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ABSTRAK 
 

PENGEMBANGAN LKPD BERBASIS SENI KALIGRAFI PADA POKOK 
BAHASAN LINGKARAN KELAS VIII MTs NEGERI 1 PRINGSEWU 

TAHUN AJARAN 2016/2017 
 

Oleh : 
Siti Naimah 
1311050015 

 
 Penelitian pengembangan ini bertujuan mendeskripsikan langkah 
pengembangan LKPD berbasis seni kaligrafi pada pokok bahasan lingkaran dan 
menghasilkan LKPD berbasis seni kaligrafi pada pokok bahasan lingkaran kelas VIII 
memenuhi kriteria valid, praktis dan efektif. 
 Model yang digunakan Borg and Gall dalam Sugiyono yaitu: (1) Potensi dan 
Masalah, (2) Mengumpulkan informasi, (3) Desain Produk, (4) Validasi Desain, (5) 
Revisi Desain, (6) Uji Coba Produk, (7) Revisi Produk (8) Ujicoba Pemakaian (9) 
Revisi Produk, (10) Produksi Massal. Pada penelitian pengembangan ini peneliti 
membatasi dari sepuluh langah menjadi 7 langkah. Subjek penelitian ini adalah 29 
peserta didik kelas VIII di MTs Negeri 1 Pringsewu. Instrumen yang digunakan 
untuk mengukur kevalidan LKPD yang dikembangkan ini adalah angket penilaian 
oleh ahli materi, ahli media, dan bahasa, untuk mengukur aspek kepraktisan LKPD 
instrument yang digunakan adalah angket respon peserta didik dan untuk mengukur 
aspek keefektifan LKPD instrument yang digunakan adalah tes hasil belajar peserta 
didik setelah  menggunakan LKPD berbasis seni kaligrafi. 
 Kevalidan LKPD dinilai dari penilaian para ahli dengan skor maksimal 5 
untuk tiap-tiap pernyataan oleh ahli materi mendapatkan rata-rata skor 4,18 yang 
berarti valid, oleh ahli media mendapatkan rata-rata skor 4,5 yang berarti sangat valid 
dan dari ahli bahasa mendapatkan skor 5 yang berarti sangat valid, sehingga hasil 
rata-rata penilaian semua para ahli yaitu 4,56 dengan kategori sangat valid. 
Kepraktisan berdasarkan angket respon peserta didik mendapat rata-rata skor 4,19 
dari skor maksimal 5 untuk tiap-tiap pernyataan yang berarti perangkat yang 
dikembangkan memiliki kualitas praktis. Keefektifan LKPD yang dikembangkan 
ditinjau dari nilai tes hasil belajar peserta didik kelas VIII MTs Negeri 1 Pringsewu 
diperoleh rata-rata kelas sebesar 77.59 dan persentase ketuntasan tes hasil belajar 
peserta didik 79.31 yang berarti efektif. 
 
Kata Kunci : Pengembangan LKPD, Seni kaligrafi dan Valid, Praktis, Efektif 
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Alhamdulillah... Alhamdulillah... Alhamdulillahirobbil’alamin 

 Puji syukur kehadirat kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha 

Penyayang dan Maha Bijaksana dan Maha Kuasa atas segala sesuatu, pada akhirnya 

tugas akhir (skripsi) ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam 

semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW pembawa risalah yang 

memiliki cinta yang teramat luas kepada umatnya. Aku senantiasa berdoa, semoga 

suatu aku bisa bertemu dengannya di telaga Al-Kautsar. Aamiin. Karya sederhana ini 

aku persembahkan kepada : 

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, bapak Prayitno dan mamak Maryati yang telah 

memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, nasehat, semangat, dan do’a yang 

tiada henti untuk kesuksesanku. Mereka yang begitu teristimewa dalam hidupku 

dan kucinta karena Allah SWT. Jazakillah khoiron katsiir. Aamiin. 

2. Tak lupa kusampaikan terima kasih atas do’a, canda tawa mamasku, mbakku dan 

adikku tersayang. Semoga kita semua bisa sukses membuat kedua orang tua kita 

selalu tersenyum bahagia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Matematika adalah suatu alat untuk mengembangkan cara berpikir karena 

matematika merupakan ilmu yang berhubungan atau menelaah bentuk-bentuk atau 

struktur-struktur kehidupan sehari-hari. Selain itu, matematika merupakan hasil dari 

pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses dan penalaran. 

Matematika sangat diperlukan baik untuk kehidupan sehari-hari maupun dalam 

menghadapi kemajuan IPTEK sehingga pelajaran matematika perlu diajarkan kepada 

setiap siswa sejak dini karena Matematika juga merupakan disiplin ilmu yang 

dipelajari diseluruh jenjang pendidikan, dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Hal 

tersebut berdasarkan pendapat Prabowo dan Eri yang mengatakan bahwa: 

“Matematika sangat diperlukan baik untuk kehidupan sehari-hari maupun dalam 

menghadapi kemajuan IPTEK sehingga matematika perlu dibekalkan kepada setiap 

peserta didik sejak TK.”1 

       Mengingat pentingnya ilmu matematika dalam kehidupan, Al-Quran telah 

memberikan contoh aspek matematika diantaranya seperti dalam QS. Al. Isra ayat 12. 

                                       

          

                                                             
1 Ardhi Prabowo dan Eri Ristiani, “Rancang Bangun Instrumen Tes Kemampuan Keruangan 

Pengembangan Tes Kemampuan Keruangan Hubert Maier dan Identifikasi Penskoran Berdasar Teori 
Van Hielle”. Jurnal Kreano, Vol. 2 No. 2 (Desember 2011), h. 72. 
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Artinya: “Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami 
hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar 
kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui 
bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami 
terangkan dengan jelas.”(QS Al-Isra17:12) 

 
       Ayat tersebut menunjukan bahwa pentingnya ilmu matematika untuk dipelajari 

dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berguna sebagai alat bantu 

menyelesaikan persoalan yang memerlukan keterampilan berhitung. Dalam 

kehidupan sehari-hari, kita tentu akan menjumpai berbagai persoalan yang berkaitan 

dengan perhitungan. Mulai dari waktu, pekerjaan, dan uang, semuanya memerlukan 

perhitungan. Menurut Slamet Suyanto berhitung merupakan dasar dari beberapa ilmu 

yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti, penambahan, pengurangan, 

pembagian, ataupun perkalian.2 

       Keterampilan berhitung memerlukan kemampuan berpikir. Misalkan dalam 

sebuah pembelajaran di kelas, seorang guru menyampaikan materi kemudian 

memberikan permasalahan matematika yang menuntut siswa untuk terampil 

berhitung. Pada kenyataannya, tidak mungkin siswa akan selesai menjawab 

permasalahan pada waktu yang sama. Ada siswa yang cepat, ada pula yang lambat 

karena mereka memiliki tingkat berpikir yang berbeda.  

 Mengingat pentingnya matematika sebagai suatu bidang ilmu yang berperan 

sekali dalam kehidupan sehari-hari, maka pembelajaran akan dirasakan lebih nyaman 

apabila dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Lebih bermakna dan realnya 

                                                             
 2Slamet Suyanto, Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini. (Yogyakarta:Hikayat 
Publishing.2005) h. 73 
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pembelajaran matematika sehingga siswa dapat menangkap hubungan antara 

pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Dengan demikian materi 

yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa. Ada banyak materi 

matematika yang dapat dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari dalam 

memahaminya, salah satunya adalah materi geometri. 

 Salah satu cabang dari ilmu matematika adalah geometri. Ilmu Geometri 

secara harfiah berarti pengukuran tentang bumi, yakni ilmu yang mempelajari yang 

mempelajari tentang titik, garis, bidang dan benda-benda ruang beserta sifat-sifatnya, 

ukuran-ukurannya, dan hubungannya antara yang satu dengan yang lain.3 Dilihat dari 

peranannya, ilmu geometri sangat dibutuhkan dikalangan kita, terutama dalam 

kontruksi bangunan, arsitektur, serta seni bangunan. Dalam Islam ilmu geometri 

sangat berguna dalam pembuatan seni bangunan, terutama untuk, kaligrafi,arsitektur 

islam (bangunan masjid) serta arsitektur-arsitektur lainnya. Geometri mengambil 

peran cukup besar dalam perkembangan karya seni pada peradaban islam.”4 

 Geometri mengambil peran cukup besar dalam perkembangan karya seni pada 

peradaban islam. Oleh karena itu perkembangan peradaban islam bisa kita jumpai 

banyak aplikasi-aplikasi dari konsep geometri pada bidang kesenian islam salah 

satunya seni kaligrafi. Seni kaligrafi merupakan seni tulisan yang indah yang 

berkembang di negara-negara warisan islam budaya islam, kaligrafi mempunyai gaya 

                                                             
 3 Yaumil Maghfirah Asaf, Wasilah. Kampung Seni Islam di Makassar dengan Pendekatan 
Arsitektur Islam Geometri (National Academic journal of Architecture. 2015).h. 2 
 4Ibid 
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(khot) yang mempuyai bentuk khas antara lain khat naskh, khufii, tsulust, diwani, 

farisi, riq’ah. Dalam seni kaligrafi pola-pola geometris seperti lingkaran dapat 

dijadikan sebagai bentuk dan hiasan kaligrafi yang mampu menghasilkan hiasan 

indah khas. Dalam kesenian islam, islam memiliki warisan yang kaya akan 

penggabungan unsur geometri pada gaya arsitektur. Hal ini nampak bahwa corak 

arsitektur Islam berbeda dengan arsitektur lainnya. Arsiterktur islam lebih 

menggunakan pola-pola berbentuk garis, lingkaran dan pola geometri lainnya yang 

tersusun membentuk satu-kesatuan yang mengandung makna spiritualis dan memiliki 

nilai estetika atau keindahan tingkat tinggi. 

 Bidang kesenian islam pada arsitektur islam banyak menggunakan pola-pola 

yang berkaitan dengan matematika. Sebagian peserta didik kurang mampu 

menghubungkan apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut 

akan digunakan atau dimanfaatkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesulitan 

peserta didik untuk menghubungkan materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan 

nyata adalah proses pembelajaran dan pembelajaran matematika yang terjadi belum 

dikaitkan dengan situasi nyata. Selain itu, bahan ajar yang digunakan dalam 

menyajikan materi matematika masih terbatas karena kurangnya pengembangan 

bahan ajar. 

 Proses pembelajaran, sekarang ini ada kecenderungan bahwa anak akan 

belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan secara alamiah, yaitu belajar akan lebih 
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bermakna jika anak mengalami sendiri apa yang dipelajarinya.5 Maka dari itu 

ditekankan bahwa materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik dari 

pengemasan  materi, contoh, dan permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan 

sehari-hari peserta didik atau yang ada di lingkungan sekitar peserta didik.  

 Berdasarkan hasil observasi di MTs Negeri 1 Pringsewu, terdapat mata 

pelajaran yang berkaitan dengan seni agama islam yaitu khatilul Qur’an (seni 

kaligrafi). Pada pelajaran tersebut peserta didik diajarkan untuk menulis arab  yang 

indah (kaligrafi) dengan kaidah penulisan yang benar. Selain itu peserta didik 

diajarkan bagaimana membuat karya dengan berbagai macam bentuk pola, seperti 

kaligrafi kontemporer dan bentuk kaligrafi dengan pola lingkaran. Selain itu 

berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Warsoyo, S.Pd selaku salah satu guru 

matematika beliau mengatakan bahwa “Proses pembelajaran disekolah ini 

menggunakan bahan ajar yang berupa buku cetak dan LKPD. LKPD yang digunakan 

belum ada yang mengaitkan adanya bentuk seni kaligrafi sehingga peserta didik 

kurang mampu menghubungkan pembelajaran matematika yang berhubungan dengan 

geometri matematika khususnya pada materi lingkaran yang mereka pelajari dengan 

pengetahuan seni kaligrafi yang juga mereka pelajari, serta dari guru belum ada yang 

mengembangkan LKPD sebagai bahan ajar di sekolah tersebut. 

 LKPD merupakan sarana pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam 

meningkatkan keterlibatan atau aktivitas peserta didik dalam proses belajar mengajar. 

                                                             
 5Abdul majid, Perencanaan pembelajaran, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 2 
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Pada umumnya, LKPD berisi petunjuk praktikum, percobaan yang bisa dilakukan 

dirumah, materi untuk diskusi, dan soal-soal latihan maupun segala bentuk petunjuk 

yang mampu mengajak peserta didik beraktivitas dalam proses pembelajaran.6 

Banyak sekali cara agar guru dapat mengajarkan materi yang berkesan bagi siswa, 

dari memilih bahan ajar, model pembelajaran, alat peraga, media pembelajaran, dan 

lain sebagainya. 

 Uraian di atas menunjukkan perlunya penelitian untuk mengembangkan 

perangkat pembelajaran yaitu LKPD. Oleh karena itu, peneliti ingin mengembangkan 

LKPD berbasis seni kaligrafi. Dengan diharapkan dapat memfasilitasi guru dan siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar khususnya pada materi lingkaran. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Seni  

Kaligrafi Pada Pokok Bahasan Lingkaran Kelas VIII di MTs Negeri 1 Pringsewu .” 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka dapat 

diperoleh beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. LKPD yang digunakan belum ada yang mengaitkan adanya bentuk seni 

kaligrafi. 

                                                             
6 Das Salirawati, Penyusunan dan Kegunaan LKS Dalam Proses Pembelajaran (Makalah 

FMIPA UNY Yogyakarta), h.2. 
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2. Peserta didik kurang mampu menghubungkan materi yang di pelajari dengan 

seni kaligrafi. 

3. Guru belum ada yang mengembangkan LKPD sebagai bahan ajar. 

C. Pembatasan Masalah 

 Untuk memfokuskan pembahasan pada penelitian ini, maka perlu dibuat suatu 

pembatasan masalah. Untuk itu penelitian ini dibatasi pada pengembangan LKPD 

berbasis seni kaligrafi pada pokok bahasan lingkaran kelas VIII di MTs Negeri 1  

Pringsewu. 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengembangkan LKPD berbasis seni kaligrafi pada pokok 

bahasan lingkaran kelas VIII di MTs Negeri 1 Pringsewu? 

2. Apakah pengembangan LKPD berbasis seni kaligrafi pada pokok bahasan 

lingkaran kelas VIII di MTs Negeri 1 Pringsewu memenuhi kriteria valid, 

praktis dan efektif? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan langkah pengembangan LKPD berbasis seni kaligrafi pada 

pokok bahasan lingkaran kelas VIII di MTs Negeri 1 Pringsewu  

2. Untuk menghasilkan LKPD berbasis seni kaligrafi pada pokok bahasan 

lingkaran kelas VIII di MTs Negeri 1 Pringsewu memenuhi kriteria valid, 
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praktis dan efektif? 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi LKPD berbasis seni kaligrafi pada pokok bahasan 

lingkaran kelas VIII di MTs Negeri 1 Pringsewu ini dapat dimanfaatkan oleh 

guru dan peserta didik dalam pembelajaran matematika. 

2. LKPD berbasis seni kaligrafi pada pokok bahasan lingkaran kelas VIII di 

MTs Negeri 1 Pringsewu ini dapat dijadikan salah satu sumber belajar.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Hakikat Belajar dan Pembelajaran Matematika  

a. Hakikat Belajar 

  Belajar adalah proses kegiatan menuju perubahan ke arah yang lebih baik dan 

bermanfaat bagi setiap individu dan orang lain yang mencangkup perubahan tingkah 

laku, pegetahuan, keterampilan maupun sikap. 7 Selanjutnya Gagne mengemukakan 

bahwa belajar adalah suatu proses dimana suatu organisme berubah perilakunya 

untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan 

tingkah laku. melalui intruksi. Intruksi yang dimaksud adalah perintah atau arahan 

dan bimbingan dari seorang pendidik atau guru.8 

 Beberapa pendapat ahli di atas tentang pengertian belajar, maka peneliti 

mengambil kesimpulan bahwa belajar merupakan proses kegiatan bagi setiap orang 

dan merupakan tahapan proses perolehan pengetahuan dan perubahan perilaku untuk 

menuju ke perkembangan pribadi manusia seutuhnya. 

 

 

 
                                                             
 7 Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Strategi  Belajar Mengajar,  (Jakarta: Rineka cipta, 
2010), h. 10 
 8 Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 1-
2 
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b. Pembelajaran Matematika 

 Proses belajar akan mengakibatkan proses pembelajaran. Pembelajaran 

merupakan interaksi belajar-mengajar antara guru dan peserta didik yang bertujuan 

untuk menuju pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dimyati dan 

Mudjiono berpendapat bahwa pembelajaran adalah proses yang diselenggarakan oleh 

guru untuk membelajarkan peserta didik dalam belajar bagaimana belajar 

memperoleh dan memproses pengetahuan, keterampilan, dan sikap.9 

 Matematika adalah suatu alat untuk mengembangkan cara berpikir. Cornelius 

mengemukakan bahwa lima alasan perlunya belajar matematika karena (1) sarana 

berpikir yang jelas dan logis; (2) sarana untuk memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari; (3) sarana mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi 

pengalaman; (4) sarana untuk mengembangkan kreativitas; (5) sarana untuk 

meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan budaya.10 Guru besar islamic studi 

di Universias Cambridge, Artur J. Arberry mengemukakan bahwa agama islam 

memiliki peran yang cukup besar dan mengagumkan dalam menyodorkan sebuah 

konsep pendidikan, baik dalam bidang seni, hokum, politik, ilmu pengetahuan dan 

lain-lain.11 

                                                             
 9 Dimyati, Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 157 
 10 Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar , (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 
h. 252-253 

 11 Abdul Majid, Perencanaan  Pembelajaran, (bandung:Remaja Rosdakarya,2013), h. 74 
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 Berdasarkan uraian di atas hakikat belajar dan pembelajaran matematika 

merupakan aktivitas/kegiatan terencana untuk memahami arti hubungan-hubungan 

serta simbol-simbol, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari baik dalam bidang 

seni, hukum, politik, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Selain itu, hakikat belajar dan 

pembelajaran matematika dapat dikatakan perubahan tingkah laku dan pola pikir 

peserta didik dalam belajar matematika melalui proses interaksi belajar mengajar 

antara guru dan peserta didik yang didalamnya mengandung upaya yang bertujuan 

untuk menuju pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2. Pengembangan Bahan Ajar 

a. Pengertian Pengembangan 

 Pengembangan adalah proses atau cara yang dilakukan untuk 

mengembangkan sesuatu menjadi baik atau sempurna. Menurut Abdul Majid 

pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, dan 

sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan 

dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta 

didik.12 

 Metode penelitian dan Pengembangan atau dalam bahasa inggrisnya research 

and development (R&D).13 Penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, 

pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan 
                                                             
 12 Abdul Majid, Perencanaan  Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2005), h. 24. 
 13Sugiyono, Metode Penelitian pendidikan kuantitatif, Kualitatif dan R&D.(Bandung: 
Alfabeta, 2015) 
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objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau ingin menguji suatu hipotesis untuk 

mengembangkan prinsip-prinsip umum. Sehingga, arti penelitian dan arti 

pengembangan dikaitkan menjadi satu kata utuh yaitu penelitian dan pengembangan, 

maka dapat diartikan sebagai “kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan 

penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif yang disertai dengan 

kegiatan mengembangkan sebuah produk untuk memecahkan suatu persoalan yang 

dihadapi. Produk yang dihasilkan bisa berbentuk software ataupun hardware seperti 

bahan ajar ataupun alat bantu belajar. 

b. Pengertian Bahan Ajar 

 Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, misalnya LKPD.14 Kompetensi yang 

akan dicapai, isi materi, informasi pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja, 

evaluasi, dan respon.15 

 Bahan ajar merupakan pedoman guru dalam menentukan aktivitasnya selama 

proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya 

dipelajari peserta didik, pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua 

aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi 

yang harus dikuasai, serta sebagai alat evaluasi hasil pembelajaran.  16 

 Bahan ajar memiliki peranan yang sangat penting dalam pembelajaran. 

                                                             
14 Depdiknas, Panduan Pengembangan Bahan Ajar ( Jakarta: Depdiknas, 2008), h. 7 

 15 Ibid, h. 8 
 16 Ibid, h. 6 



13 
 

RADEN INTAN

LAMPUNG

Bahan ajar memungkinkan peserta didik untuk dapat mengembangkan suatu 

kompetensi atau KD secara runtut dan sistematis, sehingga secara akumulatif 

mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Adapun manfaat 

pengembangan bahan ajar menurut Depdiknas yaitu:17 

a. Manfaat bagi guru 

1) Diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan 

kebutuhan belajar peserta didik; 

2) Tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh, 

3) Memperkaya ilmu pengetahuan karena dikembangkan dengan menggunakan 

berbagai referensi, 

4) Menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan 

ajar; 

5) Membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan peserta 

didik karena peserta didik akan merasa lebih percaya kepada gurunya. 

6) Menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. 

b. Manfaat bagi peserta didik 

1) Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. 

2) Kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan 

terhadap kehadiran guru. 

3) Mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus 

dikuasainya 
                                                             
 17 Ibid, h. 10 
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 Menurut Sa’ud terdapat prosedur umum yang harus diikuti dalam rangka 

mengembangkan bahan ajar, agar hasilnya lebih rapih dan terarah. Berikut akan di 

uraikan prosedur pengembangan bahan ajar secara umum, yaitu:18 

a. Persiapan 
  Terdapat beberapa hal yang harus disiapkan dalam penyusunan bahan 
ajar, khususnya yang berkaitan dengan kurikulum, materi bahan ajar dan 
sumber- sumber lain yang sekiranya akan diperlukan dalam penulisan bahan 
ajar seperti: photo, gambar, bagan, dan sebagainya. 

b. Penulisan draft bahan ajar 
  Setelah bahan ajar disusun dan dikembangkan dengan model  tertentu, 
tahap  selanjutnya  adalah  membuat  draft  bahan  ajar  selanjutnya  akan   
divalidasi oleh ahli. Bahan ajar yang telah mendapat berbagi masukan dari 
para ahli kemudian direvisi. 

c. Penyelesaian 
 Tahap akhir dari kajian draft bahan ajar, adalah mengevaluasi aspek 
kebahasaan, keterbacaan, kosa kata yang digunakan termasuk tingkat 
kesulitan bahasa dikaitkan dengan pengguna utama, serta kelengkapan bahan 
penunjang lainnya. 
 

 Menurut Nieveen seperti yang dikutip oleh Erni kurnianingsih kualitas produk 

pengembangan baik harus memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif.19 Menurut 

Kamus Bahasa Indonesia Valid adalah menurut cara yang semestinya, sesuai dengan 

semestinya; berlaku; sahih. 20 Kevalidan suatu produk dikatakan valid berdasarkan 

validitas isi, media, dan kontruksi. Sementara itu menurut Kamus Bahasa Indonesia 

praktis adalah berdasarkan praktik; mudah dan senang memakainya.21 Kepraktisan 

                                                             
 18 Nia Cahya Saputri, skripsi “Pengembangan Perangkat Pembelajaran dengan menerapkan 
teori vanhil”, (Yogyakarta: UNY, 2014), h. 37-38 
 19 Erni kurnianingsih, Skripsi, “pengembangan lembar kerja Peserta didik Pada materi 
peluang dengan Pendekatan pemecahan Masalah (Problem Solving) untuk peserta didik 
SMK”,(Yogyakarta: UNY), h. 21 
 20 Depdiknas, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Depdiknas,  2008), h. 375 
 21 Ibid, h. 1210 
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suatu produk dikatakan praktis jika guru dan peserta didik menyatakan bahwa produk 

tersebut dapat diterapkan dan digunakan dalam pembelajaran dan tidak ada kesulitan 

baik dari segi penyajian materi maupun penggunaan materi pembelajaran. Sedangkan 

keefektifan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia efektif adalah (1) ada efeknya 

(akibatnya, pengaruhnya, kesannya); (2) manjur (obat); (3) dapat membawa hasil ; 

berhasil guna (tindakan).22 Jadi, suatu produk dikatakan efektif jika proses 

pembelajaran yang diharapkan dapat terwujud. 

 Berdasarkan uraian di atas pengembangan bahan ajar merupakan  proses 

mendesain bahan ajar sebagai pedoman guru dan peserta didik dalam menentukan 

aktivitasnya selama proses pembelajaran. Dengan tersedianya pengembangan bahan 

ajar yang bervariasi maka peserta didik akan mendapatkan manfaat, yaitu kegiatan 

pembelajarannya akan menjadi lebih menarik. Peserta didik akan lebih banyak 

mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi 

ketergantungan terhadap kehadiran guru. Peserta didik juga akan mendapatkan 

kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai. 

3. LKPD Berbasis Seni Kaligrafi 

a. Pengertian LKPD 

 Lembar kerja peserta didik (LKPD) yang awalnya dikenal dengan sebutan 

Lembar Kerja Peserta didik (LKPD) merupakan jenis bahan ajar cetak yang sering 

digunakan oleh guru dan peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

                                                             
 22 Ibid h. 1796 
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LKPD adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta 

didik yang di dalamnya berisi petunjuk atau langkah-langkah untuk mengerjakan 

suatu tugas.23 Sedangkan menurut Prastowo LKPD merupakan suatu bahan ajar cetak 

berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk 

pelaksanaan tugas pembelajaran yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus 

dicapai.24 LKPD juga merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan 

oleh guru sebagai fasilitator dalam kegiatan  pembelajaran. LKPD yang disusun dapat 

dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan 

pembelajaran yang akan dihadapi.25 

1) Syarat – Syarat Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik  

 LKPD yang baik merupakan LKPD yang dapat digunakan peserta didik 

secara optimal. LKPD tersebut harus memenuhi persyaratan didaktik, konstruksi, dan 

teknis. 26 

a) Syarat Didaktik 

 Syarat didaktik mengatur tentang penggunaan LKPD yang bersifat universal 

dapat digunakan dengan baik untuk peserta didik yang lamban atau yang pandai. 

LKPD lebih menekankan pada proses untuk menemukan konsep, dan yang 

terpenting dalam LKPD ada variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan 

                                                             
 23 Depdiknas, Op.cit, h.176 
 24 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Yogyakarta: Diva Press, 
2012).h.203 
 25 Endang Widjajanti, Kualitas lembar kerja peserta didik, (Makalah Jurusan Pendidikan 
Kimia FMIPA) h. 1 
 26 Ibid, h. 1-5 
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peserta didik. LKPD diharapkan mengutamakan pada pengembangan kemampuan 

komunikasi sosial, emosional, moral, dan estetika. Pengalaman belajar peserta 

didik ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi peserta didik. 

b) Syarat konstruksi  

Syarat konstruksi berhubungan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa 

kata, tingkat kesukaran, dan kejelasan dalam LKPD. 

c) Syarat teknis  

Syarat teknis menekankan pada tulisan, gambar, penampilan dalam LKPD. 

  Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan bahwa LKPD adalah suatu bahan 

ajar cetak yang berisi materi dan tugas, baik itu tugas teoritis maupun praktis  yang 

harus dikerjakan oleh peserta didik yang mengacu pada kompetensi sesuai dengan 

indikator tujuan pembelajaran yang harus dicapai. LKPD termasuk dalam bahan ajar 

cetak yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran, dan merupakan alternatif 

bagi guru untuk mengarahkan pengajaran atau memperkenalkan suatu kegiatan 

tertentu sebagai kegiatan belajar mengajar karena itu LKPD yang baik harus 

memenuhi syarat didaktik, kontruksi dan tekhnis sehingga dapat digunakan sebagai 

sumber belajar dan dapat pula digunakan dengan dikolaborasikan menggunakan 

media pembelajaran yang lain.   

2) Langkah – Langkah Pengembangan LKPD 

 Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengembangkan 

LKPD. terdiri atas penyusunan analisis kurikulum, penyusunan peta kebutuhan 
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LKPD, penentuan judul-judul LKPD, dan penulisan LKPD.27 

1) Penyusunan analisis kurikulum 

Analisis kurikulum dimaksudkan untuk menentukan materi-materi mana 

yang memerlukan LKPD. 

2) Penyusunan peta kebutuhan LKPD 

Peta kebutuhan LKPD sangat diperlukan guna mengetahui jumlah LKPD 

yang harus ditulis dan sekuensi atau urutan LKPD. 

3) Penentuan judul-judul LKPD 

Judul LKPD ditentukan berdasarkan kompetensi dasar, materi-materi pokok 

atau pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum. 

4) Penulisan LKPD 

Dalam penulisan LKPD terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan, 

diantaranya perumusan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik, 

penentuan bentuk penilaian, penyusunan materi, dan penentuan struktur 

LKPD. 

b. Seni kaligrafi  

 Seni menulis indah disebut kaligrafi. Kata kaligrafi berasal dari bahasa 

Yunani (kallos: indah, graphia: tulisan). kaligrafi adalah seni menulis indah 

dengan pena sebagai hiasan.28 Kaligrafi juga merupakan kesenian menulis indah  

                                                             
 27 Andi Prastowo, Opcit, h. 211-214 
 28 Sirojuddin AR,  Koleksi karya Master kaligrafi Islam, (Jakarta: Darul Ulum Press.2007), h. 
III 
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dalam budaya Islam yang berkembang dari zaman kekhalifahan setelah wafatnya 

Nabi Muhammad SAW.29 Syeikh Syamsuddin Al Akfani mengatakan bahwa 

kaligrafi adalah Kaligrafi adalah suatu ilmu yang memperkenalkan bentuk-

bentuk huruf tunggal, letak-letaknya dan cara-cara merangkainya menjadi sebuah 

tulisan yang tersusun.30.  

 Kaligrafi arab yang lebih dikenal dengan sebutan kaligrafi islam karena 

kedudukannya sebagai pusat dan puncak seni islam (art of Islamic art), pada awalnya 

merupakan sarana ilmu pengetahuan yang berubah menjadi aspek kesenian yang 

paling penting yang tumbuh dan berkembang keaneka gaya atau aliran yang tidak 

pernah dicapai tulisan-tulisan lain.31 

 Seni kaligrafi diciptakan dan dikembangkan oleh kaum muslim Arab sejak 
kedatangan Islam. Tulisan indah Arab sering juga disebut dengan istilah 
“khat”, sebuah kata dari bahasa Arab yang berarti tulisan atau garis. Ketika 
khat Arab ditampilkan dalam bentuk yang memiliki cita rasa seni dan 
keindahan, maka khat tersebut disebut dengan Seni Kaligrafi. Zawawi Imron 
mengungkapkan bahwa seni kaligrafi dapat digunakan sebagai hiasan masjid, 
hiasan batu nisan, dan sebagainya. Seni kaligrafi juga dapat ditemuka pada 
peralatan lain seperti meja, lemari, pedang, dan keramik.32 

 
 Adapun aturan bentuk bentuk  huruf yang di gunakan oleh para khattat 

(penulis huruf Arab) yang dapat dipahami dari adanya aturan yang membagi setiap 

goresan kepada titik-titik, pusat lingkaran, dan standar Alif pengukur huruf yaitu;  33 

                                                             
 29 Aghni Ghofarun Auiliya, Estetika Seni Lukis Kaligrafi Karya Syaiful Adnan.(Jurnal ISSN: 
2087-0795) h. 57 
 30 Rispul, Kaligrafi Arab Sebagai Karya Seni.(Jurnal Kajian Seni Budaya Islam Vol. 1, No. 1, 
Juni 2012) h. 12 
 31 Nasaruddin umar , Op.cit, VI 
 32 Ibid,  
 33 Ibid, 
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1) Huruf naskhi yang jelas dan manis; 
2) Sulusi yang anggun; 
3) Riq’ah yang ekspresif; 
4) Diwani yang terbelit; 
5) Farisi yang berirama seolah-olah hendak roboh kekanan.  

 Kaligrafi adalah tulisan tangan sebagai karya seni, Dalam beberapa hal yang 

dimaksud kaligrafi adalah tulisan arab yang indah dengan berbagai macam bentuk 

huruf yang memiliki cita rasa seni dan keindahan yang dapat ditemukan dalam 

kehidupan sehari-hari dan mempunyai aturan yang membagi setiap goresan kepada 

titik-titik, pusat lingkaran, dan standar Alif pengukur huruf. 

Berdasarkan uraian di atas LKPD berbasis seni kaligrafi merupakan salah 

satu bahan pembelajaran yang mengkaitkan antara materi pengetahuan peserta didik 

dengan masalah bentuk kesenian islam yang ada di lingkungan peserta didik. Bentuk 

seni kaligrafi dijadikan sebagai konteks permasalahan yang digunakan selama 

proses pembelajaran. Masalah tersebut disajikan dalam LKPD.  

4. Lingkaran 

 Lingkaran merupakan salah satu materi dalam Geometri dan Pengukuran. 

Mengacu pada Kurikulum 13 (K 13), materi SMP kelas VIII semester II membahas 

mengenai materi lingkaran yaitu pada pokok bahasan menentukan unsur dan bagian 

lingkaran, dan materi pokok menghitung keliling dan luas lingkaran.  

a. Menentukan unsur-unsur dan bagian-bagian lingkaran 

 Dalam matematika, lingkaran didefinisikan sebagai himpunan titik-titik (pada 

bidang datar) yang memiliki jarak tetap terhadap suatu titik tertentu.Selanjutnya, titik 
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itu disebut pusat lingkaran. Sedangkan ruas garis yang menghubungkan suatu titik 

pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran disebut jari-jari lingkaran. Jadi lingkaran 

dapat dilukis jika titik pusat dan jari-jari lingkaran diketahui. Ada beberapa bagian 

lingkaran yang termasuk dalam unsur-unsur sebuah lingkaran di antaranya: 

1) Titik pusat 

Gambar di samping merupakan salah satu 

hasil karya para kaligrafer yang 

menggunakan khot kuhfi dengan tulisan 

Alhamdulillah secara berulang-ulang yang 

membentuk suatu lingkaran (360°� , 

dengan sudut 45° di setiap lafadz 

Alhamdulillah. Titik pusat lingkaran pada 

kaligrafi di samping ditunjukan pada nomor 1. Jadi titik pusat lingkaran adalah titik 

yang terletak tepat di pusat (tengah) lingkaran. 

2) Jari-jari  

Pada gambar di samping merupakan  

kaligrafi yang bertuliskan Allohu akbar  

secara berulang-ulang dengan menggunakan 

khot tsuluts sehingga membentuk sebuah 

lingkaran (360°�. Setiap huruf alif pada 

lafadz Alloh tersebut membentuk Jari-jari 

 

Sumber: http://kaligrafi--islam.blogspot.co.id 

Sumber: http://kaligrafi--islam.blogspot.co.id 

45° 
1 
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lingkaran dan diantara setiap huruf alif membentuk sudut (30°�. Jadi yang dimaksud 

dengan jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan antara setiap titik 

pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran. 

3) Diameter  

Pada gambar di samping merupakan 

kaligrafi indah karya Taaj Sirr Hassan. 

Bentuk lingkaran dengan dua paruhan 

kaligrafi yang berbeda. Bagian bawah terdiri 

atas rangkaian khot diwani Jaly yang 

membentuk sudut 180°, sedangkan bagian 

atas adalah rangkaian Tsuluts tanpa harokat dan juga mementuk sudut 180°. Unsur 

yang terbentuk pada paruhan tersebut membentuk sebuah unsur lingkaran yaitu 

diameter lingkaran. Jadi Diameter lingkaran merupakan ruas garis yang 

menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melewati titik pusat lingkaran. 

Panjang diameter lingkaran sama dengan dua kali panjang jari-jari lingkaran 

tersebut. 

4) Busur  

Pada gambar di samping merupakan 

kaligrafi dengan menggunakan khot tsulust. 

Kaligrafi tersebut biasanya dijumpai  pada 

hiasan dinding masjid. Kaligrafer membuat 

 
Sumber: http://kaligrafi--islam.blogspot.co.id 

 
Sumber: http://kaligrafi--islam.blogspot.co.id 

180° 
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kaligrafi tersebut dengan menggunakan dasar pola lingkaran. Pada nomor 3 

gambar di samping membentuk busur lingkaran dan pada nomor 2 membentuk 

daerah yang disebut dengan tembereng lingkaran, sedangkan pada nomor 1 

membentuk tali busur lingkaran. Jadi busur lingkaran merupakan suatu garis 

lengkung yang merupakan bagian dari lingkaran yang menghubungkan dua titik 

pada lingkaran. Tali busur adalah ruas garis lurus yang menghubungkan dua titik 

pada lingkaran, sedangkan tembereng merupakan daerah dalam lingkaran yang 

dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran tersebut. 

5) Juring 

Pada gambar di samping merupakan 

hiasan kaligrafi khat tsuluts dan kufi 

dengan menggunakan kayu sebagai bahan 

dasarnya. Kaligrafi tersebut bertuliskan 

ayat kursi yang di desain menggunakan 

pola lingkaran. 

 Pada daerah lafadz Allah membentuk sudut 90° yang dibatasi oleh bagian 

ayat kursi yang membentuk daerah yang disebut dengan juring lingkaran dengan 

270°. Jadi juring lingkaran merupakan daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua 

buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran 

tersebut. 

 

 
Sumber: http://kaligrafi--islam.blogspot.co.id 
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6) Apotema 

Pada gambar kaligrafi di samping bertuliskan 

lafadz Allohu akbar secara berulang yang yang 

disetiap anatara huruf alif membentuk sudut 90° 

membentuk salah satu unsur lingkaran yaitu yang 

disebut dengan Aphotema. Jadi Apotema 

merupakan ruas garis terpendek yang 

menghubungkan antara titik pusat lingkaran 

dengan tali busur lingkaran. 

b. Menghitung keliling dan luas lingkaran, 

1)  Mengitung nilai Pi 

Nilai pi adalah sebuah konstanta yang merupakan perbandingan antara 

keliling dan diameter. Bilangan pie merupakan bilangan irasional yang berada 

antara 3,141 dan 3,142. Jadi nilai pi hanya bisa dinyatakan dengan nilai 

pendekatan saja. 

2) Keliling lingkaran 

Keliling lingkaran adalah panjang busur atau lengkung pembentuk lingkaran. 

Rumus keliling lingkaran (K) adalah: 

Keliling lingkaran (K) = 2�� atau  

Keliling lingkaran (K) = �� dengan: 

�  : jari-jari 

 

  90° 
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� : diameter 

3) Luas lingkaran 

Luas lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Rumus 

luas lingkaran (L) adalah: 

� � �
�
��� Atau  � � ��� 

dengan : 

�  : jari-jari 

�  : diameter 

 

B. Penelitian Relavan 

Penelitian yang relevan yang terkait dengan penelitian ini adalah:  

1. Penelitian Pika Purnama Sari, berdasarkan penelitian tersebut hasil LKPD 

yang diperoleh, dapat dikembangkan dengan Penemuan Terbimbing pada 

Materi Lingkaran kelas VIII di SMP Negeri 4 Kota bengkulu yang valid, 

praktis, dan efektif.34 Persamaan pada penelitian Pika Purnama Sari dengan 

penelitian ini adalah mengembangkan bahan ajar berupa LKPD pada materi 

lingkaran. Perbedaan pada penelitian Pika Purnama Sari pada penelitian ini 

yaitu: 

                                                             
 34Pika Purnama, Skripsi“Pengembangan Lembar Kerja Peserta didik Berbasis Penemuan 
Terbimbing pada Materi Lingkaran kelas VIII di SMP Negeri 4 Kota Bengkulu”, (Bengkulu: 
Universitas Bengkulu) 
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a. Berbasis penemuan terbimbing sedangkan pada penelitian ini berbasis seni 

kaligrafi. 

b. Instrumen yang digunakan lembar validasi, lembar pengamatan 

keterlaksanaan, lembar pengamatan aktivitas belajar peserta didik, dan tes 

hasil belajar sedangkan pada penelitian ini lembar validasi, lembar angket 

respon peserta didik dan tes hasil belajar. 

2. Penelitian Dyah Shinta Damayanti berdasarkan penelitian tersebut 

menyatakan bahwa kelayakan LKPD oleh dosen dengan kriteria sangat baik, 

oleh guru dengan kriteria pencapaian pengoptimalan kemampuan berpikir 

kritis pada peserta didik diperoleh dengan kategori baik. Respon peserta didik 

terhadap LKPD diperoleh kategori baik serta hasil belajar peserta didik 

diperoleh rerata secara klasikal sebesar 81,23 dan sudah mencapai KKM.35 

Persamaan pada penelitian Dyah Shinta Damayanti Sari dengan penelitian ini 

adalah mengembangkan bahan ajar berupa LKPD. Perbedaan pada penelitian 

Dyah Shinta Damayanti Sari pada penelitian ini yaitu: 

a. Menggunakan pendekatan Inkuiri Terbimbing untuk Mengoptimalkan 

Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Pada Materi Listrik Dinamis 

SMA Kelas X sedangkan pada penelitian ini berbasis seni kaligrafi pada 

pokok bahasan lingkaran kelas VIII. 

                                                             
 35Dyah Shinta Damayanti Skipsi “Pengembangan Lembar Kerja Peserta didik (LKPD) 
Dengan Pendekatan Inkuiri Terbimbing untuk Mnegoptimalkan Kemampuan Berfikir Kritis Peserta 
didik Pada Materi Listrik Dinamis SMA Negeri 3 Purworejo Kelas X” (Purworejo : Universitas 
Muhammadiyah Purworejo. 2013). 
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b. Instrumen yang digunakan lembar validasi, lembar respon peserta didik 

sedangkan pada penelitian ini lembar validasi, lembar angket respon 

peserta didik dan tes hasil belajar. 

3. Penelitian Siti Juariyah, Hera Deswita, berdasarkan penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan model 4-D dinyatakan valid 

dengan skor rata-rata hasil validasi LKS berbasis masalah adalah 3,17 dan 

dinyatakan praktis berdasarkan uji praktikalitas dengan menggunakan angket, 

observasi pelaksanaan pembelajaran didapat skor rata-rata hasil praktikalitas 

LKS berbasis masalah adalah 81% . Berdasarkan  skor tersebut jadi dapat 

disimpulkan bahwa LKS berbasis masalah sudah valid dan  praktis.36 

Persamaan pada penelitian Siti Juariyah,  Hera Deswita dengan penelitian ini 

adalah mengembangkan bahan ajar berupa LKPD. Perbedaan pada penelitian 

Dyah Shinta Damayanti Sari pada penelitian ini yaitu: 

a. Berbasis Masalah Untuk Kelas VIII Materi  Kubus dan Balok sedangkan 

pada penelitian ini berbasis seni kaligrafi pada pokok bahasan lingkaran 

kelas VIII. 

b. Instrumen yang digunakan lembar validasi, lembar repon peserta didik, 

lembar observasi pelaksanaan pembelajaran, dan tes hasil belajar 

sedangkan pada penelitian ini lembar validasi, lembar angket respon 

peserta didik dan tes hasil belajar. 

                                                             
 36 Siti Juariyah,  Hera Deswita, “ Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Masalah 
Untuk Kelas VIII SMP Materi  Kubus dan Balok”(Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Pasir Pengaraian) 
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c. Model 4-D yang digunakan sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

model borg and Gall 

4. Penelitian Untari Octavia Norsanty, Zahra Chairani berdasarkan penelitian 

tersebut di dapat rata-rata skor validasi LKS 4,02, rata-rata total skor angket 

respon siswa 4,67, persentase ketuntasan hasil belajar sebesar 72,22% berada 

pada kategori baik sehingga LKS dinyatakan valid, praktis, dan efektif.37 

Persamaan pada penelitian Untari Octavia Norsanty dan Zahra Chairani 

dengan penelitian ini yaitu:  

a. Mengembangkan bahan ajar berupa LKPD 

b. Instrumen yang digunakan lembar validasi, lembar angket respon peserta 

didik dan tes hasil belajar.  

  Perbedaan pada penelitian Untari Octavia Norsanty dan Zahra 

Chairani pada penelitian ini adalah Berbasis Pembelajaran Guide Discovery 

Kelas VIII pada penelitian ini berbasis seni kaligrafi kelas VIII. 

5. Penelitian Sasrawati, Nurrahmawati, Lusi Eka Afri berdasarkan penelitian 

tersebut hasil  uji validitas LKS berbasis masalah yang telah dilakukan kepada 

empat orang validator dengan beberapa revisi telah dinyatakan bahwa LKS 

berbasis masalah yang dihasilkan sudah valid. skor rata-rata hasil validasi 

LKS berbasis masalah adalah 3,14 dengan kategori sangat valid dan 

Berdasarkan uji praktikalitas dengan menggunakan angket, dan terlihat praktis 

                                                             
 37 Untari Octavia Norsanty, Zahra Chairani, Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) 
Materi Lingkaran Berbasis Pembelajaran Guide Discovery Untuk Siswa SMP Kelas VIII,(Jurnal 
Jurnal Pendidikan Matematika Vol. 2, No. 1, Januari - April 2016) 
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digunakan dalam pembelajaran matematika kelas VIII semester II. Rata –

ratanya 77% dengan kategori praktis.38 Persamaan pada penelitian Sasrawati, 

Nurrahmawati dan Lusi Eka Afri dengan penelitian ini adalah 

mengembangkan bahan ajar berupa LKPD pada materi lingkaran. Perbedaan 

pada penelitian Sasrawati, Nurrahmawati dan Lusi Eka Afri pada penelitian 

ini yaitu:  

a. Berbasis penemuan terbimbing sedangkan pada penelitian ini berbasis seni 

kaligrafi. 

b. Instrumen yang digunakan lembar validasi, dan uji praktikalitas sedangkan 

pada penelitian ini lembar validasi, lembar angket respon peserta didik dan 

tes hasil belajar. 

C. Kerangka Berpikir 

 Kerangka berpikir merupakan suatu kesimpulan antara variabel yang 

dirumuskan dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasrkan teori-teori yang 

dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis dan dideskripsikan secara sistematis, 

sehingga menghasilkan kesimpulan tentang hubungan variabel yang diteliti. 

Kesimpulan tentang variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan 

hipotesis. 

 Kerangka berpikir dalam penelitian dan pengembangan ini yaitu berawal dari 

permasalahan yang terjadi di sekolah yaitu, peserta didik kurang membangun 

                                                             
 38 Sasrawati, Nurrahmawati, Lusi Eka Afri yang berjudul “ Pengembangan Lembar Kerja 
Siswa (LKS) Matematika Berbasis Masalah Untuk Kelas VIII SMP Pada Materi Lingkaran” (Jurnal 
Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Universitas Pasir Pengaraian) 
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pengetahuan seni agama islam yang berhubungan dengan ilmu matematika serta 

belum ada LKPD berbasis seni kaligrafi yang dirancang secara khusus dalam 

kegiatan pembelajaran dan guru belum mengembangkan sendiri media pembelajaran 

berupa LKPD. Dari permasalahan tersebut peneliti memberikan solusi yaitu 

mengembangkan produk berupa LKPD berbasis seni kaligrafi pada pokok bahasan 

lingkaran. Dengan solusi tersebut, maka peserta didik akan dapat menghubungkan 

apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan yang mereka miliki, 

sehingga tertarik dengan LKPD yang dikembangkan, sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan ajar untuk memfasilitasi guru dan peserta didik dalam kegiatan belajar 

mengajar dan peserta didik akan terbantu untuk belajar secara mandiri karena adanya 

produk berupa LKPD berbasis seni kaligrafi pada pokok bahasan lingkaran yang akan 

dikembangkan oleh peneliti. 

 Berdasarkan kajian teori dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, 

selanjutnya dapat disusun kerangka berpikir untuk memperoleh jawaban sementara 

atas permasalahan yang akan di teliti. Berikut alur kerangka pikir pengembangan 

LKPD dapat dilihat pada Bagan 2.1 berikut ini : 
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Setelah LKPD selesai dibuat atau dikembangkan selanjutnya uji validasi oleh 

tim ahli yang terdiri dari ahli materi ahli bahasa dan ahli media untuk melihat 

kelayakan/kevalidan dan dapat melihat kekurangan LKPD yang dikembangkan. 

LKPD dengan kriteria tidak valid tersebut kemudian diperbaiki sesuai saran yang 

diberikan untuk menghasilkan kreteria produk yang layak/valid digunakan dan yang 

lebih baik lagi. Selanjutnya di uji cobakan. Apabila dalam uji coba tersebut 

mengatakan LKPD praktis dan efektif digunakan, maka dapat dikatakan bahwa 

LKPD telah selesai dikembangkan sehingga menghasilkan produk akhir yang berupa 

LKPD berbasis seni kaligrafi pada materi lingkaran.  

 Peserta didik kurang membangun pengetahuan seni agama islam yang 
berhubungan dengan ilmu matematika 

 LKPD yang digunakan peserta didik belum mengaitkan seni kaligrafi  
 Guru belum mengembangkan sendiri media pembelajaran berupa LKPD. 

Mengembangkan LKPD berbasis seni kaligrafi sebagai bahan ajar untuk 
memfasilitasi guru dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. 

Uji validasi oleh ahli materi, ahli bahasa dan ahli media 

LKPD dengan kriteria tidak layak/valid, diperbaiki sesuai saran 

Layak/valid siap digunakan 

 LKPD yang praktis dan efektif 
 LKPD berbasis seni kaligrafi pada pokok bahasan lingkaran. 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian pengembangan 

(Research & Development atau R&D). Menurut Sugiyono, “R&D adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tersebut”.39 Penelitian bertujuan untuk mengembangkan produk 

dan menguji keefektifan produk yang telah dihasilkan. Produk yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah LKPD berbasis seni kaligrafi pada pokok bahasan lingkaran 

kelas VIII di MTs Negeri 1 Pringsewu. 

B. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian pengembangan LKPD berbasis seni kaligrafi adalah peserta 

didik kelas VIII MTs Negeri 1 Pringsewu. Subjek penelitian ini terdiri dari 29 peserta 

didik kelas VIII untuk dengan karakteristik kemampuan belajar matematika merata. 

Pemilihan sekolah tersebut sebagai tempat penelitian dikarenakan sudah menerapkan 

K-13  dan dalam proses pembelajaran gurunya belum mengembangkan LKPD secara 

maksimal. 

 

 

                                                             
39 Sugiyono, Metode Penelitian pendidikan kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2015),  h. 297. 
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Prosedur Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan model penelitian pengembangan 

menurut Sugiyono. Adapun, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian 

dan pengembangan ditunjukkan pada diagram berikut. 
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Gambar 3.1 Langkah-langkah penggunaan Metode Research and Development 

(R&D) 40 

Metode penelitian dan pengembangan menurut sugiyono terdiri dari 10 

langkah umum. Tetapi, peneliti membatasi langkah-langkah penelitian 

pengembangan dari sepuluh langkah menjadi tujuh langkah dikarenakan mengingat 

waktu yang tersedia dan biaya yang terbatas yaitu: 

1. Potensi dan Masalah 

Sebelum melakukan pengembangan terhadap media pembelajaran atau 

bahan ajar ini adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan guna 

melihat gambaran kondisi di lapangan yang berkaitan dengan proses belajar 

mengajar matematika dan bahan ajar yang digunakan di MTs Negeri 1 Pringsewu 

kemudian menganalisis permasalahan. Analisa kebutuhan ini dilakukan dengan 

observasi. Observasi ini dilakukan di MTs Negeri 1 Pringsewu sekolah yang 

berlatar belakang Agama Islam. Proses yang dilakukan penelitian ini adalah 

menganalisis bahan ajar dan wawancara dengan guru mata pelajaran  Matematika 

mengenai proses pembelajaran matematika pada saat ini, bahan ajar yang 

digunakan dalam pembelajaran serta sumber belajar yang digunakan oleh 

pendidik. 

 

 

                                                             
40 Ibid,  h. 298 
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2. Pengumpulan Data 

Langkah ini adalah langkah dalam mengumpulkan berbagai informasi yang 

dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk yaitu dengan melihat 

perangkat pembelajaran seperti: Silabus, RPP dan bahan ajar yang digunakan 

pada proses pembelajaran.  

3. Desain Produk 

 Setelah mengumpulkan informasi, selanjutnya membuat produk awal LKPD 

berbasis seni kaligrafi pada pokok bahasan lingkaran sehingga bermanfaat bagi 

pendidik maupun peserta didik. Penelitian dan pengembangan ini membuat 

desain dari produk yang akan dikembangkan. Desain penyusunan LKPD berbasis 

seni kaligrafi pada pokok bahasan lingkaran, yaitu: 

a. Berbentuk media cetak 

b. Memuat komponen-komponen sebagai berikut. 

1) Sampul LKPD 

2) Daftar Isi 

3) Sub Judul LKPD 

4) Standar Kompetensi, Kompetensi dasar dan Indikator 

5) Materi 

6) Diskusi 

7) Kesimpulan 

8) Latihan Soal 
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c. Disusun dalam Bahasa Indonesia 

4. Validasi Desain 

Setelah produk awal yang sudah selesai dibuat, langkah selanjutnya 

konsultasi kepada tim ahli yang terdiri ahli materi, ahli bahasa dan ahli media 

Ahli materi mengkaji aspek kontruksi, didaktik dan tekhnis. Ahli media mengkaji 

aspek ukuran LKPD, desain kulit LKPD, dan desain isi LKPD. Adapun langkah-

langkah penyusunan instrumen uji ahli materi dan desain sebagai berikut: 

a. Instrumen validasi ahli materi 

 Langkah-langkah penyusunan instrumen uji ahli materi adalah sebagai berikut: 

1) Menuliskan kisi-kisi instrumen uji materi pengembangan LKPD berbasis 

seni kaligrafi yang meliputi aspek didaktik, kontruksi, dan tekhnis. 

2) Menuliskan petunjuk umum dan petunjuk khusus pengisian angket. 

3) Menuliskan Judul materi pembelajaran. 

4) Menentukan indikator penilaian yang akan digunakan untuk menilai modul 

LKPD berbasis seni kaligrafi yang telah dibuat. 

5) Menyusun instrument berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan. 

b. Instrumen validasi ahli media 

 Langkah-langkah penyusunan instrument uji ahli media adalah sebagai 

berikut; 

1) Menuliskan kisi-kisi instrumen uji desain kebutuhan pengembangan LKPD 

berbasis seni kaligrafi yang meliputi aspek ukuran LKPD berbasis seni 
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kaligrafi, desain kulit LKPD berbasis seni kaligrafi, dan desain isi LKPD 

berbasis seni kaligrafi. 

2) Menuliskan petunjuk umum dan petunjuk khusus pengisian angket. 

3) Menuliskan judul materi pembelajaran 

4) Menentukan indikator penilaian yang akan digunakan untuk menilai LKPD 

berbasis seni kaligrafi yang akan dibuat. 

5) Menyusun instrument berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan. 

 

c. Instrumen validasi ahli bahasa 

 Langkah-langkah penyusunan instrument uji ahli bahasa adalah sebagai 

berikut; 

1) Menuliskan kisi-kisi instrumen uji desain kebutuhan pengembangan LKPD 

berbasis seni kaligrafi yang meliputi aspek keterbacaan LKPD berbasis seni 

kaligrafi. 

2) Menuliskan petunjuk umum dan petunjuk khusus pengisian angket. 

3) Menuliskan judul materi pembelajaran 

4) Menentukan indikator penilaian yang akan digunakan untuk menilai LKPD 

berbasis seni kaligrafi yang akan dibuat. 

Menyusun instrument berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan 

5. Revisi Desain 

Revisi atau perbaikan merupakan proses penyempurnaan LKPD setelah 

memperoleh masukan dari kegiatan validasi. Kegiatan revisi bertujuan untuk 
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melakukan finalisasi atau penyempurnan LKPD sehingga LKPD dinyatakan 

valid dan dapat di uji cobakan.  

6. Uji Coba Produk 

Produk yang telah selesai dibuat dan sudah dinyatakan valid oleh validator., 

selanjutnya diuji cobakan dalam kegiatan pembelajaran. Uji coba ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan mengetahui kepraktisan dan keefektifan dari 

produk yang dikembangkan. Langkah untuk uji coba  kepraktisan LKPD yang 

menjadi subjek penelitian adalah peserta didik kelas VIII yang berjumlah 29 

peserta didik. LKPD dikatakan praktis dilihat dari angket respon peserta didik. 

Sedangkan Uji coba keefektifan dilakukan pada 29 peserta didik. LKPD 

dikatakan efektif jika apabila rata-rata hasil belajar peserta didik memenuhi 

KKM. 

Responden pada tahap ini diharapkan dapat memberikan penilaian terhadap 

kualitas LKPD berbasis seni kaligrafi. Pada uji coba peneliti melaksanakan 2 kali 

pertemuan. Pertemuan I yang dilakukan peneliti saat melakukan uji coba 

kepraktisan LKPD berbasis seni kaligrafi ini adalah dengan membagikan LKPD 

berbasis seni kaligrafi dan menerangkan isinya, sedangkan peserta didik 

memperhatikan dan melihat isi LKPD berbasis seni kaligrafi tersebut. Setelah 

peserta didik cukup mendapatkan gambaran tentang LKPD berbasis seni kaligrafi 

tersebut peneliti membagikan angket respon peserta didik untuk mendapat 

masukan terhadap LKPD berbasis seni kaligrafi tersebut. Kegiatan selanjutnya 
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LKPD dibawa peserta didik untuk dipelajari lebih lanjut. Pada pertemuan II 

dilakukan tes hasil belajar untuk mengetahui keefektifan dari LKPD berbasis seni 

kaligrafi.  

7. Revisi produk 

Dari uji coba produk, apabila respon peserta didik dan tes hasil belajar sudah 

mencapai kriteria praktis dan efektif maka dapat dikatakan bahwa LKPD 

berbasis seni kaligrafi telah selesai dikembangkan sehingga menghasilkan 

produk akhir, namun apabila produk belum sempurna maka hasil dari uji coba ini 

dijadikan bahan perbaikan dan penyempurnaan LKPD berbasis seni kaligrafi 

yang dibuat, sehingga dapat menghasilkan produk akhir yang siap digunakan 

sebagai bahan ajar. 

C. Jenis Data 

 Dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan (R&D), peneliti 

menggunakan dua jenis data yang dikumpulkan, yaitu: 

1. Data kuantitatif, yaitu data yang diolah dengan perumusan angka. Data 

kuantitatif diperoleh dari skor angket penilaian validator dan respon peserta 

didik. 

2. Data kualitatif, yaitu data yang berupa deskripsi dalam bentuk kalimat. Data 

kualitatif ini berupa kritik dan saran validator terhadap produk yang 

dikembangkan dan deskripsi keterlaksanaan uji coba produk. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui: 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik ini 

digunakan peneliti untuk mendapatkan data-data peserta didik serta dokumentasi 

foto kegiatan pembelajaran yang berlangsung. 

2. Angket 

 Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Kuisioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau 

terbuka.41 Angket digunakan pada saat evaluasi dan uji coba LKPD yang terdiri 

dari: 

a. Angket Penilaian Validator Ahli Materi 

b. Angket Penilaian Validator Ahli Bahasa 

c. Angket Penilaian Validator Ahli  Media 

d. Angket Respon Peserta Didik 

3. Tes 

                                                             
41 Ibid, h. 216 
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Tes merupakan alat ukur kemampuan dasar dan pencapaian atau prestasi.42 

Tes yang digunakan pada uji coba ini untuk mengetahui keefektifan dari LKPD 

yang dikembangkan. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Lembar Validasi 

Lembar validasi digunakan untuk mendapatkan data penilaian para ahli 

terhadap LKPD berbasis seni kaligrafi dan berfungsi untuk menerima masukan 

dalam pengembangan LKPD. Instrumen pengumpulan data pada lembar validasi 

dilakukan oleh  ahli materi, ahli media dan ahli bahasa. 

Validator LKPD yang dikembangkan disajikan pada Tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.1 

Daftar Validator 

Nama Validator Jabatan Validator 

Abi Fadila, M.Pd Dosen IAIN Raden Intan Lampung 

Ahli materi Ari Suryaningsih Dosen STKIP Muhamaddiyah 

Warsoyo, S.Pd Guru di MTs Negeri Pringsewu 

Suherman, M.Pd 
Dosen IAIN Raden Intan Lampung Ahli media 

Siska Andriani, S.Si, M.Pd 

                                                             
 42 Dr.Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta:Rineka 
Cipta.2013) h. 266 
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I wayan Ardi S., M.Pd Dosen UNILA Ahli bahasa 

 

2. Lembar Angket Respon Peserta Didik 

Lembar angket ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai respon 

peserta didik terhadap LKPD berbasis seni kaligrafi yang dikembangkan. Angket 

dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kepraktisan LKPD berbasis seni 

kaligrafi yang dikembangkan yang terdiri dari 20 butir pertanyaan. 

3. Tes Hasil Belajar 

 Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai hasil belajar 

peserta didik untuk mengetahui keefektifan LKPD berbasis seni kaligrafi yang 

dikembangkan. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa soal-soal 

tes uraian pada materi lingkaran kelas VIII. 

G. Teknis Analisis Data 

1. Teknik Analisis Kevalidan 

Teknik analisis data instrumen validasi yang digunakan untuk melihat 

kevalidan LKPD yaitu berdasarkan skala likert.  Penskoran pada analisis data 

instrumen validasi, dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini: 
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Tabel 3.2 
Penskoran analisis instrumen validasi 43 

No Pilihan Jawaban Skor 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Netral (N) 3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 

5 Sangat Tidak Setuju 
(STS) 

1 

 

Rumus menghitung skor total tiap validator dengan rumus:  44 

�� �
∑ ���
���

�  

Keterangan: 

��     : rata-rata total validitas 

��  : skor validator ke-i 

�			: banyaknya validator 

Dan rumus menghitung  rata-rata dari semua validator: 

                                                             
 43 Riduwan. Belajar Mudah Peneletian untuk Guru, Karyawan dan Penelliti Pemula (Bandung, 
Alfabeta, 2013), h. 88 
 44 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 
h. 81 
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� �
∑ ��� 	�
���

�  

Keterangan: 

x : Rata-rata total semua validator  

��� 			: rata-rata validasi validator ke-i 

�				: Banyaknya validator 

Hasil yang diperoleh diintepretasikan dengan menggunakan Tabel 3.3 

Tabel 3.3 

Kriteria Pengkategorian Validitas 45 

Interval Skor Kategori 

0 ≤  �̅ < 1,8 Tidak valid 
1.8 ≤ �̅  < 2,6 Kurang valid 
2,6 ≤ �̅ < 3,4 Cukup valid 
3,4 ≤ �̅  < 4,2 Valid 
4,2 ≤ �̅  ≤ 5 Sangat valid 

 

Keterangan: 

a. Jika skor rata-rata validasi 0 sampai dengan 1,8 maka LKPD dikategorikan 

tidak valid dan perlu pergantian.  

b. Jika skor rata-rata validasi 1,8 sampai kurang dari 2,6 maka LKPD 

dikategorikan kurang valid dan perlu perbaikan.   
                                                             

45 Ibid 
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c. Jika skor rata-rata validasi 2,6 sampai kurang dari 3,4 maka LKPD 

dikategorikan cukup valid. 

d. Jika skor rata-rata validasi 3,4 sampai kurang dari 4,2 maka LKPD 

dikategorikan valid.  

e. Jika skor rata-rata validasi 4,2 sampai kurang dari 5 maka LKPD 

dikategorikan sangat valid.  

2. Teknik Analisis Kepraktisan 

Teknik analisis kepraktisan LKPD menggunakan angket respon peserta didik 

dan yaitu berdasarkan skala likert. Penskoran pada angket uji kepraktisan dapat 

dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini: 

Tabel 3.4 

Penskoran pada angket uji keefektifan untuk setiap pernyataan46 

No Pilihan Jawaban Skor (Positif) Skor (Negatif) 

1 Sangat Setuju (SS) 5 1 

    2 Setuju (S) 4 2 

3 Netral (N) 3 3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 4 

5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 5 

Rumus menghitung persentase kepraktisan dengan rumus : 47 

 

                                                             
 46 Riduwan, Op.Cit, h. 88 
 47 Anas Sudijono , Op.Cit, h. 81 
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�� �
∑ ����
���

�  

Keterangan: 

��   : Skor rata-rata kepraktisan 

���  : Skor rata-rata kepraktisan peserta didik ke-i 

�			: banyaknya peserta didik  

 Selanjutnya rata-rata yang yang diperoleh diintepretasikan dengan 

menggunakan Tabel 3.5 

Tabel 3.5 

Kriteria Pengkategorian Kepraktisan 48 

Interval Skor Kategori 

0 ≤  �̅ < 1,8 Tidak praktis 
1.8 ≤ �̅  <2,6 Kurang praktis 
2,6 ≤ �̅ < 3,4 Cukup praktis 
3,4 ≤ �̅  < 4,2 praktis 

4,2≤ �̅  ≤ 5 Sangat praktis 
Keterangan :  

a. Jika skor rata-rata kepraktisan 0 sampai kurang dari 1,8 maka LKPD 

dikategorikan tidak praktis dan perlu pergantian.  

b. Jika skor rata-rata kepraktisan 1,8 sampai kurang dari 2,6 maka LKPD 

dikategorikan kurang praktis dan perlu perbaikan.  

                                                             
48 Ibid 
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c.  Jika skor rata-rata kepraktisan 2,6 sampai kurang dari 3,4 maka LKPD 

dikategorikan cukup praktis.  

d. Jika skor rata-rata kepraktisan 3,4 sampai kurang dari 4,2 maka LKPD 

dikategorikan praktis.  

e. Jika skor rata-rata kepraktisan 4,2 sampai kurang dari 5 maka LKPD 

dikategorikan sangat praktis.  

3. Teknik analisis Keefektifan 

Teknik analisis keefektifan LKPD menggunakan tes hasil belajar dengan 10 

soal yang terdapat di LKPD dengan bobot soal yang sama. Skoring yang 

digunakan menggunakan bentuk skala 1-10. Dengan demikian guru tidak 

member angka nol terhadap jawaban yang salah.49 

Rumus menghitung persentase ketuntasan peserta didik digunakan rumus.  50 

� �
��
��

� 100% 

Keterangan:  

�  : persentase ketuntasan peserta didik 

�� : jumlah siswa yang tuntas 

��   : jumlah siswa keseluruhan 

                                                             
 49 Nana sudjana, Penilaian Proses Hasil Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya,2009) h.41 

 50 Anas Sudijono, Op.cit, h. 81 
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Data hasil belajar ini dikonversikan dengan tabel kriteria penilaian keefektifan pada 

Tabel 3.6 sebagai berikut: 

Tabel 3.6  

Kriteria Penilaian Keefektifan.51 

Presentase Ketuntasan Kriteria 

   � � 80 Sangat efektif 

60 < �≤ 80 Efektif 

40 < � ≤ 60 Cukup Efektif 

20 <	� ≤ 40 Kurang Efektif 

� ≤ 20 Tidak Efektif 

 

Keterangan 

1. Jika persentase ketuntasan Lebih dari 80 maka LKPD dikatakan sangat 

efektif. 

2. Jika persentase ketuntasan lebih dari 60 sampai 80 maka LKPD 

dikatakan efektif 

3. Jika persentase ketuntasan lebih dari 40 sampai 60 maka LKPD 

dikatakan cukup efektif 

4. Jika persentase ketuntasan lebih dari 20 sampai 40 maka LKPD 

dikatakan kurang efektif 

5. Jika persentase ketuntasan 0 sampai 20 maka LKPD dikatakan tidak 

efektif. 

                                                             
 51 Rina Yuliana,, "Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dengan Pendekatan PMRI Pada 
Materi Bangun Ruang Sisi Lengkung Untuk SMP Kelas IX” .( Jurnal Pendidikan Matematika Vol 6 No 1 
Tahun 2017) h. 64 
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BAB IV 

HASIL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengembangan 

 Hasil pengembangan yang dilakukan oleh peneliti ini adalah menghasilkan 

LKPD berbasis seni kaligrafi pada pokok bahasan lingkaran kelas VIII di MTs Negeri 

1 Pringsewu yang valid, praktis, dan efektif. Pada pengembangan LKPD berbasis seni 

kaligrafi penulis menggunakan metode research and Development (R&D). Model 

pengembangan yang digunakan pada penelitian ini yaitu model Borg nand Gall dalam 

Sugiyono meliputi: 1) Potensi dan Masalah, 2) Mengumpulkan informasi, 3) Desain 

Produk, 4) Validasi Desain, 5) Revisi Desain, 6) Uji Coba Produk, 7) Revisi Produk, 

8) Uji Coba Pemakaian, 9) Revisi Produk, 10) Produksi Masal. Pada penelitian ini 

dibatasi langkah-langkah menjadi tujuh langkah. Adapun langkah-langkah dalam 

pengembangan LKPD berbasis seni kaligrafi yang dikembangkan oleh peneliti 

sebagai berikut: 

1. Potensi dan Masalah 

Potensi dalam pengembangan ini adalah mengembangkan LKPD berbasis seni 

kaligrafi pada pokok bahasan lingkaran kelas VIII. Penelitian ini dilakukan di MTs 

Negeri 1 Pringsewu yang merupakan sekolah yang berlatar belakang agama islam dan 

yang sudah menggunakan K 13. Pemilihan jenjang MTs Negeri 1 Pringsewu 

disebabkan terdapat mata pelajaran yang berkaitan dengan seni agama islam yaitu 

khatilul Qur’an (seni kaligrafi). Pada pembelajaran khatilul Qur’an peserta didik 
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diajarkan bagaimana membuat karya dengan berbagai macam bentuk pola, seperti 

kaligrafi kontemporer dan bentuk kaligrafi dengan pola lingkaran. Proses 

pembelajaran disekolah ini menggunakan bahan ajar yang berupa buku cetak dan 

LKPD. LKPD yang digunakan belum ada yang mengaitkan adanya bentuk seni 

kaligrafi sehingga peserta didik kurang mampu menghubungkan pembelajaran 

matematika yang berhubungan dengan geometri matematika khususnya pada materi 

lingkaran yang mereka pelajari dengan pengetahuan seni kaligrafi yang juga mereka 

pelajari, serta dari guru belum ada yang mengembangkan LKPD sebagai bahan ajar di 

sekolah tersebut.  Potensi pengembangan produk ini berguna untuk meminimalisir 

permasalahan bahwa sudah terdapat LKPD berbasis seni kaligrafi pada pokok 

bahasan lingkaran. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan dilakukan dengan 

wawancara terhadap guru mata pelajaran matematika kelas VIII. Hasil wawancara 

adalah sebagai berikut: 

a. Bahan ajar pembelajaran matematika yang dipakai di sekolah menggunakan buku 

cetak 

b. LKPD yang digunakan belum ada yang mengaitkan seni kaligrafi pada pokok 

bahasan lingkaran.  

2. Mengumpulkan Informasi 

Setelah potensi dan masalah teridentifikasi, selanjutnya dilakukan 

pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi sangat penting untuk 

mengembangkan produk yaitu LKPD berbasis seni kaligrafi pada pokok bahasan 

lingkaran. Dalam proses pengembangan produk ini, peneliti mengumpulkan beberapa 
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bahan ajar buku cetak sebagai sumber pembuatan produk. Pada proses ini, peneliti 

tidak serta merta merubah isi materi yang ada, namun menggabungkan materi dari 

beberapa sumber, kemudian dirancang dengan memenuhi aspek syarat didaktis, aspek 

syarat konstuksi, aspek syarat teknis.  

3. Desain Produk  

 Setelah mengumpulkan informasi, langkah selanjutnya adalah desain produk. 

Ada beberapa yang dilakukan pada tahap desain produk pengembangan LKPD 

berbasis seni kaligrafi pada pokok bahasan lingkaran kelas VIII di MTs Negeri 1 

Pringsewu. Langkah-langkah penyusunan desain LKPD ini diantaranya: 

menyesuaikan kompetensi inti dan kompetensi dasar serta silabus berdasarkan 

kurikulum 13. Mengaitkan bentuk seni kaligrafi yang berbentuk lingkaran terhadap 

materi lingkaran. LKPD berbasis seni kaligrafi ada pokok bahasan lingkaran ini 

menggunakan kertas A4, jenis huruf Times New Roman, dan menggunakan spasi 1,5. 

Adapun hasil pengembangan dari desain LKPD adalah sebagai berikut: 

a. Cover LKPD 

 Halaman cover dirancang yang terdiri dari judul, gambar, nama penyusun, dan 

identitas pemilik LKPD. Gambar yang terdapat dalam sampul disesuaikan dengan 

materi lingkaran dan seni kaligrafi. Desain dari sampul LKPD diharapkan dapat 

menarik minat peserta didik  untuk mempelajari LKPD  ini. Berikut ini desain cover 

LKPD berbasis seni kaligrafi pada pokok bahasan lingkaran kelas VIII:  
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b. Daftar Isi 

 Daftar isi dirancang sebagai media untuk memudahkan pembaca dalam 

mencari materi diinginkan, daftar isi dirancang yang terdiri dari judul materi dan 

nomor halaman. 
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c. Sub Judul LKPD 

 Terdapat dua bagian LKPD yang dirancang dalam tahap desain ini yaitu: 

Bagian 1 terdiri dari unsur dan bagian lingkaran dan pada bagian II menentukan 

keliling kingkaran, luas lingkaran dan memahami hubungan sudut pusat, panjang 

busur, dan luas juring 

 

 

d. Informasi Pendukung 

 Perancangan Informasi pendukung direncanakan akan di tuliskan pada 

halaman awal sub bab, maksud dari penulisan informasi pendukung ini adalah untuk 

meningkatkan wawasan peserta didik. Informasi pendukung dapat diperoleh pada 

bagian LKPD “mari membaca”. 
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e. Materi 

 Desain dari penyampaian materi pada LKPD ini diperoleh dari setiap kegiatan 

yang terdapat dalam LKPD. Diharapkan dengan desain perintah dan pertanyaan yang 

telah disediakan dapat membantu peserta didik untuk menemukan konsep terhadap 

materi yang disampaikan sehingga peserta didik mengamati permasalahan bentuk 

seni kaligrafi yang berkaitan dengan materi lingkaran, Memahami dan 

mengkomunikasikan permasalahan yang berkaitan dengan materi lingkaran. 

 

f. Kegiatan Peserta Didik 

 Kegiatan peserta didik dirancang sebagai sarana untuk berdiskusi bagi peserta 

didik. Kegiatan peserta didik dirancang berdasarkan dengan indikator pencapaian 

materi yang berbeda dan berisi tentang kegiatan dan permasalahan yang harus 

diselesaikan oleh peserta didik dengan berkelompok.  
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g. Kesimpulan  

 Desain pada bagian kesimpulan dalam materi LKPD ini, direncanaka untuk 

menyediakan tempat menuliskan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan jawaban 

atas pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya. Dengan begitu peserta didik dapat 

dengan mudah menyimpulkan materi yang telah dipelajari dengan adanya bagian 

kesimpulan pada akhir materi. 
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h. Latihan Soal 

 Pada akhir bagian LKPD direncanakan untuk disusun latihan soal yang berisi 

tentang soal-soal yang dapat mengetahui sejauh mana materi yang telah peserta didik 

pahami. 

 

4. Validasi Desain 

Dalam tahap ini, karena kurangnya ketersediaan para validator akan 

memvalidasi LKPD ini, peneliti mengadakan validasi uji kevalidan LKPD terhadap 

beberapa ahli, yaitu 1) Ahli materi dari dosen matematika UIN Raden Intan Lampung 

Bapak Abi Fadila, M.Pd, Dosen STKIP Muhammadiyah Pringsewu Ibu Ari dan guru 

matematika MTs Negeri 1 Pringsewu bapak Warsoyo, S.Pd.  2) Ahli Media dari 

dosen UIN Raden Intan Lampung Bapak Suherman, M.Pd. 3) Ahli Bahasa dari dosen 

fakultas seni dan bahasa UNILA Bapak I wayan Ardi S., M.Pd. Pada tahap ini 

bertujuan untuk memperoleh masukan, saran, pendapat serta evaluasi terhadap LKPD 

yang dikembangkan. selanjutnya dilakukan revisi berdasarkan masukan tersebut 
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dilakukan kegiatan untuk mereview produk awal serta memberikan masukan untuk 

perbaikan sehingga diperoleh LKPD yang valid. Adapun hasil validasi desain adalah 

sebagai berikut:  

a. Validasi Ahli Materi 

Tabel 4.1  

Hasil Validasi Tahap I Ahli Materi 

 

 Tabel 4.1 di atas merupakan hasil validasi oleh para ahli materi untuk 

kelayakan bahan ajar berupa LKPD berbasis seni kaligrafi tahap revisi awal. Adapun 

hasil validasi awal yang diperoleh dari penilaian ahli materi yang mencangkup aspek 

didaktif, kontruksi, tekhnis, dan kualitas materi LKPD. Pada ahli materi I 

memperoleh jumlah skor 82 dengan rata-rata 4.1, pada ahli materi II memperoleh 
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jumlah skor 79 dengan rata-rata 3.95 dan pada ahli materi III memperoleh jumlah 

skor 81 dengan rata-rata 4.05. Untuk itu diperoleh rata-rata semua validator yaitu 4.03 

dengan kategori valid/layak diujicobakan dan memperoleh saran dan perbaikan 

sebagai berikut: 

1) Menambahkan soal dan melampirkan jawaban dari soal yang ada di LKPD 

2) Memperbaiki penulisan simbol 

3) Memperbanyak lagi dengan soal-soal yang bervariasi seperti mencari 

keliling/luas daerah yang diarsir pada lingkaran 

b. Validasi Ahli Bahasa 

Tabel 4.2  

Hasil Validasi Tahap I Ahli Bahasa 
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 Tabel 4.2 di atas merupakan hasil validasi oleh ahli bahasa untuk kelayakan 

bahan ajar berupa LKPD berbasis seni kaligrafi tahap revisi awal. Adapun hasil 

validasi awal yang diperoleh dari penilaian ahli bahasa yang mencangkup aspek 

keterbacaan memperoleh jumlah skor 41 dengan rata-rata 4,1 dengan kategori 

valid/layak diujicobakan dengan memperoleh saran dan perbaikan sebagai berikut: 

1) Cermati kembali ejaan dan bentuk pasif  

2) Perbaiki tata penulisan 

c. Validasi Ahli Media  

Tabel 4.3 

 Hasil Validasi Tahap I Ahli Media 
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 Tabel 4.3 di atas merupakan hasil validasi oleh ahli media untuk kelayakan 

bahan ajar berupa LKPD berbasis seni kaligrafi tahap revisi awal. Adapun hasil 

validasi awal yang diperoleh dari penilaian ahli media I yang mencangkup aspek 

ukuran LKPD, desain kulit LKPD dan desain isi LKPD memperoleh jumlah skor 79 

dengan rata-rata 3,95 dengan kategori valid/layak diujicobakan, sedangakan oleh  ahli 

media II memperoleh jumlah skor 76 dengan rata-rata 3,8 sehingga memperoleh skor 

rata-rata semua validator ahli media 3.88 dengan kategori valid dan memperoleh 

saran dan perbaikan sebagai berikut: 

1) Kurangnya kombinasi warna 

2) Pergantian sampul/cover LKPD 

4. Revisi Desain 

 Berdasarkan pedoman penilaian yang diperoleh dari para ahli materi, ahli 

bahasa, dan ahli media. Saran dan masukan dari validator ditabulasi dan dilaksanakan 

agar perangkat pembelajaran dapat diimplementasikan. Adapun perbaikan ketika 

dikonsultasikan kepada dosen ahli dirangkum sebagai berikut. 

a. Revisi Ahli Materi 

Revisi yang dilakukan oleh peneliti sesuai saran oleh para ahli materi yaitu 

1) Menambahkan soal dan melampirkan jawaban dari soal yang ada di LKPD 

sebagai berikut: 
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2) Memperbaiki penulisan simbol sebagai berikut: 

  

         Sebelum revisi      setelah revisi 

3) Memperbanyak lagi dengan soal-soal yang bervariasi seperti mencari 

keliling/luas daerah yang diarsir pada lingkaran 
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b. Revisi ahli bahasa 

 Revisi yang dilakukan oleh peneliti sesuai saran oleh para ahli media 

yaitu dengan memperbaiki ejaan dan bentuk pasif serta saran yang tertuang 

dalam LKPD  sebagai berikut: 

 

Sebelum Revisi    Sesudah Revisi 

c. Revisi ahli media 
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 Revisi yang dilakukan oleh peneliti sesuai saran oleh para ahli media 

yaitu dengan memperbaiki tampilan desain cover dan desain tampilan LKPD 

dengan kombinasi warna yang harmonis/keserasian warna seperti dibawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

             Sebelum Revisi        Sesudah Revisi 
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 Setelah melakukan revisi/perbaikan sesuai masukan masing-masing 

para ahli peneliti mengadakan validasi uji kevalidan LKPD tahap II pada ahli 

materi dan ahli media dengan hasil penilaian sebagai berikut: 

1. Ahli Materi 

Tabel 4.4   

Hasil Validasi Tahap II Ahli Materi  

 

 Pada tabel 4.4 di atas merupakan hasil penilaian tahap kedua oleh masing-

masing ahli materi. Adapun hasil validasi tahap kedua yang diperoleh dari 

penilaian ahli materi yang mencangkup aspek didaktif, kontruksi, tekhnis, dan 

kualitas materi LKPD. Pada ahli materi I memperoleh jumlah skor 84 dengan 

rata-rata 4.2, pada ahli materi II memperoleh jumlah skor 85 dengan rata-rata 

4.25 dan pada ahli materi III memperoleh jumlah skor 82 dengan rata-rata 4.1. 
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Pada validasi tahap kedua terjadi peningkatan penilaian para ahli materi dengan 

skor rata-rata 4.18 dengan kategori valid/layak diujicobakan. 

2. Ahli Media 

Tabel 4.5  

Hasil Validasi Tahap II Ahli Media 

 

 Pada tabel 4.5 di atas merupakan hasil penilaian tahap kedua oleh 

masing-masing media. Adapun hasil validasi tahap kedua yang diperoleh dari 

penilaian ahli media yang mencangkup aspek aspek ukuran LKPD, desain 

kulit LKPD dan desain isi LKPD. Pada ahli media I memperoleh jumlah skor 

100 dengan rata-rata 5, pada ahli media II memperoleh jumlah skor 80 dengan 

rata-rata 4. Pada validasi tahap kedua terjadi peningkatan penilaian para ahli 
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media dengan skor rata-rata 4.5 dengan kategori sangat valid/layak 

diujicobakan. 

3. Ahli Bahasa 

Tabel 4.6  

Hasil Validasi Tahap II Ahli Bahasa 

 

 Pada tabel 4.6 di atas merupakan hasil penilaian tahap kedua oleh ahli 

bahasa Adapun hasil validasi tahap kedua yang diperoleh dari penilaian 

ahli bahasa yang mencangkup aspek keterbacaan LKPD memperoleh 

jumlah skor 100 dengan rata-rata 5. Pada validasi tahap kedua terjadi 

peningkatan penilaian ahli bahasa dengan kategori sangat valid/layak 

diujicobakan. 
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5. Uji Coba Produk 

Setelah produk melalui tahap validasi oleh ahli materi, ahli bahasa dan ahli 

media telah selesai diperbaiki, selanjutnya produk diujicobakan untuk 

mengetahui kepraktisan dan keefektifan produk yang dikembangkan. Uji coba 

produk dilakukan di MTs Negeri 1 Pringsewu pada kelas VIII dengan jumlah 

peserta didik 29 peserta didik. 

 Pada uji coba pertemuan pertama untuk mengetahui kepraktisan LKPD, setiap 

peserta didik dibagikan LKPD yang digunakan dalam proses pembelajaran. 

menerangkan isinya, sedangkan peserta didik memperhatikan, memahami 

petunjuk-petunjuk dalam menggunakan LKPD dan melihat isi LKPD berbasis 

seni kaligrafi tersebut. Setelah itu, guru mempersilakan peserta didik untuk 

mengerjakan beberapa soal latihan yang ada di LKPD. Setelah peserta didik 

cukup  memahami, dan dapat mengerjakan beberapa soal latihan yang ada di 

LKPD peneliti membagikan angket respon peserta didik untuk mendapat 

masukan terhadap LKPD berbasis seni kaligrafi tersebut, selanjutnya LKPD 

dibawa peserta didik untuk dipelajari lebih lanjut. Sedangkan pada uji coba 

pertemuan kedua untuk mengetahui keefektifan LKPD. Pada pertemuan ini guru 

membagikan soal tes hasil belajar peserta didik untuk dikerjakan secara individu. 

peserta didik harus mengerjakan soal tes yang berjumlah 10 soal uraian dalam 

waktu 2×40 menit. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, kebanyakan peserta 

didik dapat mengerjakan seluruh soal yang diberikan, akan tetapi ada peserta 
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didik yang mencoba mencontek teman sebangkunya. Peserta didik yang hendak 

mencontek kemudian ditegur dan diberi peringatan.  

1) Angket Respon Peserta Didik 

Pada uji coba untuk menguji kepraktisan produk dilihat dari angket respon 

peserta didik dengan melibatkan 29 peserta didik di MTs Negeri 1 Pringsewu. 

Hasil perhitungan uji coba produk dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.7  

Hasil Angket Respon Peserta Didik 

 

 Rata-rata skor yang diperoleh dari respon peserta didik adalah 4,19. 

Berdasarkan kategori kepraktisan angket respon peserta didik, menunjukan 

bahwa LKPD berbasis seni kaligrafi pada pokok bahasan lingkaran kelas VIII 

di MTs Negeri 1 Pringsewu memiliki nilai praktis.  
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2) Tes Hasil Belajar 

Pada uji coba untuk menguji keefektifan produk dilihat dari tes hasil belajar 

peserta didik dengan melibatkan 29 peserta didik di MTs Negeri 1 Pringsewu. 

Hasil perhitungan uji coba produk dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.8  

Hasil Tes Belajar Peserta Didik 

 

 Secara umum data yang diperoleh dari tes hasil belajar peserta didik kelas 

VIII  sebanyak 29 peserta didik, 6  diantaranya tidak memenuhi KKM yaitu 72. Nilai 

tertinggi 100 sedangkan nilai terendahnya adalah 65. Rata-rata kelas sebesar 77.59. 
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Berdasarkan pada tabel 4.8 persentase ketuntasan tes hasil belajar peserta didik 79.31 

ini menunjukkan bahwa LKPD berbasis seni kaligrafi pada pokok bahasan lingkaran 

di MTs Negeri 1 Pringsewu  efektif. 

6. Revisi Produk 

 Setelah dilakukan uji coba untuk mengetahui kepraktisan dan keefektifan 

LKPD berbasis seni kaligrafi pada pokok bahasan ligkaran kelas VIII di MTs Negeri 

1 Pringsewu, produk ini di katakan praktis dan efektif sehingga tidak ada perbaikan, 

selanjutnya LKPD dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan ajar bagi peserta 

didik kelas VIII pada materi lingkaran.  

B. Kelebihan dan Kekurangan Pengembangan 

 Pada penelitian produk pengembangan ini memiliki kelebihan yaitu LKPD 

yang di kembangkan memberikan wawasan pengetahuan baru kepada peserta 

didik, baik dalam segi materi matematika dengan mengaitkan materi lingkaran 

dengan bentuk-bentuk seni kaligrafi, sedangkan kekurangan dalam LKPD ini yaitu 

LKPD tidak mudah digunakan pada seolah-sekolah yang kuang dalam pemahaman 

pola dan bentuk seni kaligrafi. 

C. Pembahasan 

 Berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, 

Pengembangan LKPD berbasis seni kaligrafi pada pokok bahasan lingkaran 

Penelitian dan pengembangan memiliki dua tujuan. Tujuan pertama dalam 

pengembangan ini adalah mengembangkan LKPD berbasis seni kaligrafi pada pokok 
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bahasan lingkaran kelas VIII di MTs Negeri 1 Pringsewu. Tujuan kedua dalam 

pengembangan ini adalah mengetahui LKPD berbasis seni kaligrafi pada pokok 

bahasan lingkaran kelas VIII di MTs Negeri 1 Pringsewu valid, praktis, dan efektif. 

LKPD ini disusun berdasarkan kompetensi inti, kompetensi dasar serta indikator 

pencapaian pada materi lingkaran kelas VIII. LKPD ini terdapat bentuk lingkaran 

seni kaligrafi yang terkait dengan materi lingkaran, tokoh matemetikawan, kata-kata 

bijak sebagai motivasi peserta didik yang diambil dari berbagai sumber.  

 Adapun penelitian pengembangan LKPD berbasis seni kaligrafi pada pokok 

bahasan lingkaran kelas VIII di MTs Negeri 1 Pringsewu menggunakan metode 

pengembangan Research and Development (R&D). Pada pengembangan ini, untuk 

menghasilkan produk LKPD yang dikembangkan maka peneliti menggunakan 7 

langkah dengan model Borg and Gall dalam Sugiyono yaitu: 1) Potensi dan Masalah 

dalam penelitian ini masalahnya dalam pembelajaran belum mengaitkan seni kaligrafi 

pada pokok bahasan lingkaran sedangkan potensinya penelitian dilakukan di MTs 

Negeri 1 Pringsewu karena sudah adanya pembelajaran seni kaligrafi dan 

menggunakan kurikulum 13 pada materi lingkaran. 2) Mengumpulkan informasi 

sebagai sumber referensi dalam penelitian ini. 3) Desain Produk, 4) Validasi Desain 

produk terdapat uji validasi yang dilakukan oleh ahl materi, ahli bahasa, dan ahli 

media.  5) Revisi Desain dilakukan apabila terdapat masukan dan saran perbaikan 

untuk menghasilkan produk yang valid dan siap diujicobakan. 6) Uji Coba Produk 

dilakukan di MTs Negeri 1 Pringsewu dengan jumlah peserta didik 29. 7) Revisi 

Produk apabila tidak/kurangnya keprakisan dan keefektifan LKPD sesuai saran 
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respon peserta didik dan tes hasil belajar peserta didik. Alasan peneliti membatasi 

hanya tujuh langkah penelitian dan pengembangan karena keterbatasan peneliti. 

 Hasil validasi pada tahap I dilakukan oleh ahli materi, ahli media, dan ahli 

bahasa. Hasil penilaian pada ahli materi mencapai rata-rata 4.03 hasil penilaian pada 

ahli media mencapai rata-rata 3.88 dan penilaian bahasa 4.1 sehingga memperoleh 

skor rata-rata 4.00 dari semua para ahli dan memperoleh kategori valid. Pada validasi 

tahap I diberikan masukan-masukan saran perbaikan untuk menghasilkan produk 

yang lebih baik maka peneliti melakukan revisi terhadap produk yang dikembangkan. 

Setelah melakukan revisi peneliti melakukan validasi tahap II. Hasil penilaian tahap 

II pada ahli materi mencapai rata-rata 4.18 hasil penilaian pada ahli media mencapai 

rata-rata 4.5 dan penilaian bahasa 5 sehingga memperoleh skor rata-rata 4.56 dari 

semua para ahli dan memperoleh kategori sangat valid. 

 Penelitian yang dilakukan diujicobakan ke peserta didik kelas VIII di MTs 

Negeri 1 Pringsewu dengan jumlah 29 peserta didik. Pada uji kepraktisan suatu 

produk ini diperoleh skor rata-rata 4,19 berdasarkan rata-rata angket respon peserta 

didik dan pada uji coba keefektifan diperoleh rata-rata kelas sebesar 77.59 dan 

persentase ketuntasan tes hasil belajar peserta didik 79.31 yaitu berdasarkan tes hasil 

belajar. 

 Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan LKPD berbasis seni 

kaligrafi pada pokok bahasan lingkaran kelas VIII di MTs Negeri 1 Pringsewu yang 

dikembangkan memenuhi kriteria sangat valid, praktis, dan efektif. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

dapat di ambil kesimpulan yaitu:  

1. Pada penelitian ini telah dikembangkan LKPD berbasis seni kaligrafi pada pokok 

bahasan lingkaran dengan judul “Pengembangan LKPD berbasis seni kaligrafi 

pada pokok bahasan lingkaran kelas VIII MTs  Negeri 1 Pringsewu” dilakukan 

dengan metode penelitian dan pengembangan Borg & Gall yang dilakukan 

melalui 7 tahapan yaitu:  

a. Potensi dan masalah 

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan dilakukan dengan wawancara 

terhadap guru mata pelajaran matematika kelas VIII. Hasil wawancara adalah 

sebagai berikut: 

c. Bahan ajar matematika yang dipakai di sekolah menggunakan buku cetak 

dan LKPD. 

d. LKPD yang digunakan belum ada yang mengaitkan seni kaligrafi pada 

pokok bahasan lingkaran. 

b. Mengumpulkan informasi,  

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan beberapa bahan ajar buku cetak 

sebagai sumber pembuatan produk. Pada proses ini, peneliti tidak serta merta 
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merubah isi materi yang ada, namun menggabungkan materi dari beberapa 

sumber, kemudian dirancang dengan memenuhi aspek syarat didaktis, aspek 

syarat konstuksi, aspek syarat teknis. 

c. Desain produk,  

Pada tahap ini peneliti mendesain LKPD berbasis seni kaligrafi dengan 

menyesuaikan kompetensi inti dan kompetensi dasar serta silabus 

berdasarkan K-13 dengan menggunakan kertas A4, jenis huruf Times New 

Roman, dan menggunakan spasi 1,5. 

d. Validasi desain,  

Pada tahap ini peneiti mengadakan validasi bertujuan untuk memperoleh 

masukan, saran, pendapat serta evaluasi terhadap LKPD yang dikembangkan. 

selanjutnya dilakukan revisi berdasarkan masukan tersebut dilakukan 

kegiatan untuk mereview produk awal serta memberikan masukan untuk 

perbaikan sehingga diperoleh LKPD yang valid. 

e. Revisi produk,  

Pada tahap ini peneliti melakukan perbaikan LKPD sesuai saran dan masukan 

dari validator. 

f. Uji coba produk 

Ujicoba produk dilakukan di MTs Negeri 1 Pringsewu pada kelas VIII 

dengan jumlah peserta didik  29 peserta didik dengan 2 kali pertemuan untuk 

menguji kepraktisan dan keefektifan LKPD berbasis seni kaligrafi pada 

pokok bahasan lingkaran. 
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g. Revisi produk 

Pada tahap ini peneliti tidak melakukan perbaikan karena produk yang telah 

dikembangkan sangat sangat valid, praktis dan efektif. 

2. Hasil pengembangan LKPD berbasis seni kaligrafi pada pokok bahasan lingkaran 

kelas VIII di MTs Negeri 1 Pringsewu layak digunakan ditinjau dari aspek 

kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. 

a. Ditinjau dari aspek kevalidan, LKPD berbasis seni kaligrafi pada pokok 

bahasan lingkaran kelas VIII dinyatakan valid. Hal ini didasarkan pada 

perolehan skor akhir rata-rata hasil penilaian LKPD oleh ahli materi sebesar 

4.18, perolehan skor akhir rata-rata hasil penilaian LKPD oleh ahli media 

sebesar 4.5 dan perolehan rata-rata skor hasil penilaian LKPD oleh ahli 

bahasa sebesar 5, sehingga memperoleh skor rata-rata 4.56 dari semua 

validator dan memperoleh kategori sangat valid. 

b. Ditinjau dari aspek kepraktisan, LKPD berbasis seni kaligrafi pada pokok 

bahasan lingkaran kelas VIII dinyatakan praktis. Hal ini didasarkan dari hasil 

angket respon peserta didik dengan skor rata-rata 4.19 terhadap LKPD 

berbasis seni kaligrafi pada pokok bahasan lingkaran kelas VIII dan 

memperoleh kategori praktis. 

c. Ditinjau dari hasil tes belajar peserta didik setelah menggunakan LKPD 

berbasis seni kaligrafi pada pokok bahasan lingkaran kelas VIII yang 

dikembangkan, dinyatakan efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Hal 
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ini didasarkan dari hasil tes belajar dengan rata-rata kelas sebesar 77.59. dan 

persentase ketuntasan tes hasil belajar peserta didik 79.31 dengan kategori 

baik. 

B.   Saran  

Setelah penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis 

akan menyampaikan sedikit saran, yakni sebagai berikut: 

1. Penulis mengharapkan hasil penelitian berupa pengembangan LKPD berbasis 

seni kaligrafi pada pokok bahasan lingkaran dapat digunakan dalam proses 

belajar mengajar disekolah sehingga kualitas LKPD secara keseluruhan 

menjadi lebih bermanfaat. 

2. Petunjuk penggunaan LKPD berbasis seni kaligrafi pada pokok bahasan 

lingkaran harus disampaikan secara jelas kepada peserta didik sebelum 

memulai pembelajaran matematika. 

3. Untuk Pengembangan LKPD berbasis seni kaligrafi pada pokok bahasan 

lingkaran perlu ditindak lanjuti lagi. Penggunaan LKPD yang dikembangkan 

bisa digunakan dalam uji coba yang lebih besar, agar dihasilkan hasil 

penelitian yang lebih baik. 
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Lampiran 1  

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK UJI COBA LKPD  

 

No Absen Nama Peserta Didik 

1 Anggun Qoniatul Amriyah 

2 Annisa Septa Andhini 

3 Daudy Nafis Noorshiyam 

4 David Tri Pambudi 

5 Devi Alvadina 

6 Dhi Alita Liani 

7 Eka Purnama Sari 

8 Fahreza T.S 

9 Faqih Muzakky 

10 Ferda yasviana 

11 Ferdi kurniawan 

12 Fernando Yudha Bastara 

13 Fuad Fadillah 

14 Ganeva Aryatama  

15 Ghina Abbiyah 

16 Gilar Cahyo Wibowo 

17 Haykal Azriel Pratama 

18 Khoirunnisa 

19 Kholil lurahman 
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20 Khusnul Khotimah 

21 Lia Muharoza 

22 M. Abdul Ro’uf 

23 M. Ilham B. 

24 Nabila ghina fatma 

25 Nahda Naura Pasha 

26 Natasya Wanda Haliza 

27 Nidauz Zakiyyatunnajah 

28 Raihan Rahadhiyan 

29 Salsabila 
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Lampiran 2 

DAFTAR NAMA VALIDATOR 

Nama Validator Jabatan Validator 

Abi Fadila, M.Pd Dosen UIN Raden Intan Lampung 

Ahli materi Ari Suryaningsih Dosen STKIP Muhammadiyah 
Pringsewu 

Warsoyo, S.Pd Guru di MTs Negeri 1 Pringsewu 

Suherman, M.Pd Dosen UIN Raden Intan Lampung 
Ahli media 

Siska Andriyani, M.Pd Dosen UIN 

I wayan Ardi S., M.Pd Dosen UNILA Ahli bahasa 
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Lampiran 3 

PERHITUNGAN PENILAIAN AHLI MATERI TAHAP I 

Aspek Penilaian Pernyataan 

Skor 
Penilaian 

Ahli Materi 
I 

Skor 
Penilaian 

Ahli Materi 
II 

Skor 
Penilaian 

Ahli Materi 
III 

Aspek Didaktik 

Mengajak siswa aktif dalam proses pembelajaran 4 4 4 
Menekanan proses untuk menemukan konsep 4 4 4 
Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media 
dan kegiatan siswa. 4 4 3 

Mengembangkan kemampuan komunikasi sosial 
dan emosional. 4 4 4 

Aspek Kontruksi 

Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat 
kedewasaan anak  4 4 5 

Kesesuaian pertanyaan yang digunakan dengan 
tingkat kemampuan siswa 4 5 4 

Menyediakan ruangan yang cukup untuk 
memberi keleluasan pada siswa untuk menulis 
maupun menggambar. 

5 5 5 

Kalimat yang digunakan mudah dipahami, dan 
tidak menimbulkan makna ganda. 5 5 4 

Penggunaan bahasa yang komunikatif 5 5 4 
Kelengkapan identitas 5 5 4 

Aspek Tekhnis 
Kejelasan tulisan/ gambar/ grafik/ ilustrasi 4 4 4 
Penampilan fisik buku dapat mendorong minat 
baca siswa 4 4 4 

Kualitas Materi 
LKPD 

Kelengkapan materi 4 4 4 
Kesesuaian indikator dengan Kompetensi Dasar 4 4 4 
Kesesuain materi dengan tujuan pembelajaran 3 4 4 
Kebenaran konsep/materi 4 2 4 
Keakuratan gambar, diagram, dan ilustrasi 4 2 4 
Keakuratan notasi, dan simbol 4 2 4 
Kesistematisan urutan materi 4 4 4 
Melatih siswa berpikir kreatif 3 4 4 

 

JUMLAH 82 79 81 
RATA-RATA Per-ahli 4.1 3.95 4.05 
RATA-RATA VALIDATOR 4.03 

 
KATEGORI Valid 
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Lampiran 4 

PERHITUNGAN PENILAIAN AHLI MATERI TAHAP II 

Aspek 
Penilaian Pernyataan 

Skor 
Penilaian 

Ahli 
Materi I 

Skor 
Penilaian 

Ahli Materi 
II 

Skor 
Penilaian 

Ahli 
Materi III 

Aspek 
Didaktik 

Mengajak siswa aktif dalam proses pembelajaran 4 4 4 
Menekanan proses untuk menemukan konsep 4 4 4 
Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan 
kegiatan siswa. 4 4 3 

Mengembangkan kemampuan komunikasi sosial dan 
emosional. 4 4 4 

Aspek 
Kontruksi 

Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat 
kedewasaan anak  4 4 5 

Kesesuaian pertanyaan yang digunakan dengan tingkat 
kemampuan siswa 4 5 4 

Menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi 
keleluasan pada siswa untuk menulis maupun 
menggambar. 

5 5 5 

Kalimat yang digunakan mudah dipahami, dan tidak 
menimbulkan makna ganda. 5 5 4 

Penggunaan bahasa yang komunikatif 5 5 4 
Kelengkapan identitas 5 5 4 

Aspek 
Tekhnis 

Kejelasan tulisan/ gambar/ grafik/ ilustrasi 4 4 4 
Penampilan fisik buku dapat mendorong minat baca siswa 4 4 4 

Kualitas 
Materi 
LKPD 

Kelengkapan materi 4 4 4 
Kesesuaian indikator dengan Kompetensi Dasar 4 4 4 
Kesesuain materi dengan tujuan pembelajaran 3 4 4 
Kebenaran konsep/materi 4 2 4 
Keakuratan gambar, diagram, dan ilustrasi 4 2 4 
Keakuratan notasi, dan simbol 4 2 4 
Kesistematisan urutan materi 4 4 4 
Melatih siswa berpikir kreatif 3 4 4 

 

Jumlah 84 85 82 
Rata-rata Per-ahli Materi 4.2 4.25 4.1 
Rata-rata Validator Ahli Materi 4.18 

 
Kategori Valid 
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Lampiran 5 

PERHITUNGAN PENILAIAN AHLI MEDIA TAHAP I 

NO Aspek Penilaian Pernyataan 
Skor 

Ahli I  

1 
Ukuran Lembar 

Kerja Peserta 
Didik 

Kesesuaian ukuran LKPD dengan standar ISO 5 4 

Kesesuaian ukuran LKPD dengan materi isi LKPD 5 4 

2 

 

 

 

 

 

 

Desain Kulit 
LKPD (Cover) 

 

 

 

 

 

Penampilan unsur tata letak pada kulit muka, 
belakang dan punggung secara harmonis memiliki 
irama dan kesatuan serta konsisten 

3 2 

Menampilkan pusat pandangan (center point) yang 
baik 3 4 

Ukuran huruf judul LKPD  lebih dominan dan 
proporsional dibandingkan ukuran LKPD 

, nama pengarang dan penerbit 

3 4 

Warna judul LKPD kontras dengan warna latar 
belakang 3 4 

Tidak menggunakan terlalu banyak kombinasi 
jenis huruf 4 4 

Ilustrasi kulit LKPD menggambarkan isi/materi 
ajar  dan mengungkapkan karakter objek 3 4 

3 

 

 

 

 

Konsistensi penempatan unsur tata letak 4 2 

Keharmonisan unsur tata letak 4 4 

Tidak menggunakan terlalu banyak jenis huruf 4 4 

Penggunaan variasi huruf (bold, italic, all caption, 
small caption) tidak berlebihan 

4 4 



86 
 

RADEN INTAN

LAMPUNG

 

 

 

 

 

 

Desain Isi LKPD 

 

 

 

Kesesuain materi dengan tujuan pembelajaran 4 4 

Lebar susunan teks normal 4 4 

Spasi antar baris susunan teks normal 5 4 

Spasi antar huruf (kerning) normal 4 4 

Topografi isi LKPD memudahkan pemahaman 4 4 

Kejelasan dan keberfungsian gambar dengan 
konsep 4 4 

Perbandingan ukuran tulisan dan gambar 4 4 

Kemenarikan penampilan LKPD 5 4 

 

Jumlah 79 76 

Rata-rata  Per-Ahli media 3.95 3.8 

Rata-rata Validator ahli Media 3.88 

Kategori Valid 
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Lampiran 6 

PERHITUNGAN PENILAIAN AHLI MEDIA TAHAP II 

NO Aspek Penilaian Pernyataan 
SKOR 

Ahli I Ahli II 

1 Ukuran Lembar 

Kerja Peserta 

Didik 

Kesesuaian ukuran LKPD dengan standar ISO 5 4 

Kesesuaian ukuran LKPD dengan materi isi LKPD 5 4 

2 

 

 

 

 

 

 

Desain Kulit 
LKPD (Cover) 

 

 

 

 

 

Penampilan unsur tata letak pada kulit muka, 
belakang dan punggung secara harmonis memiliki 
irama dan kesatuan serta konsisten 

5 4 

Menampilkan pusat pandangan (center point) yang 
baik 

5 4 

Ukuran huruf judul LKPD  lebih dominan dan 
proporsional dibandingkan ukuran LKPD 

, nama pengarang dan penerbit 

5 4 

Warna judul LKPD kontras dengan warna latar 
belakang 5 4 

Tidak menggunakan terlalu banyak kombinasi 
jenis huruf 5 4 

Ilustrasi kulit LKPD menggambarkan isi/materi 
ajar  dan mengungkapkan karakter objek 

5 4 

3 

 

 

 

 

Konsistensi penempatan unsur tata letak 5 4 

Keharmonisan unsur tata letak 5 4 

Tidak menggunakan terlalu banyak jenis huruf 5 4 

Penggunaan variasi huruf (bold, italic, all caption, 
small caption) tidak berlebihan 5 4 
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Desain Isi LKPD 

 

 

 

Kesesuain materi dengan tujuan pembelajaran 5 4 

Lebar susunan teks normal 5 4 

Spasi antar baris susunan teks normal 5 4 

Spasi antar huruf (kerning) normal 5 4 

Topografi isi LKPD memudahkan pemahaman 5 4 

Kejelasan dan keberfungsian gambar dengan 
konsep 5 4 

Perbandingan ukuran tulisan dan gambar 5 4 

Kemenarikan penampilan LKPD 5 4 

 Jumlah 100 80 

Rata-rata per-Ahli Media 5 4 

Rata-rata Validator Media 4.5 

Kategori Sangat Valid 
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Lampiran 7 

PERHITUNGAN PENILAIAN AHLI BAHASA TAHAP I 

Aspek 
Penilaian Pernyataan Skor Penilaian 

Ahli Media 

Aspek 
Keterbacaan 

 

Menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar 4 
Menggunakan peristilahan yang sesuai dengan konsep 
pada pokok bahasan 4 

Bahasa yang digunakan lugas dan udah dipahami oleh 
peserta didik 5 

Bahasa yang digunakan sudah komunikatif 4 

Ketepatan pemilihan bahasa dalam menguraikan materi 4 

Kalimat yang dipakai mewakili isi pesan atau informasi 
yang ingin disampaikan 4 

Kalimat yang dipakai sederhana dan langsung kesasaran 4 

Ketepatan ejaan 4 

Konsistensi penggunaan istilah 4 

Konsistensi penggunaan symbol atau ikon 4 

 

Jumlah 41 

Rata-rata 4.1 

Kategori Valid 
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Lampiran 8 

PERHITUNGAN PENILAIAN AHLI BAHASA TAHAP II 

Aspek 
Penilaian Pernyataan Skor Penilaian 

Ahli Media 

Aspek 
Keterbacaan 

 

Menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar 5 
Menggunakan peristilahan yang sesuai dengan konsep 
pada pokok bahasan 5 

Bahasa yang digunakan lugas dan udah dipahami oleh 
peserta didik 5 

Bahasa yang digunakan sudah komunikatif 5 

Ketepatan pemilihan bahasa dalam menguraikan materi 5 

Kalimat yang dipakai mewakili isi pesan atau informasi 
yang ingin disampaikan 5 

Kalimat yang dipakai sederhana dan langsung kesasaran 5 

Ketepatan ejaan 5 

Konsistensi penggunaan istilah 5 

Konsistensi penggunaan symbol atau ikon 5 

 

Jumlah 50 

Rata-rata 5 

Kategori Sangat Valid 
 

 

 

 

 

 

 



91 
 

RADEN INTAN

LAMPUNG
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Lampiran 11 

 

REKAPITULASI PENILAIAN LKPD OLEH VALIDATOR 

NO VALIDATOR JUMLAH 

1 AHLI MATERI 4,18 

2 AHLI MEDIA 5,00 

3 AHLI BAHASA 4,50 

RATA-RATA 4,56 
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KISI-KISI LEMBAR PENILAIAN  

LKPD BERBASIS SENI KALIGRAFI  PADA POKOK BAHASAN 

LINGKARAN  KELAS VIII MTs NEGERI 1 PRINGSEWU 

UNTUK AHLI MATERI 

 

No Aspek yang diamati Indikator Penilaian No. Butir 

1 Kesesuaian LKS dengan 

aspek didaktik 

Kegiatan yang merangsang 

siswa 

1, 2, 3, 4 

 

 

2 

 

 

 

Kesesuaian LKS dengan 
aspek konstruksi 

Ketepatan penggunaan 
bahasa dan kalimat 

5, 8, 9 

Memperhatikan pemilihan 
pertanyaan dan sumber 
belajar 

6, 7 

Memiliki tujuan, manfaat 
dan identitas 

10 

3 Kesesuaian LKS dengan aspek teknis 11, 12 

 

4 

 

Kesesuaian materi/isi 

Kesesuaian materi/isi 
dengan SK dan KD 

13, 14, 15 

Keakuratan materi/isi 16, 17, 18 

Keruntutan penyajian 
materi/isi 

19, 20 
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KISI-KISI LEMBAR PENILAIAN  
LKPD BERBASIS SENI KALIGRAFI  PADA POKOK BAHASAN 

LINGKARAN  KELAS VIII MTs NEGERI PRINGSEWU 
 

UNTUK AHLI BAHASA 

 

Indikator Penilaian No. Butir 

Aspek Keterbacaan LKPD 1, 2, 3, 4, ,5, 6, 7, 8, 9, 10 
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KISI-KISI LEMBAR PENILAIAN  
LKPD BERBASIS SENI KALIGRAFI  PADA POKOK BAHASAN 

LINGKARAN  KELAS VIII MTs NEGERI PRINGSEWU 
 

UNTUK AHLI MEDIA 

 

Indikator Penilaian No. Butir 

Ukuran LKPD 1, 2 

Desain kulit LKPD (cover) 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Desain isi LKPD 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18,19, 20 
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ANGKET RESPON PESERTA DIDIK 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok   : Lingkaran 

Kelas/ Semester  : VIII/ 2 

Peneliti   : Siti Naimah 

Nama siswa   : ___________________________ 

No absen   : ___________________________ 

Tanggal   : ___________________________ 

A. Petunjuk 

1. Pada angket ini terdapat 20 pertanyaan. Pertimbangkan baik-baik jawaban setiap 

pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran matematika yang telah kamu 

lalui. Berikan jawaban yang benar-benar sesuai dengan pilihanmu. 

2. Berilah tanda centang (√) pada kolom yang sesuai dengan pendapatmu untuk 

setiap pertanyaan yang diberikan. 

B. Keterangan Pilihan Jawaban 

SS  : Tidak Setuju 

S : Setuju 

N : Netral 

KS : Kurang Setuju 

TS : Tidak Setuju 

NO Pernyataan Pilihan Jawaban 

SS S N KS TS 

1 Saya tertarik menggunakan LKPD pada saat 
pertama kali menerima LKPD pada awal 
pembelajaran. 

     

2 Dengan menggunakan LKPD saya sering 
menyederhanakan soal dengan menggunakan 
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gambar, sketsa, atau diagram. 

3 Latihan-latihan yang terdapat dalam LKPD 
terlalu sulit. 

     

4 Cara penyampaian materi pada LKPD 
membuat sayamemahami materi. 

     

5 Cara penyajian LKPD membuat saya ingin 
tahu mengenai materi yang disajikan dalam 
worksheet. 

     

6 LKPD ini membuat saya lebih percaya diri 
dalam mengerjakan tes. 

     

7 Saya mampu membuat model matematika 
dari persoalan dalam LKPD 

     

8 LKPD ini bermanfaat bagi saya.      

9 Saya mampu mempelajari materi yang 
terdapat dalam LKPD. 

     

10 Penyajian LKPD tidak menarik atau 
membosankan 

     

11 Saya memperoleh pengetahuan baru dengan 

mengikuti serangkaian kegiatan dalam 
LKPD. 

     

12 Adanya beragam kegiatan, tugas dan latihan 
soal, membantu saya mengembangkan 
pengetahuan saya 

     

13 Banyak materi dalam LKPD ini yang tidak 
saya pahami. 

     

14 Dengan menggunakan LKPD saya dituntut 
untuk mampu memecahkan masalah 

     

15 Saya mampu memecahkan sendiri masalah      
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yang terdapat dalam LKPD. 

16 Saya dapat memahami setiap masalah yang 
disajikan dalam LKPD. 

     

17 Dengan menggunakan LKPD ini saya merasa 
senang mempelajari materi lingkaran. 

     

18 Ada beberapa masalah dalam LKPD yang 
pernah saya alami dalam kehidupan sehari-
hari. 

     

19 Ada beberapa kata yang tidak saya pahami 
dalam setiap halaman 

     

20 Ketika belajar saya selalu memeriksa kembali 
hasil pekerjaan yang saya peroleh dan 
membuat kesimpulan sesuai dengan masalah 
yang ditanyakan 

     

  

 

C. Komentar dan Saran Perbaikan 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

       Pringsewu,      2017 

        Peserta Didik 

 

 

               ................................. 
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Kegiatan peserta didik memahami LKPD 

 

Melakukan percobaan yang ada di LK 
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Menjelaskan rumus mencari luas lingkaran 

 

Suasana tes hasil belajar  



143 
 

RADEN INTAN

LAMPUNG

 

 

Poto Bersama Peserta didik kelas VIII A 


