalah pada skripsi ini 

mengembangan bahan ajarLembar  Kerja  Siswa untuk Matematika  Materi  

                                                          
21Dewi Ningsih, “Pengembangan Modul Pembelajaran Fisika dengan Pendekatan Contextual 

teaching and learning (CTL) pokok bahasan Suhu dan Kalor”,Skripsi Jurusan Pendidikan Fisika 
Fakultas TarbiyahIAIN Raden Intan Lampung 2015, h. 76. 

22Jemmi Andrian Matutinah, Op Cit, h.7.
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Bentuk Aljabar sedangkan peneliti mengembangkan bahan ajar berupa lembar 

kerja siswa untuk Fisika sub bab tekanan.

3. Jurnal yang ditulis oleh W.Setyorini dan P. Dwijananti23, yang 

berjudul“Pengembangan  LKS Fisika  Terintegrasi  Karakter  Berbasis 

Pendekatan CTL Untuk Meningkatkan Hasil Belajar”, Persamaan jurnal ini 

dengan topik yang dipilih peneliti sama-sama meneliti tentang pengembangan 

LKS (Lembar Kerja Siswa) berbasis contextual teaching and  learning (CTL).

Perbedaanya adalah pada jurnal ini mengembangan bahan ajar LKS untuk 

mengetahui hasil belajar peserta didik. 

4. Jurnal yang ditulis M. Fanni Ma’rufi Arief24, Yang berjudul“Pengembangan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) Pada Pembelajaran Mekanika Teknik Dengan 

Pendekatan Kontekstual Untuk Siswa Kelas X TGB Negeri 2 Surabaya”, 

Persamaan jurnal ini dengan topik yang dipilih peneliti sama-sama meneliti 

tentang pengembangan LKS (Lembar Kerja Siswa) dengan pendekatan CTL 

(contextual teaching and  learning). Perbedaanya adalah pada jurnal ini 

mengembangan bahan ajar LKS dengan materi yang berbeda dengan apa yang 

dikembangkan oleh peneliti. 

                                                          
23W.Setyorini dan P. Dwijananti “Pengembangan  LKS Fisika  Terintegrasi  Karakter  

Berbasis Pendekatan CTL Untuk Meningkatkan Hasil Belajar”,Unnes Physics Education 
Journal,2014.

24M. Fanni Ma’rufi Arief “Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Pada Pembelajaran 
Mekanika Teknik Dengan Pendekatan Kontekstual Untuk Siswa Kelas X Tgb Negeri 2 
Surabaya”,jusrnal pendidikan Teknik Bangunan Vol 1,2015, h.148.
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I. Kerangka Pikir

Berdasarkan penelitian Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis 

Contextual Teaching and Leraning(CTL) pada Materi Tekanan yang akan peneliti 

kembangkan, maka langkah-langkah yang akan dikembangkanadalah sebagai 

berikut :

Gambar 2.4

Bagan Kerangka Pikir Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis Contextual Teaching 
and Leraning (CTL) Pada Materi Tekanan untuk Peserta didik kelas VIII

Berdasarkan lankah-langkah penelitian pengembangan menurut sugiyono 

yang di adopsi dari Borg & Gall adalah sebagai berikut : (1) Potensi dan masalah, 

(2) Pengumpulan data (3) desain produk  (4) validasi desain (5) revisi desain (6) 

LKS Tekanan

Pendekatan 
CTL

Identifikasi
Masalah

Revisi I

Pengembangan LKS berbasis Contextual 
Teaching and Learning

Pengembangan Produk awal

Perumusan KD 
dan indikator

Menentukan 
alat penilaian

Penyusunan 
materi & design 
LKS

Uji Ahli

Uji Lapangan Luas

PRODUK
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uji coba produk (7) revisi produk (8) uji coba pemakaian (9) revisi produk (10) 

produksi masal.25Namun penelitian ini dibatasi hanya sampai langkah ke tujuh, 

yaitu revisi produk.Tahap penelitian ini diawali dari potensi dan masalah yaitu 

dengan menyebarkan angket ke peserta didik dan guru IPA di SMP Negeri 20 

BandarLampung. Selanjutnya pada tahapan kedua yakni tahap pengumpulan data 

dilakukan dengan angket mengenai bahan ajar yang digunakan dalam 

pembelajaran IPA disekolah, setelah data sudah didapatkan selanjutnya pada tahap 

ketiga yaitu desain produk, dalam tahap ini peneliti mendesain produk sesuai 

dengan pembuatan LKS adalah sebagai berikut : 

1. Perumusan KD dan indikator

2. Menentukan alat penilaian

3. Penyusunan materi & design LKS

Setelah produk awal selesai, maka langkah selanjutnya dilakukan uji 

ahli.Setelah mendapatkan masukan dari para ahli dan guru IPA kemudian 

dilakukan revisi.Setelah revisi maka selanjutnya dilakukan uji lapangan luas 

kepada peserta didik untuk mengetahui kemenarikan produk, lalu setelah uji 

lapangan luas, dilakukan revisi agar produk yang dikembangkan sesuai dengan 

yang di harapkan.

                                                          
25Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

h.298.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Model Penelitian dan Pengembangan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan research 

and development (R&D). Metode penelitian research and development (R&D)

merupakan metode yang biasa digunakan untuk mengembangkan produk.

Menurut pendapat (Borg and Gall) yang di adopsi oleh Sugiyono metode

research and development (R&D) adalah, metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji kefektifan produk tersebut.1

Menurut Amile and Reenes yang dikutip oleh Moh Ali dkk, perangkat 

pendidikan yang dikembangkan melalui R & D adalah perangkat pembelajaran yang 

memanfaatkan teknologi, khusunya TIK, yang dapat digunakan dalam pendidikan 

maupun pelatihan.2

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, (Research & Development) atau 

penelitian pengembangan dapat didefinisikan sebagai metode penelitian yang 

digunakan untuk menciptakan produk secara sistematis, bertujuan untuk 

menghasilkan, memperbaiki, serta mengembangkan produk, Pengembangan yang 

akan dilakukan adalah pengembangan lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual 

                                                          
1 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,(Bandung;Alfa Beta, 2013), h.407.
2 Moh Ali dan Muhammad Asrori, Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan, (Jakarta;Bumi 

Aksara 2014 ), h. 105.
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teaching leraning (CTL) pada materi tekanan untuk peserta didik kelas VIII, dimana 

LKS ini berisikan tentang materi fisika pada sub bab tekanan yang dihubungkan 

dengan kehidupan nyata.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 20 Bandar Lampung yang beralamat di 

Jl. Ra. Basit Labuhan Dalam, Bandar Lampung.

C. Prosedur Penelitian dan Pengembangan

Menurut Sugiyono langkah-langkah penelitian dan pengembangan dijelaskan 

dalam diagram alur pada bagan Bagan 3.1. yakni sebagai berikut :3

Bagan Langkah-Langkah Penggunaan Metode Research and Development 
(R&D ) Menurut Sugiyono :

Gambar 3.1.
Langkah-Langkah Penggunaan Metode Research and Development (R&D)

                                                          
3 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, ( Bandung : Alfabeta, 2013 ), h. 409.
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Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan model penelitian pengembangan 

yang mengacu pada prosedur pengembangan yang dikemukakan oleh Sugiyono, Pada 

penelitian ini peneliti membatasi langkah-langkah penelitian pengembangan dari 

sepuluh langkah menjadi tujuh langkah hingga pada revisi produk.

1. Potensi dan Masalah

Potensi merupakan sesuatu yang apabila di kembangkan akan memiliki nilai tambah. 

Sedangkan masalah ialah segala sesuatu yang belum ditemukan pemecahan atau 

jawabannya. Potensi pengembangan lembar kerja siswa (LKS) yang akan 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah mengembangkan lembar kerja siswa 

(LKS) berbasis contextual teaching leraning (CTL) pada materi tekanan untuk 

peserta didik kelas VIII

Masalah yang terjadi di lapangan ialah kurangnya penggunaan bahan ajar yang 

menarik dan bervariasi serta mampu mengembangkan kemampuan berfikir 

peserta didik, guru belum menggunakan LKS berbasis Contextual Teaching 

Leraning (CTL) sebagai bahan ajar guru dalam pembelajaran fisika, kemudian 

perlu dikembangkan LKS berbasis Contextual Teaching Leraning (CTL) sebagai 

bahan ajar guru dalam pembelajaran fisika.

Pada tahap ini dilakukan penelitian pendahuluan di SMP Negeri 20 Bandar 

Lampung dengan instrumen angket dan wawancara kepada Guru Fisika dan 

menggunakan angket pada peserta didik kelas VIII. Hasil penyebaran angket dan 
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wawancara tersebut kemudian dijadikan landasan dalam penyusunan latar 

belakang masalah dan gambaran serta analisis kebutuhan sekolah. 

2. Pengumpulan Data

       Setelah menemukan potensi dan masalah dalam penelitian pengembangan,

kemudian langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan data yang diperlukan. Data 

yang dikumpulkan digunakan untuk mendukung potensi dan mengatasi masalah, 

Pengumpulan informasi bertujuan untuk mengetahui penilaian yang biasanya 

dilakukan di sekolah khususnya dalam pembelajaran IPA, serta instrumen 

penilaian yang disusun oleh guru.

       Pengumpulan informasi ini dilakukan dengan penyebaran angket terhadap 

guru  IPA Kelas VIII di SMP Negeri 20 Bandar Lampung serta penyebaran 

angket kepada peserta didik  kelas VIII di SMP Negeri 20 Bandar Lampung. 

Data dan informasi yang telah didapatkan dari kegiatan wawancara dan 

penyebaran angket ialah terkait informasi Lembar Kerja Siswa (LKS) yang biasa 

digunakan guru IPA dalam proses pembelajaran. Kemudian, hasil dari angket 

dan wawancara yang telah diisi akan dianalisis sebagai  landasan dalam 

penyusunan latar belakang masalah.

3. Desain Produk

       Setelah mengumpulkan data dan informasi, langkah selanjutnya peneliti 

mendesain produk yang akan dikembangkan yaitu pengembangan Lembar kerja 

siswa (LKS) berbasis contextual teaching and Learning (CTL) pada materi 
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tekanan untuk peserta didik kelas VIII. Adapun langkah-langkah dalam 

pembuatan Lembar kerja siswa (LKS) yaitu sebagai berikut :

Menurut Depdiknas menyatakan langkah-langkah yang dilakukan dalam 

penyusunan LKS sebagai berikut:4

a. Perumusan KD dan indikator pencapaian kompetensi Perumusan  KD  
dan  indikator  pencapaian  kompetensi  pada  suatu  LKS dilakukan 
dengan berpedoman pada standar isi. 

b. Menentukan alat penilaian. Penilaian dilakukan berdasarkan pada 
penguasaan kompetensi. 

c. Penyusunan materi Materi  LKS  sangat  tergantung  pada  KD  yang  
akan  dicapai.  Materi  dapat diambil dari berbagai sumber seperti buku, 
majalah, internet, maupun jurnal hasil penelitian.

d. Menentukan struktur LKS. Struktur LKS secara umum adalah sebagai 
berikut: 
a) Judul
b) Petunjuk belajar 
c) Kompetensi yang akan dicapai 
d) Informasi pendukung 
e) Latihan-latihan 
f) Langkah-langkah kegiatan 
g) Penilaian

4. Validasi Desain

       Validasi desain merupakan proses penilaian rancangan produk yang 

dilakukan dengan memberi penilaian berdasarkan pemikiran rasional tanpa uji 

coba lapangan. Validasi suatu produk (materi tes) dapat dilakukan dengan cara 

menghadirkan beberapa pakar yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru 

                                                          
4Jemmi Andrian Matutina, Pengembangan Lembar Kerja Siswa Mata Pelajaran Matematika 

Materi Bentuk Aljabar Dengan Pendekatan Kontekstual Untuk Siswa Smp Kelas VII, Skripsi Jurusan 
Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 
Yogyakarta,  h.21-22.
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yang dirancang tersebut.5 Validasi desain dilakukan oleh para ahli terdiri dari ahli 

materi dan ahli media, yaitu terdiri dari 4 orang dosen Institut Agama Islam 

Negeri Raden Intan Lampung serta dua orang guru mata pelajaran Fisika di 

sekolah SMP Negeri 20 Bandar Lampung.

5. Revisi Desain

      Revisi desain tujuannya untuk memperbaiki produk yang telah dibuat dan 

memperbaiki kesalahan yang ada pada produk yang dikembangkan sebelum 

produk tersebut diujicobakan. Pada tahap ini peneliti memperbaiki kembali 

desain produk yang telah divalidasi. Saran dari validator dalam angket dapat 

dijadikan acuan pada saat perbaikan produk.

6. Uji Coba Produk

      Produk yang telah dibuat, selanjutnya diuji cobakan pada peserta didik kelas 

VIII yang berjumlah 27 peserta didik yang ada di SMP Negeri 20 bandar 

lampung.

7. Revisi Produk 

Setelah dilakukan pengujian produk secara terbatas, selanjutnya produk 

perlu direvisi kembali untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang masih 

ada. Revisi produk dilakukan untuk menyempurnakan kembali produk yang 

                                                          
5 Sugiyono, Op.Cit, H. 414.
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telah dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan 

berdasarkan hasil uji coba produk.

D. Jenis Data

Pada pengembangan pengembangan LKS berbasis Contextual Teaching and 

Learning (CTL) pada materi tekanan menggunakan dua jenis data yaitu:

menggunakan data kualitatif yang didukung data kuantitatif.

E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

Data-data yang terkumpul dalam penelitian pengembangan ini diperoleh 

melalui wawancara, dan instrumen angket. Lembar angket, dan wawancara tentang

penilaian guru dalam pembelajaran Fisika adalah sebagai berikut:

1. Angket 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini diberikan kepada guru bidang 

study Fisika dan peserta didik untuk mengetahui bahan ajar yang digunakan guru 

dalam kegiatan belajar IPA pada sub bab Fisika ( tekanan).

2. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang 

yang ditujukan kepada guru bidang study Fisika.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data ialah lembar 

validasi berupa angket menggunakan skala likert. Lembar validasi terdiri dari :
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1. Lembar Validasi Ahli 

Pada data validasi ini, para ahli menganalisis hasil penilaian respon terhadap

pengembangan lembar kerja siswa (LKS) berbasis Contextual Teaching and 

Learning (CTL) pada materi tekanan. Hasil yang telah didapatkan akan

digunakan sebagai masukan untuk merevisi atau menyempurnakan kekurangan 

yang ada pada lembar kerja siswa (LKS) berbasis Contextual Teaching and 

Learning (CTL) pada materi tekanan, dalam penelitian ini data divalidasi 

menggunakan angket, angket merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab, Adapunaspek yang disusun dalam angket validasi ahli 

antara lain: materi dengan aspek kelayakan materi/isi dan aspek keterkaitan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan lembar kerja siswa

(LKS), kemudian media dengan aspek yang di nilai yaitu aspek bahasa dan aspek 

kegerafikan.

2. Lembar Respon Guru

Instrumen ini disusun untuk mendapatkan tanggapan / respon guru terhadap 

lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual teaching and learning (CTL) yang 

dikembangkan untuk digunakan dalam proses pembelajaran pada pembelajaran 

IPA pokok bahasan tekanan. Adapun aspek yang dinilai adalah aspek materi dan 

desain, dan indikator yang disusun dalam angket respon guru antara lain 
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:kelayakan isi, kelayakan penyajian, keterlaksanaan, penulisan bahasa, desain 

dan grafis.

3. Respon Peserta didik

Instrumen ini disusun untuk mendapatkan tanggapan / respon peserta 

didik terhadap lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual teaching and 

learning (CTL) yang dikembangkan untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran pada pembelajaran IPA pokok bahasan tekanan. Adapun aspek 

yang dinilai adalah aspek pemahaman peserta didik dan ketertarikan peserta 

didik terhadap lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual teaching and 

learning (CTL).

F. Teknik Analisis Data

1) Validasi angket Tim Ahli dan Guru

Teknik analisis data berdasarkan instrumen validasi uji ahli dan respon 

guru dilakukan untuk menilai kualitas produk yang dihasilkan sebagai bahan ajar 

lembar kerja siswa (LKS) dalam pembelajaran IPA fisika pokok bahasan tekanan. 

Instrumen penilaian para ahli serta respon guru, memiliki lima alternatif jawaban 

sesuai konten pertanyaan. Hasil penilaian ini disajikan dalam analisis deskriptif 

persentase dengan rumus:6

Ps = x 100 %

                                                          
6 Yuhana Dwi Krisnawati, Op.Cit, h. 62
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Keterangan :

Ps = persentase skor

n = jumlah skor yang diperoleh

N = jumlah skor maksimal

Kriteria angket pilihan jawaban tim ahli pengembangan penelitian ini 

berdasarkan perhitungan skor skala likert adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Skor Penilaian Tim Ahli Terhadap Pilihan Jawaban LKS 
berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL) pada materi tekanan 7

Kriteria Skore
Sangat baik 5

Baik 4
Kurang Baik 3
Cukup baik 2
Tidak baik 1

Tabel 3.4. Skor Penilaian Respon Guru Terhadap LKS berbasis Contextual 
sTeaching and Learning (CTL) pada materi tekanan 8

Kriteria Skore
Sangat Setuju 5

Setuju 4
Tidak tahu 3

Tidak Setuju 2
Sangat Tidak Setuju 1

                                                          
7 Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penilaian, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 

2014 ). h.106
8 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 

180.
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Tabel 3.5. Interpretasi Skor Penilaian Terhadap Pilihan Jawaban LKS 
berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL) pada materi tekanan

Kriteria Interpretasi Hasil Validasi9

Kriteria Range persentase
Sangat kurang layak 0%-20%

Kurang layak 21%-40%
Cukup layak 41%-60%

Layak 61%-80%
Sangat layak 81%-100%

Tabel 3.5 kriteria interpretasi hasil validasi diatas, maka kriteria kevalidan dapat 

dijelaskan sebagai berikut:10

1) Kualifikasi sangat layak dan layak, maka perlu dilakukan revisi kecil sesuai 

dengan saran validator dan tidak perlu dilakukan validasi kembali;

2) Kualifikasi cukup layak, maka perlu dilakukan revisi besar dan tidak perlu 

dilakukan validasi kembali;

3) Kualifikasi kurang layak atau sangat kurang layak, maka perlu dilakukan revisi 

besar dan perlu dilakukan validasi kembali.

                                                          
9 Nurina. Masjhudi. Amy Tenzer, “Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) dengan 

Model Siklus Belajar 5E Berbasis Konstruktivistik pada Materi Sistem Sirkulasi Manusia untuk Kelas 
XI SMA”. Jurnal Universitas Negeri Malang , (2014), h.4.

10 Khasan. Dafik. Hobri, “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Berbasis 
Whole Brain Teaching dengan Pendekatan Quantum Learning pada Sub Pokok Bahasan Segitiga 
untuk SMP Kelas VII”. Jurnal Universitas Jember, Vol. 2 No. 2 (Mei 2015), h. 149.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Hasil Penelitian dan Pengembangan

Hasil utama penelitian pengembangan ini adalah lembar kerja siswa (LKS) 

berbasis Contextual teaching and learning (CTL)yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran fisika khususnya materi tekanan SMP. Lembar kerja siswa ini telah 

mengalami uji lapangan pada peserta didik kelas VIII IPA di SMP Negeri 20 

Bandar Lampung dan respon para ahli serta guru di SMP Negeri 20 Bandar 

Lampung. Penggunaan lembar kerja siswa ini digunakan oleh guru sebagai bahan 

ajar guru dalam pembelajaran fisika. Hasil dari setiap tahapan prosedur penelitian 

pengembangan ini meliputi: Spesifikasi produk, desain produk, validasi Produk, 

Revisi desain, uji coba produk dan revisi produk.

1. Spesifikasi produk

Adapun spesifikasi produk yang dikembangkan oleh peneliti terdiri dari :

a) Jenis Produk

Jenis produk yang dikembangkan berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) 

berbasis Contextual teaching and learning (CTL), adapun ciri-ciri nya 

adalah :

1. Lembar Kerja Siswa (LKS) berisi materi, percobaan dan soal-

soal materi tekanan
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2. Lembar Kerja Siswa (LKS) disusun secara sistematis 

berdasarkan komponen-komponen yang ada pada Contextual 

teaching and learning (CTL)

b) Alat dan bahan yang digunakan

Adapun Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Alat, Bahan 

Hard 
ware

Soft 
ware

Sumber

Laptop

Printer

Camera

Alat 

Tulis

Ms 
World

Power 
Point

Ms 
Excel

Corel 
Draw

Internet

DouglasC,Giancoli.2001.Fisika.Jakarta:Erl
angga

Halliday, David. Dkk. 2010. Fisika Dasar. 
Jakarta: Erlangga

Wina sanjaya 2014. StrategiPembelajaran 
Berorientasi StandarProses 
Pendidikan.Jakarta: Kencana.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif 
Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta

c). Teknik Pengumpulan Data

Informasi pengumpulan data yang didapatkan dari kegiatan 

wawancara dan penyebaran angketadalah terkait informasilembar 

kerja siswa (LKS) berbasis Contextual teaching and learning 

(CTL)yang dikembangkan oleh peneliti, Kemudian, hasil dari angket 

dan wawancara yang telah diisi akan dianalisis menggunakan studi 

pustaka penelitian pengembangan ini dari sumber yang relevan
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2. Desain Awal Produk

Hasil desain produk lembar kerjasiswa (LKS) berbasis contextual 

teaching and learning (CTL) pada materi tekanan untuk peserta didik kelas 

VIII yakni sebagai berikut :

1) Desain Poduk Awal

Setelah mengumpulkan informasi di SMP Negeri   20 Bandar 

Lampung, kemudian peneliti mendesain suatu produk berupa lembar kerja 

siswa (LKS) fisika. Produk ini dibuat dengan menyesuaikan standar 

kompetensi, kompetensi dasar dan indikator berdasarkan silabus kurikulum 

KTSP, serta menyesuaikan dengan komponen-komponen contextual 

teaching and lerning (CTL), adapun tampilan produk lembar kerjasiswa

(LKS) berbasis contextual teaching and learning (CTL) pada materi 

tekanan untuk peserta didik kelas VIII adalah sebagai berikut : 

Gambar 4.3.
Tampilan Cover depan produk awal LKS berbasis CTL



44

Gambar 4.4.
Tampilan halaman depan produk LKS berbasis CTL yang berisi

komponen Kontruktivisme dan inquiri.

Gambar 4.3.
Tampilan soal pilihan ganda

Gambar 4.5.
Tampilan halaman produk LKS berbasis CTL

yang berisi komponen learning community dan modeling
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Gambar 4.6.
Tampilan halaman produk LKS berbasis CTL

yang berisi komponen Reflextions dan evaluasi

Berdasarkan tampilan prodak awal lembar kerja siswa (LKS) berbasis 

contextual teaching and learning (CTL)pada gambar diatas yakni tampilan 

cover depan produk berwarna dominan biru dan orange. Naskah yang ada 

pada LKS menyesuaikan dengan komponen-komponen yang ada pada 

contextual teaching and learning (CTL), pada percobaan LKS 

menggunakan gambar dan tabel yang mendukung percobaan yang di uji 

cobakan, kalimat dalam lembar kerja siswa (LKS) ini ditulis dengan 

menggunakan spasi 1,5 sedangkan jenis huruf yang dipakai dalam LKS 

adalah time new roman, comic sans ms, dan Cambria (Headings), jenis 

kertas menggunakan kertas kuarto.
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3. Validasi Produk

Setelah produk awal yang sudah selesai dibuat, langkah selanjutnya 

produk diujikan kepada 8 tim ahli antara lain : Ajo Dian Yusandika, M.Sc, 

M.Pd sebagai ahli materi, Romadon, M.Pd sebagai ahli materi, Dr.Bambang 

Sri Anggoro sebagai ahli media, Happy Komikesari, M.Si sebagai ahli madia,

Rahmah Dewi, S.Pd sebagai ahli materi dan media selaku guru bidang studi 

IPA di SMP Negeri 20 Bandar Lampung dan Warni, S.P. sebagai ahli materi 

dan media selaku guru bidang studi IPA di SMP Negeri 20 Bandar Lampung.

1) Validasi Ahli 

Pada tahap ini, ditentukan terlebih dahulu komponen apa saja yang 

hendak di gunakan yang kemudian di kembangkan dalam bentuk lembar 

kerja siswa, adapun komponen yang dinilai antara lain; pada ahli materi

komponen yang dinilai adalah aspek kelayakan materi atau isi yaitu pada 

kesesuiainn materi atau isi soal dengan kebenaran konsep ilmu fisika dan 

sumber rujukan materi penyajian materi/isi, kemudian aspek keterkaitan 

pendekatan contextual teaching and learning (CTL) dengan lembar kerja 

siswa (LKS) yang di nilai kegiatan kontruktivisme, kegiatan inquiri,

kegiatan masyarakat belajar (learning community), kegiatan pemodelan, 

kegiatan reflexsi dan kegiatan evaluasi, pada ahli media komponen yang 

dinilai adalah aspek bahasa yang di nilai yaitu penggunaan tata bahasa serta 

kesesuaian pilihan kata, kemudian selanjutnya yaitu aspek kegerafikan 
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yang di nilai penyusunan tata letak dan pemilihan warna, penggunaan jenis 

dan ukuran font, penyusunan layout dan desain cover, kualitas dan ukuran 

kertas, kemudian hasil cetakan. 

a) Validasi Ahli Materi

Angket validasi ahli materiterdiri dari 16 pernyataan, yang berupa 

lembar angket dengan skala 1 sampai 5.Hasil penilaian ahli materi

dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7 Hasil Validasi Ahli Materi

Aspek penilaian No X1 X2 Per Aspek
Skor

%
Kategori

Aspek kelayakan
materi/ isi

1 4 5

43 86 Sangat Baik
2 3 5
3 4 5
4 4 4
5 4 5

Keterkaitan 
pendekatan CTL 

dengan LKS

6 4 5

96 87 Sangat Baik

7 4 5
8 4 5
9 4 5

10 4 4
11 4 4
12 4 5
13 4 5
14 4 5
15 4 5
16 4 4

Rata rata 3.9 4.75 69.5 87 % Sangat Baik

Keterangan Tabel :Keterangan Kriteria Skor penilaian angket
X1 = Ahli materi pertamaSangat Setuju = 5  
X2 = Ahli materi keduaSetuju = 4
Tidak tahu = 3
Tidak Setuju = 2
Sangat Tidak Setuju    = 1  
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Pada tabel 4.7X1 merupakan ahli materipertama yaitu Bapak Ajo Dian 

Yusandika, M.Sc dan X2yaitu ahli materi kedua yaitu bapak Romadon, M.Pd

setelah semua nilai terkumpul kemudian dihitung presentase skor dari setiap 

aspek pada lembar kerja siswa(LKS) berbasis contextual teaching and learning 

(CTL)dengan hasil perhitungan sebagai berikut sebanyak86% untuk aspek 

kelayakan materi/isi, 87% untukKeterkaitan pendekatan contextual teaching and 

learning (CTL) dengan lembar kerja siswa (LKS). Sehingga diperoleh rata-rata 

penilaian untuk seluruh aspek pada produk lembar kerja siswa (LKS) berbasis 

contextual teaching and learning (CTL) pada materi tekanan untuk peserta 

didik kelas VIII SMP adalah 87% dengan kategori sangat baik. Selain dalam 

bentuk tabel hasil penilaian oleh ahli materidisajikan pula data dalam bentuk 

grafik berikut ini untuk melihat hasil penilaian oleh ahli materi dari masing-

masing aspek pada penilaian pada gambar 4.8

Gambar 4.8
Diagram penilaian validasi ahli materi
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b) Validasi Ahli Media

Validasi ahli Media dilakukan dengan mengisi lembar angket.Angket ahli 

media terdiri dari 9 pernyataan, yang berupa skor penilaian dengan skala 1 

sampai 5.Hasil penilaian ahli mediadapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9 Hasil Validasi Ahli Media sebelum revisi

Aspek Penilaian No X1 X2
Per Aspek

Skor Kategori

Bahasa

1 5 5

38 95% Sangat Baik
2 4 5
3 5 5
4 4 5

Kegerafikan

5 3 2

42 84% Sangat Baik

6 5 5
7 5 2
8 5 5
9 5 5

Nilai Rata-rata 4.5 5 43 89% Sangat Baik

Keterangan Tabel :Keterangan Kriteria Skor penilaian angket
X1 = Ahli media pertama             Sangat Setuju = 5  
X2 = Ahli media keduaSetuju = 4
Tidak tahu = 3
Tidak Setuju = 2
Sangat Tidak Setuju = 1  

Pada tabel diatas X1 merupakan ahli media pertama yaitu Bapak Dr. 

Bambang Sri Anggoro, M.Pd. dan X2 yaitu ahli media kedua yaitu Ibu Happy 

Komikesari, M.Si. Setelah semua nilai terkumpul kemudian dihitung presentase 

skor dari setiap aspek pada lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual teaching 
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and learning (CTL) dengan hasil perhitungan sebagai berikut sebanyak 95% untuk 

aspek bahasa dan84% untuk aspek kegerafikan. Sehingga diperoleh rata-rata 

penilaian untuk seluruh aspek pada produk lembar kerja siswa (LKS) berbasis

contextual teaching and learning (CTL) pada materi tekanan untuk kelas VIII 

SMP adalah 89% dengan kategori sangat baik. Selain dalam bentuk tabel hasil 

penilaian oleh ahli media disajikan pula data dalam bentuk grafik berikut ini untuk 

melihat hasil penilaian oleh ahli media dari masing-masing aspek pada penilaian 

pada gambar 4.10.

Gambar 4.10.
Diagram penilaian validasi ahli Media Sebelum Revisi

c) Respon guru

Aspek penilaian yang dilakukan oleh guru terdiri dari aspek  kelayakan isi, 

aspek kelayakan penyajian, keterlaksanaan, penulisan bahasa, kemudian 

desain dan grafis.  Angket respon guru terdiri dari 23 pernyataan yang berupa 
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skor penilaian menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 5. Hasil 

penilaian respon guru yang di lakukan oleh Ibu Rahmah Dewi, S.Pd dan Ibu 

Warni, S.P.selaku guru mata pelajaran fisika di sekolah SMP Negeri20 

Bandar Lampung, dapat dilihat pada tabel 4.11. berikut ini

Tabel 4.11 Hasil Penilaian Respon Guru

Keterangan Tabel :Keterangan Kriteria Skor penilaian angket
X1 = Guru fisika pertama             Sangat Setuju = 5  
X2 = Guru fisika keduaSetuju = 4
Tidak tahu = 3
Tidak Setuju = 2
Sangat Tidak Setuju = 1  

Aspek No X1 X2 Per Aspek Skor Kategori

Aspek Kelayakan 
Isi

1 4 5

36 90 % Sangat Baik2 4 5
3 4 5
4 5 4

Aspek Kelayakan 
Penyajian

5 4 4

72 90% Sangat Baik

6 4 5
7 4 5
8 4 4
9 4 4

10 5 5
  11 5 5
  12 5 5

Keterlaksanaan
13 4 5

17 85% Sangat Baik
14 4 4

Penulisan bahasa

15 4 4

35 87.5% Sangat Baik16 4 5
17 4 5
18 4 5

Desain dan grafis

19 5 5

46 92% Sangat Baik
20 4 5
21 4 5
22 5 4
23 5 4

Nilai Rata-rata 4.3 4.6 41 90% Sangat Baik



52

Penilaian respon guru pada lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual 

teaching and learning (CTL) pada tabel 4.11 tersebut X1 adalah guru fisika SMP 

Negeri20 Bandar Lampung yaitu Ibu Rahmah Dewi, S.Pd, X2 adalah guru fisika 

SMP Negeri 20 Bandar Lampung yaitu Ibu Warni, S.P. 

Hasil penilaian dari guru fisika pada aspek kelayakan isi sebesar 90%, aspek

kelayakan penyajian sebesar 90%, kemudian aspek keterlaksanaan sebesar 85%, 

selanjutnya aspek penulisan bahasa 87.5% kemudian pada aspek desain dan 

grafissebesar 92% sehingga diperoleh skor rata-rata dari keseluruhan aspek adalah 

90% dengan kategori sangat baik. Hasil penilaian respon guru SMP Negeri 20 

Bandar lampung, selain disajikan dalam bentuk tabel juga disajikan dalam bentuk 

grafik 4.12 berikut ini:

Gambar 4.12.
Grafik Penilaian Hasil Penilaian Respon Guru
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4. Revisi Desain

lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual teaching and learning (CTL)  

telah diujikan dengan ahli materi dan ahli media, kemudian diperbaiki 

berdasarkan saran dan masukan dari para ahli. Setelah divalidasi oleh validator 

maka dapat diketahui kelemahanya. Kelemahan tersebut kemudian diperbaiki 

untuk mengahasilkan produk yang lebih baik lagi.Adapun saran dari beberapa 

ahli terdapat pada tabel 4.13.

Tabel 4.13 Data Saran dan Komentar dari Para Ahli

No Penilai Kritik dan Saran Hasil Perbaikan

1 Ahli Materi

1. Dapat di lanjutkan 

Tidak ada revisi
2. Sudah Bagus, semoga bisa 

diterapkan dan memperoleh hasil 
yang diinginkan

3 Ahli Media

1. Tata letak dan layout dibikin 
lebih menarik

Sudah Diperbaiki2. Cover diperbaiki
3. Sangat bagus layak digunakan

Berdasarkan beberapa masukan yang diberikan oleh tim ahli terhadap 

lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual teaching and learning 

(CTL)pada materi tekanan untuk kelas VIII SMP, peneliti melakukan revisi 

untuk memperbaiki kesalahan dan menambah kekurangan yang terdapat

padalembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual teaching and learning 

(CTL)pada materi tekanan. Adapun hasil penilaian revisi validasi desain dari 

beberapa ahli adalah sebagai berikut:
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1) Ahli Media Sesudah Revisi 

Revisi validasi ahli media dapat dilihat pada tabel 4.14 di bawah ini:

Tabel 4.14. Hasil Validasi Ahli Media Sesudah Revisi

Keterangan Tabel :Keterangan Kriteria Skor penilaian angket
X1 = Ahli media pertama             Sangat Setuju = 5  
X2 = Ahli media keduaSetuju = 4
Tidak tahu = 3
Tidak Setuju = 2
Sangat Tidak Setuju = 1  

Pada tabel diatas X1 merupakan ahli media pertama yaitu Bapak Dr. Bambang 

Sri Anggoro, M.Pd. dan X2 yaitu ahli media kedua yaitu IbuHappy Komikesari, 

M.Si. Setelah semua nilai terkumpul kemudian dihitung presentase skor dari setiap 

aspek pada lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual teaching and learning 

(CTL) pada materi tekanan dengan hasil perhitungan sebagai berikut bahwa 95% 

untuk aspek bahasa, kemudian 96% untuk aspek kegerafikan. Sehingga diperoleh 

rata-rata penilaian untuk seluruh aspek pada produk lembar kerja siswa (LKS) 

berbasis contextual teaching and learning (CTL) pada materi tekanan untuk kelas

Aspek Penilaian No X1 X2
Per Aspek

Skor Kategori

Bahasa
1 5 5

38 95% Sangat Baik
2 4 5
3 5 5
4 4 5

Kegerafikan

5 3 5

48 96% Sangat Baik
6 5 5
7 5 5
8 5 5
9 5 5

Nilai Rata-rata 4.5 5 43 96% Sangat Baik
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VIII SMP adalah 96% dengan kategori Sangat baik. Adapun bentuk grafik hasil 

penilaian revisi validasi ahli media adalah sebagai berikut:

Gambar 4.15.
Diagram penilaian revisi validasi ahli media sesudah revisi

2) Perbandingan Hasil Penilaian Tim Ahli Sebelum dan Sesudah Revisi

Berdasarkan penilaian tim ahli sebelum dan sesudah revisi dapat dilihat

perbandingan nya pada tabel 4.16 berikut ini:

Tabel 4.16. Hasil Penilaian Tim Ahli Sebelum dan Sesudah Revisi

Ahli
Presentase Kategori

Sebelum Revisi Sesudah Revisi Sebelum Revisi Sesudah Revisi
Materi 87 % - Sangat Baik Sangat Baik
Media 89% 96% Sangat Baik Sangat Baik
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Selain dalam bentuk tabel disajikan dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut :

Gambar 4.17.
Diagram penilaian tim ahli sebelum dan sesudah revisi

5. Uji Coba Produk

Pelaksanaan uji coba produkdilakukan pada bulan januari  2017 dengan 

jumlah peserta 27peserta didik dari kelas VIII K yang terdiri dari 16 laki-laki dan 

11 perempuan, Pada uji coba produk, dilakukan penyebaran angket untuk 

mengetahui respon peserta didik. Hasil penilaian angket peserta didik seperti 

yang di tunjukan pada Tabel 6.3 di halaman

Hasil penilaian angket respon peserta didik pada uji coba produk, 

yang di uji cobakan kepada 27 peserta didik, Pada angket respon peserta 

didik terdapat dua aspek penilaian yaitu aspek pemahaman peserta didik dan 

ketertarikan peserta didik terhadap lembar kerja siswa. Setelah semua nilai 

terkumpul kemudian dihitung presentase skor dari setiap aspekangket peserta 

87%
89%

96%
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didik dengan menggunakan rumus perhitungan Ps = x 100 %dan hasil rata-

rata akhir perhitungan 94% dengan kategori sangatlayak.

6. Revisi Produk 

Setelah dilakukan validasi dari beberapa ahli, respon guru dan uji coba 

LKSpada peserta didik, lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual teaching 

and learning (CTL) pada materi tekanan untuk peserta didik kelas VIII SMP 

dikategorikan sangat baik kemudian lembar kerja siswa (LKS) berbasis 

contextual teaching and learning (CTL) ini dapat dimanfaatkan guru sebagai 

bahan ajaruntuk mencapai indikator yang telah ditetapkanpada pokok bahasan 

tekanan.

7. Pembahasan

lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual teaching and learning 

(CTL)pada materi tekanan untuk peserta didik kelas VIII SMP telah selesai 

dikembangkan oleh peneliti. lembar kerja siswa (LKS) ini merupakan salah 

satusumber belajardalam pembelajaran fisikayang menarik dan bervariasi serta 

mampu mengembangkan kemampuan berfikir peserta didik. Berikut ini penilaian 

dari masing-masing ahli, respon guru dan uji coba produk pada peserta didik.

1. Penilaian Ahli Materi

Penilaian ahlimateri lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual 

teaching and learning (CTL)pada materi tekanan untuk kelas VIII 
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SMPdilakukan oleh Bapak Ajo Dian Yusandika, M.Sc dan Bapak Romadon, 

M.Pd, yang masing-masing ahli materi diberikan angket yang berisi duaaspek 

dengan 16 pertanyaan. 

Hasil penilaian ahli materi di kategorikan sangat baik X > 81%, baik 

jika 61%< X ≤ 80%, cukup jika 41%< X ≤ 60%, kurang jika 21%< X ≤ 40%, 

dan sangat kurang jika X ≤ 20%.Pada tabel 4.7terlihat bahwa nilai rata-rata 

dari keseluruhan aspek adalah sebesar 87% dengan kategori sangat baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tabel 4.7mengenai kategori 

penilaian dari skor rata-rata presentase, dapat dinyatakan bahwa hasil 

pengembangan lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual teaching and 

learning (CTL)pada materi tekanan untuk peserta didik kelas VIII SMPdi 

kategorikan sangat baik dari ahli materi.

2. Penilaian Ahli Media

Penilaian ahli media lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual 

teaching and learning (CTL)pada materi tekanan untuk peserta didik kelas 

VIII SMPdilakukan olehBapak Dr. Bambang Sri Anggoro, M.Pd. dan Ibu 

Happy Komikesari, M.Si.yang masing-masing ahli media diberikan angket 

yang berisi dua aspek dengan 9 pertanyaan. 

Hasil penilaian ahli media di kategorikan sangat baik X > 81%, baik 

jika 61%< X ≤ 80%, cukup jika 41%< X ≤ 60%, kurang jika 21%< X ≤ 40%, 

dan sangat kurang jika X ≤ 20%. Pada tabel 4.9terlihat bahwa nilai rata-rata 
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dari keseluruhan aspek sebelum revisi sebesar 89 % dengan kategorisangat 

baik.Sedangkan, Pada tabel 4.14 terlihat bahwa nilai rata-rata dari 

keseluruhan aspek sesudah revisi 96%dengan kategori sangat baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tabel 4.9 dan 4.14

mengenai kategori penilaian dari skor rata-rata presentase, dapat dinyatakan 

bahwa hasil pengembangan lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual 

teaching and learning (CTL)pada materi tekanan untuk peserta didik kelas 

VIII SMP sangat baik dari aspek Bahasa dan aspek kegrafikan dikategorikan 

sangat baik dari ahli media.

3. Penilaian Guru 

Penilaian respon guru lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual 

teaching and learning (CTL)pada materi tekanan untuk peserta didik kelas 

VIII SMPdilakukan oleh Ibu Rahmah Dewi, S.Pd, selaku guru fisika SMP 

Negeri20 Bandar Lampung dan Ibu Warni, S.P selaku guru bidang studi 

Fisika di SMP Negeri20 Bandar Lampung, yang masing-masing guru 

diberikan angket  berisiduaaspek dengan 23 pertanyaan.

Hasil penilaian respon guru di kategorikan sangat baik X > 81%, baik 

jika 61%< X ≤ 80%, cukup jika 41%< X ≤ 60%, kurang jika 21%< X ≤ 40%, 

dan sangat kurang jika X ≤ 20%.Pada tabel 4.11 terlihat bahwa nilai rata-rata 

dari keseluruhan aspek sebesar 90% dengan kategori sangat baik.
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Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tabel 4.11mengenai 

kategori penilaian dari skor rata-rata presentase dapat dinyatakan bahwa hasil 

pengembangan lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual teaching and 

learning (CTL)pada materi tekanan untuk peserta didik kelas VIII SMPsangat 

baik dariAspek Kelayakan Isi, kelayakan penyajian, keterlaksanaan, 

penulisan bahasa, desain dan grafisdikategorikan sangat baik dari penilaian 

guru.Sehingga, lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual teaching and 

learning (CTL)pada materi tekanan untuk peserta didik kelas VIII SMP dapat 

digunakan oleh guru sebagai sumber belajardalam pembelajaran fisikayang 

menarik dan bervariasi serta mampu mengembangkan kemampuan berfikir 

peserta didik.

4. Penilaian Uji Coba Produk

Uji coba produk dilaksanakan selama dua kali pertemuan, dan pertemuan 

pertama untuk memahami dan mempelajari isi dari LKS, peserta didik di bagi 

menjadi beberapa kelompok kecil dan setelah LKS di bagikan kepada setiap 

kelompok, peneliti menjelaskan terlebih dahulu tujuan, materi dan 

komponen-komponen yang terdapat pada lembar kerja siswa (LKS) berbasis 

contextual teaching and learning(CTL), dan selanjutnya masing-masing 

peserta didik dari 27 siswa yang telah di bagi menjadi kelompok kecil, 

membaca dan memahami materi dan percobaan yang ada pada lembar kerja 

siswa (LKS) berbasis contextual teaching and learning(CTL) dengan di 



61

pandu oleh peneliti, kemudian pertemuan ke 2 peserta didik merespon LKS 

dengan mengisi angket yang telah disiapkan oleh peneliti, adapun lembar 

penilaian yang digunakan dalam uji coba ini berupa angket respon peserta 

didik yang berisi dua aspek penilaian yaitu aspek pemahaman peserta didik 

dan ketertarikan peserta didik terhadap LKS dan terdapat 19 

pernyataan,kemudian angket respon peserta didik diujikan kepada peserta 

didik di SMP Negeri 20 Bandar Lampung kelasVIIIKdengan jumlah peserta 

27 peserta didik dari kelas VIII K yang terdiri dari 16 laki-laki dan 11

perempuan, selanjutnya setelah memahami dan mempelajari LKS peserta 

didik merespon melalui angket yang telah di sebar, kemudian setelah menilai 

LKS berbasiscontextual teaching and learning(CTL)  dengan respon masing-

masing dari angket yang tersedia, semua nilai dari respon angket  peserta 

didik dapat dilihat di halaman176,setelah terkumpul dihitung presentase skor 

dari setiap aspek angket uji coba peserta didik dengan hasil rata-rata akhir

perhitungan 94% dengan kategori sangat baik.

5. Revisi Produk

lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual teaching and learning 

(CTL)pada materi tekanan untuk peserta didik kelas VIII SMPyang telah 

selesai dibuat dan telah divalidasi oleh ahli materi dan ahli media, kemudian 

telah diujicobakan. Selain memberikan skor penilaian, validator juga 

memberikan saran dan masukan pada lembar kerja siswa (LKS) berbasis 
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contextual teaching and learning (CTL).Saran dan komentar dari para ahli 

dapat dilihat pada tabel 4.13.

6. Produk akhir

lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual teaching and learning 

(CTL)pada materi tekanan untuk peserta didik kelas VIII SMPtelah diperbaiki 

sesuai dengan saran dan komentar dari tim ahli, adapun tampilan produk

akhirlembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual teaching and learning 

(CTL) pada materi tekanan untuk peserta didik kelas VIIIsesuai langkah-

langkah penyusunan Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah sebagai berikut :

Gambar 4.18
Tampilan Judul LKS berbasis CTL
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Gambar 4.19.
Tampilan Petunjuk Belajar produk LKS berbasis CTL

Gambar 4.20.
Tampilan Kompetensi yang akan di capai produk LKS berbasis CTL
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Gambar 4.21.
Tampilan informasi pendukung produk LKS berbasis CTL

Gambar 4.22
Tampilan Latihan-latihan produk LKS berbasis CTL
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Gambar 4.23
Tampilan Penilaian produk LKS berbasis CTL

Pada penelitian pengembangan ini, tahap revisi produk adalah tahap 

terakhir. Setelah melalui beberapa tahap validasi, lembar kerja siswa (LKS) 

berbasis contextual teaching and learning (CTL) pada materi tekanan untuk 

peserta didik kelas VIII SMP dapat digunakan guru sebagai sumber belajar 

dalam pembelajaran fisika yang menarik dan bervariasi serta mampu 

mengembangkan kemampuan berfikir peserta didik.

Hasil akhir berbentuk media cetak berisi materi dan percobaan yang sesuai 

dengan komponen yang ada pada contextual teaching and learning (CTL)dan 

tugas-tugas serta latihan soalyang memiliki tujuan agar peserta didik dapat 
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memahami dan menguasai materi dengan mudah, dan mampu menerapkan 

materi tekanan menggunakan komponen-komponen contextual teaching and 

learning (CTL)yang di terapkan dalam LKS, serta untuk mencapai indikator

yang telah ditetapkan. Lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual teaching 

and learning (CTL)pada materi tekanan untuk peserta didik kelas VIII SMP

yang selesai direvisi akan menjadi lembar kerja siswa (LKS) yang sesuai 

dengan standar kompetensi dan kesesuain materi, yang diharapkan dapat 

smenjadi salah satu fasilitator pendidik untuk mengajar menggunakan sumber 

belajardalam pembelajaran fisika yang menarik dan bervariasi serta mampu 

mengembangkan kemampuan berfikir peserta didik. Produk selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran.

Kelebihan lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual teaching and learning 

(CTL)pada materi tekanan untuk peserta didik kelas VIII SMP ini antara lain :

1) Pendidik/ guru dapat menggunakan lembar kerja siswa (LKS) berbasis 

contextual teaching and learning (CTL) sebagai sumber belajar untuk 

proses pembelajaran khususnya pada pelajaran tekanan.

2) lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual teaching and learning 

(CTL)ini menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari dalam 

setiap percobaan
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3) lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual teaching and learning 

(CTL)menarik dan bervariasi serta mampu mengembangkan kemampuan 

berfikir peserta didik.

4) lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual teaching and learning 

(CTL)meliputi komponen-komponen yang ada pada contextual teaching 

and learning (CTL)yaitu (konruktivisme, inquiri, learning community

(masyarakat belajar),modeling(pemodelan),refleksi, dan penilaian nyata 

(Authentic assesment)

5) lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual teaching and learning 

(CTL)mudah dipahami dan digunakan.

Kelemahan lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual teaching and 

learning (CTL)pada materi tekanan untuk peserta didik kelas VIII SMP ini 

antara lain :

1. Dalam penggunaan lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual teaching 

and learning (CTL) guru tetap perlu melakukan stimulus kepada peserta 

didik dengan memeberikan pemahaman secara langsung terkait materi 

yang akan disampaikan.

2. Kemudian dalam penggunaan lembar kerjasiswa (LKS) berbasis contextual 

teaching and learning (CTL) pada setiap percobaan guru harus tetap 

memandu peserta didik dalam melakukan percobaan, agar proses 

pembelajaran lebih maksimal dan berjalan dengan baik.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil pengembangan dalam proses yang 

dikembangkan oleh peneliti dalam penelitian pengembangan Research and 

development (R&D) maka dapat disimpulkan bahwa telah dihasilkan lembar

kerja siswa (LKS) Berbasis contextual teaching and leraning (CTL) pada

materi tekanan untuk peserta didik kelas VIII SMP Maka dapat dikemukakan

kesimpulan pada penelitian sebagai berikut:

1. Proses pengembangan Lembar kerja siswa (LKS) Berbasis contextual 

teaching and leraning (CTL) pada materi tekanan untuk peserta didik kelas 

VIII SMP, langkah awal yang diakukan peneliti yaitu menerapkan langkah-

langkah yang dilakukan dalam penyusunan LKS, dan disesuaikan dengan 

tahapan komponen-komponen contextual teaching and leraning (CTL),

kemudian LKS yang dikembangkan, telah diujikan melalui penilaian dari 

masing-masing ahli, respon guru serta uji coba produk pada peserta didik.

2. Lembar kerja siswa (LKS) Berbasis contextual teaching and leraning (CTL)

pada materi tekanan untuk peserta didik kelas VIII SMP yang dikembangkan 

telah diujikan oleh tim Ahli, dengan hasil rata-rata akhir diperoleh dari Ahli 
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materi 87%, ahli media 96%, kemudian guru Fisika memperoleh rata-rata 

penilaian sebesar 90% dan pada uji coba ke peserta didik memperoleh rata-

rata akhir penilaian sebesar 94% dengan kategori sangat layak. Sehingga 

dapat disimpulkan lembar kerja siswa (LKS) Berbasis contextual teaching 

and leraning (CTL) dapat digunakan sebagai bahan ajar fisika khususnya

pokok bahasan tekanan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan lembar kerja siswa 

(LKS) Berbasis contextual teaching and leraning (CTL )pada materi tekanan.

Maka, diajukan beberapa saran dari peneliti sebagai berikut :

1. Kepada guru

a. Lembar kerjasiswa (LKS) tekanan diharapkan dapat digunakan sebagai

salah satu bahan ajar dalam proses pembelajaran fisika pokok bahasan

tekanan.

b. Pada proses pembelajaran Fisika guru hendaknya menggunakan LKS 

sebagai bahan ajar untuk peserta didik.

2. Kepada peneliti selanjutnya

Penggunaan lembar kerja siswa (LKS) berbasis contextual teaching 

and learning (CTL) guru tetap perlu melakukan stimulus kepada peserta didik

dengan memeberikan pemahaman secara langsung terkait materi yang akan 

disampaikan, oleh karena itu Lembar kerja siswa (LKS) Berbasis contextual 
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teaching and leraning (CTL) masih perlu dimaksimalkan kembali, yang 

mungkin dapat menjadikan perbaikan bagi peneliti selanjutnya

mengembangkan Lembar kerjasiswa (LKS) Berbasis contextual teaching and 

leraning (CTL) dengan pokok bahasan yang lain, dengan memperhatikan

pemilihan kata dalam Lembar kerja siswa (LKS) dan konsep yang tepat serta

dapat mengembangkan Lembar kerja siswa (LKS) yang lebih baik dan

lengkap.
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