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ABSTRAK
PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA TIPE TRUE.FALSE PADA
POKOK BAHASAN GERAK LURUS BERUBAH BERATURAN PADA SISWA
SMA N 1 TANJUNG RAJA KELAS X

Oleh :
Megi Andrian

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui kualitas LKS fisika SMA dengan
berbasis true/falsepada pokok bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) (2)
Mengetahui respon siswa terhadap LKS fisika SMA kelas X sebagai sumber belajar
yang akan dikembangkan.
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau Research and Development
(R&D) menurut Borg dan Gall. Yang meliputi potensi dan masalah, mengumpulkan
informasi, desain, perbaikan desain, uji coba, dan perbaikan desain. Instrumen yang
digunakan berupa skala penilaian untuk mengetahui kualitas LKS dan untuk
mengetahui respon siswa yaitu menggunakan skala Likertdengan lima penilaian disusun
dalam bentuk checklist. Analisis data yang dilakukan yaitu mengumpulkan data
kualitatif dan kuantitatif dari ahli materi, ahli media, guru IPA fisika, dan siswa SMA.

Hasil penelitian ini menghasilkan: (1) LKS fisika SMA kelas X berbasis
true/false pada pokok bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB),
berdasarkan Hasil validasi ahli materi, media, dan penilaian guru terhadap
kualitas LKS yang dikembangkan dengan persentase rata-rata secara berurutan,
79,11%, 86,66%, 65%,81,66%, dan 77,43%. (2) Kemudian memperoleh hasil
penelitian berdasarkan penilaian oleh siswa (respon siswa) yang dikembangkan
terhadap LKS yang di uji coba yaitu uji coba skala terbatas. Hasil rata-rata
diperoleh yaitu 87,61% dilakukan di SMA Negeri 1 Tanjung Raja.
Keywords: Pengembangan LKS, Berbasis true/false,Bahasan GLBB.
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Artinya:“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya
dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu”.
( QS. As. Sajdah: 5)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan
nasional,yang berfungsi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.1
Pendidikanmempunyaiperananpenting dalam menentukan perkembangan individu,
terutama bagi bangsa dan negara, karena tujuan pendidikan pada umumnya adalah
untuk menyediakan lingkungan dan membantu anak didik untuk menyalurkan bakat
dan kemampuannya secara optimal sehingga ia mampu mewujudkan kepentingan diri
dan lingkungannya. Di Indonesia pendidikan diatur dalam undang – undang dasar
1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa tiap warga negara Indonesia
berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, pemerintah juga mengatur undang –
undang dasar tentang system pengajaran nasional.2
Pendidikan merupakan kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusia.
Karena dengan pendidikan manusia mampu mengembangkan potensi, bakat dan

kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, pendidikan juga sangat penting dimiliki
oleh setiap individu manusia, karena orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya
oleh Allah SWT. Seperti firman Allah SWT. Dalam Q.S. Al-Mujaadilah : ayat 11
sebagai berikut.

1
2

Syaiful Sagala, Konsep dan makna pembelajaran, ( Bandung : Alfabeta, 2013 ), h.11
Undang-undang dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2,tentang hak-hak mendapatkan pendidikan.
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Artinya : 1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang. Maksudnya: saya memulai membaca al-Fatihah ini dengan menyebut
nama Allah. Setiap pekerjaan yang baik, hendaknya dimulai dengan menyebut asma
Allah, seperti makan, minum, menyembelih hewan dan sebagainya. Allah ialah nama
zat yang Maha Suci, yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, yang tidak
membutuhkan makhluk-Nya, tapi makhluk yang membutuhkan-Nya. Ar Rahmaan
(Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah
melimpahkan karunia-Nya kepada makhluk-Nya, sedang Ar Rahiim (Maha
Penyayang) memberi pengertian bahwa Allah Senantiasa bersifat rahmah yang
menyebabkan Dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya.
11. Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan
memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT akan mengangkat

derajat orang – orang yang beriman dan berilmu serta Allah mengetahui apa saja yang
akan kita kerjakan.
Pendidikan yang ditempuh seseorang harus dicapai dan disesuaikan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan tersebut mencakup

peningkatan ilmu terapan dan ilmu pengetahuan dasar. Salah satu upaya dalam
meningkatkan kemampuan dasar dalam bidang Fisika.
Proses belajar mengajar Fisika yang efektif perlu adanya bahan ajar serta
media pembelajaran yang dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Bahan ajar
merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun
tidak tertulis sehingga tercipta suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar.
Salah satu bahan ajar yang dapat digunakan guru untuk menunjang poses
pembelajaran adalah Lembar Kerja Siswa ( LKS ).
Lembar Kerja Siswa merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembaran berisi
tugas yang di dalamnya berisi petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas.
LKS juga dapat berupa panduan untuk latihan pengembangan aspek kognitif maupun
panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan
eksperimen dan demonstrasi.Soal – soal dalam LKS dikemas sesuai dengan materi
yang ada. Biasanya, dalam LKS terdapat soal – soal yang harus dikerjakan secara
individu maupun kelompok.
LKS dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar

dan dapat digunakan untuk meningkatkan aktifitas siswa. Siswa dapat bebas
bereksplorasi dan beraktifitas sesuai dengan langkah – langkah yang telah ditetapkan.
Kelancaran kegiatan pembelajaran ini membutuhkan LKS yang didalamnya terdapat
panduan kegiatan yang dapat dilakukan oleh siswa. LKS dalam kegiatan
pembelajaran diharapkan dapat mendorong siswa untuk belajar lebih aktif secara

mandiri, baik secara individu maupun berkelompok, untuk itu dibutuhkan LKS yang
sangat menarik bagi siswa. Tujuan tersebut akan tercapai apabila didukung oleh
komponen pendidikan diantaranya orang tua sebagai pendidik utama, guru sebagai
pendidik di sekolah, masyarakat dan sarana lainnya.
Sumber belajar merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas
belajar peserta didik khususnya mata pelajaran fisika. Siswa dan guru dituntut untuk
mempunyai berbagai sumber belajar karena dapat membantu siswa untuk
mempermudah tugasnya dalam proses belajar, yang terpenting sumber belajar
tersebut dapat membantu siswa dalam melakukan pembelajaran secara efektif dan
efesien.
Fenomena yang terjadi di lapangan adalah bahwa pelajaran fisika termasuk
mata pelajaran yang sulit bagi siswa dan kurang dapat perhatian hal ini disebabkan
karena pelajaran fisika masih dianggap sulit dan kurangnya media dan sumber belajar
yang menarik minat untuk belajar terhadap siswa sehingga siswa kurang berminat
untuk mempelajari fisika di sekolah.
Konsep belajar berbentuk LKS tipe true/false ini diharapkan mampu

mendorong guru dan siswa melaksanakan belajar secara aktif dan mandiri sehingga
dapat diharapkan tercapainya peningkatan dalam belajar.
Lembar Kerja Siswa merupakan materi ajar yang sudah dikemas sedemikian
rupa sehingga siswa diharapakan dapat mempelajari materi ajar tersebut secara

mandiri. Dalam LKS siswa akan mendapatkan materi, ringkasan, dan tugas yang
berkaitan dengan materi.
Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa adanya LKS dapat membantu siswa
dalam mempelajari materi secara mandiri sedangkan apabila diadakan lembar kerja
siswa yang diberikan setiap pertemuan maka siswa tidak dapat berlatih soal-soal
secara mandiri ketika di rumah namun dapat sedikit membantu dalam proses belajar
mengajar sehingga siswa dapat tetap mengerjakan soal-soal yang diberikan guru.
Kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan guna
mencapai tujuan pendidikan. Apa yang direncanakan biasanya bersifat ideal, suatu
cita-cita tentang manusia atau warga negara yang akan dibentuk.3 Dengan kata lain
ketika sumber belajar tidak sesuai dengan kurikulum yang digunakan di sekolah maka
mempersulit ketercapaian tujuan pendidikan.
Observasi dilakukan dengan mengamati LKS dan proses belajar di kelas yang
ada di SMAN 1 tanjung raja,dalam kondisi pembelajaran fisika sedang berlangsung
di kelas masih menggunakan sistem ceramah dan buku panduan dari guru,dan masih
bisa dikatakan belajar dikelas membosankan,sehingga memerlukan kemenarikan

dalam pembelajaran dikelas setelah selesai observasi maka peneliti mendapatkan izin
untuk menerapkan sistem belajar baru yaitu menggunakan LKS dengan soal-soal tipe
true/falsepada materi gerak lurus berubah beraturan kelas X.

3

Nasution,”Asas-Asas Kurikulum”,( Jakarta : Bumi Aksara,2008 ) h. 8

Berdasarkan uraian diatas peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “
PENGEMBANGAN LKS TIPE TRUE/FALSE PADA POKOK BAHASAN GERAK
LURUS BERUBAH BERATURAN PADA SISWA SMA N 1 TANJUNG RAJA KELAS
X” semoga hasil penelitian dan pengembangan dengan penyajian yang lebih menarik
diharapkan dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk mempelajari fisika serta
menambah kreatifitas siswa dalam belajar.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dalam penelitian ini
adalah :
1. Bahan ajar yang tersedia di sekolah hanya berupa buku cetak.
2. LKS yang digunakan kurang menarik karena di dalam LKS masih
terkesan monoton (teks tanpa gambar, tidak berwarna, tampilan tidak
menarik), sehingga siswa kurang termonivasi dan cepat merasa bosan.
3. LKS hanya biasa yang tersedia belum memfasilitasi siswa, karena
materinya kurang lengkap, serta soal tidak sesuai kompetensi yang akan di
capai.

4. Hasil belajar fisika masih rendah atau masih di bawah KKM hanya
sebagian kecil siswa yang nilainya berada di atas KKM.

C. Pembatasan Masalah
Penelitian tentang “ Pengembangan Lembar Kerja Siswa Tipe True/False
Pada Pokok Bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan Pada Siswa SMAN 1
Tanjung Raja Kelas X“ mempunyai jangkauan yang sangat luas. Namun karena
adanya keterbatasan waktu, tenaga, dana, dan kemampuan yang dimiliki peneliti,
maka ruang lingkup penelitian di batasi yaitu :
1. LKS yang dikembangkan dibatasi pada bahan ajar cetak untuk siswa kelas
X SMA.
2. Materi yang dikembangkan adalah gerak lurus berubah beraturan.
3. Pengujian produk yang dibuat hanya meliputi penilaian kualitas dan
efektifitas LKS tidak di ujicobakan pengaruhnya terhadap prestasi belajar
siswa.
4. Pengujian produk dilakukan di kelas X SMA.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian pengembangan ini adalah :

1. Bagaimana kelayakan LKS dengan menggunakan tipe true/false di SMA?
2. Bagaimana respon siswa terhadap pengembangan LKS dan soal-soal
fisika dengan menggunakan tipe true/falseSMA kelas X sebagai sumber
belajar yang akan dikembangkan?

E. Tujuan
Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, tujuan dari penelitian ini
adalah :
1. Mengetahui kualitas LKS fisika dengan menggunakan tipe true/false kelas
X SMA.
2. Mengetahui respon siswa terhadap LKS fisika dengan menggunakan tipe
true/false kelas X SMA.

F. Manfaat Penelitian
Penelitian pengembangan LKS ini diharapkan dapat memberikan manfaat
sebagai berikut :
1. Memudahkan siswa untuk menyelesaikan soal-soal fisika.
2. Menambah pengetahuan dan pengalaman.
G. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini mencapai sasaran sebagaimana yang telah dirumuskan, maka
penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut :
1. Pengembangan adalah proses menerjemahkan spesifitas desain ke dalam

suatu wujud fisik tertentu.
2. Program

LKS

yang

akan

dikembangkan

adalah

tipe

soal

true/false(benar/salah).
3. Materi pokok dalam penelitian ini adalah materi gerak lurus berubah
beraturan.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori
1. Penelitian Pengembangan
Penelitian pengembangan memfokuskan kajian pada bidang desain atau
rancangan, apakah itu berupa model desain dan desain bahan ajar, produk misalnya
media, dan juga proses.4 Penelitian pengembangan ( Research and Development )
bertujuan untuk menghasilkan produk baru melaui proses pengembangan.
Makna pengembangan pembelajaran sendiri lebih realistis, bukan sekedar
idealisme pendidikan yang sulit diterapkan dalam kehidupan. Pengembangan
pembelajaran adalah usaha meningkatkan kualitas proses pembelajaran, baik secara
material maupun metode dan subtansinya. Secara material, artinya dari aspek bahan
ajar yang disesuaikan dengan perkembangan pengetahuan, sedangkan secara metode
dan subtansinya berkaitan dengan pengembangan strategi pembelajaran, baik secara
teori maupun praktik.

Sedangkan pengertian penelitian pengembangan adalah suatu proses atau
langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan
produk yang telah ada, yang dapat di pertanggung jawabkan.produk tersebut tidak
selalu berbentuk benda atau perangkat keras (hardware), seperti buku, modul, alat
4
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bantu pembelajaran di kelas atau di laboratorium, tetapi juga bisa perangkat lunak
(software), seperti program computer untuk pengelolahan data, pembelajaran di
kelas, perpustakaan atau di laboratorium, atau modul-modul pendidikan,
pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi manajemen dan lain-lain. Tujuan dari
penelitian dan pengembangan adalah untuk menghasilkan produk baru melaui
pengembangan, dan ingin menilai perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurun
waktu tertentu.
Berdasarkan pengertian di atas dapat di katakan bahwa, pengembangan adalah
suatu proses untuk menjadikan potensi yang ada menjadi sesuatu yang lebih baik.
Sedangkan penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah
untuk mengembangkan suatu produk atau menyempurnakan produk yang telah ada
yang dapat di pertanggung jawabkan.
1. Langkah-Langkah penelitian dan pengembangan ditunjukkan pada gambar
sebagai berikut. Secara ringkas penjelasan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Potensi dan masalah R & D dapat berangkat adanya potensi dan
masalah.

b. Mengumpulkan

informasi

setelah

potensi

dan

masalah

dapat

ditunjukkan secara factual, selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai
informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan.

c. Desain produk adalah hasil akhir dari serangkaian penelitian awal, dapat
berupa rancangan kerja baru atau produk baru.

d. Validasi desain yaitu proses untuk menilai apakah rancangan kerja baru
atau produk baru secara rasional lebih baik dan efektif di bandingkan
yang lama, dengan cara meminta penilaian ahli yang berpengalaman.
e. Perbaikan desain yaitu direvisi setelah diketahui kelemahan.
f. Uji coba produk yaitu melakukan uji lapangan terbatas dengan
eksperimen.
g. Revisi produk yaitu direvisi berdasarkan uji lapangan.
h. Uji coba pemakaian yaitu dilakukan uji coba dalam kondisi yang
sesungguhnya.
i. Revisi produk yaitu apabila ada kekurangan dalam penggunaan dalam
kondisi sesungguhnya, maka produk di perbaiki.
j. Pembuatan produk yaitu setelah di perbaiki hasil akhirnya siap
diproduksi.
2. LKS ( Lembar Kerja Siswa )
Pengertian Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Eureka Pendidikan. Lembar
Kegiatan Siswa (LKS) adalah salah satu bentuk media pembelajaran yang

digunakan sebagai media belajar alternatif. Dahar (2006: 110) mengungkapkan
bahwa lembar kegiatan siswa adalah lembar kegiatan yang berisikan informasi dan
instruksi dari guru kepada siswa agar siswa dapat mengerjakan sendiri suatu
aktivitas belajar, melalui praktik atau penerapan hasil belajar untuk mencapai tujuan
pembelajaran. Sejalan dengan pengertian tersebut, Depdiknas

(2005: 4)

menjelaskan bahwa lembar kegiatan siswa adalah lembaran-lembaran yang berisi

tugas yang biasanya berupa petunjuk atau langkah untuk menyelesaikan tugas yang
harus dikegiatankan siswa dan merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan
guru untuk meningkatkan keterlibatan siswa atau aktivitas dalam proses belajar
mengajar. LKS biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan
suatu tugas. Suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar kegiatan harus jelas
kompetensi dasar yang akan dicapainya. LKS juga harus dilengkapi dengan buku
lain atau referensi lain yang terkait dengan materi tugasnya (Madjid, 2008: 177).
Hal-hal yang dimuat dalam LKS dapat membantu guru dalam memudahkan proses
belajar mengajar dan mengarahkan siswanya untuk dapat menemukan konsepkonsep melalui aktivitasnya sendiri dalam kelompok kegiatan Darmodjo dan
Kaligis,1993:40). Berdasarkan uraian pengertian LKS tersebut, dapat ditarik
kesimpulan bahwa lembar kegiatan siswa adalah suatu media yang berupa lembar
kegiatan yang membuat petunjuk, materi ajar dalam melaksanakan proses
pembelajaran untuk menemukan suatu fakta, ataupun konsep. LKS mengubah
pembelajaran dari teacher centered menjadi student centered sehingga pembelajaran
menjadi efektif dan konsep materi pun dapat tersampaikan. Komponen Penyusun

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Suatu lembar kegiatan siswa memiliki enam
komponen yaitu petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, informasi
pendukung, latihan-latihan, lembar kegiatan, dan evaluasi. Petunjuk belajar
Komponen petunjuk belajar berisi langkah bagi guru untuk menyampaikan bahan
ajar kepada siswa dan langkah bagi siswa untuk mempelajari bahan ajar.
Kompetensi yang akan dicapai Bahan ajar berisi standar kompetensi, kompetensi

dasar, dan indikator pencapaian hasil belajar yang harus dicapai siswa. Informasi
pendukung Informasi pendukung berisi berbagai informasi tambahan yang dapat
melengkapi bahan ajar sehingga siswa semakin mudah untuk menguasai
pengetahuan yang akan diperoleh. Latihan-latihan Komponen latihan merupakan
suatu bentuk tugas yang diberikan kepada siswa untuk melatih kemampuan setelah
mempelajari bahan ajar. Lembar kegiatan Lembar kegiatan adalah beberapa
langkah prosedural cara pelaksanaan kegiatan tertentu yang harus dilakukan siswa
berkaitan dengan praktik. Evaluasi Komponen evaluasi berisi sejumlah pertanyaan
yang ditujukan kepada siswa untuk mengukur kompetensi yang berhasil dikuasai
setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat Lembar Kegiatan Siswa (LKS)
Depdiknas (2008: 42-45) menyatakan alternatif tujuan pengemasan materi
pembelajaran dalam bentuk LKS adalah : LKS membantu siswa untuk menemukan
konsep LKS mengetengahkan terlebih dahulu suatu fenomena yang bersifat konkrit,
sederhana, dan berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari. LKS memuat apa
yang (harus) dilakukan siswa, meliputi melakukan, mengamati, dan menganalisis.
LKS membantu siswa menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang

telah ditemukan LKS berfungsi sebagai penuntun belajar LKS berisi pertanyaan
atau isian yang jawabannya ada di dalam buku. Siswa akan dapat mengerjakan LKS
tersebut jika membaca buku LKS berfungsi sebagai penguatan LKS berfungsi
sebagai petunjuk praktikum Kriteria Kualitas Lembar Kegiatan Siswa (LKS)
Keberadaan LKS memberi pengaruh yang cukup besar dalam proses belajar
mengajar sehingga penyusunan LKS harus memenuhi berbagai persyaratan yaitu

syarat didaktik, syarat konstruksi, dan syarat teknik.(Darmodjo dan Kaligis: 1993).
1. Syarat didaktik Syarat didaktik berhubungan dengan asas-asas pembelajaran
efektif, yaitu : Memperhatikan adanya perbedaan individu sehingga dapat
digunakan oleh seluruh siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda. LKS dapat
digunakan oleh siswa lamban, sedang maupun pandai. Kekeliruan yang umum
adalah kelas yang dianggap homogen. Menekankan pada proses untuk menemukan
konsep-konsep sehingga berfungsi sebagai penunjuk bagi siswa untuk mencari
informasi bukan alat pemberitahu informasi. Memiliki variasi stimulus melalui
berbagai media dan kegiatan siswa sehingga dapat memberikan kesempatan kepada
siswa

untuk

menulis,

bereksperimen,

praktikum,

dan

lain

sebagainya.

Mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral, dan estetika
pada diri anak, sehingga tidak hanya ditunjukkan untuk mengenal fakta-fakta dan
konsep-konsep

akademis

maupun

juga

kemampuan

sosial

dan

psikologis.Menentukan pengalaman belajar dengan tujuan pengembangan pribadi
siswa bukan materi pelajaran. 2. Syarat konstruksi Syarat konstruksi adalah syaratsyarat yang berkenaan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosakata,

tingkat kesukaran, dan kejelasan dalam LKS. Adapun syarat-syarat konstruksi
tersebut, yaitu: LKS menggunakan bahasa yang sesuai tingkat kedewasaan anak.
LKS menggunakan struktur kalimat yang jelas. LKS Memiliki tata urutan pelajaran
yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, artinya dalam hal-hal yang
sederhana menuju hal yang lebih kompleks. LKS menghindari pertanyaan yang
terlalu terbuka. LKS mengacu pada buku standar dalam kemampuan keterbatasan

siswa. LKS menyediakan ruang yang cukup untuk memberi keluasan pada siswa
untuk menulis maupun menggambarkan hal-hal yang siswa ingin sampaikan. LKS
menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek. LKS menggunakan lebih
banyak ilustrasi daripada kata-kata. LKS dapat digunakan untuk anak-anak baik
yang lamban maupun yang cepat. LKS memiliki tujuan belajar yang jelas serta
manfaat dari itu sebagai sumber motivasi. LKS mempunyai identitas untuk
memudahkan administrasinya. 3. Syarat teknik Syarat teknis berkaitan dengan
penyajian LKS, yaitu berupa tulisan, gambar dan penampilan. a) Tulisan Tulisan
dalam LKS diharapkan memperhatikan hal-hal berikut: (1) LKS menggunakan
huruf cetak dan tidak menggunakan huruf latin atau romawi. (2) LKS menggunakan
huruf tebal yang agak besar untuk topik. (3) LKS menggunakan minimal 10 kata
dalam 10 baris. (4) LKS menggunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah
dengan jawaban siswa. (5) LKS menggunakan memperbandingkan antara huruf dan
gambar dengan serasi. b) Gambar Gambar yang baik untuk LKS adalah gambar
yang dapat menyampaikan pesan atau isi dari gambar tersebut secara efektif kepada
pengguna LKS. c) Penampilan Aspek penampilan sangat penting dalam LKS.

Siswa pada awalnya akan tertarik pada penampilan bukan pada isinya. Oleh karena
itu, LKS harus dibuat menarik agar siswa termotivasi untuk menggunakan LKS.
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Erlangga. Darmodjo, H dan Kaligis, J. (1993). Pendidikan IPA II. Jakarta: Dirjen
Dikti. Depdiknas. 2005. Pedoman Penyusunan LKS SMA. Jakarta: Depdiknas.

Depdiknas. 2008. Panduan Pengembangan Bahan Ajar. Jakarta: Depdiknas. Madjid,
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LKS merupakan materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa sehingga
siswa diharapkan dapat mempelajari materi ajar tersebut secara mandiri. Dalam
LKS siswa akan mendapatkan materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan
materi.
Lembar Kerja Siswa ( LKS ) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang
harus dikerjakan oleh siswa.6 Materi yang ada di media cetak meliputi : tujuan
pembelajaran, petunjuk pembelajaran, wacana, daftar kata, tata bahasa, petunjuk
mengerjakan soal, lembar jawabaan soal dan LKS jika diperlukan.Teks berbasis
cetakan menuntut enam elemen yang perlu di perhatikan pada saat merancang
yaitu : konsistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, dan penggunaan
spasi kosong.7
Dalam menyiapkan LKS, ada syarat yang mesti dipenuhi oleh guru. Syarat ini
yaitu guru harus cermat dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang
memadai, karena sebuah lembar kerja siswa harus memenuhi paling tidak criteria

yang berkaitan dengan tercapainya atau tidaknya sebuah kompetensi dasar yang
dikuasai siswa.
Fungsi, tujuan, dan kegunaan LKS adalah :

5
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a. Fungsi LKS
LKS mempunyai empat fungsi yaitu :
1. LKS sebagai bahan ajar yang bisa menimbulkan peran pendidik namun
lebih mengaktifkan siswa.
2. LKS sebagai bahan ajar yang mempermudah siswa untuk memahami
materi yang di berikan.
3. LKS sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya akan tugas untuk
berlatih.
4. LKS mempermudah pelaksanaan pengajar kepada siswa.
b. Tujuan penyusunan LKS yaitu :
1. Menjadikan bahan ajar yang mudah untuk siswa berinteraksi dengan
materi yang berkaitan.
2. Menyajikan tugas yang meningkatkan penguasaan siswa terhadap
materi yang di berikan.
3. Melatih kreatifitas belajar siswa.
c. Kegunaan LKS yaitu :

1. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
2. Untuk memberikan minat belajar siswa.
3. Untuk melihat kreatifitas belajar siswa.

3. Tipe True/False ( benar/salah )
True/false (benar/salah) adalah kegiatan kolaboratif yang dapat digunakan
untuk merangsang keterlibatan langsung peserta didik dalam proses pembelajaran,
mengembangkan team building, berbagi pengetahuan, dan belajar langsung.
Media

pembelajaran

menggunakan

true/false

(benar/salah).

Media

pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat meningkatkan minat atau
motivasi siswa dalam belajar. Disini peneliti akan menerapkan LKS tipe true/false
(benar atau salah) agar siswa tidak bosan dalam belajar. Gambaran umum untuk
menerapkan LKS tipe true/false yaitu untuk melatih daya ingat siswa setelah guru
menyampaikan materi.
LKS tipe true/false (benar atau salah) juga dapat mengajak siswa untuk
belajar aktif dan bertujuan agar siswa mempunyai jiwa kemandirian dalam belajar,
serta menumbuhkan kreatifitas sehingga mampu membuat inovasi-inovasi dalam
belajar8.Dari media pembelajaran true or false ini adalah Berpikir dan bertindak
kreatifSiswa dapat belajar langsung tentang materi yang dipelajari Siswa dapat
mengungkapkannya mengapa memilih jawaban benar dan salah.Kelemahan dari

media pembelajaran trueor false ini adalah memerlukan alokasi waktu yang
lebih panjang dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain, untuk siswa
yang malas tujuan dari metode tersebut tidak dapat tercapai.
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Langkah-langkah membuatnya : Pengajar membagikan kartu kepada siswa
yang berisi tentangberbagai macam bentuk kalimat tanya.Siswa harus menentukan
apakah kalimat yang adadalamkartu tersebut benar atau salah.Selanjutnya mereka
berbaris dikiri atau dikanan sesuai dengan jawaban yang mereka berikan (misalnya:
jawaban benar disebelah kanan, jawaban salah disebelahkiri)Sesudah itu mereka
diminta memberikan alasan mengapa mereka menjawab benar atausalah.Dan yang
terakhir

siswa

bisa

pindah

barisan,

jika

dia

berubah

pikiran.Dan

pengajar memberikan jawabannya barang siapa yang benar akan dikasi hadiah
seperti coklat atau permen.Langkah-langkah media penerapan dikelas yaitu pada
saat selesai guru memberikan materi pembelajaran baru setelah itu diadakan
permainan true or false tersebut.9
4. Materi Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB)
Suatu benda dikatakan melakukan gerak lurus berubah beraturan (GLBB) jika
percepatan nya selalu konstan. Percepatan merupakan besaran vector (besaran
yang mempunyai besar dan arah). Percepatan konstan berarti besar dan arah
percepatan selalu konstan setiap saat. Walaupun besar percepatansuatu benda

selalu konstan tetapi jika arah percepatan selalu berubah maka percepatan benda
tidak konstan. Demikian juga sebaliknya jika arah percepatan suatu benda selalu
konstan tetapi besar percepatan selalu berubah maka percepatan benda tidak
konstan.
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Karena arah percepatan benda selalu konstan maka benda pasti bergerak pada lintasan
lurus. Arah percepatan konstan sama dengan arah, kecepatan konstan sama dengan
arah gerakan, benda konstan sama dengan arah gerakan benda, tidak berubah sama
dengan benda bergerak lurus. Besar percepatan konstan bisa berarti kelajuan
bertambah secara konstan atau kelajuan berkurang secara konstan. Kadang kita
menyebutnya sebagai perlambatan konstan. Untuk gerakan satu dimensi (gerakan
pada lintasan lurus), kata percepatan digunakan ketika arah kecepatan sama
dengan arah percepatan, sedangkan kata perlambatan digunakan ketika arah
kecepatan dan percepatan berlawanan.
Perhatikan bahwa ketika dikatakan percepatan, maka yang dimaksudkan adalah
percepatan sesaat. Demikian juga sebaliknya, ketika dikatakan percepatan sesaat,
maka yang dimaksudkan adalah percepatan. Dalam gerak lurus berubah beraturan
(GLBB), percepatan benda selalu konstan setiap saat, karena nya percepatan benda
sama dengan percepatan rata-rata nya. Jadi besar percepatan sama dengan besar
percepatan rata-rata. Demikian juga, arah percepatan sama dengan arah percepatan
rata-rata.

Dalam kehidupan sehari-hari sangat sulit ditemukan benda yang
melakukan gerak lurus berubah beraturan, dimana perubahan kecepatannya terjadi
secara teratur, baik ketika hendak bergerak dari keadaan diam maupun ketika
hendak berhenti. Walaupun demikian, banyak situasi praktis terjadi ketika
percepatan konstan tetap atau mendekati konstan, yaitu jika percepatan tidak

berubah terhadap waktu (ingat bahwa yang dimaksudkan disini adalah percepatan
tetap, bukan kecepatan).

5. Penurunan Rumus Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB).
Rumus fisika sangat membantu dalam menjelaskan konsep fisika secara singkat dan
praktis. Telah disebutkan bahwa GLBB, percepatan benda tetap atau konstan tidak
berubah. Maka bisa dikatakan bahwa percepatan sesaat dan percepatan rata-rata
nya sama. Percepatan rata-rata sama dengan percepatan sesaat karena baik
percepatan awal

maupun percepatan akhirnya sama, dimana selisih antara

percepatan awal dan akhir sama dengan nol.
Pada pembahasan mengenai percepatan. Telah diturunkan persamaan
rumus percepatan rata-rata :

Dimana perubahan besar kecepatan (∆v) merupakan selisih besar kecepatan
akhir (∆t). dengan besar kecepatan awal (∆o). dengan demikian, persamaan diatas
bisa di ubah menjadi :

To adalah waktu awal ketika benda hendak bergerak. T adalah waktu akhir.
Karena pada saat to benda belum bergerak maka bisa dikatakan to (waktu
awal) sama dengan nol.

Suatu masalah umum dalam gerak lurus berubah beraturan adalah
menentukan kecepatan sebuah benda pada waktu tertentu. Jika diketahui
percepatannya untuk itu, persamaan percepatan yang diturunkan diatas dapat
digunakan untuk menyatakan persamaan yang menghubungkan kecepatan pada
waktu tertentu (vo), kecepatan awal (vo) dan (a). jika :

Di balik menjadi
Ini adalah salah satu persamaan penting dalam gerak lurus berubah
beraturan, untuk menentukan kecepatan benda pada waktu tertentu apabila
percepatannya diketahui.
Pada pembahasan mengenai kecepatan telah diturunkan persamaan
kecepatan :

Rata-rata
Untuk mencari nilai X, persamaan diatas ditulis ulang menjadi :

Karena pada GLBB kecepatan rata-rata bertambah secara beraturan, maka
kecepatan rata-rata akan berada di tengah-tengah antara kecepatan awal dan
kecepatan akhir :

Persamaan ini berlaku untuk percepatan konstan dan tidak berlaku untuk
gerak yang percepatannya tidak konstan. tulis kembali persamaan a:

Persamaan ini digunakan untuk menentukan posisi suatu benda yang
bergerak dengan percepatan tetap. Jika benda mulai bergerak pada titik
acuan = 0 (atau x0 = 0), maka persamaan 2 dapat ditulis menjadi
x = vot + ½ at2
Sekarang

turunkan persamaan/rumus yang dapat digunakan apabila t

(waktu) tidak diketahui. Kita tulis lagi persamaan a :

Terdapat empat persamaan yang menghubungkan posisi, kecepatan,
percepatan dan waktu, jika percepatan (a) konstan, antara lain :

6. Konsepsi Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB)
Gerak lurus berubah beraturan ( GLBB ) adalah gerak benda dalam
lintasan garis dengan percepatan tetap. Jadi, ciri utama GLBB adalah bahwa
dari waktu ke waktu kecepatan benda berubah, semakin lama semakin cepat.
Dengan kata lain gerak benda di percepat. Namun demikian, GLBB juga
dapat berarti, bahwa dari waktu ke waktu kecepatan benda berubah, semakin
lambat hingga akhirnya berhenti. Dalam hal ini benda mengalami perlambatan
tetap. Dalam modul tidak menggunakan istilah perlambatan untuk gerak
benda diperlambat. Tetapi tetap saja di namakan percepatan, hanya saja
nilainya negative. Jadi perlambatan sama dengan percepatan negative.
Contoh sehari-hari GLBB di percepat adalah peristiwa jatuh bebas. Benda
jatuh dari ketinggian tertentu di atas. Semakin lama benda bergerak semakin
cepat.

Kini perhatikan gambar di bawah yang menyatakan hubungan

antara kecepatan, (v) dan waktu (t) sebuah benda yang bergerak lurus berubah

beraturan dipercepat.

Gambar 5.7. Grafik v – t untuk GLBB dipercepat

Besar percepatan benda

dalam hal ini,

sehingga,

Atau kita dapatkan

Perhatikan bahwa selama selang waktu t (pada kegiatan lalu kita beri simbol (
t), kecepatan, benda berubah dari v0 menjadi vt sehingga kecepatan rata-rata
benda dapat dituliskan:

Ulangi lagi penalaran di atas agar Anda benar-benar memahaminya. Bila
sudah, mari kita lanjutkan!

Bila dua persamaan GLBB di atas kita gabungkan, maka kita akan dapatkan
persamaan, GLBB yang ketiga (kali ini kita tidak lakukan penalarannya).
Persamaan ketiga GLBB,dapat dituliskan:

1. Budi berlari ke timur sejauh 20 m selama 6 s lalu balik ke barat sejauh 8 m
dalam waktu 4 s. Hitung kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata Budi !
Penyelesaian

Kelajuan rata-rata

Kecepatan rata-rata (anggap perpindahan ke Timur bernilai positif, ke Barat
negatif).

B. Kajian Penelitian yang Relevan
Sebagai acuan dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu
yang berhubungan dengan LKS fisika pada kelas X di SMA/SMK. yaitu :
1. Pengembangan Lembar Kerja Siswa ( LKS ) dapat meningkatkan hasil
belajar kognitif siswa. Hasil uji kelayakan menunjukkan bahwa LKS
sangat layak digunakan sebagai panduan pembelajaran fisika. 10
2. Pengembangan lembar kerja siswa ( LKS ) berorientasi keterampilan
proses dalam pembelajaran saintifik terhadap hasil belajar siswa pada
pokok bahasan system pencernaan manusia. Uji coba menghasilkan
rata-rata yang berbeda secara signifikan antara kelas eksperimen.
3. Efektifitas strategi true or false dan card sort dalam pembelajaran fiqh
kelas VIII SMP muhammadiyah 5 surakarta tahun ajaran 2008/2009.
Validasi efektifitas strategi true or false menunjukkan bahwa yang
dikembangkan telah memenuhi criteria penilaian butir instrument
penilaian.11

10

D. Ristiyani, D. Yulian. 2014, pengembangan LKS fisika materi pemantulan dan
pembiasan cahaya terintegrasi karakter dengan pendekatan saintifik. Jurusan fisika, fakultas
matematika dan ilmu pengetahuan alam universitas negeri semarang, Indonesia, 50229.
11

Jatmi Puji Astute. Efektifitas strategi true or false dan card sort dalam pembelajaran fiqh
kelas VIII SMP muhammadiyah 5 surakarta tahun ajaran 2008/2009. Fakultas agama islam.
Universitas muhammadiyah Surakarta

4. Pengembangan lembar kerja siswa ( LKS ) dengan pendekatan inkuiri
terbimbing untuk mengoptimalkan kemampuan berfikir kritis peserta
didik pada materi listrik dinamis SMA negeri 3 purworejo kelas X
tahun ajaran 2012/2013.Hasil uji kelayakan LKS dengan pendekatan
inkuiri terbimbing layak digunakan sebagai pembelajaran fisika.12
5. Pengembangan lembar kerja siswa ( LKS ) fisika SMP kelas VIII
dengan berorientasi nilai islami melalui pendekatan saintifik pada
pokok bahasan cahaya dan alat optic. ” Berdasarkan hasil penelitian
dan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa LKS
yang telah dikembangkan menurut dosen, guru fisika, berkategori
sangat baik.13

12

Dyah Shinta Damayanti.Pengembangan lembar kerja siswa ( LKS ) dengan pendekatan
inkuiri terbimbing untuk mengoptimalkan kemampuan berfikir kritis peserta didik pada materi listrik
dinamis SMA negeri 3 purworejo kelas X tahun ajaran 2012/2013. program study pendidikan fisika.
Universitas muhammadiyah purworejo.
13
Indrawan saputra. Pengembangan lembar kerja siswa ( LKS ) fisika SMP kelas VIII dengan
berorientasi nilai islami melalui pendekatan saintifik pada pokok bahasan cahaya dan alat optic.
Fakultas tarbiyah. Pendidikan fisika. UINLampung.

C.

Spesifikasi produk

Produk pengembangan LKS ini memiliki spesifikasi yaitu :
1. Lembar Kerja

Siswa

( LKS )

yang

dikembangkan

menggunakan

kurikulum 2013
2. Lembar Kerja Siswa ( LKS ) yang dikembangkan yaitu pada materi
gerak lurus berubah beraturan ( GLBB )
3. Lembar Kerja

siswa

( LKS )

terdiri

dari : cover, kata

pengantar,

pendahuluan, daftar isi, materi, dan soal-soal dengan menggunakan tipe
true/false.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Model PenelitiandanPengembangan
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research
and Development) .Model-model pengembangan pendidikan berdasarkan pada
industri yang menggunakan temuan-temuan penelitian dalam merancang produk dan
prosedur baru. Model-model tersebut diaplikasikan secara sistematis, di evaluasi,
diperbaiki hingga memperoleh kriteria khusus tentang keefektifitas, kualitas, atau
standar yang sama. Tujuan utama penelitian dan pengembangan dalam pendidikan
bukan untuk merumuskan atau menguji teori, tetapi untuk mengembangkan produkproduk yang efektif untuk digunakan di sekolah-sekolah.
B. Prosedur penelitian danpengembangan
Prosedur penelitian pengembangan berpedoman dari desain penelitian
pengembangan bahan instruksional oleh model Bord and Gall yang dikemukakan

oleh Sugiono yang terdiri dari 10 tahapanyaitu: (1) Potensi dan masalah, (2)
Pengumpulan data, (3) Desainproduk, (4) Validasidesain, (5) Revisidesain, (6)
Ujicobaproduk, (7) Revisiproduk, (8) Ujipelaksanaanlapangan, (9) penyempurnaan
produkakhir, (10) produk massal.

Gambar 3.1 langkah-langkah penelitian dan pengembangan dengan model Borg and
Gall14

Potensidanmasalah

Ujicobaproduk

Revisiproduk

Pengumpulan data

Desainproduk

Revisidesain

Validasidesain

Ujipelaksanaanl
apangan

Penyempurnaan
produkakhir

Produkmassal

14

Sugiono, Op cit.h.298

C.

KelayakanProdukResearch and Development
Produk yang dikembangkan adalah salah satu bahan ajar berupa LKS dengan

menggunakan tipe true/false pada pokok bahasan gerak lurus berubah beraturan
kelas X SMA N 1 Tanjung Raja. LKS dengantipe true/false ini merupakan bagian
dari sumber belajar yang digunakanolehpesertadidik.Menurut UU RI No. 20 tahun
2003 standarnasionalpendidikanadalah kriteria minimal tentang system pendidikan
di seluruhwilayahhukumNegaraKesatuan Republik Indonesia.15
Berdasarkan permendiknas di atas terlihat jelas bahwa LKS dengan tipe
true/false yang nantinya digunakan oleh peserta didik harus memenuhi standar yang
telah ditetapkan oleh BSNP. Apabila standar tersebut telah terpenuhi maka LKS
dengan tipe true/false dapat di gunakan oleh peserta didik dalam pembelajaran dan
apabila belum memenuhi syarat kelayakan tersebut maka LKS dengan tipe true/false
harus mengalami perbaikan hingga dapat digunakan dalam pembelajaran.
D. ProsedurPenelitiandanPengembangan
Prosedur penelitian pengembangan berpedoman dari desain penelitian

pengembangan bahan instruksional olehSugiono.Produk yang dihasilkanberupa LKS
dan soal-soal fisika tipe true/false yang digunakan untuk mempermudah
pembelajaran dan siap digunakan sistem lembaga pendidikan dengan menggunakan
7 langkah yang dikemukakan oleh Sugiono tersebut.
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Permendiknas No. 20 tahun 2003. Op.cit.h.5.

Adapun
menggunakan

langkah-langkah
langkah-langkah

yang
yang

akan

digunakan

dikemukakan

oleh

dalam

penelitian

Sugiono

dengan

menggunakan model Borg & Gall di antaranya, yaitu :1) Potensi masalah, 2)

menggunakan model Borg & Gall di antaranya, yaitu :1) Potensi masalah, 2)
Pengumpulan data, 3) Desain produk, 4) Validasi desain, 5) Revisi desain, 6) Uji
coba produk, 7) Revisi produk.
Gambar 3.2 Prosedur Penelitian dan Pengembangan yang akan di
lakukan.
Potensi dan
masalah :

Pengumpulan
data :

1. Studi
pustaka

1. jurnal
2. skripsi

2. observasi
3. buku yang
relavan

Desain
produk LKS
dan soal-soal
tipe true/false
dengan
menggunakan
Microsoft

Uji coba
produk :
1. uji coba
produk
2. revisi
produk

Revisi desain :
1. hasil validasi
awal
2. revisi ll

Validasi
desain :
1. validasi
awal

3. produk

Revisi produk

Uji
pelaksanaan
lapangan

Penyempurnaan
produk akhir

Produk massal
(LKS)

Model ini memiliki langkah-langkah pengembangan yang sesuai dengan penelitian
pengembangan pendidikanya itu penelitian yang menghasilkan atau mengembangkan
produk tertentu dengan melakukan beberapa uji ahli seperti uji materi, ujidesain, dan
uji produk di lapangan untuk menguji tingkat kevalidasi dan kelayakan produk.
1. Potensi dan masalah
Pada tahap ini dilakukan peneliti untuk memunculkan dan menetapkan
masalah dasar yang di hadapi di sekolah tempat dilakukannya penelitian,
untuk mengetahui masalah dasar yang di hadapi maka membutuhkan data
sebagai sumber penunjang penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA N 1
Tanjung

Raja,

Kec.Tanjung

Raja,

Kab.

Lampung

utara.

Proses

pembelajaranfisika yang berlangsungkhususnya di SMA N 1 Tanjung Raja

membutuhkan media yang sesuaidenganmateri yang sedangberlangsung. Di
SMA N 1 Tanjung Raja sudahmenggunakan LKS namun LKS yang ada di
sekolahbelumsesuaidengankurikulum 2013 sehingga LKS tersebut di buatoleh
guru padasaat di kelas.

Observasi dilakukan dengan mengamati LKS dan proses belajar di kelas yang
ada di SMA N 1 Tanjung Raja, sedangkan wawancara dilakukan dengan
memberikan beberapa pertanyaan terkait :
1) Bagaimana kondisi ketika pembelajaran fisika berlangsung
2) Apakah media belajar yang diterapkandalampembelajaran
3) Apakahbapak/ibusudahmenggunakan LKS dengan soal tipe true/false
saat memberikan soal di kelas
4) Adakah media lain yang digunakan selain LKS dengan menggunakan
tipe true/false
5) Apa pendapat bapak/ibu jika saya melakukan penelitian dengan
mengembangkan LKS dengansoal-soaltipetrue/false.
2. Mengumpulkan data
Hasil

observasi

dan

wawancara

yang

telah

dilakukan

kemudian

mengumpulkan sumber referensi yang menunjang pengembangan LKS
dengan menggunakan soal-soal tipe true/false fisika SMA. Sumber referensi
untuk pengembangan media di dapat dari sumber yang relavanyaitu :

a) Bukupaketsekolahdanperguruaantinggigunamendapatkanmateritentang
GerakLurusBerubahBeraturan ( GLBB )
b) Internet gunamendapatkaninformasiterkaitpenelitian yang relavan, dan
format LKS fisika yang akandikembangkan
c) Karyailmiah ( skripsi )

3. Desainproduk
Dalam tahap ini dilakukan pembuatan rancangan awal LKS dan media fisika
dengan memanfaatkan Microsoft word. Yaitu menentukan format LKS secara
keseluruhan, membuat LKS, dan proses editing.
4. Validasidesain I
Setelah desain produk selesai produk di validasikan oleh validator materi dan
validator media.Padatahapinidilakukan review untukmemberikan saran guna
memperbaiki desain produk yang akan dikembangkan sehingga produk layak
untuk digunakan dalam pembelajaran.
5. Revisidesain I
Berdasarkan validasi desain I dilakukan perbaikan produk berdasarkan saran
dari validator dan forum diskusi untuk dilakukan valiadasi kembali.
6. Validasidesain II
Setelah validasi I maka dilakukan validasi desain II oleh validator ahli materi
dan ahli media, serta praktek pendidikan.Sehingga menghasil kanrevisi II.

7. Ujicobaproduk
Uji coba produk dilakukan langsung kesekolah SMA N 1 Tanjung Raja
Kec.Tanjung raja Kab.Lampung Utara Pada kelas X.

8. Revisidesain II
Setelahvalidasidesain II makadilakukanperbaikanprodukberdasarkan saran
darivalidator

dan forum diskusi. Langkahinimenghasilkanrevisi III yang

merupakanprodukakhirdaripenelitianpengembanganini.
E. Jenis data
Padadasarnya data yang diperolehbersifatkualitatif, akantetapi proses konversi data
kuantitatifberupaangka

yang

diperolehdariangketpenilaianprodukpengembangan

yang disusundenganskalabertingkat yang selanjutnyahasilberupa data kualitatif. Data
yang di hasilkanberkaitandengankelayakanataukeseuaianatasprodukpengembangan
yang dibuat.
F. Instrument Penelitian
Instrument yang digunakandalampenelitianiniadalah :
1. Kuisioner
Kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kusioner yang berupa
pertanyaan di tujukankepada guru bidangstudifisikauntukmemperoleh data
mengenai pembelajaran fisika dan keadaan awal peserta didik dalam proses

pembelajaran, penggunaanbahan ajar yang digunakanoleh guru dalam proses
pembelajarandan lain sebagainya.
2. Angket
Angket yang digunakan dalam penelitian ini diberikan kepada siswa untuk
mengetahui kemenarikan bahan ajar fisika berdasarkan LKS dan soal-soal

fisika tipe true/false. Sedangkan intrumen angket terdapat 2 macam yang
digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
a. Lembar angket analisiskebutuhansiswa
b. Lembarangketujicobaprodukuntukresponsiswaterhadap LKS fisika
3. Observasi
Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati
dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.
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Observasi

dilakukan dengan mengamati kegiatan belajar fisika di SMAN 1 Tanjung
Raja Lampung Utara. Observasi dilakukan pada saat prapenelitian guna
memperoleh data awal.
G. TeknikAnalisis Data
Analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis deskriptif
kuantitatif yang memaparkan hasil pengembangan produk yang berupa LKS
dengan menggunakan tipe true/false. Data yang

diperoleh melalui instrumen

penilaian pada saat uji coba analisis dengan menggunakan

statistik

deskriptif

kualitatif.

Cara ini diharapkan dapat memahami data untuk proses selanjutnya. Hasil
analisis dapat digunakan sebagai dasar untuk merevisi produk yang dikembangkan.
Data yang mengenai pendapat atau tanggapan pada uji produk yang terkumpul
melalui angket analisis dengan statistik deskriptif. Hasil angket di analisis dan
dihitung dengan rumus sebagai berikut :
16

Ibid h.70

NP = XX100 %
Xi
Di mana :
NP = presentase yangakandicari
X = skor yangdiperoleh
Xi = skormaksimal
Tabel 3.1 kriteriainsterprestasiskor17
No

Presentase ( % )

Kriteriaskor

1

0 % - 20 %

SangatRendah

2

21 % - 40 %

Rendah

3

41 % - 60 %

Cukup

4

61 % - 80 %

Tinggi

5

81 % - 100 %

SangatTinggi

Hasil dari skor penilaian menggunakan skala likert. Kemudian di cari ratarata dari jumlah subjek sampel uji coba dan dikonversikan kepernyataan penilaian

untuk menentukan kulitas dan tingkat kelayakan produk yang dihasilkan berdasarkan
pendapat pengguna. Pengkorversian skor menjadi pernyataan penilaian ini dapat
dilihat tabel 3.1.
Berdasarkan data tabel 3.1, maka produk pengembangan akan berakhir saat
skor penilaian terhadap LKS dan soal-soal dengan menggunakan tipetrue/falseini
17

Riduan,Akdon. Rumusdan data dalamstatistik (Bandung : Alfabetha,2010) h.1

telahmemenuhisyaratkelayakandengantingkatkesesuaianmateri,
media,

dankualitastekhnispadabahan

ajar

berupa

LKS

kelayakan
dansoal-

soaldenganmenggunakantipetrue/false yang akandikategorikansangatlemah, lemah,
cukup, kuat, dansangatkuat. Apabila data diperoleh kriteria interprestasiskor “
sangatlemah “ maka
dikategorikan

LKS

dansoal-soaldenganmenggunakantipe

“ tidaklayak “ digunakanatauapabiladikatakan

true/false
“ layak “

makaharusmencapai kriteria interprestasiskor “ kuat “ atau di atasnilaiantara 61 %
- 100 %.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Produk LKS (Lembar Kerja Siswa)
Hasil pengembangan yang dilakukan pada penelitian ini adalahmenghasilkan
Lembar Kerja Siswa (LKS) pada pokok Bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan
(GLBB) kelas X SMA. Berdasarkan tahapan penelitian perkembangan yang meliputi,
potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi produk, revisi
desain, uji coba produk, revisi produk, uji pelaksanaan lapangan, penyempurnaan
produk akhir, produk missal, yang dihasilkan, berikut disajikan Beberapa tampilan
desain produk LKS fisika dapat kita lihat pada tabel 3.2.
Tabel 3.2 beberapa tampilan di dalam LKS fisika berbasis true/ false
JUDUL
COVER JUDUL

TAMPILAN

Peta Konsep

Rancangan
Pembelajaran

Latihan Soal

Ringkasan Materi

Soal

Daftar Pustaka

2. Validasi Produk
Setelah pembuatan produk LKS Fisika SMA kelas X dengan berbasis
True/Falsepada pokok bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB). Terdiri dari
6 ahli, tim ahli terdiri dari 3 ahli materi, 3 ahli media, intrumen juga di validasi dalam
angket penilaian ahli materi, ahli media, menggunakan skala

Likert. Validasi dilakukan dua kali, validasi juga dilakukan oleh 1 orang guru
Fisika sebagai penilai produk LKS intrumen validasi guru sebagai penilai
menggunakan skala Likert.
3. Validasi Instrumen Penelitian
Intrumen penilaian ahli materi, ahli media dan guru di validasi terlebih dahulu
oleh dosen, yang hasilnya semua pernyataan valid untuk digunakan. Sedangkan
Instrumen penilaian untuk siswa divalidasi terlebih dahulu oleh dosen ahli, kemudian
siswa sebagai penilaian produk.
4. Penilaian Kualitas Produk
Penilaian kualitas produk LKS Fisika SMA Kelas X dengan berbasis
True/Falsepada pokok bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB). diberikan
oleh ahli materi, ahli media dan guru. Masing-masing ahli akan diberi angket berupa
pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan produk dan mengisi angket penilaian
tersebut. Hasil penilaian dari ahli tersebut peneliti pergunakan sebagai bahan
perbaikan kualitas produk yang dikembangkan, sehingga dapat diperoleh kualitas
produk yang maksimal.

Lembar angket yang telah diisi oleh para ahli, selanjutnya melakukan
perhitungan skor rata-rata dari setiap kriteria penilaian yang telah diberikan oleh
masing-masing validator dan juga menghitung presentase kualitas LKS Fisika SMA
kalas X dengan berbasis true/false pada pokok bahasan Gerak Lurus Berubah
Beraturan (GLBB). Hasil akhir dari data tersebut dituangkan pada sebuah tabel yang

terdiri dari kolom aspek penilaian, kriteria penilai, ∑ skor, ∑ per aspek, persentase
skor kualitas, rata-rata dan kategori.

a. Validasi Ahli Materi
1.) Validasi Ahli Materi Awal
Validasi ahli materi awal dilakukan dengan mengisi lembar angket penilaian
pada masing-masing aspek penilaian terdiri dari 3 aspek: (1). Kualitas isi, (2).
Kebahasaan, (3). Keterlaksanaan, dan dari masing-masing aspek terdapat beberapa
pertanyaan dari 15 pertanyaan keseluruhan yang diisi oleh 3 orang ahli materi. Yang
terdiri dari 3 dosen jurusan pendidikan Fisika UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Tabel 3.3 Nama Validasi Ahli Materi
No

Nama

1.

Rahma Diani, M.Pd

2.

Ajo Dian Yusandika, M.Sc

3.

Happy Komikesari, M.Si

Instansi

Kode Validator

Dosen Fisika UIN
Raden Intan Lampung
Dosen Fisika UIN
Raden Intan Lampung
Dosen Fisika UIN
Raden Intan Lampung

X1
X2
X3

Adapun pengambilan data validasi oleh ahli materi ini peneliti lakukan
untuk mendapatkan data dan produk yang sesuai, hasil validasi awal ahli materi
disajikan dalam tabel.

Tabel 3.4 Perhitungan data hasil penilaian validasi ahli materi awal
Aspek
Penilaian

Skor
∑x
Maksimal
No X1 X2 X3 Per
Aspek
Kualitas Isi
1
4
4
4
2
4
3
4
3
4
4
5
85
105
4
5
3
5
5
5
3
5
6
4
3
4
7
4
4
4
Kebahasaan
8
5
3
5
9
4
2
5
46
60
10 4
2
5
11 4
2
5
keterlaksanaan 12 4
3
4
13 4
2
5
47
60
14 4
3
5
15 4
4
5
Rata-rata

Skor
(%)

Kategori

80,95%

Tinggi

76,66%

Tinggi

78,33%

Tinggi

79,11%

Tinggi

Hasil penilaian oleh ahli materi awal terhadap produk LKS Fisika SMA
kelas X dengan berbasis true/false melalui pokok bahasan Gerak Lurus Berubah
Beraturan (GLBB), peneliti juga menampilkan data. Berdasarkan tabel 3.3 4
setiap aspek memiliki skor 80,95% untuk aspek kualitas isi, skor 76,66% untuk

aspek kebahasaan, skor 78,33% untuk aspek keterlaksanaan. Pada tahap
validasi awal ahli materi ini peneliti memperoleh saran rekomendasi dari ke tiga
validator terhadap materi LKS fisika ini yang dapat dilihat pada tabel 3.5
sebagai berikut.

Tabel 3.5 .Rekomendasi Perbaikan dari Validator Ahli Materi
No

Nama

Rekomendasi Perbaikan

Hasil Perbaikan

1

X1

Kesalahan telah diperbaiki

2

X2

3

X3

Perbaiki Sesuai dengan saran
di LKS tersebut!
Perbaiki Sesuai dengan saran
di LKS tersebut!
Perbaiki Sesuai dengan saran
di LKS tersebut!

Kesalahan telah diperbaiki
Kesalahan telah diperbaiki

Hasil penilaian ahli materi dikategorikan sangat tinggi jika X > 80; tinggi
jika 61,01 < X ≤ 80; sedang jika 40,01 < X ≤ 60; rendah jika 20,01 < X ≤ 40;
dan sangat rendah jika X ≤ 20. Dari ketiga aspek penilaian yaitu aspek kualitas
isi, aspek kebahasaan, aspek keterlaksanaan. Hasil persentase tertinggi adalah
pada komponen kualitas isi yaitu 80,95% yang berarti dalam kategori tinggi.
Hal ini dikarenakan kualitas isi sebagai bahan untuk menunjang proses belajar
peserta didik yang lebih maksimal. Namun hasil tersebut adalah hasil penilaian.
Namun, hasil tersebut adalah hasil penilaian LKS fisika dengan berbasis
true/falsehanya penilaian tahap awal sebelum direvisi, selanjutnya melakukan
validasi materi akhir atau penilaian tahap akhir guna mendapatkan hasil

penilaian yang maksimal.
2. Validasi Ahli Materi Akhir
Setelah melakukan validasi ahli materi tahap pertama Rekomendasi yang
diberikan oleh validator ahli materi dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki
materi pada LKS Fisika, setelah melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dari

validator, peneliti melanjutkan validasi akhir untuk mengetahui perubahan pada
setiap aspek penilaian LKS Fisika, selanjutnya melakukan validasi ahli materi
tahap akhir. Pada validasi ahli materi tahap akhir dilakukan dengan mengisi
lembar angket penilaian pada masing-masing aspek penilaian terdiri dari 3
Aspek dan dari masing-masing aspek terdapat beberapa pertanyaan dari 15
pertanyaan keseluruhan, yang diisi oleh 3 orang ahli materi, data validasi
disajikan pada tabel 3.6.
Tabel 3.6 Perhitungan Data Hasil Penilaian Validasi Ahli Materi Akhir
Aspek
Penilaian
Kualitas Isi

Kebahasaan

Skor
Skor
∑x
Maksimal (%)
No X1 X2 X3 Per
Aspek
1
4
4
4
2

4

4

4

3

4

4

5

4

5

4

5

5

5

4

5

6

4

4

4

7

4

4

4

8

5

4

5

9

4

4

5

10

4

4

5

Kategori

89

105

84,76%

Sangat
Tinggi

53

60

88,33%

Sangat
Tinggi

11

4

4

5

Keterlaksanaan 12

4

4

4

13

4

4

5

14

4

4

5

15

4

4

5

51

Rata-rata

60

85%

86,66%

Sangat
Tinggi

Sangat
Tinggi

Setelah semua nilai dari ketiga ahli materi terkumpul, kemudian peneliti
menghitung persentase skor kualitas dari setiap aspek pada aspek fisika LKS
fisika SMA kelas X dengan berbasis true/falsepada pokok bahasan Gerak Lurus
Berubah Beraturan dengan menggunakan skala Likert. Diperoleh hasil
penilaian skor 84,76% untuk aspek kualitas isi, skor 88,33% untuk aspek
kebahasaan, skor 85% untuk aspek keterlaksanaan. Sehingga diperoleh rata-rata
penilaian seluruh aspek pada produk LKS fisika SMA kelas X dengan berbasis
true/false pada pokok bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB)
86,66%.

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada validasi materi tahap akhir,
terdapat peningkatan yang signifikan di berbagai aspek dibandingkan pada
validasi materi awal. Peningkatan yang paling signifikan, sehingga hasil yang
diperoleh lebih tinggi dari validasi sebelumnya. Pada validasi materi awal rata-

rata yang di peroleh hasil sebesar 79,11%, sedangkan validasi tahap akhir
diperoleh hasil sebesar 86,66%.
Dengan demikian LKS fisika SMA dengan berbasis true/false melalui pokok
bahasan

Gerak Lurus Berubah Beraturan. Secara keseluruhan hasil dari

penilaian ahli materi tersebut dapat disimpulkan bahwa LKS yang
dikembangkan oleh peneliti berada pada kualifikasi yang tinggi, artinya LKS
perlu di revisi dan tidak perlu dilakukan validasi kembali.
Hasil rata-rata dari validasi ahli materi awal dan validasi ahli materi akhir
terhadap LKS fisika SMA kelas X

dengan berbasis true/falsepada pokok

bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB), berdasarkan data diatas,
dapat dilihat adanya peningkatan hasil penilaian oleh validator ahli materi yaitu
sebesar 7,55%. Pada validasi materi awal rata-rata sebesar 79,11%, sedangkan
pada validasi tahap akhir rata-rata diperoleh sebesar 86,66%. Pada tahap
validasi materi akhir LKS sudah diperbaiki sesuai saran yang diberikan oleh
ahli materi LKS layak digunakan.
Dengan demikian LKS fisika SMA dengan berbasis true/falsepada

pokok bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) dalam kategori tinggi
oleh ahli materi. Namun, hasil tersebut adalah hasil penilaian LKS fisika
berbasis true/false pada pokok bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan,
sebelum direvisi LKS sudah direvisi berdasarkan saran yang diberikan oleh ahli
materi.

Tabel 3.7 Saran perbaikan validasi ahli materi
No Aspek

Saran masukan untuk

Hasil perbaikan

perbaikan
1.
2
3

Kualitas Isi

Perbaikan sesuai dengan
saran di LKS tersebut
Kebahasaan
Perbaikan sesuai dengan
saran di LKS tersebut
Keterlaksanaan Perbaikan sesuai dengan
saran di LKS tersebut

Dalam LKS sudah
diperbaiki
Kesalahan telah
diperbaiki
Sudah diperbaiki

Selain dalam bentuk tabel dan gambar penilaian oleh ahli materi terhadap
LKS fisika ini juga menampilkan data dalam bentuk grafik, antara validasi ahli
mateti tahap awal dan validasi materi tahap akhir. Berikut disajikan dalam
grafik 3.2.
Grafik 3.2 Hasil Validasi Ahli Materi Tahap Awal dan Akhir.
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b. Validasi Ahli Media
1.) Validasi Ahli Media Awal
Validasi ahli media dilakukan dengan mengisi lembar angket penilaian
yang terdiri dari 7 aspek yaitu aspek kualitas media, aspek kebahasaan, aspek
keterlaksanaan, aspek kemudahan penggunaan, aspek format, aspek daya tarik,
dan aspek ukuran huruf. Dari masing-masing aspek tersebut terdapat beberapa
pernyataan dari 16 pernyataan. Penilaian ini diberikan oleh 3 orang ahli media
yaitu:
Tabel 3.8. Validator Ahli Media
No

Nama

1.
2

Mukarammah Mustari,
M.Pd
Widya Wati, M.Pd

3

Welly Angraeni, M.Si

Instansi
Dosen Fisika UIN Raden Intan
Lampung
Dosen Fisika UIN Raden Intan
Lampung
Dosen Fisika UIN Raden Intan
Lampung

Kode
Validator
X1
X2
X3

Adapun pengambilan data validasi oleh ahli media ini, peneliti lakukan
sebanyak 2 kali ke beberapa ahli, Validasi media oleh ahli media awal

disajikan dalam tabel 3.9.

Tabel 3.9. Hasil Validasi Ahli Media Awal
Aspek
penilaian

Kualitas
Media

No

X1

X2

X3

4

3

4
4

3

2

3

4

4

2

3

4

5

3

4

4

6

4

3

4

7

3

3

4

Kemudahan
Penggunaan

8

3

3

4

9

3

3

4

Format

10

2

3

4

11

2

4

4

12

2

4

4

13

3

3

4

14

2

3

4

15

2

3

4

16

2

3

4

Ukuran Huruf

Kategori

73,33%

Tinggi

15
2

Daya Tarik

Skor

11
1

3

Keterlaksanaan

Skor

maksimal (%)
Per
Aspek

2
Kebahasaan

∑x

27

45

60%

Cukup

32

45

71,11%

Tinggi

20

30

66,66%

Tinggi

29

45

64,44%

Tinggi

19

30

63,33%

Tinggi

18

30

60%

Cukup

Rata-Rata

65%

Tinggi

Berdasarkan tabel hasil validasi awal ahli media di atas masing-masing
aspek memiliki skor berbeda-beda, skor 73,33% untuk aspek kualitas media,
skor 60% untuk aspek kebahasaan, skor 71,11% untuk aspek keterlaksanaan,
skor 66,66% untuk aspek kemudahan penggunaan, skor 64,44 % untuk aspek
format, skor 63,33% untuk aspek daya tarik, skor 60% untuk aspek ukuran
huruf. Sehingga di peroleh skor rata-rata untuk semua aspek yaitu 65%.
Berdasarkan tabel di atas masih banyak kekurangan pada LKS pada setiap
aspeknya,

peneliti

melakukan

perbaikan

sesuai

rekomendasi

yang

disampaikan validator ahli media yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.10. Rekomendasi dari Validator Ahli Media

No

Nama

Rekomendasi Perbaikan

Hasil Perbaikan

1

X1

Perbaiki sesuai saran

Telah diperbaiki

2

X2

Buat gambar yang lebih
islami, konsisten
menggunakan warna,
perbaiki penulisan
persamaan

Sudah diperbaiki

3

X3

Revisi sesuai saran

Sudah diperbaiki

Hasil penilaian ahli media dikategorikan sangat tinggi jika X > 80; tinggi
jika 61,01 < X ≤ 80; sedang jika 40,01 < X ≤ 60; rendah jika 20,01 < X ≤ 40;
dan sangat rendah jika X ≤ 20. Dari ketujuh aspek penilaian yaitu aspek
kualitas media, aspek kebahasaan, aspek keterlaksanaan, aspek kemudahan
penggunaan, aspek format, aspek daya tarik, aspek ukuran huruf.
Hasil yang diperoleh pada penilaian ahli media peneliti pergunakan untuk
mengetahui seberapa besar kualitas dari desain gambar, penyusunan kata-kata,
pengurutan

materi.

Karena penilaian

ahli

media berkaitan

dengan

kemenarikan LKS yang dikembangkan. Kemenarikan LKS dapat kita lihat
dari banyaknya gambar yang menunjang materi yang disajikan, penyusunan
LKS yang rapi, serta desain yang menarik.
2.) Validasi Media Akhir
Validasi Ahli media tahap akhir dilakukan dengan mengisi lembar angket
penilaian yang terdiri dari 7 aspek yaitu Kualitas Media, Kebahasaan,

Keterlaksanaan, Kemudahan Penggunaan, Format, Daya Tarik, Ukuran Huruf.
Dari masing-masing aspek tersebut terdapat beberapa pernyataan dari 16
pernyataan. Penilaian ini diberikan oleh 3 orang ahli media. Hasil validasi
ahli media akhir disajikan dalam tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel 3.11 Hasil Validasi Ahli Media Akhir
Aspek
penilaian

No

X1

X2

X3

Kualitas
Media

1

4

4

4

Kebahasaan

2

4

4

4

3

4

4

4

∑x

Skor

Skor

Kategori

maksimal (%)
Per
Aspek
12

15

80%

82,22%

37

Tinggi

Sangat
Tinggi

45

Keterlaksanaan

Kemudahan
Penggunaan
Format

Daya Tarik

Ukuran Huruf

4

4

5

4

5

4

4

4

6

4

4

4

7

4

4

4

8

5

4

4

9

4

4

4

10

4

4

4

11

4

4

4

12

4

4

4

13

4

4

4

14

4

4

4

15

5

4

4

16

5

4

4

80%
36

45

25

30

36

45

24

30

26
Rata-Rata

30

Tinggi

83,33% Sangat
Tinggi
80%

Tinggi

80%

Tinggi

86,66% Sangat
Tinggi
81,66% Sangat
Tinggi

Berdasarkan tabel, penilaian pada tiap aspek adalah skor 80% untuk aspek
kualitas media, skor 82,22% untuk aspek kebahasaan, skor 80% untuk aspek
keterlaksanaan, skor 83,33% untuk aspek kemudahan penggunaan, skor 80%
untuk aspek format, skor 80% untuk aspek daya tarik, skor 86,66% untuk
aspek ukuran huruf. Sehingga diperoleh skor rata-rata untuk semua aspek
yaitu 81,66%. Yang berarti LKS fisika SMA kelas X dengan berbasis
true/false pada pokok bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB),
dalam ketegori sangat tinggi.
Hasil validasi ahli media akhir mengalami peningkatan per aspek yang
cukup signifikan dari hasil validasi ahli media awal. Validasi media
mengalami peningkatan setelah melakukan dua kali penilaian. Aspek yang
paling tinggi mengalami peningkatan,peningkatan penilaian terjadi setelah
LKS direvisi sesuai saran yang diberikan validator pada validasi media awal.
Adapun peningkatan penilaian dari rata-rata keseluruhan validasi media awal
sebesar16,66% yaitu dari 65% menjadi 81,66%. Peneliti melakukan perbaikan
sesuai rekomendasi yang disampaikan validator ahli media dari keterangan

rekomendasi perbaikan, desain LKS fisika yang peneliti buat, mengalami
perbaikan dan perubahan, hal tersebut dapat dilihat pada gambar dan tabel
dibawah ini.

Gambar 3.12 Perubahan desain (kiri) sebelum dan (kanan) sesudah revisi
No

1

2

Sebelum Validasi

Setelah Validasi

(Sebelum Revisi)

(Sesudah Revisi)

3

Tabel : 3.13 Saran Perbaikan Validasi Ahli Media
No
1

Aspek

Saran/masukan untuk perbaikan

Hasil Perbaikan

Daya Tarik

Warna sampul dan tampilan gambar
ditampilkan lebih cerah berwarna agar
menarik

Warna sampul LKS
dan tampilan gambar
diganti dengan di
bantu warna-warna
cerah agar lebih
cerah menarik

Selain dalam bentuk tabel dan gambar hasil penilaian oleh ahli media
terhadap produk LKS fisika SMA dengan berbasis True/falsedalam pokok
bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB), peneliti juga menampilkan
data dalam bentuk grafik penilaian validasi tahap awal dan penilaian validasi
tahap akhir. Disajikan dalam bentuk Grafik 3.12 sebagai berikut:
Grafik 3.12 validasi media awal dan akhir
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C.Validasi Guru SMA

Validasi produk LKS dilakukan oleh guru fisika di SMA N 1 Tanjung
Raja. Hasil validasi oleh guru tampak pada tabel 3.14

Tabel 3.14 Validasi oleh guru SMA
Aspek

Kualitas
Media

No G1 G2 G3 ∑ X
Per
Aspek
1
4
4
4
2

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

4

3

3

6

4

4

4

7

4

4

4

Tampilan 8
Media
9

4

4

4

4

4

4

Kualitas
Teknis

10

4

4

4

11

4

4

4

12

4

4

3

13

4

3

4

Rata-rata

Skor
Skor (%)
maksimal

Kategori

69

90

76,66%

Tinggi

36

45

80%

Tinggi

46

60

76,66%

77,43%

Hasil validasi dari guru mengenai produk LKS fisika SMA kelas X
dengan berbasis true/falsemelalui pokok bahasan Gerak Lurus Berubah

Tinggi

Tinggi

Beraturan (GLBB) di sajikan saran perbaikan dari guru pada tabel 3.15
sebagai berikut:
Tabel 3.15 Beberapa Saran Ahli Guru Terkait LKS fisika berbasis
true/false.
No

Nama

Rekomendasi Perbaikan

Hasil Perbaikan

1

G1

Tidak ada saran

Tidak ada saran

2

G2

Tidak ada saran

Tidak ada saran

3

G3

Tidak ada saran

Tidak ada saran

Pada tabel tersebut G1, G2, G3adalah hasil penilaian guru SMA N 1
Tanjung Raja. Daftar guru yang dijadikan Validasi penilaian produk LKS
fisika ini dapat dilihat pada tabel 3.16.
Tabel 3.16 Validasi penilaian Guru SMA
No
NAMA GURU
1
Suharti Widya, A.Md
2

Anwar Santosa, S.Pd

3

Ahmad Sobirin, S.Pd

ASAL SEKOLAH
SMA N 1 Tanjung
Raja
SMA N 1 Tanjung
Raja
SMA N 1 Tanjung
Raja

Kode Guru
G1
G2
G3

Penilaian produk oleh guru SMA yang masing-masing diberi angket
yang berisi 3 aspek dengan 13 pernyataan. Hasil penilaian guru dikategorikan
sangat tinggi jika X > 80; tinggi jika 61,01 < X ≤ 80; sedang jika 40,01 < X ≤
60; rendah jika 20,01 < X ≤ 40; dan sangat rendah jika X ≤ 20.

Hasil penilaian pada tiap aspek dari ketiga guru adalah skor
76,66%pada aspek kualitas media dengan kategori tinggi, skor 80% untuk
aspek tampilan media dengan kategori tinggi, skor 76,66% untuk aspek
kualitas teknis dengan kategori tinggi. Sehingga diperoleh skor

rata-rata

untuk semua aspek yaitu 77,43% yang berarti LKS fisika SMA Kelas X
dengan berbasis true/falsemelalui pokok bahasan Gerak Lurus Berubah
Beraturan (GLBB) ini dalam kategori tinggi.
LKS fisika berbasis true/falsemelalui pokok bahasan Gerak Lurus
Berubah Beraturan (GLBB) ini disusun dengan penyampaian materi yang
digunakan sangat sederhana sehingga memudahkan siswa maupun guru yang
akan menggunakan. Selain itu tampilan LKS yang cukup menarik dapat
memotivasi pengguna untuk belajar menggunakan LKS tersebut. Dengan
adanya LKS ini diharapkan materi Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB)
dapat tersampaikan dengan baik, juga dapat mempermudah guru maupun
siswa untuk mempelajari Gerak Lurus Barubah Beraturan (GLBB).
Berdasarkan penilaian dari ahli materi, ahli media, dan guru SMA

tersebut maka LKS fisika SMA berbasis true/false melalui pokok bahasan
Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) layak digunakan.
5. Hasil Uji Coba
Dalam melaksanakan uji coba Lembar Kerja Siswa, peneliti melakukan
uji coba lapangan uji coba terbatas, hal ini dikarenakan tujuan yang peneliti
lakukan adalah hanya ingin mengetahui bagaimana kelayakan LKS fisika

kelas X dengan berbasis true/false melalui pokok bahasan Gerak Lurus
Berubah Beraturan (GLBB), pada pokok ini jika diterapkan di dalam sekolah
terhadap kelayakan dan kesesuaian terhadap buku yang digunakan guru di
dalam kelas.
Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah menjelaskan terlebih
dahulu materi yang ada dalam LKS ini yaitu materi berbasis true/false melalui
pokok bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) sebelum dinilai oleh
guru dan untuk penilaian terhadap siswa peneliti melakukan pembelajaran
terlebih dahulu di kelas selama 2 x 45 menit menggunakan LKS. Pada tahap
uji coba produk LKS dilakukan dengan cara uji coba terbatas.
a. Uji coba Terbatas
Pada uji coba Terbatas dimaksudkan untuk menguji kemenarikan
produk, siswa/i dalam uji kelompok kecil ini melakukan pembelajaran dengan
waktu yang singkat, mereka menerapkan true/falsemelalui pokok bahasan
Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) yang disajikan dalam LKS, setelah
siswa/i melaksanakan pembelajaran satu sub bab materi, diakhiri uji coba

produk dengan melibatkan 15 siswa yang dipilih secara heterogen
berdasarkan kemampuan di kelas dan jenis kelamin. Siswa diberi angket
untuk menilai kemenarikan LKS. Uji terbatas dilakukan di Kelas X IPA 1 dan
2SMA N 1 Tanjung Raja. Hasil respon siswa terhadap LKS Fisika dengan
berbasis true/false melalui pokok bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan
(GLBB) dapat dilihat pada tabel 3.18 berikut ini:

3.17 Hasil uji coba skala kecil/terbatas oleh siswa
No
1

Nama

Jumlah Skor (%)

Kategori

3

Shintia Putri
Maharani
Ahmad Fahrizal
Sobari
Cindy Antika

4

M. Habib Asaidi

54

93,10%

Sangat Tinggi

5

Desi Aprilia

54

93,10%

Sangat Tinggi

6

Cahyo Adi Pangestu

66

82,50%

Sangat Tinggi

6

Hellysia Eka A

62

77,50%

Tinggi

7

Diky Saputra

63

78,75%

Tinggi

8

Monicha

66

82,50%

Sangat Tinggi

9

Panji saleh

64

80,00%

Tinggi

10

Rina Aulia Putri

54

93,10%

Sangat Tinggi

11

Irsan Tanjung

66

82,50%

Sangat Tinggi

12

Muhsin Akbar G

59

73,75%

Tinggi

13

Niken Dea Gunanda

54

93,10%

Sangat Tinggi

14

Tiara Adelia

15

Zuliyan Thomas
Jumlah

47
66

58,75%
82,50%
87,61%

Sedang
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi

2

54

93,10%

Sangat Tinggi

59

73,75%

Tinggi

61

76, 25%

Tinggi

Pada uji coba produk siswa diberi angket respon siswa yang terdiri dari
3 aspek yaitu aspek kualitas isi, tampilan media, dan kualitas teknis. Kriteria
masing-masing komponen disesuaikan dengan siswa, yaitu sebagai pengguna
LKS fisika SMA dengan berbasis true/false melalui pokok bahasan Gerak
Lurus Berubah Beraturan (GLBB) yang dikembangkan.

Hasil uji coba terbatas tampak pada tabel 3.17 yang dapat dikategorikan
sangat tinggi jika 61,01 < X ≤ 80; sedang jika 40,01 < X ≤ 60; rendah jika
20,01 < X ≤ 40; dan sangat rendah jika X ≤ 20. Pada tabel tersebut semuanya
menilai sangat tinggi dengan skor rata-rata 87,61%dikategorikan sangat
tinggi. Dari hasil yang di dapat keseluruhan responden memberi penilaian
yang sangat tinggi. Namun secara keseluruhan LKS ini menarik digunakan
sebagai alternatif belajar LKS ini menambah wawasan siswa, terutama dalam
kaitan materi Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) dengan berbasis
true/false, menumbuhkan semangat belajar siswa karena ditunjang true/false
agar semakin menyukai pelajaran fisika di sekolah. Dari keseluruhan jumlah
persentase tersebut mencapai kriteria tinggi. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa LKS yang dikembangkan Sangat Menarik sebagai bahan pembelajaran.
6. Revisi Produk
Setelah dilakukan uji coba terbatas untuk mengetahui kemenarikan LKS
fisika SMA kelas X dengan berbasis true/false pada pokok bahasan Gerak
Lurus Berubah Beraturan (GLBB), produk dikatakan kemenarikannya sangat

tinggi sehingga tidak dilakukan uji coba ulang. Selanjutnya LKS dapat
dimanfaatkan sebagai salah satu sumber belajar bagi siswa/i dan guru di
SMA/SMK kelas X pada materi Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB).

7. Produk Akhir
Hasil dari perbaikan adalah produk akhir dari LKS fisika SMA kelas X
dengan berbasis true/falsemelalui pokok bahasan Gerak Lurus Berubah
Beraturan (GLBB) yang siap digunakan oleh siswa maupun guru dalam
proses pembelajaran. LKS ini dapat membantu siswa kelas X SMA/SMK
untuk mempelajari materi Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB), baik
secara mandiri, berkelompok maupun bersama guru di kelas.

B. Pembahasan
Penelitian dan perkembangan didefinisikan sebagai studi sistematis
terhadap pengetahuan ilmiah yang lengkap atau pemahaman tentang subyek
yang diteliti. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai dasar atau terapan sesuai
dengan tujuan peneliti yaitu untuk mengembangkan LKS fisika SMA kelas X
dengan berbasis true/false melalui pokok bahasan Gerak Lurus Berubah
Beraturan (GLBB). Adapun penelitian pengembangan yang dimaksudkan
dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan LKS. Untuk menghasilkan

produk LKS yang dikembangkan, maka peneliti menggunakan prosedur
penelitian dan pengembangan yang digunakan adalah dengan model penelitian
pengembangan Borg and Gall yang hanya dibatasi sampai tujuh langkah
penelitian dan pengembangan, yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data,
desain produk, validasi desain, perbaikan desain, uji coba produk, dan revisi

produk. Alasan peneliti membatasi hanya sampai tujuh langkah penelitian dan
pengembangan karena keterbatasan waktu dan biaya.
Hasil validasi dilakukan oleh ahli materi, ahli media, dan validasi guru
yaitu guru IPA SMA. Hasil penilaian pada ahli materi awal mencapai kriteria
interpretasi sangat tinggi yaitu dengan persentase rata-rata mencapai 79,11%
selanjutnya pada tahap penilaian validasi tahap akhir mengalami peningkatan
dengan persentase rata-rata mencapai 86,66% kriteria interpretasi sangat
tinggi. Persentase rata-rata yang dicapai penilaian oleh ahli media awal yaitu
65% dengan kriteria tinggi. Dan validasi penilaian ahli media akhir yaitu
81,66% dengan kriteria sangat tinggi. Selanjutnya dilakukan validasi guru
(penilai) yaitu guru IPA SMA/SMK berdasarkan hasil rekapitulasi nilai bahwa
persentase rata-rata pada validasi guru/praktisi mencapai 77,43% dengan
kriteria interpretasi tinggi.
Penelitian yang dilakukan diuji cobakan melalui uji coba terbatas.
Hasil rata-rata yang diperoleh yaitu87,61% untuk uji coba terbatas ini berarti
LKS fisika yang dikembangkan dalam kriteria interpretasi kemenarikan yang

sangat tinggi sebagai sumber belajar. Hasil dari perbaikan adalah produk akhir
dari LKS fisika SMA kelas X dengan berbasis true/false melalui pokok
bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) yang siap digunakan oleh
siswa maupun guru dalam proses pembelajaran. LKS ini dapat membantu
siswa kelas X SMA untuk mempelajari materi Gerak Lurus Berubah

Beraturan (GLBB) secara mandiri,berkelompok maupun bersama guru di
kelas, hal ini mendapatkan respon yang sangat baik untuk dikembangkan dan
diterapkan pada pembelajaran di sekolah.
1. Kelebihan dan Kekurangan Produk LKS Hasil Pengembangan
Adapun kelebihan dan kekurangan dari LKS fisika SMA dengan
berbasis true/falsemelalui pokok bahasan Gerak Lurus Berubah
Beraturan (GLBB) ini antara lain:
a. Kelebihan
1. Mudah digunakan siswa untuk belajar mandiri ataupun
berkelompok.
2. Sebagai alternatif belajar yang menarik.
3. Dilengkapi dengan gambar yang mendukung materi Gerak
Lurus Berubah Beraturan (GLBB), serta kegiatan yang dapat
dilakukan oleh siswa secara mandiri.
4. LKS IPA Fisika dengan menggunakan true/false pada pokok
bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) ini

memberikan pengetahuan baru bagi siswa.
5. LKS IPA Fisika pada pokok bahasan Gerak Lurus Berubah
Beraturan (GLBB) dapat memotivasi siswa/i untuk lebih
semangat dalam belajar.

6. LKS yang dikembangkan mendorong siswa/i untuk belajar
secara mandiri dan lebih menarik karena siswa/i di tuntut untuk
lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar (KBM).
7. Penampilan fisik LKS IPA fisika yang dikembangkan memiliki
perpaduan warna yang menarik.
b. Kelemahan
1.

Materi Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) sangat
banyak sehingga bisa membuat siswa merasa bosan untuk
mempelajarinya.

2.

LKS IPA yang dikembangkan hanya pada sub pokok bahasan
pada materi Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB).

3.

Peneliti masih merasa produk ini masih banyak kekurangan,
karena masih sedikitnya literatur, pengetahuan terbatas yang
mambahas secara mendalam.

4.

Waktu dan uang yang terbatas.

5.

Terdapat beberapa bagian kalimat, gambar kurang jelas,

sehingga mengganggu siswa.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian pengembangan ini adalah sebagai
berikut:
1. Telah dikembangkan produk berupa LKS fisika SMA kelas X berbasis true/false
pada pokok bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB). Adapun kualitas
LKS berdasarkan penilaian ahli materi awal, ahli materi akhir, ahli media awal,
ahli media akhir, dan guru SMA, dengan persentase rata-rata adalah 79,11%
untuk ahli materi awal, 86,66% untuk ahli materi akhir, 65% untuk ahli media
awal, 81,66% untuk ahli media akhir, sedangkan 77,43% untuk penilaian guru
SMA.
2. Respon siswa SMA kelas X terhadap LKS IPA FISIKA berbasis true/false pada
pokok bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) yang dikembangkan oleh
peneliti baik dalam uji coba terbatas yaitu 15 siswa untuk SMA N 1 Tanjung Raja
termasuk ke dalam ketegori sangat tinggi dengan persentase skor sebesar 87,61%

untuk uji coba terbatas. Halini menunjukkan bahwa LKS yang dikembangkan
sangat menarik bagi siswa dan dapat digunakan sebagai salah satu penunjang
dalam pembelajaran.

B. Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan dapat dikemukakan beberapa saran sebagai
berikut:
1. Peneliti mengharapkan hasil penelitian berupa LKS Fisika SMA
berbasis true/false pada pokok bahasan Gerak Lurus Berubah
Beraturan (GLBB) untuk siswa kelas X SMA dapat digunakan dalam
proses pembelajaran di sekolah sehingga kualitas LKS secara
keseluruhan menjadi lebih baik dan bermanfaat.
2. Produk berupa LKS IPA khususnya materi fisika yang dikembangkan
dilakukan uji coba di sekolah yaitu SMA Negeri 1 Tanjung Raja
menarik untuk digunakan sebagai salah satu media penunjang dalam
pembelajaran.
3. Guru atau peneliti yang hendak melanjutkan penelitian ini diharapkan
dapat mengembangkan LKS fisika menggunakan true/false pada
materi fisika yang lain, sehingga bisa digunakan di SMA/SMK yang
umum bahkan dapat dijadikan sebuah buku.

4. Menggiatkan

pengujian

penggunaan

LKS

fisika

ini

hasil

pengembangan dalam skala yang lebih besar untuk mengetahui
kelebihan dan tingkat efisiensinya sebagai sumber belajar bagi siswa.
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