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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tempuling. Penelitian 

ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2016/2017. 

B. Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini dipilih berdasarkan teknik sampling bertujuan 

(purposive sampling) yaitu pengambilan sampel berdasarkan tujuan tertentu, 

bukan atas dasar strata, random dan wilayah penelitian.1 Teknik sampling ini 

dipilih karena cocok digunakan untuk jenis penelitian studi kasus, evaluasi 

program, penelitian tindakan dan jenis penelitian lain yang menggunakan data 

kualitatif.2 Subjek penelitian untuk melihat kevalidan instrumen terdiri dari 

validator instrumen penelitian, validator ahli materi pendidikan, validator ahli 

teknologi pendidikan dan validator soal posttest. Subjek penelitian untuk 

melihat kepraktisan dan efektifitas produk yang dikembangkan adalah siswa 

kelas X di SMA Negeri 1 Tempuling yang akan di bagi kedalam kelompok 

kecil (terdiri dari 6 siswa) untuk melihat kepraktisan dan kelompok besar 

(terdiri dari 31 siswa) untuk melihat keefektifan dari produk yang 

dikembangkan. 

 

 

                                                 
1 Hartono, Metodologi Penelitian, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011), h.51. 
2 Endang Mulyatiningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan, (Bandung: 

Alfabeta, 2014), h.13. 
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2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah masalah yang dijadikan fokus utama penelitian.3 

Objek penelitian pada penelitian pengembangan ini adalah LKS Matematika    

berbasis    model    pembelajaran    learning    cycle   7E    untuk memfasilitasi 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

C. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan (Research and Development). Research and Development adalah 

rangkaian proses atau langkah-langkah dalam rangka mengembangkan suatu 

produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada agar dapat 

dipertanggungjawabkan.4 Produk yang dipertanggungjawabkan ialah produk yang 

sudah diuji validitasnya oleh ahli-ahli dan sudah diuji kepraktisannya dilapangan. 

Dalam bidang pendidikan, penelitian pengembangan yang dilakukan 

biasanya bertujuan untuk menghasilkan produk-produk untuk kepentingan 

pendidikan/pembelajaran yang diawali dengan analisis kebutuhan dilanjutkan 

dengan pengembangan produk, kemudian produk dievaluasi dan diakhiri dengan 

revisi dan penyebaran produk. Sejalan dengan apa yang telah diuraikan, maka 

penelitian ini akan menghasilkan suatu produk dalam bidang pendidikan yaitu 

bahan ajar berupa LKS berbasis model pembelajaran learning cycle 7E yang 

valid, praktis dan efektif. 

 

 

                                                 
3 Helmiati, dkk., Teknik Penyusunan Skripsi, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), h.13. 
4 Trianto, Pengantar Penelitian bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga 

Kependidikan, (Jakarta: Kencana, 2011), h.125. 
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D. Desain Penelitian 

Dalam perkembangan keilmuan terdapat beberapa model pengembangan 

yang biasa digunakan dalam penelitian pengembangan, yaitu:5 

1. Model Dick & Carey 

2. Model ASSURE 

3. Model Jerold E. Kemp, dkk 

4. Model Smith dan Ragun 

5. Model ADDIE 

6. Model Front-end System Design oleh A.W.Bates, dll 

Dari keenam model yang telah disebutkan diatas, terdapat dua model 

penelitian dan pengembangan sistem pembelajaran yang cocok digunakan dalam 

penelitian pengembangan LKS yaitu 4D dan ADDIE. Model 4D terdiri dari 4 

tahap pengembangan, yaitu Define (pendefinisian), Design (perancangan), 

Develop (pengembangan),dan Disseminate (penyebaran) atau diadaptasi menjadi 

model 4-P yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan dan penyebaran.6 

Model ADDIE sesuai dengan namanya yaitu (A)nalyze, (D)esign, (D)evelopment, 

(I)mplementation, dan (E)valuation.7 4D dan ADDIE memiliki kegiatan yang 

sama. Beberapa kesamaan kegiatan dari kedua model tersebut misalnya: define 

pada 4D memiliki kesetaraan dengan kegiatan analyze dalam ADDIE. Dua tahap 

kegiatan berikutnya yaitu design dan development dimiliki kedua model tersebut. 

Perbedaan terletak pada setelah kegiatan development yaitu model 4D mengakhiri 

                                                 
5 Benny A. Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Dian Rakyat, 2009), 

h.98. 
6 Trianto, Mendesain Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana, 2010), h.189. 
7 Sugiyono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi, (Bandung: Alfabeta, 

2013), h.169. 
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kegiatan melalui kegiatan dissemination sedangkan ADDIE, setelah development 

masih dilanjutkan dengan kegiatan dan evaluasi karena menurut pertimbangan 

rasional mereka, proses development selalu menyertakan kegiatan pembuatan 

produk (implementasi), evaluasi dan revisi.8 Model 4D lebih tepat digunakan 

sebagai dasar untuk mengembangkan perangkat pembelajaran bukan untuk 

mengembangkan sistem pembelajaran, uraiannya tampak lebih lengkap dan 

sistematis, dalam pengembangannya melibatkan penilaian ahli sehingga sebelum 

dilakukan uji coba di lapangan perangkat pembelajaran telah dilakukan revisi 

berdasarkan penilaian, saran dan masukkan para ahli.9 Oleh karena itu, peneliti 

memilih model pengembangan 4D dengan segala kelebihannya untuk digunakan 

dalam penelitian ini. 

Keempat tahapan dari model 4D yang akan digunakan secara umum dapat 

digambarkan dalam bagan pengembangan di bawah ini: 

1. Tahap Pendefinisian 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Endang Mulyatiningsih, Op. Cit., h.194. 
9 Muhammad Rohman dan Sofan Amri, Strategi dan Desain Pengembangan Sistem 

Pembelajaran, (Jakarta: Prestasi Pustakakarya, 2013), h.218-219. 

Analisis Permasalahan 

Analisis Siswa 

Analisis Tugas 

Analisis Tujuan Pembelajaran 

Analisis Konsep 

Gambar III.1 Tahap Pendefinisian 
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2. Tahap Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tahap Pengembangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Tujuan Pembelajaran Analisis Tugas 

Pemilihan Media 

Pemilihan Format 

Rancangan Awal 

Gambar III.2 Tahap Perancangan 

Draf II 

Rancangan Awal LKS (Draf I) 

Validasi Ahli 

Revisi Draf I 

Uji Kepraktisan 

Uji Efektifitas 

Revisi Draf II Draf III 

Revisi Draf III 

Produksi Akhir LKS 

Gambar III.3 Tahap Pengembangan 
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4. Tahap Penyebaran 

 

 

 

 

 

E. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Pendefinisian (Define) 

Tujuan dalam tahap ini adalah untuk menetapkan dan mendefinisikan 

kebutuhan-kebutuhan di dalam proses pembelajaran. Di dalam menetapkan 

kebutuhan pembelajaran dengan kurikulum yang berlaku, tingkat atau tahap 

pengembangan siswa, dan kondisi sekolah. Ada lima langkah pokok dalam 

tahap ini, yaitu analisis permasalahan, analisis siswa, analisis konsep, analisis 

tugas, dan analisis tujuan pembelajaran. 

a. Analisis Permasalahan 

Bertujuan untuk memunculkan dan menetapkan masalah dasar 

yang dihadapi dalam pembelajaran matematika, sehingga dibutuhkan 

pengembangan media pembelajaran berupa LKS.  

b. Analisis Siswa 

Analisis siswa merupakan telaah karakteristik siswa. Karakteristik 

siswa adalah keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan yang ada pada 

siswa. Sebagai kelas X, siswa berada pada taraf tingkat operasional formal 

Produksi Akhir LKS 

Penyebaran dan Pemakaian 

Pengemasan 

Gambar III.4 Tahap Penyebaran 
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yang hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya menentukan pola 

aktivitas dalam meraih cita- citanya. 

Pada tahap operasional formal, anak sudah mulai berpikir abstrak, 

terutama pada anak-anak yang cerdas. Kemampuan berpikir abstrak 

meliputi semua kemampuan berpikir pada tahap operasional sebelumnya 

yaitu tahap sensori-motor (0-2 tahun), tahap pra-operasional (2-7 tahun), 

dan tahap operasional (7-11 tahun). Selain itu, kemampuan ini 

ditambahkan dengan kemampuan untuk mengintegrasikan pengetahuan 

sebelumnya dan struktur berpikir yang baru. 

c. Analisis Tugas 

Merupakan kumpulan prosedur untuk menentukan isi dalam satuan 

pembelajaran dengan merinci isi materi ajar secara garis besar. Hasil dari 

analisis tugas yang tertuang dalam LKS sebagai perangkat pembelajaran 

yang digunakan dalam penelitian. Penyususan LKS berpedoman pada 

kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada mata 

pelajaran Matematika. 

d. Analisis Konsep 

Merupakan identifikasi konsep-konsep utama yang akan diajarkan 

dan menyusun secara sistematis serta mengaitkan suatu konsep dengan 

konsep yang relevan, sehingga membentuk suatu peta konsep. Pada 

dasarnya konsep-konsep yang tedapat dalam peta konsep saling berkaitan 

secara keseluruhan. Dengan demikian, agar siswa mudah memahami 

konsep-konsep yang dibahas, maka konsep-konsep tersebut perlu 
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diurutkan sehingga sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang 

telah diperoleh siswa pada pembelajaran atau pertemuan sebelumnya. 

e. Analisis Tujuan Pembelajaran 

Hasil analisis tugas dan analisis konsep digunakan sebagai acuan 

untuk merumuskan indikator pencapaian hasil belajar dan tujuan 

pembelajaran, sebagai penjabaran dari kompetensi inti dan kompetensi 

dasar. Perumusan tujuan pembelajaran merupakan dasar untuk mendesain 

perangkat pembelajaran dan penyusunan tes. 

2. Tahap Perancangan (Design) 

Tahap ini memiliki tujuan untuk menyiapkan prototipe perangkat 

pembelajaran, dengan langkah yaitu: 

a. Pemilihan Media 

Media yang akan digunakan harus sesuai dengan tujuan untuk 

menghasilkan produk sebagai alat penyampaian materi penalaran dan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa, media tersebut adalah LKS. 

b. Pemilihan Format 

Format perangkat pembelajaran yang dikembangkan berorientasi 

pada model pembelajaran learning cycle 7E meliputi Elicit, Enggagement, 

Exploration, Explanation, Elaboration, Evaluation, hingga Extand dan 

sesuai kompetensi dan indikator pencapaiannya. 

c. Rancangan Awal LKS 

Penyusunan rancangan awal LKS akan menghasilkan draft LKS 

yang di dalamnya sekurang-kurangnya mencakup: 
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1) Judul LKS yang menggambarkan materi yang akan dituangkan di 

dalam LKS. 

2) Menentukan, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. 

3) Tujuan yang akan dicapai siswa setelah mempelajari suatu materi 

dengan menggunakan LKS. 

4) Prosedur atau kegiatan yang harus diikuti siswa untuk mempelajari 

materi dengan menggunakan LKS sesuai dengan tahapan LKS yaitu 

mulai dari Elicit, Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration, 

Evaluation, hingga Extand. 

a) Elicit 

Fase untuk mengetahui sampai dimana pengetahuan awal 

siswa terhadap materi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

yang merangsang pengetahuan awal siswa agar timbul respon dari 

pemikiran siswa serta menimbulkan rasa penasaran tentang 

jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam LKS. 

Fase ini dimulai dengan pertanyaan mendasar yang berhubungan 

dengan pelajaran yang akan dipelajari dengan mengambil contoh 

yang mudah yang diketahui siswa seperti kejadian sehari-hari yang 

secara umum memang terjadi. 

b) Engage 

Pada tahapan ini, siswa dikenalkan dengan penerapan 

konsep yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Kegiatan dalam tahap engage merupakan kegiatan demontrasi 
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dengan memaparkan video yang telah disediakan oleh guru, 

kemudian diperhatikan oleh siswa. Peristiwa yang terjadi dari 

kegiatan demontrasi akan dicatat oleh siswa melalui jawaban 

pertanyaan yang terdapat pada LKS. 

c) Explore 

Fase ini membawa siswa pada pengalaman langsung 

dengan konsep. Siswa dapat mengobervasi teks informasi yang 

telah disediakan dan menyelidiki sebagai penjelasan konsep yang 

digunakan pada kegiatan elicit dan engage. Pada kegiatan explore, 

mereka dapat mencarinya pada buku atau sumber pengayaan yang 

telah disediakan. 

d) Explain 

Fase yang didalamnya berisi ajakan terhadap siswa untuk 

menjelaskan konsep-konsep dan definisi-definisi awal yang mereka 

dapatkan ketika fase explore, dan engage. Kemudian dari definisi 

dan konsep yang telah ada didiskusikan sehingga pada akhirnya 

menuju konsep dan definisi yang lebih formal. Melalui kegiatan ini 

diharapakan siswa dapat memahami konsep suatu materi dengan 

baik. 

e) Elaborate  

Fase yang bertujuan untuk membawa siswa menjelaskan 

definisi-definisi, konsep-konsep, dan keterampilan-keterampilan 
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pada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan contoh 

dari kegiatan tahap sebelumnya. 

f) Extend 

Fase yang bertujuan untuk berpikir, mencari menemukan 

dan menjelaskan contoh penerapan konsep yang telah dipelajari 

bahkan kegiatan ini dapat merangsang siswa untuk mencari 

hubungan konsep yang mereka pelajari dengan konsep lain yang 

sudah atau belum mereka pelajari dalam materi yang sedang 

dipelajari. 

g) Evaluate 

Fase evaluate merupakan tahap akhir yang mengharapkan 

siswa untuk menunjukkan pengetahuan pemahaman yang telah 

dipelajari. Evaluasi berfungi sebagai saran bagi siswa untuk 

menguji penguasaan materi yang dipelajari dalam satu topik sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. 

5) Soal- soal latihan atau tugas yang berhubungan pembelajaran yang 

dikerjakan siswa sebelumnya dan harus diselesaikan oleh siswa untuk 

mengukur tingkat atau level perkembangan aspek kognitif siswa. 

3. Tahap Pengembangan (Develop) 

Hasil tahap pengembangan produk merupakan hasil terjemahan dari tahap 

perencanaan. Bagian–bagian yang sudah direncanakan dalam tahap 

perencanaan akan disusun dan didesain sedemikian rupa sehingga menjadi 

sebuah draft produk dalam tahap ini. 
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Draf produk yang sudah jadi kemudian divalidasikan dan dilakukan 

penilaian oleh ahli materi pembelajaran dan ahli teknologi pendidikan. Draf 

produk yang sudah divalidasikan akan memperoleh penilaian dan masukan 

untuk dijadikan perbaikan sebelum dilakukan uji coba ke lapangan. Hasil dari 

validasi akan mempermudah untuk melakukan revisi pada draf produk. 

Setelah direvisi kembali, maka produk dapat divalidasi kembali sehingga 

mendapat hasil yang layak untuk produk yang digunakan untuk uji coba 

lapangan. 

Tahap Pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan naskah final LKS 

yang telah direvisi berdasarkan masukan para ahli dan data yang diperoleh 

dari uji coba kepraktisan dan uji lapangan. Proses pengembangan ini terdiri 

dari tiga tahap yaitu tahap uji validitas, uji kepraktisan, dan uji efektivitas. 

a. Validasi oleh validator 

Penilaian dosen ahli terhadap LKS merupakan validasi instrumen 

penilaian berupa LKS untuk mata pelajaran Matematika dengan model 

pembelajaran learning cycle 7E. Pemilihan validator didasarkan pada 

kemampuan untuk meninjau berbagai aktivitas, bahan, metode, media dan 

teknologi, serta instrumen-instrumen penilaian termasuk dalam menilai 

kesesuaian antara semua komponen yang terbangun dalam rancangan 

tersebut dengan tujuan pembelajaran.10 Berdasarkan evaluasi validator, 

diperoleh saran atau masukan mengenai kekurangan LKS yang 

dikembangkan. Kemudian dari saran atau masukan yang didapatkan 

                                                 
10 Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2013), 

h.275. 
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digunakan sebagai acuan dalam merevisi LKS yang sedang dikembangkan 

sampai memenuhi kriteria valid. LKS dikatakan valid jika menurut 

validator setiap komponen yang ada pada perangkat yang dikembangkan 

berhubungan secara konsisten dan dalam kategori valid atau sangat valid. 

b. Uji Kepraktisan 

Draf II LKS hasil revisi yang telah dilakukan berdasarkan validasi 

ahli, selanjutnya diujicobakan kepada kelompok kecil yang menjadi subjek 

penelitian. Pada tahap ini media perlu diujicobakan pada 5-10 siswa yang 

dapat mewakili populasi target.11 Para siswa dipilih berdasarkan tingkat 

kemampuannya dalam menguasai materi matematika (tingkatan sedang) 

dan dipilih 2 orang tiap kelas selain kelas untuk uji coba kelompok besar. 

Tahap ini juga dikatakan tahap simulasi yaitu kegiatan 

mengoperasionalkan rencana pelajaran. Tahap uji kepraktisan ini 

dilakukan untuk mengetahui pendapat guru dan siswa mengenai 

kemudahan dan kepraktisan penggunaan bahan ajar tanpa kendala yang 

berarti. Kepraktisan perangkat dilihat berdasarkan hasil angket kepraktisan 

perangkat yang diisi oleh guru dan siswa, selain itu dilihat juga 

berdasarkan keterlaksanaan perangkat dalam pembelajaran. 

c. Uji Efektifitas 

LKS yang telah direvisi berdasarkan analisis uji coba terbatas 

diujicobakan lebih lanjut dengan jumlah siswa yang sesuai dengan kelas 

sesungguhnya yaitu 31 orang. Tahap uji lapangan ini bertujuan untuk 

                                                 
11 Ibid., h.149 
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mengetahui keefektifan dari LKS. Prastowo mengemukakan berkaitan 

dengan aspek efektifitas ini, parameter yang digunakan adalah jika 

berdasarkan pengalamannya, ahli dan praktisi menyatakan bahwa model 

tersebut efektif dan secara operasional dapat memberikan hasil sesuai yang 

diharapkan. Indikator perangkat dikatakan efektif jika aktivitas siswa dan 

guru aktif dalam proses pembelajaran dengan menggunakan LKS, 

mendapatkan respon positif siswa, selain itu keefektifan juga dapat dilihat 

dengan hasil belajar siswa setelah menggunakan LKS yang memenuhi 

batas ketuntasan minimal. Dalam penelitian ini, LKS dikatakan efektif jika 

mencapai tingkat kelulusan yang tinggi berdasarkan tes hasil belajar. 

4. Tahap Penyebaran (Disseminate) 

Tahap ini merupakan tahapan penggunaan perangkat yang telah 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah LKS berbasis learning cycle 7E 

yang telah dikembangkan pada skala yang lebih luas. Pada penelitian ini tahap 

penyebarluasan dilakukan terbatas sekolah yang di uji cobakan dengan 

menggunakan satu kelas uji coba. 

F. Instrumen Pengumpulan Data  

1. Lembar Validasi LKS 

a. Lembar Validasi Ahli Materi Pembelajaran 

Validasi materi dilakukan untuk menilai kemampuan LKS yang 

dirancang dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator yang 

ditetapkan. 
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TABEL III.1 

KISI-KISI LEMBAR VALIDITAS AHLI MATERI PEMBELAJARAN 

No. 
Variabel 

Validitas 
Indikator 

1 
Syarat 

Didaktik 

a. Materi mencakup pada kurikulum yang berlaku 

dalam menunjang pencapaian kompetensi serta 

sesuai dengan indikator pembelajaran 

b. Memberi penekanan pada proses berpikir kritis 

siswa 

c. Latihan soal dalam LKS dapat mengukur 

ketercapaian kompetensi 

2 
Syarat 

Konstruksi 

a. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa 

b. Materi yang disajikan memiliki judul materi, 

membuat rincian materi pokok serta disajikan 

dengan sederhana dan jelas 

c. Menyediakan ruang yang cukup pada LKS, 

sehingga siswa dapat menulis atau menggambar 

sesuatu pada LKS 

d. Kelengkapan kandungan LKS 

e. Memiliki tujuan belajar yang jelas serta 

bermanfaat 

3 

Model 

Learning 

Cycle 7E 

a. Elicit 

b. Engagement 

c. Exploration 

d. Explanation 

e. Elaboration 

f. Extand 

g. Evaluation 

b. Lembar Validasi Ahli Teknologi 

Validasi konstruksi dilakukan untuk menilai kesesuaian antara 

format dan bagian-bagian yang ditetapkan dengan LKS yang dirancang. 

TABEL III.2 

KISI-KISI LEMBAR VALIDITAS AHLI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 

No. 
Variabel 

Validitas 
Indikator 

1 
Syarat 

Teknis 

a. Penggunaan huruf dan tulisan 

b. Desain LKS 

c. Penggunaan gambar 

d. Tampilan LKS 
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TABEL III.3 

SKALA PENILAIAN PADA LEMBAR VALIDASI LKS 

Jawaban Skor 

Tidak Baik 1 

Kurang Baik 2 

Cukup Baik 3 

Baik 4 

Sangat Baik 5 

2. Lembar Kepraktisan LKS 

Instrumen ini berupa angket yang diberikan siswa sebagai pengguna 

produk LKS. Lembar ini berfungsi untuk mengetahui kepraktisan dari 

rancangan LKS yang telah valid. Lembar ini sebagai dasar untuk merevisi 

LKS.  

TABEL III.4 

SKALA PENILAIAN PADA LEMBAR UJI PRAKTIKALITAS LKS 

Jawaban Skor 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 

Cukup Setuju 3 

Setuju 4 

Sangat Setuju 5 

3. Tes Hasil Belajar 

Instrumen ini digunakan untuk menilai keefektifan pembelajaran 

yaitu nilai rata-rata yang dicapai siswa setelah pembelajaran 

menggunakan LKS. Instrumen berisikan soal posttest untuk mengetahui 

daya serap siswa dalam pembelajaran.  
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G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Data Validitas LKS 

Data validasi ahli diperoleh dari hasil analisis validator yang bersifat 

deskriptif. Data hasil validasi ini kemudian dianalisis dan digunakan sebagai 

dasar untuk merevisi draf I LKS yang sedang dikembangkan. 

2. Data Kepraktisan LKS 

Data kepraktisan ini diperoleh dari lembar kepraktisan yang diisi oleh 

guru matematika yang mengajar dan penilaian enam siswa kelas X yang 

menggunakan LKS pada saat uji kepraktisan. 

3. Data Keefektifan LKS 

Data keefektifan diperoleh dari test hasil belajar siswa. Data ini 

kemudian dianalisis dan digunakan sebagai dasar untuk merevisi draf III LKS 

yang dikembangkan.  

H. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis kemudian digunakan untuk 

merevisi LKS yang dikembangkan sehingga diperoleh LKS yang layak sesuai 

dengan kriteria yang ditentukan yaitu valid, praktis dan efektif. 

1. Analisis Validitas LKS 

Validitas LKS yang dikembang ditunjukkan oleh hasil penilaian ahli materi 

dan ahli teknologi pembelajaran. Analisis validitas dimulai dengan proses 

tabulasi data dari lembar validasi yang terkumpul. Kemudian data tersebut  

dikonversi kedalam bentuk persentase keidealan dengan rumus: 



60 

 

 

Hasil persentase data tersebut diorganisasikan menjadi kategori-kategori 

berikut:12 

TABEL III.5 

KATEGORI VALIDITAS LKS BERBASIS LEARNING CYCLE 7E 

Persentase Keidealan (%) Kategori 

0 ≤ 𝑃 < 20 Tidak Valid 

20 ≤ 𝑃 < 40 KurangValid 

40 ≤ 𝑃 < 60 Cukup Valid 

60 ≤ 𝑃 < 80 Valid 

80 ≤ 𝑃 ≤ 100 Sangat Valid 

Kemudian data tersebut diinterpretrasikan dengan teknik deskriptif. Sehingga 

dapat dilihat sejauh mana tingkat validitas LKS berbasis learning cycle 7E 

yang dikembangkan. 

2. Analisis Kepraktisan LKS 

Praktikalitas LKS yang dikembang ditunjukkan oleh hasil penilaian siswa 

pada uji kelompok terbatas. Analisis praktikalitas dimulai dengan proses 

tabulasi data dari angket respon siswa yang terkumpul. Kemudian data 

tersebut  dikonversi kedalam bentuk persentase keidealan dengan rumus: 

 

Hasil persentase data tersebut diorganisasikan menjadi kategori-kategori 

berikut:13 

                                                 
12 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 95. 

13 Ibid. h. 95. 

𝑃 =
∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
x 100% 

 

𝑃 =
∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
x 100% 
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TABEL III.6 

KATEGORI PRAKTIKALITAS LKS BERBASIS LEARNING CYCLE 7E 

Persentase Keidealan (%) Kategori 

0 ≤ 𝑃 < 20 Tidak Praktis 

20 ≤ 𝑃 < 40 Kurang Praktis 

40 ≤ 𝑃 < 60 Cukup Praktis 

60 ≤ 𝑃 < 80 Praktis 

80 ≤ 𝑃 ≤ 100 Sangat Praktis 

Kemudian data tersebut diinterpretrasikan dengan teknik deskriptif. Sehingga 

dapat dilihat sejauh mana tingkat praktikalitas LKS berbasis learning cycle 7E 

yang dikembangkan. 

3. Analisis Efektifitas LKS 

Analisis kemampuan berpikir kritis siswa dilihat dari hasil posttest. Penilaian 

jawaban posttest sesuai dengan pedoman penskoran kemampuan berpikir 

kritis siswa. Nilai yang diperoleh siswa dicari dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut:14 

  

Keterangan: 

S = Nilai yang dicari 

R = Jumlah Skor dari soal yang dijawab benar 

N = Skor maksimum dari tes tersebut 

Selanjutnya nilai siswa satu kelas dirata-ratakan dan dianalisis secara 

deskriptif berdasarkan tabel berikut: 15 

                                                 
14 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2012), h.112. 
15 Hartono dan Zubaidah Amir, Pengaruh Pembelajaran dan Pendekatan Open-Ended 

Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

SUSKA RIAU, Laporan Penelitian (tidak diterbitkan), (Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan 

Pengembangan UIN SUSKA RIAU, 2010), h.30. 

S = 
𝑅

𝑁
 x 100 
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TABEL III.7 

 KLASIFIKASI BERPIKIR KRITIS SISWA 

No. Tingkat Penguasaan Kriteria 

1 80%≤ Nilai ≤100% Tinggi 

2 60% ≤ Nilai <80% Sedang 

3 0% ≤ Nilai < 60% Kurang 

 


