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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 

BERBASIS KEWIRAUSAHAAN PADA MATERI SISTEM 

PERSAMAAN LINIER DUA VARIABEL 
 

Oleh 

Novitasari S 

Matematika  merupakan  suatu  sarana  berpikir  untuk  mengkaji  sesuatu 

secara  logis,  kritis,  rasional  dan  sistematis  serta  melatih  kemampuan  peserta  

didik  agar terbiasa  dalam  memecahkan  suatu  masalah  yang  ada  di  sekitarnya. 

Pembelaaran matematika menggunakan berbagai sumber belajar yang berfungsi 

untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) merupakan salah satu sumber belajar yang dapat mewujudkan tujuan 

pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) Berbasis Kewirausahaan pada Materi SPLDV. 

Tujuan dari penelitian ini adalah; menghasilkan produk berupa LKPD 

berbasis kewirausahaan pada materi SPLDV dan mengetahui respon pendidik dan 

peserta didik terhadap LKPD berbasis kewirausahaan pada materi SPLDV. Metode 

penelitian ini adalah Research and Development (R&D) berdasarkan model  ADDIE 

Tahapan yang dilakukan hanya tahap 1 hingga tahap 5 yaitu dari analysis, design, 

development, implementation, evaluation. 

Hasil uji ahli materi pada aspek kualitas isi memperoleh rata-rata skor 3,67 

dengan kriteria sangat baik, pada aspek ketepatan cakupan memperoleh rata-rata skor 

3,167 dengan kriteria baik. Uji ahli media pada aspek ukuran LKPD memperoleh 

rata-rata skor 4 sangat menarik, aspek desain kulit LKPD memperoleh rata-rata skor 

3,66 dengan kriteria baik, aspek desain isi LKPD memperoleh rata-rata skor 3,4167 

dengan kriteria baik. Uji ahli bahasa memperoleh rata-rata skor 3,22 dengan kriteria 

baik. Pada uji coba kelompok kecil peserta didik kelas VIII pada uji kemenarikan 

memperoleh rata-rata skor sebesar 3,57 dengan kriteria menarik, uji coba kelompok 

besar peserta didik kelas VIII pada uji kemenarikan memperoleh rata-rata skor 

sebesar 3,56 dengan kriteria menarik. 
 

 

Kata Kunci: ADDIE, Berbasis Kewirausahaan, Materi Sistem Persamaan Linier Dua 

Variabel, Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). 
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MOTTO 

 

                           

43. Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang 

memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. 

(QS. Al-ankabuut[29]: 43)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan. (Surabaya: Tri Karya Surabaya, 2004), 

h. 565 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam proses 

kehidupan. Pendidikan harus dilakukan oleh setiap manusia dalam meningkatkan 

kemampuan diri serta meningkatkan derajat dan martabat manusia. Pendidikan berarti 

tahapan kegiatan yang bersifat kelembagaan (seperti sekolah dan madrasah) yang 

dipergunakan untuk menyempurnakan perkembangan individu dalam menguasai 

pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan sebagainya.1
  

Tujuan pendidikan juga terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Imran ayat 139 

yang berbunyi : 

  ١٣٩َوَلب َتِهُىىْا َوَلب َتحَۡزُوىْا َوَأوُتُم ٱلَۡأعَۡلىَۡن ِإن ُكىُتم ُّمؤِّۡمِىيَه 

Artinya : “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu 

bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi 

(derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman” (QS. Al-Imran 

3:139). 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa agar manusia menjadi orang-orang yang 

benar-benar beriman kepada Allah, dengan semakin tingginya pendidikan yang 

manusia dapatkan diharapkan manusia tersebut semakin kuat imannya kepada Allah 

                                                             
1
 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2013), h.3. 
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SWT. Sehingga tujuan pendidikan tidak akan tercapai apabila seseorang yang 

mendapatkan pendidikan lebih tinggi bukannya bertambah imannya namun imannya 

semakin berkurang.  

Matematika tidak ada artinya bila hanya dihafal, namun lebih dari itu dengan 

pemahaman peserta didik dapat lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu 

sendiri. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra’ : 36 yang 

berbunyi : 

َوَلب َتقُۡف َّمب َليَۡس َلَك ِبِهۦ ِعلٌۡمۚ ِإَن ٱلَّسمَۡع َوٱلَۡبَصَر َوٱلُۡفَؤاَد ُكُّل ُأْوَلِٰٓئَك َكبَن َعىُۡه 

   ٣٦ٗا َّمّسۡ ُٔىل

Artinya : “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan 

dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya” (QS. 

Al-Isra’ 17: 36). 

Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

individu yang bermanfaat bagi individu lain dan lingkungan sekitar. Tercapainya 

tujuan pendidikan tidak terlepas dari usaha pendidik, peserta didik, dan sumber 

belajar yang mendukung. Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan perlu 

adanya proses pembelajaran, dimana dalam proses pembelajaran tersebut tidak 

dipungkiri bahwa terdapat berbagai macam hambatan dan kesulitan yang dialami oleh 

pendidik dan peserta didik. 

Berdasarkan hasil survei dan penyebaran angket di MTs Mathla’ul Anwar 

Gisting Tanggamus dan yang diisi oleh pendidik, menunjukkan bahwa bahan ajar 
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yang digunakan sudah mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari akan tetapi tidak 

mengaitkan pada bidang kewirausahaan. Keterbatasan pendidik mata pelajaran 

Matematika dalam mengembangkan bahan ajar LKPD. Selain itu, Bapak Herliyan 

selaku pendidik matematika mengatakan bahwa pembelajaran Matematika saat ini 

berjalan dengan baik dan tidak ada kendala dalam proses belajar mengajar namun 

hanya belum sepenuhnya mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilalukan di MTs Mathla’ul Anwar Gisting 

Tanggamus, diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Data Nilai Latihan Semester Ganjil Tahun 2016/2017 Mata Pelajaran 

Matematika Kelas VIII 

Kelas 
Nilai Peserta Didik 

Total 
<70 70≤ 𝑥 <80 80≤ 𝑥 ≤100 

VIII A 18 9 7 34 

VIII B 22 7 5 34 

VIII C 20 5 6 31 

Jumlah 60 21 18 99 

Persentase 60,6 % 21,2% 18,2% 100% 

  

Dari data diatas peneliti memeriksa kembali hasil latihan tersebut dan dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan peserta didik khususnya kemampuan matematisnya 

masih tergolong rendah. Terlihat pada hasil latihan peserta didik bahwa 60,6% 

peserta didik mengalami kesulitan dalam pengerjaan soal matematika. 21,2% peserta 

didik sudah mampu mengerjakan soal hanya saja sedikit mengalami kesulitan. Dan 

18,2% peserta didik sudah bisa mengerjakan soal dengan baik. Berdasarkan 

pengakuan pendidik matematika, ketika pelajaran berlangsung masih ada anak – anak 
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yang menggambar dibuku tulisnya, sibuk sendiri dan tidak memperhatikan pendidik. 

Berdasarkan hasil observasi terkadang pendidik memberikan ancaman bagi peserta 

didik yang malas mengerjakan soal latihan seperti, “bagi peserta didik yang belum 

selesai mengerjakan soal maka tidak boleh istirahat” kemudian dengan segera peserta 

didik mencoba mengerjakan. Ada pula peserta didik yang terlihat bosan, hal ini 

menunjukkan bahwa sikap peserta didik terhadap matematika masih belum positif. 

Hasil pra penelitian di atas menunjukan bahwa peserta didik belum mencapai 

kriteria keberhasilan pembelajaran secara baik. Hal tersebut bisa saja difaktori oleh 

beberapa hal seperti beberapa peserta didik hanya sekedar menghapal rumus, lalu 

mengikuti cara pendidik menjawab soal, dan bukan menganalisa persoalan yang 

diberikan. Dalam proses pembelajaran diperlukan kemandirian dari peserta didik 

untuk mampu mengembangkan dan merumuskan ide-ide matematikanya. Dengan 

pembelajaran yang seperti ini dapat membuat peserta didik aktif dan tidak hanya 

terpaku pada penjelasan pendidik. 

Dalam suatu pembelajaran matematika, pendidik perlu memberikan motivasi 

kepada peserta didik agar mereka mau dan mampu menyelesaikan soal-soal, dan bila 

perlu membimbingnya sampai mereka dapat menyelesaikannya. Bimbingan yang 

dimaksud dapat diberikan secara lisan ataupun secara tertulis, namun bantuan secara 

tertulis dalam lembar kerja peserta didik jauh lebih efektif, karena dapat dibaca secara 

berulang-ulang oleh peserta didik. Lembar Kerja Peserta Didik merupakan salah satu 

alternatif pembelajaran yang tepat bagi peserta didik. 
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Oleh karena itu peneliti memberikan angket kepada kelas VIIIA yaitu 34 

peserta didik terkait pelajaran matematika. Diperoleh data dari beberapa pertanyaan 

yang diajukan. Dari hasil angket terkait tanggapan bahan ajar yang digunakan peserta 

didik dalam pelajaran matematika. Melalui pertanyaan “Apakah bahan ajar yang 

kamu gunakan menarik?” dengan jawaban “tidak menarik”,“biasa saja”,“menarik” 

dan “sangat menarik” 32% peserta didik yaitu 11 orang  menjawab biasa saja, 46% 

peserta didik yaitu 16 orang  menjawab tidak menarik, hanya 22%  yaitu 7 orang 

yang menjawab menarik dan 0% yaitu tidak ada yang menjawab sangat menarik.  

Hasil kuesioner terkait tentang bahan ajar/modul seperti apa yang menarik 

bagi peserta didik dalam pelajaran matematika. Melalui pertanyaan “menurut kalian 

bahan ajar seperti apa yang menarik untuk digunakan?” dengan jawaban “LKPD 

bergambar”, “LKPD tidak berwarna”, “modul” dan “buku paket” 55% peserta didik 

yaitu 12 orang  menjawab LKPD berwarna, 0% peserta didik yaitu  tidak ada yang  

menjawab LKPD tidak bergambar, hanya 27%  yaitu 6 orang yang menjawab modul 

dan 18% yaitu 4 orang yang menjawab buku paket. 

Hasil kuesioner terkait tentang LKPD seperti apa yang menarik bagi peserta 

didik dalam pelajaran matematika. Melalui pertanyaan “Apakah kalian tertarik jika 

LKPD bergambar dan berisi soal-soal berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti 

pada bidang kewirausahaan? dengan jawaban “tidak tertarik”, “biasa saja”, “tertarik” 

dan “sangat tertarik” 9% peserta didik yaitu 2 orang yang  menjawab tidak tertarik, 

18% peserta didik yaitu  4 orang yang  menjawab biasa saja, 27%  yaitu 6 orang yang 

menjawab tertarik dan 46% yaitu 10 orang yang menjawab sangat tertarik. 
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Dari tanggapan peserta didik kelas VIII terhadap kuesioner diatas dapat dilihat 

ketertarikan peserta didik terhadap Lembar Kerja Peserta Didik berbasis 

kewirausahaan pada materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Selama  ini,  pada  

umumnya peserta didik   hanya  bermodal  menghafal  rumus  untuk menyelesaikan  

soal-soal  matematika.  Hal tersebut dikarenakan matematika  bersifat  abstrak  dan  

membutuhkan  pemahaman  konsep-konsep.
2
  

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran matematika di kelas seyogyanya 

ditekankan pada keterkaitan antara konsep-konsep matematika dengan pengalaman 

anak sehari-hari.  Selain itu, perlu menerapkan kembali konsep matematika yang 

telah dimiliki anak pada kehidupan sehari-hari pada bidang lain atau bidang 

kewirausahaan.  Hal ini sejalan dengan amanat Kementerian Pendidikan Nasional 

tentang pendidikan kewirausahaan.  

Matematika memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang, 

diantaranya adalah bidang kewirausahaan. Pembudayaan dan kewirausahaan sangat 

penting untuk diterapkan, dalam upaya tumbuhnya karakteristik jiwa unggul secara 

khusus jiwa entrepreuneur sangat ditentukan oleh pendidikan dibangku sekolah yang 

merupakan landasan yang kokoh kuat. Sebagai solusi untuk mengatasi pendidikan 

kewirausahaan dapat melalui pembelajaran matematika. Melalui hitung-hitungan 

                                                             
2
 Dina Frensista, Dinawati  Trapsilasiwi  dan  Nurcholif  D. S. L., “Penerapan  Model 

Pembelajaran  Kooperatif  Dengan Strategi  Rotating Trio Exchange Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar  Siswa Kelas  Vii A Pada  Sub Pokok  Bahasan  Keliling Dan Luas Bangun Segitiga  Dan 

Segiempat  Di Smp Negeri 1 Ajung Semester Genap  Tahun  Ajaran 2012/2013”, Pancaran,  Vol.  3, 

No. 2,  Mei  2014, h.44 
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yang sederhana anak diajak untuk paham bagaimana matematika sangat berguna dan 

mengasyikkan. 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) merupakan sarana pembelajaran yang 

dapat digunakan pendidik dalam meningkatkan keterlibatan atau aktivitas peserta 

didik dalam proses belajar mengajar. Pada umumnya, LKPD berisi petunjuk 

praktikum, percobaan yang bisa dilakukan di rumah, materi untuk diskusi, dan soal-

soal latihan maupun segala bentuk petunjuk yang mampu mengajak peserta didik 

beraktivitas dalam proses pembelajaran.
3
 LKPD sangat baik dipakai untuk 

meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Pada mata pelajaran Matematika media yang digunakan berupa media 

berbasis cetakan seperti buku cetak Matematika dan Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD). Pendidik perlu lebih mengembangkan LKPD khususnya pengaplikasian 

kedalam bidang kewirausahaan. Hal ini dikarenakan keterkaitan yang erat antara 

materi SPLDV dengan bidang kewirausahaan. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, peneliti akan melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Berbasis Kewirausahaan pada Materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel”. 

Penulis berharap dengan dikembangkannya LKPD berbasis kewirausahaan ini dapat 

membantu peserta didik lebih tertarik dan aktif melakukan kegiatan pembelajaran 

                                                             
3
 Das Salirawati, Penyusunan dan Kegunaan LKS Dalam Proses Pembelajaran (Makalah 

FMIPA UNY Yogyakarta), h.2.  
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matematika di sekolah sehingga dapat membantu peserta didik unuk mengeksplorasi 

ide-ide mereka hingga memperoleh pengetahuan baru dengan sendirinya.  

B. Identifikasi Masalah 

1. Peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi matematika baik 

konsep matematika maupun perhitungan; 

2. Bahan ajar yang digunakan peserta didik belum mengaitkan antara materi 

Matematika dengan bidang kewirausahaan; 

3. Pendidik belum mengembangkan sendiri media pembelajaran berupa LKPD. 

C. Pembatasan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dibatasi hanya pada Pengembangan Lembar 

Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis Kewirausahaan dalam Kehidupan Sehari-hari 

pada Materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka 

perumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis 

kewirausahaan materi SPLDV? 

2. Bagaimana respon pendidik dan peserta didik terhadap Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) berbasis kewirausahaan materi SPLDV? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Menghasilkan produk berupa LKPD berbasis kewirausahaan pada materi 

SPLDV; 

2.  Mengetahui respon pendidik dan peserta didik terhadap LKPD berbasis 

kewirausahaan pada materi SPLDV. 

F. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini: 

1. Bagi Pendidik  

LKPD yang merupakan produk penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

instrumen untuk membantu kegiatan pembelajaran peserta didik. 

2. Bagi Peserta Didik  

Dengan menggunakan LKPD matematika peserta didik dapat belajar sendiri, 

membantu peserta didik agar aktif dalam proses pembelajaran dan dapat 

melibatkan langsung dalam kegiatan pembelajaran. 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah: 

1. Pengembangan adalah proses mengembangkan produk baru atau 

menyempurnakan produk yang telah ada. Dalam penelitian ini, produk yang 

dikembangkan adalah media pembelajaran berupa LKPD berbasis 

kewirausahaan materi SPLDV. 
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2. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis kewirausahaan materi SPLDV 

adalah Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berupa panduan peserta didik 

yang berisi informasi, pertanyaan, perintah dan instruksi dari pendidik kepada 

peserta didik untuk melakukan suatu penyelidikan atau kegiatan dan 

memecahkan masalah dalam bentuk kerja, praktek atau percobaan yang dapat 

mengembangkan semua aspek pembelajaran yang didalamnya mengaitkan 

antara materi matematika dengan bidang kewirausahaan. 

3. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis kewirausahaan materi SPLDV 

adalah media pembelajaran yang didesain berdasarkan hakekat pembelajaran 

matematika yang meliputi proses mengamati (observasi), bertanya 

(questioning), mencoba (experimenting), dan menalar (associsting). 

4. Materi yang dibahas dalam pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) berbasis kewirausahaan ini meliputi materi SPLDV. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

a. Pengertian Lembar Kerja Peserta Didik 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) adalah panduan siswa yang 

digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. 

Lembar kerja peserta didik dapat berupa panduan untuk latihan pengembangan 

aspek kognitif maupun panduan untuk semua aspek pembelajaran dalam bentuk 

panduan eksperimen atau demonstrasi.
1
 Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

merupakan salah satu jenis alat bantu pembelajaran. Secara umum, LKPD 

merupakan perangkat pembelajaran sebagai pelengkap atau sarana pendukung 

pelaksanaan rencana pembelajaran. Lembar kerja peserta didik berupa lembaran 

kertas yang berupa informasi maupun soal-soal (pertanyaan-pertanyaan yang 

harus dijawab oleh peserta didik). 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yaitu materi ajar yang sudah 

dikemas sedemikian rupa, sehingga siswa dapat mempelajari materi ajar 

tersebut secara mandiri. LKPD merupakan suatu bahan ajar cetak berupa 

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

                                                             
1
 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif dan Progresif, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group), h.222.  
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pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik, yang 

mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai.
2
 

Berdasarkan definisi dari beberapa pendapat tersebut dapat dikatakan 

bahwa Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) merupakan lembar kerja berupa 

panduan peserta didik yang berisi informasi, pertanyaan, perintah dan intruksi 

dari pendidik kepada peserta didik untuk melakukan suatu penyelidikan atau 

kegiatan dan memecahkan masalah dalam bentuk kerja, praktek atau percobaan 

yang didalamnya dapat mengembangkan semua aspek pembelajaran. Hal ini 

berarti melalui LKPD peserta didik dapat melakukan aktivitas sekaligus 

memperoleh semacam ringkasan dari materi yang menjadi dasar aktivitas 

tersebut. 

b. Tujuan Penyusunan LKPD 

Adapun tujuan dari pengembangan LKPD ini adalah: 

1) Menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik berinteraksi 

dengan materi yang diberikan; 

2) Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik 

terhadap materi yang diberikan; 

3) Melatih kemandirian belajar peserta didik, dan 

4) Memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta 

didik.
3
 

                                                             
2
 Dian Wijayanti, Sulistyo Saputro, dan Nanik Dwi Nurhayati, “Pengembangan Media 

Lembar Kerja Siswa Berbasis Hierarki Konsep Untuk Pembelajaran Kima Kelas X Pokok Bahasan 

Pereaksi Pembatas” Jurnal Pendidikan Kima (JPK). Vol. 4 No. 2 Tahun 2015, h.16 
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c. Manfaat Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Mengajar dengan menggunakan LKPD semakin populer terutama 

masa dekade terakhir ini. Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan 

LKPD antara lain:  

1) Memudahkan pendidik dalam mengelola proses belajar; 

2) Membantu pendidik mengarahkan peserta didiknya untuk dapat 

menemukan konsep-konsep melalui aktivitasnya sendiri atau dalam 

kelompok kerja; 

3) Dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses, 

mengembangkan sikap ilmiah serta membangkitkan minat peserta 

didik terhadap alam sekitarnya; dan 

4) Membantu pendidik memantau keberhasilan peserta didik untuk 

mencapai sasaran belajar.
4
 

d. Fungsi Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

LKPD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: 

1) Sebagai panduan peserta didik di dalam melakukan kegiatan belajar, 

seperti melakukan percobaan; 

2) Sebagai lembar pengamatan, di mana LKPD menyediakan dan 

memandu peserta didik menuliskan data hasil pengamatan; 

                                                                                                                                                                              
3
 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, Menciptakan Metode 

Pembelajaran yang Menarik dan Menyenangkan, (Yogyakarta: DIVA Press, 2014), h.206 
4
 Das Salirawati, Penyusunan dan Kegunaan LKS Dalam Proses Pembelajaran (Makalah 

FMIPA UNY Yogyakarta), h.2. 
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3) Sebagai lembar diskusi, di mana LKPD berisi sejumlah pertanyaan 

yang menuntun peserta didik melakukan diskusi dalam rangka 

konseptualisasi; 

4) Sebagai lembar penemuan (discovery), di mana peserta didik 

mengekspresikan temuannya berupa hal-hal baru yang belum pernah ia 

kenal sebelumnya; 

5) Sebagai wahana untuk melatih peserta didik berfikir lebih kritis dalam 

kegiatan belajar mengajar; dan 

6) Meningkatkan minat peserta didik untuk belajar jika kegiatan belajar 

yang dipandu melalui LKPD lebih sistematis, berwarna serta 

bergambar serta menarik perhatian peserta didik.
5
 

e. Kriteria Pembuatan LKPD 

LKPD yang digunakan peserta didik harus dirancang sedemikian 

rupa sehingga dapat dikerjakan peserta didik dengan baik dan dapat 

memotivasi belajar peserta didik. Menurut Pandoyo kelebihan dari 

penggunaan LKPD adalah: 

1) Meningkatkan aktivitas belajar; 

2) Mendorong peserta didik mampu bekerja sendiri; dan 

3) Membimbing peserta didik secara baik ke arah pengembangan 

konsep.
6
  

 

 

 

 

                                                             
5
 Ibid, h.4 

6
 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2011),h. 75 
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f. Langkah-langkah Penyusunan LKPD 

Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) berfungsi membantu 

peserta didik melakukan  kegiatan  belajar  yang  aktif sesuai  dengan  

urutan langkah-langkah. LKPD  yang dibuat  dengan  kreatif akan  

memberikan  kemudahan  bagi  peserta didik dalam mengerjakannya. Ini 

berarti dengan kemudahan tersebut, maka dapat menciptakan proses 

pembelajaran berjalan lebih mudah dan menyenangkan. Menurut  Prastowo 

menjelaskan  langkah-langkah  dalam menyusun LKPD agar menjadi 

LKPD yang inovatif dan kreatif. Menurut Pendidikan Nasional (2004) 

terdapat langkah penyusunan LKPD agar sesuai dengan struktur dan format 

LKPD, yakni :
7 

1) Melakukan analisis kurikulum 

Analisis ini merupakan langkah awal penyusunan LKPD. Hal-hal 

yang perlu dianalisis yakni berkaitan dengan standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator, dan materi pembelajaran, serta alokasi 

waktu yang ingin dikembangkan di LKPD. 

 

 

 

                                                             
7
 Slamet Suyanto, Paidi, Insih Wilujeng, Lembar Kerja Siswa (LKS) “(MAKALAH yang 

disampaikan dalam acara Pembekalan pendidik daerah terluar dan tertinggal di Akademik Angkatan 

Udara Yogyakarta tanggal 26 November-6 Desember 2011), h.3. (On-Line), tersedia di 

:http://docslide.net/documents/lembar-kerja-siswa.html. 
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2) Menyusun peta kebutuhan LKPD 

Penyusunan ini diperlukan untuk melihat seberapa banyak LKPD 

yang harus ditulis. Ini dilakukan setelah menganalisis kurikulum dan 

materi pembelajaran. 

3) Menentukan judul-judul LKPD 

Judul LKPD ditentukan berdasarkan kompetensi dasar, materi 

pokok, atau pengalaman  belajar  yang  terdapat  dalam  kurikulum.  

Pada  satu  kompetensi dasar dapat dipecah menjadi beberapa pertemuan. 

Ini dapat menentukan berapa banyak  LKPD  yang  akan  dibuat,  

sehingga  perlu  untuk  menentukan  judul LKPD. Jika telah ditetapkan 

judul-judul LKPD, maka dapat memulai penulisan LKPD. 

4) Penulisan LKPD 

Ada beberapa langkah dalam penulisan LKPD. Pertama, 

merumuskan kompetensi dasar. Dalam hal ini, kita dapat melakukan 

rumusan langsung dari kurikulum yang berlaku, yakni dari Kurikulum 

2006 (KTSP). Kedua, menentukan alat penilaian. Pada bagian ini, 

sebaiknya memilih alat penilaian yang sesuai dengan model 

pembelajaran dan sesuai dengan pendekatan Penilaian Acuan Pokok 

(PAP) atau Criterion Referenced Assessment. Ketiga, menyusun materi. 

Dalam penyusunan materi LKPD, maka   yang   perlu diperhatikan 

adalah: 1) kompetensi dasar yang akan dicapai, 2) sumber materi, 3) 

pemilihan materi pendukung, 4) pemilihan kalimat yang jelas dan sesuai 
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dengan Ejaan yang disempurnakan (EYD). Keempat, memperhatikan 

struktur LKPD.  Struktur dalam  LKPD    meliputi  judul, petunjuk  

belajar, kompetesi dasar yang akan dicapai, informasi pendukung, tugas-

tugas dan langkah- langkah pengerjaan LKPD, serta penilaian terhadap 

pencapaian tujuan pembelajaran. Dari penjelasan diatas, maka untuk 

mendapatkan LKPD  yang inovatif dan kreatif terdapat urutan langkah-

langkah yang perlu diperhatikan.
8
 

g. Syarat-Syarat Penyusunan LKPD 

Penggunaan LKPD sangat besar peranannya dalam proses 

pembelajaran. LKPD berkualitas baik bila memenuhi syarat penyusunan 

LKPD yaitu sebagai berikut: 

1) Syarat didaktik 

LKPD sebagai salah satu bentuk sarana berlangsungnya proses 

belajar mengajar memenuhi persyaratan didaktik, artinya LKPD harus 

mengikuti asas-asas belajar mengajar yang efektif, yaitu: 

a) Tekanan pada proses untuk menemukan konsep-konsep; 

b) Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan 

peserta didik; 

c) Dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, 

emosional, moral, dan estetika pada diri sendiri. 

                                                             
8
 Ibid. h.5 
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2) Syarat konstruksi  

Syarat ini berhubungan dengan penggunaan bahasa, susunan 

kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran, dan kejelasan dalam LKPD. Yang 

pada hakikatnya harus tepat guna dalam arti dapat dimengerti oleh pihak 

pengguna, yaitu peserta didik. Syarat-syarat konstruk tersebut yaitu: 

a) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan 

anak; 

b) Menggunakan stuktur kalimat yang jelas; 

c) Memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat 

kemampuan siswa. apalagi konsep yang hendak dituju merupakan 

suatu yang kompleks, dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang 

lebih sederhana dulu; 

d) Hindarkan pertanyaan yang terlalu terbuka. Pertanyaan dianjurkan 

merupakan isian atau jawaban yang didapat dari hasil pengolahan 

informasi, bukan mengambil dari perbendaharaan pengetahuan 

yang tak terbatas; 

e) Tidak mengacu pada buku sumber yang di luar kemampuan 

keterbacaan peserta didik; 

f) Menyediakan ruang yang cukup untuk memberi keluasan pada 

peserta didik untuk menulis mampu menggambarkan pada LKPD. 

Memberikan bingkai dimana peserta didik harus menuliskan 

jawaban atau menggambar sesuai dengan yang diperintahkan. Hal 
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ini dapat juga mempermudahkan pendidik untuk memeriksa hasil 

kerja peserta didik; 

g) Menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek. Kalimat yang 

panjang tidak menjamin kejelasan instruksi atau isi. Namun 

kalimat yang terlalu pendek juga dapat mengandung pertanyaan; 

h) Gunakan lebih banyak ilustrasi daripada kata-kata. Gambar lebih 

dekat pada sifat konkrit sedangkan kata-kata lebih dekat pada sifat 

formal atau abstrak sehingga lebih sukar ditangkap oleh peserta 

didik; 

i) Dapat digunkan oleh peserta didik, baik yang lamban maupun 

yang cepat; 

j) Memiliki tujuan yang jelas serta bermanfaat sebagai sumber 

motivasi; dan 

k) Mempunyai identitas untuk memudahkan administrasinya. Misal, 

kelas, mata pelajaran, topik, nama atau nama-nama anggota 

kelompok, tanggal dan sebagainya. 

3) Syarat teknis  

Syarat teknis menekankan pada tulisan, gambar, penampilan 

dalam LKPD. 

a) Tulisan, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: 

(1) Gunakan huruf cetak dan tidak mengunakan huruf latin atau 

romawi; 
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(2) Gunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik, bukan huruf 

biasa yang diberi garis bawah; 

(3) Gunakan kalimat pendek, tidak boleh lebih dari 10 kata dalam 

satu baris; 

(4) Gunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah dengan 

jawaban peserta didik; dan  

(5) Usahakan agar perbandingan besarnya huruf dengan besarnya 

gambar serasi. 

b) Gambar 

Gambar yang baik untuk LKPD adalah gambar yang dapat 

menyampaikan pesan/isi dari gambar tersebut secara efektif kepada 

pengguna LKPD. Gambar fotografi yang berkualitas tinggi belum 

tentu dapat dijadikan gambar gambar LKPD yang yang efektif. Oleh 

karena itu, yang lebih penting adalah kejelasan pesan / isi dari gambar 

secara keseluruhan. 

c) Penampilan 

Penampilan dibuat menarik. Kemenarikan penampilan LKPD 

akan menarik perhatian peserta didik, tidak menimbulkan kesan jenuh 

dan membosankan. LKPD yang menarik adalah LKPD yang memiliki 

kombinasi antara gambar, warna dan tulisan yang sesuai.
9
 

 

                                                             
 

9
 Das Salirawati, Op.Cit., h.2 
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h. Prinsip-Prinsip Penyusunan LKPD 

Prinsip-prinsip dalam LKPD meliputi prinsip relevansi, konsistensi, 

dan kecukupan.  Prinsip relevansi; artinya materi pembelajaran hendaknya 

relevan dan memiliki keterkaitan dengan pencapaian kompetensi dasar.   

Prinsip konsistensi; artinya adanya kesesuaian antara LKPD dengan 

kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik.  Prinsip kecukupan; 

artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu 

peserta didik menguasai kompetensi yang diajarkan. 

Untuk menghasilkan LKPD yang mampu memerankan fungsi dan 

perannya dalam pembelajaran yang efektif, LKPD perlu dirancang dan 

dikembangkan dengan mengikuti kaidah dan elemen yang mensyaratkannya.  

Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam penyusunan LKPD, antara lain 

konsistensi, format, organisasi, dan perwajahan.  Masing-masing dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Konsistensi; penyusunan LKPD harus memperhatikan konsistensi dalam 

hal pemakaian font, spasi, dan tata letak; 

2) Format;  penyajian dalam LKPD perlu memperhatikan format kolom 

tunggal atau multi, format kertas vertikal atau horizontal, dan icon yang 

mudah dipahami; 

3) Organisasi; materi  pembelajaran  harus  terorganisasi  dengan  baik,  

artinya membuat materi pembelajaran yang terdapat dalam LKPD 

tersusun secara sistematis; 
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4) Perwajahan; daya tarik  peserta didik terhadap  LKPD pada umumnya  

lebih banyak dari bagian sampul. Oleh sebab itu, bagian sampul 

dianjurkan untuk menampilkan gambar, kombinasi warna, dan ukuran 

huruf yang serasi. Selain itu, dalam LKPD juga dapat diberikan tugas dan 

latihan yang dikemas dengan menarik sehingga peserta didik tidak merasa 

bosan. 

i. Kelebihan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

  Menurut pondoyo, kelebihan dari penggunaan Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) adalah: 

1) Meningkatkan aktifitas belajar; 

2) Mendorong peserta didik serta mampu bekerja sendiri; dan 

3) Membimbing peserta didik secara baik kearah pengembangan 

konsep.
10

 

 

2. Berbasis Kewirausahaan 

a. Pengertian Wirausaha 

Istilah wirausaha berasala dari bahasa Inggris yaitu Entrepreneur. 

Pengertian wirausaha lebih lengkap dinyatakan oleh Joseph Schumpeter adalah 

Entrepreneur as the person who destroys the existing economic order by 

introducing new products and services, by creating new forms of organization, 

or by exploiting new raw materials.
11

 

                                                             
10 Andi Prastowo, Op Cit. 
11

 Buchari Alma, Kewirausahaan untuk Umum dan Mahasiswa, (Bandung: Alfabeta, 2010), 

h. 24. 
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Istilah wirausaha yang dianggap lebih universal dalam penerapannya, 

secara estimolog sebagaimana dijelaskan arti wiraswasta bisa diuraikan lebih 

kurang sebagai berikut: wira = luhur, berani, jujur, swa = sendiri, dan sta = 

berdiri.
12

 Menurut ahli ekonomi seorang wirausaha adalah orang yang 

mengkombinasikan resource, tenaga kerja, material dan peralatan lainnya 

untuk meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya, dan juga orang 

yang memperkenalkan perubahan-perubahan, inovasi, dan perbaikan produksi 

lainnya. Dengan kata lain warausaha adalah seseorang atau kelompok orang 

yang mengorganisir faktor-faktor produksi, alam, tenaga, modal dan skill untuk 

tujuan berproduksi. 

Menurut Peter Drucker Kewirausahaan adalah kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Orang yang melakukan 

kewirausahaan disebut wirausahawan. Kewirausahaan tidak hanya terjadi 

dikalangan orang atau perusahaan swasta saja, tetapi juga ada di lingkungan 

perkoperasian, lingkungan pendidikan, dan bahkan dilingkungan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah proses 

dinamik untuk menciptakan tambahan kemakmuran. Tambahan kemakmuran 

                                                             
12

 Sri Surtini, Matematika Sebagai Salah Satu Pembelajaran untuk Menumbuhkan Jiwa 

Kewiraswastaan Mulai Dini, UPBJJ-UT Semarang, Vol. 40, No.1, Tahun 2014, h. 89 
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ini diciptakan oleh individu wirausaha yang menanggung resiko, 

menghabiskan waktu, dan menyediakan berbagai produk dan jasa.
13

 

b. Latar Belakang Wirausaha 

1) Lingkungan keluarga;  

2) Pendidikan; 

3) Nilai-nilai (values) personal; 

4) Usia; dan 

5) Riwayat pekerjaan.
14

 

c. Tipe Wirausaha 

  Diungkapkan ada 3 tipe utama wirausaha yaitu:
15

 

1) Wirausaha yang memiliki inisiatif; 

2) Wirausaha yang mengorganisir mekanis sosial dan ekonomi untuk 

menghasilkan sesuatu; dan 

3) Yang menerima resiko atau kegagalan. 

d. Peran Wirausaha dalam Perekonomian 

  Peran wirausaha adalah sebagai motor penggerak pembangunan 

nasional dalam perekonomian adalah sebagai berikut: 

1) Menciptakan lapangan kerja sehingga mampu mengurangi angka 

pengangguran; 

2) Mengurangi ketegangan sosial serta berusaha memajukan perekonomian 

bangsa dan negara, untuk memperkecil sifat ketergantungan terhadap 

bantuan luar negeri; 

                                                             
13

 Buchari Alma, Op Cit  h.33 
14

 Ibid, h.7 
15

 Suryana, R, Kewirausahaan, (Jakarta: Salemba Empat, 2001) 
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3) Meningkatkan pendapatan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup 

anggota dan masyarakan lingkungannya; 

4) Mengombinasikan faktor-faktor produksi (alam, tenaga kerja, modal dan 

keahlian); dan 

5) Meningkatkan produktifitas agar dapat memenuhi segala macam 

kebutuhan masyarakat terhadap produk dan adanya jasa.
16

 

B. Penelitian Yang Relevan 

Berdasarkan kajian teori yang dilakukan, berikut ini dikemukakan beberapa 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti sebagai berikut: 

1. Penelitian   yang  dilakukan   oleh  Renaldi  (2010)  dengan  judul 

Pengembangan  Lembar  Kegiatan   Siswa  Guna  Meningkatkan 

Kemampuan Pemecahan Masalah dan Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematis Siswa Kelas VII SMP. Penelitian ini menghasilkan  LKS untuk 

materi  perbandingan  yang dikembangkan  dengan  model  pengembangan 

ADDIE. LKS ini memenuhi kriteria  valid,  praktis,  dan  efektif. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kodri (2006) dengan judul Pengembangan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) Mata Pelajaran Ekonomi Berbasis Pendekatan 

Kontekstual Materi Permintaan, Penawaran Dan Harga Keseimbangan Untuk 

Siswa Kelas X Sma  Negeri 1 Pagar Dewa Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Penelitian ini menghasilkan  LKS untuk materi  perbandingan  yang 

                                                             
16 Ibid 
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dikembangkan  dengan  model  pengembangan ADDIE. LKS ini efektif 

untuk meningkatkan kemampuan siswa. 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir merupakan suatu kesimpulan antara variabel yang 

dirumuskan dari beberapa teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori 

yang telah 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.
17

 

Dalam proses pembelajaran dibutuhkan bahan ajar untuk menyampaikan 

materi pembelajaran agar lebih mudah diterima oleh peserta didik dalam memahami 

materi. Hal ini menuntut pendidik agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan 

bahan ajar. Salah satu bahan aja tersebut dapat berupa Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) berbasis kewirausahaan. Pendidik sebenarnya sudah menggunakan Lembar 

Kerja Peserta Didik yang mengaitkan dengan kegiatan sehari-hari, akan tetapi belum 

mengaitkannya dengan bidang kewirausahaan. 

Dalam membuat bahan ajar berupa LKPD berbasis kewirausahaan, dapat 

dilakukan dengan cara melakukan analisis kebutuhan. Setelah itu  membuat desain 

LKPD yang menarik yang bertujuan agar peserta didik tertarik untuk mempelajari 

materi tersebut. Setelah peneliti selesai mendesain LKPD maka LKPD tersebut 

dikembangkan. Setelah produk dikembangkan juga  meminta saran dan masukan dari 

                                                             
17

 Sugiyono, Metode PenelitiAn PendidikAn, (Bandung: Alfa Beta, 2013), h. 92 
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ahli untuk menilai kelayakan produk yang akan dikembangkan. Kemudian jika pada 

tahap validasi LKPD terbilang layak dan tidak revisi dengan nilai tertentu, maka 

produk LKPD Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis kewirausahaan dan pada materi 

SPLDV dapat diimplementasikan (diuji cobakan). Setelah didapatkan data dari 

angket respon peserta didik maka data tersebut diolah kemudian dianalisis untuk 

tahap evaluasi. Berdasarkan kajian teori dan permasalahan yang telah dikemukakan 

diatas, selanjutnya dapat disusun kerangka berfikir untuk memperoleh jawaban 

sementara atas permasalahan yang akan diteliti. Kerangka berpikir dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada gambar 2.1  
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Gambar 2.1 

Kerangka berpikir pengembangan LKPD berbasis kewirausahaan pada materi 

SPLDV  

Kebutuhan untuk mengembangkan bahan ajar berupa Lembar 

Kerja Peserta Didik berbasis kewirausahaan pada materi SPLDV 

        Analisis Kebutuhan 

LKPD dengan kriteria tidak 

layak, diperbaiki sesuai saran 

 

LKPD Layak  

 

Pengembangan Produk  

Validasi 

Implementasi  

Evaluasi 

Desain Produk 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan 

(research and Development). Research and Development adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan 

produk tersebut.
1
 Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian 

yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut agar 

dapat berfungsi dimasyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji 

keefektifan produk tersebut.  

Pada penelitian ini dikembangkan bahan ajar yang bersifat multi bahan yaitu 

lembar kerja peserta didik. Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah peserta didik 

kelas VIII MTs Mathla’ul Anwar Gisting Tanggamus. Pengembangan dilaksanakan 

pada mata pelajaran matematika, tahun ajaran 2017/2018 MTs Mathla’ul Anwar 

Gisting Tanggamus Kelas VIII. Penelitian bermaksud untuk mengembangkan bahan 

ajar berupa Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis kewirausahaan pada materi 

SPLDV. 

 

 

 

                                                             
1
 Sugyiono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”  

(Bandung: Alfabeta, 2011), h.297 
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B. Metode Penelitian  

Metode penelitian menurut Suharsimi Arikunto merupakan cara yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.
2
 Penelitian ini 

mengacu pada model yang dikembangkan oleh Dick and Carry yaitu, ADDIE model 

ini meliputi:
3
 1) Analysis, 2) Design, 3) Development, 4) Implementation, dan 5) 

Evaluation, secara umum model penelitian ini dapat dilihat pada Bagan 3.1 

 

 

 

 

C. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Prosedur penelitian dan pengembangan memaparkan langkah-langkah 

prosedural yang ditempuh oleh peneliti dalam mengembangkan produk. Prosedur 

penelitian dan pengembangan ini secara tidak langsung akan memberi petunjuk 

bagaimana langkah prosedural yang dilalui mulai dari tahap awal sampai ke produk 

yang sudah bisa digunakan. 

 

 

                                                             
2
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 16. 

3
  I Made Tegeh, dkk, Model Penelitian Pengembangan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 20014), 

h.75 

Gambar 3.1 Langkah-langkah penggunaan Metode Research and Development (R&D) 

 

Analysis Design Pengembangan 

Produk 

Uji Lapangan Evaluasi 
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1. Analisys (Tahap Analisis) 

Sebelum melakukan pengembangan terhadap media pembelajaran atau 

bahan ajar ini adalah dengan dilakukannya analisis kebutuhan. Analisis 

kebutuhan dilakukan guna melihat gambaran kondisi di lapangan yang berkaitan 

dengan proses belajar mengajar matematika di MTs Mathla’ul Anwar Gisting 

Tanggamus, menganalisa kebutuhan dapat dilakukan dengan wawancara dan 

pemberian angket kepada peserta didik. Selanjutnya, mengkaji silabus untuk 

merumuskan standar kompetensi, kompetensi dasar, serta indikator 

pembelajaran.
 4
 

2. Design (Tahap Perancangan) 

Tahap ini yang akan dilakukan adalah merancang produk awal yang akan 

dikembangkan. Dari mulai menentukan desain Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD). Menentukan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang dapat 

digunakan setelah dikembangkan. Hal yang akan dilakukan adalah mendesain 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang akan dikembangkan untuk merancang 

peta kebutuhan kerangka struktur Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) sesuai 

dengan kebutuhan serta mengumpulkan informasi sumber referensi untuk 

pengembangan LKPD. 
5
 

 

 

                                                             
4
 Ibid, h. 78 

5
  Ibid 
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3. Development (Pengembangan Produk) 

Tahapan ini merupakan proses dimana segala sesuatu yang dibutuhkan 

atau yang akan mendukung semuanya harus disiapkan. Pada tahap ini yang 

dilakukan adalah kajian refrensi, pra penulisan, penulisan draft, dan penjabaran 

struktur LKPD.
6
 Setelah LKPD dikembangkan, selanjutnya dilakukan validasi 

oleh tiga ahli yaitu ahli materi, ahli media dan ahli bahasa.     

4. Implementasion (Tahap Penerapan) 

Setelah LKPD dinyatakan valid, produk tersebut diuji cobakan dalam 

kegiatan pembelajaran. Uji coba ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi 

mengenai LKPD yang dikembangkan. Uji coba dilakukan untuk mengetahui 

bahan ajar berupa LKPD matematika berbasis kewirausahaan ini menarik melalui 

angket respon peserta didik. Untuk uji coba produk dilakukan dengan 2 cara 

yaitu uji coba skala kecil  dan uji coba lapangan. Setelah didapatkan data dari 

hasil angket responden peserta didik maka data tersebut diolah kemudian 

dianalisis untuk tahap evaluasi.
7
 

5. Evaluation ( Tahap Evaluasi) 

Tahap    akhir    dalam    penelitian pengembangan     ini     adalah     

evaluasi terhadap  lembar  kerja  peserta didik.  Evaluasi merupakan proses 

untuk melihat apakah produk yang dibuat dapat digunakan atau tidak.  Evaluasi  

sangat  berperan  penting untuk   perbaikan   produk   lembar  kerja peserta didik 

                                                             
6
 Ibid 

7
 Ibid 
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yang dikembangkan, evaluasi yang dilakukan yaitu oleh tim ahli dan evaluasi 

hasil validasi dan uji coba produk.
8
 

D. Jenis Data 

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

menggunakan dua jenis data yang dikumpulkan, yaitu: 

1. Data kuantitatif 

Data kuantitatif yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara 

langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan 

bilangan atau berbentuk angka.
9
 Data kuantitatif diperoleh dari skor angket 

penilaian validator dan penilaian peserta didik.  

2. Data kualitatif 

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. 

E. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian pengembangan ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 

2017/2018 di MTs Mathla’ul Anwar Gisting Tanggamus. 

 

 

 

                                                             
8
 Ibid 

9
 Sugiyono, Statistik untuk Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.15 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data dalam penelitian pengembangan lember kerja 

peserta didik ini menggunakan dua jenis, yaitu wawancara dan kuisioner (angket). 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara 

(peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam 

mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai. 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
10

  

2. Angket (kuisioner) 

Kuesioner 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.
11

 Angket digunakan pada saat evaluasi dan uji coba LKPD. Evaluasi 

LKPD berbasis kewirausahaan dilakukan oleh validator ahli media dan validator 

ahli materi. Sedangkan uji coba LKPD berbasis dengan memberikan angket 

peserta didik uji coba skala kecil dan peserta didik uji coba lapangan. 

 

                                                             
10

 Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.210 
11

 Ibid, h. 216 
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G. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen adalah alat yang berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan 

sesuatu. Selain menyusun LKPD berbasis kewirausahaan, disusun juga instrumen 

penelitian yang digunakan untuk menilai LKPD yang dikembangkan. Berdasarkan 

pada tujuan penelitian, dirancang dan disusun instrumen sebagai berikut: 

1. Instrumen Studi Pendahuluan 

Instrumen ini digunakan sebagai tahap analisis kebutuhan untuk 

mendapatkan informasi awal tentang bahan ajar yang digunakan. 

2. Instrumen Validasi Ahli 

a. Instrumen validasi ahli materi 

Instrumen ini berbentuk angket validasi terkait kelayakan isi, dan 

kesesuaian LKPD berbasis kewirausahaan, serta berfungsi untuk memberi 

masukan dalam pengembangan LKPD berbasis kewirausahaan. 

b. Instrumen validasi ahli media 

Instrumen ini berbentuk angket validasi terkait kegrafikan, kebahasaan 

dan penyajian LKPD berbasis kewirausahaan. 

c. Instrumen validasi ahli bahasa 

Instrumen ini berbentuk angket validasi terkait kebahasaan, serta 

berfungsi untuk memberi masukan dalam pengembangan LKPD berbasis 

kewirausahaan. 
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3. Instrumen Uji Coba Produk 

Instrumen ini berbentuk angket uji aspek kemenarikan yang diberikan 

kepada peserta didik. Angket uji aspek kemenarikan berupa bahan ajar LKPD 

berbasis kewirausahaan yang dikembangkan untuk mengetahui tingkat daya 

tarik peserta didik. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif yang memaparkan hasil pengembangan produk yang berupa 

LKPD berbasis kewirausahaan. Data yang diperoleh melalui instrumen uji coba 

dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif kualitatif. Analisis ini dimaksud 

untuk menggambarkan karakteristik data pada masing-masing variabel. 

Instrumen yang digunakan memiliki 4 jawaban, sehingga skor penilaian total 

dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut.
12

 

 

 

Dengan : 

 

 

Keterangan : 𝑥  = rata – rata akhir 

 𝑥𝑖= nilai uji operasional angket tiap peserta didik 

                                                             
12

 Novitasari, “Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Untuk Mengoptimalkan Praktikum 

Virtual Laboratory Materi Induksi Elektromagnetik”. Jurnal (11 September 2014), h. 134 

𝑥 =
 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

𝑥𝑖 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠
 𝑥 4 
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 𝑛 = banyaknya peserta didik yang mengisi angket 

1. Analisis Data Validasi Ahli 

Angket validasi ahli terkait kegrafikan, penyajian, kesesuaian isi, 

kebahasaan, kelengkapan materi, kebenaran keterkaitan bidang kewirausahaan 

dan kegiatan ekonomi, sistematika isi materi dan kesesuaian LKPD berbasis 

kewirausahaan memiliki 4 pilihan jawaban sesuai konten pertanyaan. Masing-

masing pilihan jawaban memiliki skor berbeda yang mengartikan tingkat validasi 

LKPD berbasis kewirausahaan. 

Dalam menganalisis data yang berasal dari angket bergradasi atau 

berperingkat 1 sampai dengan 4. 

a. “Sangat banyak”, “sangat sering”, “sangat setuju”, dan  lain-lain 

menunjukkan gradasi paling tinggi. Untuk kondisi tersebut diberi nilai 4. 

b. “Banyak”, “Sering”, “Kurang setuju”, dan lain-lain, menunjukkan 

peringkat yang lebih rendah dibandingkan dengan yang ditambah kata 

“Sangat”. Oleh karena itu kondisi tersebut diberi nilai 3. 

c. “Sedikit”, “Jarang”, “Kurang setuju”, dan lain-lain, karena berada 

dibawah “Setuju” dan sebagainya, diberi nilai 2. 

d. “Sangat sedikit”, dan “sedikit sekali”, “sangat jarang”, “sangat kurang 

setuju”, yang digradasi paling bawah, diberi nilai 1.13 

Skor penilaian dari tiap pilihan jawaban dapat dilihat dalam Tabel 3.2 

                                                             
13

 Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), h.285 
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Tabel 3.2 Skor Penilaian Validasi Ahli
14

 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat baik 4 

Baik 3 

Kurang baik 2 

Sangat tidak baik 1 

Hasil dari skor penilaian dari masing-masing validator ahli materi, ahli 

media dan ahli bahasa tersebut kemudian dicari rata-ratanya dan dikonversikan ke 

pertanyaan untuk menentukan kevalidan dan kelayakan LKPD berbasis 

kewirausahaan. 

Berikut kriteria kelayakan analisis rata-rata ditampilkan pada Tabel 3.3 

Tabel 3.3 Kriteria Validasi
15

 

Skor Kualitas 
Kriteria 

Kelayakan 
Keterangan 

3,26< 𝑥 ≤ 4,00 Valid Tidak Revisi 

2,51< 𝑥 ≤3,26 Cukup Valid Revisi sebagian 

1,76< 𝑥 ≤2,51 Kurang Valid Revisi sebagian & pengkajian ulang materi 

1,00< 𝑥 ≤1,76 Tidak Valid Revisi Total 

 

2. Analisis Data Uji Coba Produk 

Angket respon peserta didik terhadap penggunaan produk memiliki 4 

pilihan jawaban sesuai konten pertanyaan. Masing-masing pilihan jawaban 

memiliki skor berbeda yang mengartikan tingkat kesesuaian produk bagi 

pengguna. Skor penilaian dari tiap pilihan jawaban dapat dilihat dalam Tabel 3.4 

 

                                                             
14

 Sri Latifah, Eka Setiawati, Abdul Basith, “Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) Berorientasi Nilai-nilai Agama Islam Melalui Pendekatan Inkuiri Terbimbing Pada Materi 

Suhu dan Kalor”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika ‘Al-Biruni’ Vol. 5 No. 1 2016 
15

 Ibid, h.6 
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Tabel 3.4 Skor Penilaian terhadap pilihan jawaban
16

 

Pilihan 

Jawaban 

Pilihan 

Jawaban 
Klasifikasi Skor 

Sangat sesuai Sangat menarik Sangat baik 4 

Sesuai Menarik Baik 3 

Kurang sesuai Kurang menarik Kurang baik 2 

Tidak sesuai Tidak menarik Tidak baik 1 

 

 

 

 

                                                             
16

 Ana Kurnia Sari, Chandra Ertikanto, Wayan Suana, “Pengembangan LKS Memanfaatkan 

Laboratorium Virtual Pada MateriOptik Fisis Dengan Pendekatan Saintifik”, Jurnal Pembelajaran 

Fisika Vol. 3, No. 2 (Tahun 2015), h.5 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Hasil Penelitian dan Pengembangan  

Hasil utama dari penelitian ini adalah Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Berbasis Kewirausahaan pada Materi SPLDV. Penelitian dan pengembangan ini 

dilakukan dengan prosedur pengembangan menurut Dick & Carrey yang dilakukan 

dari tahap 1 sampai dengan tahap 5. Data hasil setiap tahapan prosedur penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Hasil Analisys (Tahap Analisis) 

Potensi dalam peneliti pengembangan ini adalah mengembangkan 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis kewirausahaan pada materi 

SPLDV untuk kelas VIII SMP/MTs. Penelitian ini dilakukan di MTs Mathla’ul 

Anwar Gisting Tanggamus, dalam proses pembelajaran matematika sudah 

menggunakan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) serta mengaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari, akan tetapi belum mengaitkan dengan kegiatan 

kewirausahaa, selain itu pendidik juga belum mengembangkan LKPD nya 

sendiri. Kegiatan kewirausahaan yang terdapat pada LKPD ini secara umum 

berupa kegiatan-kegiatan atau aktivitas sederhana dalam kewirausahaan agar 
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peserta didik termotivasi. Pada tahap ini penting dilakukan adalah analisis 

kebutuhan terhadap produk yang akan dikembangkan melalui wawancara 

terhadap pendidik Matematika kelas VIII tahun ajaran 2016/2017 MTs Mathla’ul 

Anwar Gisting Tanggamus yaitu Bapak Herliyan, S.Pd bahwa LKPD yang 

digunakan seperti pada umumnya. Selain itu, beliau juga mengungkapkan bahwa 

perlu adanya pengembangan bahan ajar matematika berupa LKPD yang dapat 

membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan peserta didik. 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih materi SPLDV untuk 

mengembangkan bahan ajar. Alasan peneliti memilih materi tersebut karena pada 

kegiatan transaksi jual beli seringkali menggunakan ilmu matematika terutama 

pada materi SPLDV, sehingga peneliti mampu mengembangkan soal-soal yang 

berkaitan dengan kegiatan transaksi kewirausahaan. Dari beberapa alasan diatas  

maka peneliti merasa perlu mengembangkan bahan ajar berupa LKPD berbasis 

kewirausahaan pada materi SPLDV.  

2. Hasil Design (Perencanaan) 

Setelah dilakukan analisis kebutuhan langkah selanjutnya adalah tahap 

perancangan (design). Adapun beberapa hal yang dilakukan dalam tahap 

perancangan produk pengembangan Modul adalah sebagai berikut: 

a. Pemilihan Bahan Ajar 

Bahan ajar yang dipilih yaitu bahan ajar LKPD yang bertujuan untuk 

memudahkan dalam proses pembelajaran, dikarenakan bahan ajar LKPD belum 
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ada di MTs Mathla’ul Anwar Gisting dan bahan ajar LKPD sangat relevan pada 

saat ini.  

b. Pemilihan Format 

Langkah-langkah penyusunan desain produk LKPD ini, diantaranya adalah 

menyesuaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator 

berdasarkan kurikulum KTSP. LKPD berbasis kewirausahaan pada materi 

SPLDV ini menggunakan ukuran kertas A4; skala spasi 1,5; jenis huruf Time 

New Roman, Comic Sans Ms, Arial Rounded MT Bold dan Cambria Math. 

c. Rancangan Awal  

Adapun rancangan awal produk pengembangan LKPD adalah terdiri dari 

cover depan dan cover belakang, halaman tim pengembang LKPD, kata 

pengantar, daftar isi. Didalam LKPD terdiri dari pendahuluan, Standar 

Kompetensi (SK), kegiatan pendahuluan, peta konsep, kegiatan pembelajaran,  

dan berupa materi, contoh soal, latihan soal dan daftar pustaka, serta 

mengembangkan soal agar berkaitan dengan kegiatan transaksi kewirausahaan. 

3. Hasil Development (Pengembangan)  

Hal-hal yang dilakukan setelah LKPD didesain, selanjutnya dilakukan 

validasi oleh para ahli, hal ini agar produk yang dikembangkan memiliki 

kelayakan yang baik untuk digunakan atau diimplementasikan ke obyek 

penelitian. Validasi ini diberikan kepada 3 ahli materi, 2 ahli media dan 1 ahli 

bahasa. Kriteria dalam penentuan subyek ahli, yaitu: (1) Berpengalaman 

dibidangnya, (2) Berpendidikan minimal S2 atau sedang menempuh 
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pendidikan S2. Validasi juga dilakukan oleh 2 praktisi yaitu guru matematika 

SMP/MTS dengan kriteria sebagai subyek praktisi adalah : (1) 

Berpengalaman dibidangnya, (2) Berpendidikan minimal S1, (3) Merupakan 

pendidik Matematika di MTs Mathla’ul Anwar Gisting. Instrumen validasi 

menggunakan skala Likert.  Adapun validatornya sebagai berikut: 

a. Validasi Ahli Materi 

Uji ahli materi bertujuan untuk menguji kelengkapan materi, 

kebenaran  materi dan sistematika materi. Adapun yang menjadi ahli materi 

yang terdiri dari 1 dosen dari Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, 1 IAIN 

Metro dan 1 pendidik matematika MTs Mathla’ul Anwar.  

b. Validasi Ahli Media 

Uji ahli media bertujuan untuk menguji penyajian berbasis 

kewirausahaan. Adapun validator yang menjadi ahli media yang terdiri dari 2 

dosen ahli, 1 dosen matematika dari UIN Raden Intan Lampung dan 1 dosen 

Teknokrat.  

c.  Validasi Ahli Bahasa 

Uji Ahli bahasa bertujuan untuk menguji kesesuaian bahasa dan 

kalimat yang digunakan, serta kesesuaian dengan bahasa indonesia. Adapun 

yang menjadi Ahli bahasa terdiri dari 1 dosen bahasa Indonesia UIN Raden 

Intan Lampung.  
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4. Hasil Implementation (Penerapan) 

Setelah LKPD dinyatakan valid oleh para ahli, produk tersebut diuji 

cobakan kepada responden yaitu peserta didik kelas VIII tahun ajaran 2017/2018 

MTs Mathla’ul Anwar Gisting. Uji coba ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

informasi mengenai LKPD yang dikembangkan. Uji coba dilakukan untuk 

mengetahui bahan ajar berupa LKPD matematika berbasis kewirausahaan ini 

menarik melalui angket respon peserta didik. Adapun uji coba produk dilakukan 

dengan 2 cara yaitu sebagai berikut; 

a. Uji Coba Kelompok Kecil (Small Group)  

 Pada Uji coba kelompok kecil dimaksudkan untuk menguji kemenarikan 

produk, peserta didik dalam uji kelompok kecil ini melihat LKPD yang 

diberikan, dan diakhir uji coba produk melibatkan 10 peserta didik yang 

dipilih secara heterogen berdasarkan kemampuan dikelas dan jenis kelamin 

kemudian peserta didik diberi angket untuk menilai kemenarikan LKPD. Uji 

coba kelompok kecil dilakukan di MTs Mathla’ul Anwar Gisting Kelas VIII 

tahun ajaran 2017/2018.  

b. Uji Coba Lapangan (Field Test) 

 Setelah melakukan uji coba kelompok kecil, kemudian produk diuji 

cobakan kembali ke uji coba lapangan. Uji coba lapangan ini dilakukan untuk 

meyakinkan data dan mengetahui kemenarikan produk secara luas. Responden 

pada uji coba lapangan ini berjumlah 30 peserta didik SMP/MTs kelas VIII 

Tahun ajaran 2017/2018 dengan memberi angket untuk mengetahui respon 
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peserta didik terhadap kemenarikan LKPD. Uji coba lapangan ini dilakukan di 

MTs Mathla’ul Anwar Gisting.  

5. Hasil Evaluation (Evaluasi) 

 Tahap  evaluasi  pada model ADDIE didefinisikan  sebagai sebuah  proses  

yang dilakukan untuk memberikan nilai terhadap program pembelajaran. Pada 

dasarnya, evaluasi  dapat  dilakukan  sepanjang  pelaksanaan  kelima  langkah  

model  ADDIE. Evaluasi merupakan proses untuk melihat apakah produk yang 

dibuat dapat digunakan atau tidak. Evaluasi yang dilakukan yaitu oleh tim ahli 

dan evaluasi hasil validasi dan uji coba produk yang kemudian data nya 

dianalisa. Berikut hasil analisanya; 

a. Hasil Evaluasi Validasi 

1) Validasi Ahli Materi 

Hasil data uji ahli materi tahap 1 dapat dilihat pada Tabel 4.1 

sedangkan form dapat dilihat pada lampiran 2. 

Tabel 4.1 Hasil Penilaian Validasi Tahap 1 oleh Ahli Materi 

No Aspek Analisis 
Validator 

1 2 3 

1 Kualitas Isi 

∑ Skor 6 6 6 

𝑥𝑖  3 3 3 

𝑥  3 

Kriteria Cukup Baik 

2 
Ketepatan 

Cakupan 

∑ Skor 5 5 4 

𝑥𝑖  2,5 2,5 2 

𝑥  2,33 

Kriteria Kurang Baik 

Sumber Data : Diolah dari hasil angket penilaian ahli materi LKPD 

berbasis kewirausahaan berbantuan media grafis pada 

lampiran 3 
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Gambar 4.1 

Hasil Penilaian Validasi Materi Tahap 1 

 

Tabel 4.1 dan Gambar 4.1 menampilkan data hasil penilaian uji ahli materi 

tahap 1 dari 3 ahli yaitu 1 dosen Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, 1 dosen 

universitas sang Bumi Ruwa Jurai, 1 dosen  matematika dari dan 1 pendidik 

matematika MTs Mathla’ul Anwar Gisting. Diketahui bahwa uji Ahli materi 

memperoleh nilai sebagai berikut: pada aspek kualitas isi diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 3 dengan kriteria “cukup baik”. Aspek ketepatan cakupan diperoleh nilai rata-

rata sebesar 3,33 dengan kriteria “kurang baik”. 

Tabel 4.2 Hasil Penilaian Tahap 2 Oleh Ahli Materi 

No Aspek Analisis 
Validator 

1 2 3 

1 Kualitas Isi 

∑ Skor 7 7 8 

𝑥𝑖  3,5 3,5 4 

𝑥  3,67 

Kriteria Baik 

2 
Ketepatan 

Cakupan 

∑ Skor 6 7 6 

𝑥𝑖  3 3,5 3 

𝑥  3,167 

Kriteria Cukup Baik 

Sumber Data : Diolah dari Hasil Angket Penilaian ahli materi LKPD berbasis 

kewirausahaan berbantuan media grafis pada lampiran 4 
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Gambar 4.2  

Grafik Hasil Penilaian Oleh Ahli Materi tahap 2 

Tabel 4.2 dan Gambar 4.2 menampilkan data hasil penilaian ahli materi tahap 2 

dari 3 ahli yaitu 1 dosen Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, 1 dosen  matematika 

dari dan 1 pendidik mata pelajaran matematika MTs Mathla’ul Anwar Gisting. Dapat 

diketahui bahwa penilaian ahli materi memperoleh nilai sebagai berikut pada Aspek 

kualitas isi diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,67 dengan kriteria “baik”. Aspek 

ketepatan cakupan diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,167 dengan kriteria “cukup 

baik”. 

 Hasil penilaian validasi materi tahap 1 mengalami peningkatan pada validasi 

ahli materi tahap 2. Adapun nilai untuk Aspek kualitas isi pada tahap 1 diperoleh rata-

rata skor sebesar 3 dengan kriteria “cukup baik” dan pada tahap 2 diperoleh rata-rata 

skor sebesar 3,67 dengan kriteria “baik”. Aspek ketepatan cakupan pada tahap 1 

diperoleh rata-rata skor sebesar 2,33 dengan kriteria “baik” dan pada tahap 2 

diperoleh rata-rata skor sebesar 3,167 dengan kriteria “cukup baik”. Dapat dilihat 

pada gambar 4.3 
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Gambar 4.3 Grafik Perbandingan Hasil Uji Ahli Materi Tahap 1 dan Tahap 2 

 

2) Validasi Ahli Media 

Hasil data penilaian uji ahli media tahap 1 dapat dilihat pada Tabel 

4.4, sedangkan form dapat dilihat pada lampiran 5. 

Tabel 4.3 Hasil Penilaian Tahap 1 Oleh Ahli Media 

No Aspek Analisis 
Validator 

1 2 

1 Ukuran LKPD 

∑ Skor 6 3 

𝑥𝑖  3 1,5 

𝑥  2,25 

Kriteria Kurang Baik 

2 Desain Kulit LKPD 

∑ Skor 19 20 

𝑥𝑖  3,1667 3,3333 

𝑥  3,25 

Kriteria Cukup Baik 

3 Desain Isi LKPD 

∑ Skor 37 39 

𝑥𝑖  3,0833 3,25 

𝑥  3,167 

Kriteria Cukup Baik 

 

Sumber Data: Diolah dari Hasil Angket Penilaian oleh ahli media LKPD 

berbasis kewirausahaan pada lampiran 6. 
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Gambar 4.4 

Grafik Hasil Penilaian Ahli Media Tahap 1 

Tabel 4.3 dan Gambar 4.4 menampilkan data hasil penilaian ahli materi tahap 1 

dari dua ahli yaitu 1 dosen UIN Raden Intan Lampung, 1 dosen Unversitas 

Teknokrat. Dapat diketahui bahwa penilaian uji ahli media memperoleh nilai sebagai 

berikut: pada aspek ukuran LKPD diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,25 dengan 

kriteria “kurang baik”. Aspek ketepatan desain kulit LKPD diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 3,25 dengan kriteria “cukup menarik”. Aspek desain isi LKPD diperoleh nilai 

rata-rata sebesar 3,167 dengan kriteria “cukup menarik”.  

Tabel 4.4 Hasil Penilaian Tahap 2 Oleh Ahli Media 

No Aspek Analisis 
Validator 

1 2 

1 Ukuran LKPD 

∑ Skor 4 4 

𝑥𝑖  4 4 

𝑥  4 

Kriteria Baik 

2 Desain Kulit LKPD 

∑ Skor 22 22 

𝑥𝑖  3,6667 3,6667 

𝑥  3,6667 

Kriteria Baik 

3 Desain Isi LKPD 
∑ Skor 38 44 

𝑥𝑖  3,1667 3,667 
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𝑥  3,41667 

Kriteria Baik 

 

Sumber Data: Diolah dari Hasil Angket Penilaian oleh ahli media LKPD 

berbasis kewirausahaan pada lampiran 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Grafik Hasil Penilaian Ahli Media Tahap 2  

Tabel 4.4 dan Gambar 4.5 menampilkan data hasil penilaian ahli materi tahap 2 

dari dua ahli yaitu 1 dosen UIN Raden Intan Lampung, 1 dosen Universitas 

Teknokrat. Dapat diketahui bahwa penilaian uji ahli media memperoleh nilai sebagai 

berikut: pada aspek ukuran LKPD diperoleh nilai rata-rata sebesar 4 dengan kriteria 

“baik”. Aspek ketepatan desain kulit LKPD diperoleh nilai rata-rata sebesar 36667 

dengan kriteria “baik”. Aspek desain isi LKPD diperoleh nilai rata-rata sebesar 

3,41667 dengan kriteria baik”. 

 Hasil penilaian validas ahli media tahap 1 mengalami peningkatan pada validasi 

ahli materi tahap 2. Adapun nilai untuk aspek ukuran LKPD pada tahap 1 diperoleh 

rata-rata skor sebesar 2,25 dengan kriteria “kurang baik” dan pada tahap 2 diperoleh 

rata-rata skor sebesar 4 dengan kriteria “baik”. Aspek desain kulit LKPD pada tahap 
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1 diperoleh rata-rata skor sebesar 3,25 dengan kriteria “cukup baik” dan pada tahap 2 

diperoleh rata-rata skor sebesar 3,67  dengan kriteria “menarik”. Sedangkan rata-rata 

skor aspek desain isi LKPD pada tahap 1 dperoleh rata-rata skor sebesar 3,167 

dengan kriteria “cukup menarik” dan pada tahap 2 diperoleh rata-rata skor sebesar 

3,4167 dengan kriteria “menarik”. Dapat dilihat pada gambar 4.6 

 

Gambar 4.6 Grafik Perbandingan Hasil Uji Ahli Media Tahap 1 dan Tahap 2 

 

3) Validasi Ahli Bahasa 

Data hasil penilaian Ahli bahasa dapat dilihat pada tabel 4.5 dan 

gambar 4.5 Sedangkan form dapat dilihat pada lampiran 8 

Tabel 4.5 Hasil Penilaian Oleh Ahli Bahasa 

No. Aspek Analisis 
Validator 

1 

1 Bahasa 

Σ Skor 29 

𝑥𝑖  3,2 

𝑥  3,2 

Kriteria Cukup Baik 

Sumber: Diolah dari Hasil Angket Penilaian ahli  

   Bahasa LKPD berbasis kewirausahaan pada lampiran 9 
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Gambar 4.7 

Grafik Hasil Penilaian Ahli Bahasa Tahap 1  

 Tabel 4.5 dan gambar 4.7 menampilkan data hasil penilaian ahli bahasa 

yang dilakukan oleh 1 ahli. Uji ahli bahasa hanya terdapat satu aspek penilaian 

yaitu aspek bahasa. Aspek bahasa ini digunakan untuk memberi penilaian 

terhadap bahasa yang digunakan dalam LKPD baik kesesuaian dengan basis 

kewirausahaan hingga kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia.  Berdasarkan 

Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa untuk Aspek kebahasaan memperoleh nilai rata-

rata 3,2, dengan nilai rata-rata tersebut menyatakan bahwa uji ahli bahasa LKPD 

berbasis kewiwausahaan pada materi SPLDV dapat dikriteriakan sebagai bahan 

ajar yang “cukup baik”. 

 Adapun saran/masukan untuk perbaikan adalah sebagai berikut:  

a) Saran/Masukan Ahli Materi 

Tabel 4.6 Saran Perbaikan Uji Ahli Materi 

No Saran dan Komentar Tindak Lanjut 

1 Materi diperbanyak. Materi sudah ditambahkan yaitu 

dengan memperbanyak referensi. 

2 Susunan sub bab harus sama.  Susunan tiap sub bab sudah 

0

1

2

3

4

Bahasa

Validator



53 
 

 

diperbaiki sehingga sememiliki 

tatanan yang sama seperti pada 

kolom penilaian, pekerjaan rumah, 

tugas kelompok dan inividu. 

3 Soal dibuat dari mudah, sedang, sulit Soal sudah diperbaiki. 

4 Tambahkan informasi kegunaan pada 

bidang ekonomi, dan kolom penilaian. 

Informasi kegunaan pada bidang 

ekonomi sudah ditambahkan 

dengan mencari referensi terkait hal 

tersebut, serta kolom penilaiannya 

telah dibuat sesuai saran validator. 

  Tindak lanjut dari saran yang diberikan ahli Media adalah 

memperbaiki desain, ukuran tulisan dan kolom, warna tulisan serta 

penambahan tulisan pada cover. Hasil tindak lanjut disajikan pada gambar 4.6 

dan 4.7 

 

Sebelum revisi 
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Sesudah revisi 

Gambar 4.8 Perbaikan perbanyakan materi 

Perbaikan dilakukan karena menurut ahli, materi yang terdapat di dalam 

LKPD masih terlalu sedikit sehingga perlu lebih banyak referensi buku. Oleh 

karena itu dilakukan perbaikan agar materi diperbanyak. 
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Sebelum direvisi 

 

Setelah direvisi 

Gambar 4.9 Perbaikan kolom penilaian 

Perbaikan dilakukan karena berdasarkan saran yang diberikan oleh ahli, 

bahwa pada LKPD seharusnya terdapat kolom penilaian yang di dalamnya 

berisi kolom untuk catatan, nilai, dan paraf peserta didik maupun orang tua.   

b) Saran/Masukan Ahli Media 

Tabel 4.7 Saran Perbaikan Uji Ahli Media 

No Saran dan Komentar Tindak Lanjut 

1 Pada cover depan warna tulisan “Lembar 

Kerja Peserta Didik “ tidak kontras 

dengan warna background 

Warna tulisan “Lembar Kerja 

Peserta Didik” diubah sehingga 

terlihat kontras dengan 

background  

2 Kolom nama pada cover terlalu besar Kolom nama pada cover 
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diperkecil karena menurut 

validator kolom nama terlihat 

terlalu dominan,  

3 Tulisan “Untuk SMP/MTs” terlalu kecil Tulisan “Untuk SMP/MTs” telah 

diperbesar 

4 Tambahkan tulisan “KTSP” pada cover Keterangan kurikulum yang 

digunakan belum tercantum 

sehingga penulis perlu 

menambahkan tulisan “KTSP” 

pada cover  

5 Perbaikan terhadap gambar didalam 

LKPD 

Mengubah gambar yang terkait 

dengan materi SPLDV dengan 

tema yang diusut 

6 Kurangi penggunaan shapes pada desain 

dalam LKPD 

Mengurangi penggunaan shapes 

sehingga tidak tampak terlalu 

simetris 

 

 Tindak lanjut dari saran yang diberikan ahli media adalah memperbaiki 

desain, ukuran tulisan dan kolom, warna tulisan serta penambahan tulisan pada cover.  

 

Sebelum revisi 

 

Setelah revisi 

Gambar 4.10 Perbaikan Cover LKPD 
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Perbaikan dilakukan karena cover LKPD pada prodak awal 

pengembangan pemilihan warna pada beberapa tulisan belum kontras, ukuran 

kolom, ukuran tulisan, oleh karena itu dilakukan perbaikan agar tampilan nya 

lebih baik dan menarik. 

  

Sebelum revisi Setelah revisi 

Gambar 4.11 Perbaikan desain LKPD 

Perbaikan dilakukan karena didalam LKPD terlalu banyak menggunakan 

desain shapes. ahli menyarankan untuk lebih mevariasi tulisan dan 

mengurangi shapes serta garis pembatas. 
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Sebelum revisi Setelah revisi 

Gambar 4.12 Perbaikan Gambar LKPD 

Perbaikan dilakukan karena menurut ahli media gambar yang dimuat 

tidak memiliki keterkaitan engan materi yang dibahas dalam LKPD tersebut, 

sehingga ahli media menyarankan untuk pemilihan gambar yang lebih 

memiliki keterkaitan dengan materi tersebut. 

c) Saran/Masukan Ahli Bahasa 

Tabel 4.8 Saran Perbaikan Uji Ahli Bahasa 

No Saran dan Komentar Tindak Lanjut 

1 Lakukan pengecekan ulang / editing sehingga 

tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan 

bahasa agar lebih efektif maupun dalam 

penulisan. 

Penggunaan bahasa maupun 

penulisan sudah diperbaiki 

dengan melakukan pemilihan 

kata-kata serta kalimat 

sehingga lebih efektif. 
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Terlihat bahwa saran perbaikan Ahli bahasa yaitu perlu dilakukan 

perbaikan agar bahasa yang digunakan lebih efektif dan sesuai dengan EYD 

dan kesalahan dalam penulisan diperbaiki.    

b. Hasil Evaluasi Uji Coba 

1) Uji Coba Kelompok Kecil  

  Pada Uji coba kelompok kecil dimaksudkan untuk menguji 

kemenarikan produk, peserta didik dalam uji kelompok kecil ini melihat 

LKPD yang diberikan, dan diakhir uji coba produk melibatkan 10 peserta 

didik yang dipilih secara heterogen berdasarkan kemampuan dikelas dan 

jenis kelamin kemudian peserta didik diberi angket untuk menilai 

kemenarikan LKPD. Uji coba kelompok kecil dilakukan di MTs Mathla’ul 

Anwar Gisting. Hasil respon peserta didik terhadap LKPD matematika 

berbasis kewirausahaan diperoleh rata-rata 3,57 Dengan kriteria interpretasi 

yang di capai yaitu “baik”, hal ini berarti LKPD yang dikembangkan 

mempunyai kriteria menarik untuk digunakan sebagai bahan ajar dalam 

kegiatan belajar mengajar pada materi SPLDV untuk kelas VIII SMP/MTs.  

2) Uji Coba Lapangan  

  Setelah melakukan uji coba kelompok kecil, kemudian produk diuji 

cobakan kembali ke uji coba lapangan. Uji coba lapangan ini dilakukan 

untuk meyakinkan data dan mengetahui kemenarikan produk secara luas. 

Responden pada uji coba lapangan ini berjumlah 30 peserta didik 

SMP/MTs kelas VIII dengan memberi angket untuk mengetahui respon 
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peserta didik terhadap kemenarikan LKPD. Uji coba lapangan ini 

dilakukan di MTs Mathla’ul Anwar Gisting. Hasil uji cba lapangan 

memperoleh rata-rata 3,56 Dengan kriteria intrepetasi yang dicapai yaitu 

“baik”, hal ini berarti LKPD yang dikembangkan oleh peneliti memiliki 

kriteria layak untuk digunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar 

mengajar pada materi SPLDV untuk kelas VIII SMP/MTs.  

 Hasil uji coba terkait kemenarikan dilakukan dengan dua tahapan 

yaitu uji kelompok kecil dan uji lapangan mengalami peningkatan rata-

rata skor pada aspeknya. Adapun hasil ujikelompok kecil diperoleh rata-

rata sebesar 3,57 dengan kriteria “baik” dan pada uji lapangan diperoleh 

rata-rata skor 3,56 dengan kriteria “baik”. Perandingan hasil uji coba 

dapat dilihat juga pada gambar 4.13 

 
Gambar 4.13 Grafik Perbandingan Hasil Uji Coba 

B. Pembahasan 

 Tujuan dari penelitian dan pengembangan ini adalah menghasilkan produk 

berupa LKPD berbasis kewirausahaan pada materi SPLDV yang berkategori layak 

dan baik digunakan, dan untuk mengetahui respon peserta didik  dan pendidik 

3.53

3.54

3.55

3.56

3.57

Uji Kelompok Skala Kecil Uji Coba Lapangan
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terhadap LKPD ini. LKPD ini disusun berdasarkan standar kompetensi, kompetensi 

dasar serta indikator. Soal pada LKPD ini dikembangkan sehingga memiliki 

keterkaitan dengan kegiatan transaksi kewirausahaan.  

Metode penelitian ini adalah Research and Development (R&D) berdasarkan 

model  ADDIE yang dikembangkan oleh Dick & Carrey. Tahapan yang dilakukan 

hanya tahap 1 hingga tahap 5 yaitu dari analysis, design, development, 

implementation, evaluation. 

1. Analysis (Analisis) 

Berdasarkan tahap analisis yang telah dijelaskan pada hasil penelitian 

diketahui bahwa pada proses pembelajaran terlihat masih banyak peserta didik  

yang pasif maka sangat perlu melakukan persiapan rancangan bahan ajar yang 

memperhatikan respon peserta didik, maka peneliti mengembangkan bahan ajar 

berbasis kewirausahaan pada materi SPLDV. 

Pemilihan berbasis kewirausahaan pada pembuatan bahan ajar LKPD 

yang dikembangkan karena dalam kehidupan sehari-hari peserta didik selalu 

melakukan kegiatan transaksi kewirausahaan dimana sangat diperlukan ilmu 

pengetahuan terkait perhitungannya, hal ini juga dikarenakan LKPD berbasis 

kewirausahaan mampu dikembangkan sehingga sal-soal berbentuk cerita terkait 

kegiatan transaksi kewirausahaan yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. 

Sehingga lebih membantu pendidik dalam menyampaikan materi serta pemberian 

soal-soal agar lebih menarik. 
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2. Design (Perancangan) 

Setelah melakukan analisis kebutuhan maka tahap selanjutnya adalah 

tahap design. Adapun tahap perancangan (design) yang pertama adalah 

pemilihan bahan ajar, pemilihan format serta rancangan awal bahan ajar.  

3. Development (Pengembangan) 

Tahap selanjutnya setelah tahap perancangan bahan ajar, kemudian 

peneliti melakukan tahap pengembangan (development) yang merupakan tahap 

utama dalam membuat atau mengembangkan LKPD menjadi satu kesatuAn yang 

utuh serta melakukan validasi oleh ahli, tujuan dilakukan validasi adalah untuk 

memperoleh masukan, kritik serta guna perbaikan untuk kesempurnaan LKPD 

yang dikembangkan sehingga prodak telah layak diimplementasikan kepada 

subyek penelitian. 

4. Implementation (Penerapan) 

Tahap implementasi dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap uji coba 

skala kecil dan uji coba lapangan. Uji coba dilakukan pada peserta didik kelas 

VIII MTs mathla’ul Anwar Gisting.  Berdasarkan evaluasi dan revisi yang telah 

dilakukan, maka tujuan pengembangan ini adalah menghasilkan prodak berupa 

Lembar Kerja Peserta Didik berbasis Kewirausahaan pada Materi Sistem 

Persamaan Linier Dua Variabel serta mengetahui respon pendidik dan peserta 

didik. 
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5. Evaluation (Evaluasi) 

a. Validasi Ahli Materi 

Validasi Ahli materi dilakukan oleh 3 validator diantaranya dosen 

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, dosen matematika iain Metro dan 

pendidik matematika di MTs Mathla’ul Anwar Gisting. Berasarkan hasil 

validasi ahli materi tahap 1 nilai rata-rata pada aspek kualitas isi ketepatan 

cakupan dan tersebut berada pada rentang 2,52 < 𝑥 ≤ 3,26 sehingga LKPD 

dinyatakan “cukup valid” namun harus dilakukan revisi sebagian. 

Validasi tahap 2 mengalami peningkatan pada semua aspek dengan 

nilai rata-rata pada kedua aspek tersebut berada pada rentang 3,26 < 𝑥 ≤ 4,00 

sehingga LKPD dinyatakan “valid” dan tidak dilakukan revisi kembali. 

Peningkatan pada tahap 2 dikarenakan setelah dilakukan tahap revisi maka 

ketiga ahli materi tersebut menyatakan bahwa materi dan soal memberikan 

pengalaman dan pengetahuan belajar pada peserta didik, memiliki kesusaian 

dengan kompetensi dasar, dasar kompetensi serta indikator, dan contoh yang 

diberikan sesuai dengan transaksi kewirausahaan. 

b. Validasi Ahli Media 

Valiasi Ahli media dilakukan oleh 2 validator yaitu dosen UIN Raden 

Intan Lampung dan dosen Universitas Teknokrat. Hasil validasi ahli media  

tahap 1 pada aspek ukuran LKPD, desain kulit LKPD dan pada aspek desain 
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isi LKPD memperoleh nilai rata-rata pada rentang  2,52 < 𝑥 ≤ 3,26 sehingga 

LKPD dinyatakan “cukup valid” namun harus dilakukan revisi sebagian. 

Validasi tahap 2 mengalami peningkatan pada semua aspek diperoleh 

nilai rata-rata berada pada rentang 3,26 < 𝑥 ≤ 4,00 sehingga LKPD 

dinyatakan “valid” dan tidak dilakukan revisi kembali. Peningkatan validasi 

pada tahap 2 dikarenakan setelah melakukan tahap revisi maka ketiga 

validator tersebut menyatakan bahwa desain LKPD yang meliputi ukuran 

LKPD, ilustrasi kulit LKPD, tampilan tata letak, keseseuaian jenis huruf serta 

keberfungsian gambar memiliki keselarasan. 

c. Validasi Ahli Bahasa 

  Berbeda dari penilaian dari validas ahli sebelumnya, hasil penilaian 

validasi bahasa hanya dilakukan pada tahap 1. Ahli bahasa memberikan saran 

serta perbaikan yang tidak begitu besar dan mendasar, maka tidak perlu 

dilakukan validasi ahli bahasa tahap 2. Penilaian pada uji ahli bahasa 

memperoleh skor 3,2 dengan kriteria “baik”.  

d. Respon Peserta Didik 

Uji coba terkait uji coba kemenarikan dilakukan pada uji coba skala 

kecil dan uji coba lapangan. Uji coba kelompok kecil diperoleh nilai rata-rata 

3,54, pada uji coba lapangan diperoleh nilai rata-rata 3,56 yang termasuk 

dalam kategori sangat layak. Hal tersebut menunjukkan bahwa LKPD 

berbasis kewirausahaan pada materi SPLDV yang dikembangkan memiliki 
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kemenarikan sebagai alat bantu belajar, dalam hal kualitas isi serta tampilan 

LKPD.  

Selain itu juga LKPD berbasis kewirausahaan yang berhasil 

dikembangkan mendapatkan respon positif dari peserta didik, hal ini 

dikarenakan peserta didik memberikan penilaian yang baik atau positif 

terhadap aspek-aspek penilaian LKPD pada angket respon peserta didik.  

Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan diatas dapat dikatakan 

bahwa LKPD yang dikembangkan sudah mencerminkan bahan ajar yang baik 

serta layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Materi serta soal 

dalam LKPD yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dengan 

penyusunan materi yang sistematis. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian dan pengembangan imi antara lain sebagai berikut: 

1. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis Kewirausahaan pada Materi 

SPLDV yang dihasilkan telah dikembangkan dengan prosedur penelitian dan 

pengembangan Dick and Carrey yaitu ADDIE yang meliputi tahapan analisys, 

design, development, implementasion,dan evaluation;  

2. Respon peserta didik terhadap Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis 

Kewirausahaan pada Materi SPLDV memperoleh nilai rata-rata 3,56; dan 

respon pendidik terhadap Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis 

Kewirausahaan pada Materi SPLDV memperoleh nilai rata-rata 3,5. 

B. Saran  

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) Berbasis Kewirausahaan pada Materi SPLDV antara lain 

sebagai berikut; 

1. Untuk pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis 

Kewirausahaan selanjutnya dapat ditambahkan materi yang lebih luas; 

2. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis Kewirausahaan masih terdapat 

banyak kekurangan dalam pembuatan dan pengembangannya sehingga 
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pengembangan selanjutnya dapat lebih baik, agar dapat menambah minat 

peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran matematika. 
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