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ABSTRAK 

 

Wulandari. 2013. Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Cerita 

Bergambar pada Materi Sistem Pencernaan di SMP. Skripsi, Jurusan 

Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas 

Negeri Semarang. Dr. Ir. Priyantini Widiyaningrum, M.S dan Andin Irsadi 

S.Pd., M.Si. 

 

Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah suatu lembaran yang berisi pekerjaan 

atau bahan-bahan yang membuat siswa lebih aktif dalam mengambil makna dari 

proses pembelajaran. LKS dapat digunakan sebagai penunjang untuk 

meningkatkan aktivitas siswa dalam proses belajar dan dapat mengoptimalkan 

hasil belajar.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan LKS berbasis cerita 

bergambar dan menguji keefektifan produk LKS di SMP YPE Semarang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan research and development, dan pada uji 

coba skala luas digunakan rancangan One Shot Case Study. Subjek penelitian 

untuk uji coba produk adalah siswa kelas VIII A dan VIII B SMP YPE.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian hasil pengembangan LKS 

berbasis cerita bergambar oleh pakar media 77,08% dan pakar materi 83,30% 

dengan kategori sangat layak. Tanggapan positif siswa terhadap penggunaan hasil 

pengembangan LKS mencapai 100%, dan berdasarkan uji coba pemakaian LKS 

mencapai ketuntasan klasikal 87,5% pada KKM 70. Berdasarkan hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa pengembangan LKS berbasis cerita bergambar layak 

digunakan dan efektif diterapkan pada pembelajaran materi sistem pencernaan.  

 

Kata Kunci : Cerita bergambar; Lembar Kerja Siswa; sistem pencernaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Proses belajar mengajar akan berjalan efektif dan efisien bila didukung 

dengan tersedianya bahan ajar atau alat bantu yang menunjang. Penyediaan bahan 

ajar serta metodologi pendidikan yang dinamis, kondusif serta dialogis sangat 

diperlukan bagi pengembangan potensi siswa secara optimal. Potensi siswa akan 

muncul bila dibantu dengan sejumlah bahan ajar atau alat bantu yang mendukung 

proses interaksi yang sedang dilaksanakan. Guru selain menggunakan buku-buku 

teks untuk menggali potensi siswa, juga mulai mengenalkan adanya lembar-

lembar pembelajaran siswa (student learning sheet) dengan nama yang 

bermacam-macam, yaitu: 1) lembar tugas siswa (student task sheet), 2) lembar 

kerja siswa (student job sheet), 3) lembar informasi siswa (student information 

sheet), dan bahan ajar lainnya baik cetak maupun non cetak. 

Salah satu karakteristik pembelajaran Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) adalah menuntun siswa untuk menemukan sendiri konsep 

yang dipelajari. Sesuai dengan salah satu karakteristik pembelajaran  KTSP 

tersebut, maka metode pembelajaran yang digunakan harus mampu membimbing 

siswa agar mencapai standar kompetensi yang diharapkan dengan menemukan 

sendiri konsep yang dipelajarinya. Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan salah 

satu perangkat pembelajaran. LKS digunakan guru sebagai alat bantu dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dan 

untuk mengaktifkan siswa. Menurut Prianto dan Harnoko (1997), manfaat dan 

tujuan LKS yaitu : (a) mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar, (b) 

membantu siswa dalam mengembangkan konsep, (c) melatih siswa untuk 

menemukan dan mengembangkan proses belajar mengajar, (d) membantu guru 

dalam menyusun pembelajaran, (e) sebagai pedoman guru dan siswa dalam 

melaksanakan proses pembelajaran, (f) membantu siswa memperoleh catatan 

tentang materi yang dipelajari melalui kegiatan pembelajaran, (g) membantu 
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siswa untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan 

belajar secara sistematis. 

SMP Yayasan Pendidikan Ekonomi ( YPE )  merupakan salah satu SMP 

di Kota Semarang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu 

guru mata pelajaran biologi  yang dilakukan di SMP YPE Semarang, diketahui 

bahwa metode pembelajaran yang digunakan di kelas menggunakan metode 

ceramah dan penggunaaan LKS disetiap kegiatan belajar mengajar dalam 

penyampaian materi sistem pencernaan. Diketahui bahwa setiap siswa 

mempunyai LKS untuk menunjang pembelajaran biologi. LKS yang digunakan 

adalah LKS dengan judul IPA BIOLOGI yang diterbitkan oleh sarana ilmu, di 

susun oleh Tim MGMP IPA Biologi kota Semarang. Pada LKS terdapat 

rangkuman materi pelajaran yang disertai dengan kumpulan soal, terutama soal 

pilihan ganda. LKS yang semestinya dikerjakan di sekolah dalam kegiatan 

pembelajaran, seringkali juga harus dikerjakan di rumah sebagai Pekerjaan 

Rumah (PR). Hanya saja tampilan LKS yang sederhana, monoton  dari segi warna 

yang digunakan LKS hanya warna hitam putih, ilustrasi gambar yang kurang 

komunikatif dan penuh dengan  tulisan  menyebabkan siswa kurang tertarik 

sehingga menyebabkan hasil belajar kognitif siswa belum maksimal, hanya 

mencapai ketuntasan klasikal 60%. 

Berdasarkan survei pendahuluan terhadap siswa, mengenai bagaimana 

tanggapannya jika tampilan LKS materi sistem pencernaan menunjukkan bahwa 

(1) 75% siswa setuju  jika LKS disajikan lebih bervariasi, (2) 80% siswa 

menyatakan  setuju bahwa materi sistem pencernaan sulit dipelajari, (3) 90%, 

siswa menyatakan setuju jika materi disajikan dalam bentuk komik (4) 70% siswa 

menyatakan setuju jika soal evaluasi disajikan dalam bentuk crossword puzzle. 

Sebuah buku akan optimal penggunaannya jika dikemas lebih menarik. Penyajian 

LKS dalam bentuk cerita bergambar pada materinya serta dengan menggunakan 

evaluasi teka-teki silang, lebih menarik bagi siswa sehingga siswa lebih 

termotivasi untuk membaca dan mengerjakan soal-soal di dalam LKS. 

Nurshiyam (2011) dalam penelitiannya tentang peningkatan keterampilan 

membaca teks exposition melalui strategi motivasi ARCS menggunakan 
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crossword puzzle di SMP Negeri 1 Slawi mengungkapkan bahwa terdapat  

peningkatan rerata nilai (78,02 pada siklus I dan 79,81 pada siklus II), ketuntasan 

minimal (75% pada siklus I dan 79,17% pada siklus II). Peningkatan ini diikuti 

dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan perubahan perilaku siswa ke arah 

positif. Menurut Wahyuningsih (2011) media pembelajaran cerita bergambar 

dapat meningkatkan ketuntasan hasil belajar siswa. Berdasarkan alasan-alasan 

dalam latar belakang di atas, akan dilakukan  penelitian mengenai pengembangan 

perangkat pembelajaran berbasis komik pada materi sistem pencernaan dengan 

subyek penelitian siswa kelas VIII SMP YPE semarang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah:  

1.Bagaimana mengembangkan perangkat LKS pembelajaran biologi berbasis 

cerita bergambar pada materi sistem pencernaan di SMP YPE Semarang?  

2. Apakah perangkat LKS pembelajaran biologi berbasis cerita bergambar pada 

materi sistem pencernaan efektif diterapkan di SMP YPE Semarang? 

 

C. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari kesalahan tafsir terhadap istilah – istilah  dalam 

penelitian ini maka diberikan penegasan istilah sebagai berikut:  

1. Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis cerita bergambar. 

LKS adalah suatu lembaran yang berisi pekerjaan atau bahan-bahan yang 

membuat siswa lebih aktif dalam mengambil makna dari proses pembelajaran 

(Ozmen dan Yildirim 2005). LKS dapat digunakan sebagai penunjang untuk 

meningkatkan aktivitas siswa dalam proses belajar dan dapat mengoptimalkan 

hasil belajar (Darmojo dan Kaligis 1992). LKS yang dikembangkan dalam 

penelitian ini adalah menyajikan LKS yang sudah ada ke dalam bentuk cerita 

bergambar.  

Dalam penyajiannya LKS tersebut menggunakan komik sebagai 

rangkuman materi dan model evaluasi crossword puzzle. LKS yang disajikan 
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dalam bentuk cerita bergambar atau yang biasa disebut komik, bersifat dialogis 

dan dilengkapi ilustrasi gambar yang menarik. LKS hasil pengembangan 

dikatakan layak apabila hasil analisis data penilaian oleh tim ahli menyatakan 

minimal 51% LKS hasil pengembangan layak digunakan sebagai perangkat 

pembelajaran menurut syarat kelayakan menurut pakar media dan materi. LKS 

hasil pengembangan mendapatkan tanggapan positif siswa dengan kriteria 

minimal 63% dalam kategori setuju. 

2. Efektivitas 

Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh  tercapainya 

suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Dalam penelitian ini efektivitas 

produk LKS berbasis cerita bergambar  diukur menggunakan dua indikator yang 

disesuaikan dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu hasil belajar kognitif siswa. 

Produk LKS dikatakan efektif jika hasil belajar kognitif siswa mencapai minimal 

ketuntasan klasikal 85% pada KKM 70. 

3. Materi Sistem Pencernaan 

Materi Sistem pencernaan adalah salah satu materi yang terdapat pada 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan Standar Kompetensi (SK), 

memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia, dan Kompetensi Dasar 

(KD) yaitu mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia dan hubungannya 

dengan kesehatan yang diberikan pada semester gasal kelas VIII. Tujuan 

pembelajaran yang dapat dicapai siswa yaitu mampu memahami proses 

pencernaan yang terjadi pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengembangkan perangkat LKS berbasis cerita bergambar pada materi 

sistem pencernaan di kelas VIII SMP YPE Semarang. 

2. Untuk mengetahui keefektifan perangkat LKS berbasis cerita bergambar pada 

materi sistem pencernaan di SMP YPE Semarang. 
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E. Manfaat penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1.  Bagi  Siswa 

a) Sebagai salah satu pilihan sumber belajar 

b) Meningkatkan motivasi siswa karena LKS disajikan dalam bentuk cerita 

bergambar dengan evaluasi teka-teki silang yang menuntun siswa dalam 

mempelajari materi sistem pencernaan. 

c) Membantu siswa untuk lebih memahami konsep-konsep pada materi 

sistem pencernaan. 

2. Bagi guru 

Mendorong guru untuk lebih kreatif dalam menyampaikan materi 

pelajaran terutama pada materi sistem pencernaan dengan menggunakan 

LKS yang dikembangkan. 

3. Manfaat bagi sekolah  

Menambah informasi tentang alat bantu berupa LKS hasil pengembangan 

yang bervariasi dan dapat merangsang siswa untuk lebih termotivasi dalam 

pembelajaran biologi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Tinjauan pustaka 

1.  Belajar dan hakekat pembelajaran biologi 

Belajar merupakan proses yang penting bagi perubahan perilaku manusia dan 

mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar memegang peranan 

penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, 

dan bahkan persepsi manusia. Belajar merupakan proses dimana suatu organisme 

mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman (Anni & Riva’i 2009). Dengan 

demikian, jelas bahwa belajar pada dasarnya bukanlah suatu tujuan atau benda, tetapi 

merupakan suatu proses kegiatan untuk mencapai tujuan. Pengertian proses di sini 

lebih kepada ―cara‖ mencapai tujuan anda atau benda. 

Pembelajaran biologi merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

yang mengkaji tentang makhluk hidup dan aspek kehidupannya baik dimasa lampau 

maupun sekarang.Pembelajaran biologi sudah dilaksanakan mulai dari jenjang SD 

dan SMP dalam mata pelajaran IPA. Pembelajaran biologi meliputi produk, proses, 

aplikasi/teknologi, dan nilai dalam aspek-aspek kehidupan makhluk hidup. 

Sedangkan pola yang digunakan dalam Pembelajaran Biologi dapat berupa pola 

deduktif maupun induktif yang keduanya bertujuan untuk mempermudah siswa 

mencapai hasil belajar yang telah ditargetkan. 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh seseorang setelah melalui 

proses belajar, serta dapat memberikan perubahan tingkah laku baik pengetahuan, 

pemahaman, sikap, dan ketrampilan sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Hamalik (1995) yang mengemukakan bahwa hasil 

belajar adalah ―Perubahan tingkah laku subjek yang meliputi kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotor dalam situasi tertentu berkat pengalamannya berulang-ulang‖. 

Pendapat ini juga senada dengan Sudjana & Rivai (2005) ―Hasil belajar ialah 
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perubahan tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotor yang 

dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Sudjana (2007) menjabarkan 

ketiga bidang tersebut seperti berikut: (a) Kemampuan kognitif (Cognitif domain) 

adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau logis yang biasa 

diukur dengan pikiran atau nalar: (b) Kemampuan afektif (The affective domain) 

adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, 

minat, sikap, kepatuhan terhadap moral dan sebagainya: (c) Kemampuan psikomotor 

(The psychomotor domain), adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek 

ketrampilan yang melibatkan fungsi sistem pernapasan dan otot (neuronmuscular 

system) dan fungsi psikis. 

Dari uraian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan yang diperoleh seseorang setelah melalui suatu proses belajar. Dan hasil 

belajar meliputi kemampuan kognitif (Cognitif domain), afektif (The affective 

domain, serta psikomotorik (The psychomotor domain). 

Biologi bukan hanya kumpulan fakta dan konsep, karena di dalam biologi 

juga terdapat berbagai proses dan nilai yang dapat dikembangkan dan diaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran biologi seharusnya dapat menopang 

kesenangan dan kepuasan intelektual siswa dalam usahanya untuk menggali berbagai 

konsep, dengan demikian dapat tercipta pembelajaran yang efektif. Dalam pengajaran 

biologi terdapat prinsip-prinsip agar tercapai tujuan yang diharapkan. Menurut 

(Slameto 2010). Prinsip-prinsip itu diantaranya adalah :  

a) Prinsip keterlibatan  

Pengajaran IPA khususnya biologi tidak dapat dilakukan dengan ceramah saja 

melainkan harus melibatkan siswa dalam mempelajarinya. Pelajaran biologi akan 

lebih menarik apabila siswa ikut terlibat dalam peristiwa belajar. 

b) Prinsip Apersepsi 

Prinsip apersepsi yaitu menghubungkan atau mengasosiasikan sesuatu dengan 

hal yang pernah dikenalnya. 

c) Prinsip Motivasi 
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Motivasi dapat dikatakan sebagai sesuatu yang mendorong seseorang untuk 

mengambil tindakan, yang menyebabkan orang itu berbuat sesuatu. Untuk 

membangkitkan motivasi atau minat anak terhadap biologi dapat diperlihatkan bahwa 

biologi itu bermanfaat bagi kehidupan dan juga banyak hal yang berkaitan dengan 

biologi. 

Jika biologi hanya diajarkan dengan hafalan, maka siswa yang mungkin 

memiliki pengetahuan awal tentang berbagai fenomena biologi tidak dapat 

menggunakan pengetahuan mereka selama proses pembelajaran yang dikembangkan 

oleh guru. Belajar biologi seharusnya dapat mengakomodir kesenangan dan kepuasan 

intelektual bagi siswa dalam usahanya membongkar dan memperbaiki berbagai 

konsep yang mungkin masih keliru. Pembelajaran biologi akan lebih bermakna jika 

memungkinkan siswa menjalani perbaikan pemahaman tentang suatu konsep. 

 

2.  Lembar Kerja Siswa  

Lembar kerja siswa (LKS)  adalah suatu lembaran yang berisi pekerjaan atau 

bahan-bahan yang membuat siswa lebih aktif dalam mengambil makna dari proses 

pembelajaran (Ozmen & Yildirim 2005). Keberadaan LKS memberi pengaruh yang 

cukup besar dalam proses belajar mengajar sebagai penunjang untuk meningkatkan 

aktivitas siswa dalam proses belajar dan dapat mengoptimalkan hasil belajar 

(Darmojo & Kaligis 1992). 

Peran LKS sangat besar dalam proses pembelajaran karena dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar dan penggunaannya dalam pembelajaran 

dapat membantu guru untuk mengarahkan siswanya menemukan konsep-konsep 

melalui aktivitasnya sendiri. Disamping itu LKS juga dapat mengembangkan 

ketrampilan proses, meningkatkan aktivitas siswa dan dapat mengoptimalkan hasil 

belajar. Manfaat secara umum adalah sebagai berikut : 

a) Membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran. 

b) Mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar. 
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c) Sebagai pedoman guru dan siswa untuk menambah informasi tentang konsep yang 

dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis 

d) Membantu siswa memperoleh catatan tentang materi yang akan dipelajari melalui 

kegiatan belajar mengajar.  

e) Membantu siswa untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari 

melalui kegiatan belajar secara sistematis. 

f) Melatih siswa untuk menemukan dan mengembangkan keterampilan proses 

g) Mengaktifkan siswa dalam mengembangkan konsep  

Fungsi Lembar kerja siswa ( LKS ) dalam proses belajar mengajar ada dua sudut 

pandang, yaitu : 

a. Sudut pandang siswa, fungsi LKS sebagai sarana belajar baik di kelas, di ruang 

praktek, maupun di luar kelas. Sehingga siswa berpeluang besar untuk 

mengembangkan kemampuan, menerapkan pengetahuan, melatih ketrampilan, 

memproses sendiri dengan bimbingan guru untuk mendapatkan perolehannya. 

b. Sudut pandang guru, melalui lembar kerja siswa dalam menyelenggarakan kegiatan 

belajar mengajar sudah menerapkan metode membelajarkan siswa, dengan kadar 

keaktifan siswa yang tinggi. LKS merupakan salah satu dari sekian banyak media 

yang digunakan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dalam pengajaran mata 

pelajaran, media LKS banyak digunakan untuk memancing aktivitas belajar siswa. 

Karena dengan LKS siswa akan merasa diberi tanggung jawab moril untuk 

menyelesaikan suatu tugas dan merasa harus mengerjakannya, terlebih lagi apabila 

guru memberikan perhatian penuh terhadap hasil pekerjaan siswa dalam LKS 

tersebut. Guru tidak memberi jawaban akan tetapi siswa diharapkan dapat 

menyelesaikan dan memecahkan masalah yang ada dalam LKS tersebut dengan 

bimbingan atau petunjuk dari guru. LKS harus disusun dengan tujuan dan prinsip 

yang jelas. Adapun tujuannya yaitu : (1) memberikan pengetahuan dan sikap serta 

keterampilan yang perlu dimiliki siswa; (2) mengecek tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi yang telah disajikan; (3) mengembangkan dan menerapkan materi 

pelajaran yang sulit dipelajari. Sedangkan prinsipnya meliputi : (1) tidak dinilai 
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sebagai dasar perhitungan rapor, tetapi hanya diberi penguat bagi yang berhasil 

menyelesaikan tugasnya serta diberi bimbingan bagi siswa yang mengalami 

kesulitan; (2) mengandung permasalahan; (3) sebagai alat pengajaran; (4) mengecek 

tingkat pemahaman, pengembangan dan penerapannya (Dhari 1998). 

LKS yang dapat digunakan oleh siswa secara optimal adalah LKS yang 

meliputi tiga aspek, yaitu didaktik, kontruksi, dan teknik. 

a. Syarat-syarat didaktik  

LKS sebagai salah satu bentuk sarana berlangsungnya proses mengajar harus 

memenuhi persyaratan didaktik artinya harus mengikuti azas-azas belajar yang 

efektif, (Anonim 2011) yaitu:  

1) Memperhatikan adanya perbedaan individual, sehingga LKS yang baik itu adalah 

yang dapat digunakan oleh siswa yang lamban, sedang, maupun pandai. 

2) Menekankan pada proses untuk menemukan konsep-konsep sehingga LKS 

berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi siswa untuk mencari tahu. 

3) Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kesempatan kepada siswa 

untuk menulis, menggambar, berdiskusi, menggunakan alat, dan sebagainya. 

4) Dapat mengembangkan komunikasi sosial, moral dan estetika pada anak. LKS 

tidak semata-mata ditunjukkan untuk mengenal fakta-fakta dan konsep akademis, 

sehingga dibutuhkan bentuk kegiatan yang memungkinkan siswa dapat 

berhubungan dengan orang lain. 

b. Syarat-syarat konstruksi 

Syarat konstruksi adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan penggunaan 

bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran, dan kejelasan yang pada 

hakekatnya harus tepat guna dalam arti dapat dimengerti oleh pihak pemakai atau 

siswa. 

1) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kemampuan anak 

2) Menggunakan struktur kalimat yang jelas 

Hal – hal yang perlu diperhatikan agar kalimat menjadi jelas maksudnya, yaitu: 

(a) Hindarkan kalimat kompleks. 
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(b) Hindarkan kata – kata tak jelas misalnya ―mungkin‖, ―kira kira‖ . 

(c) Hindarkan kalimat negatif, apalagi negatif ganda. 

(d) Menggunakan kalimat positif lebih jelas daripada kalimat negatif. 

3) Memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan anak. 

Apalagi konsep yang hendak dituju merupakan sesuatu yang kompleks, dapat 

dipecah menjadi bagian – bagian yang lebih sederhana dulu. 

4) Tidak mengacu pada buku sumber di luar kemampuan keterbacaan siswa. 

5) Menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi keleluasaan pada siswa untuk 

menulis maupun menggambar pada LKS. Memberikan bingkai dimana anak harus 

menuliskan jawaban atau menggambar sesuai dengan yang diperintahkan. Hal ini 

dapat juga memudahkan guru untuk memeriksa hasil kerja siswa. 

6) Menggunakan kalimat sederhana dan pendek. Kalimat yang panjang tidak 

menjamin kejelasan instruksi atau isi. Namun kalimat yang terlalu pendek juga 

dapat mengundang pertanyaan. 

7) Menggunakan lebih banyak ilustrasi daripada kata-kata. Gambar lebih dekat pada 

sifat konkrit sedangkan kata – kata lebih dekat pada sifat ―formal‖ atau abstrak 

sehingga sukar ditangkap oleh anak. 

8) Memiliki tujuan belajar yang jelas dan manfaat serta sebagai sumber motivasi. 

9) dapat digunakan oleh anak – anak, baik yang lamban maupun yang cepat. 

10) Mempunyai identitas untuk memudahkan administrasinya. Misalnya, kelas, mata 

pelajaran, topik, nama atau nama – nama anggota kelompok, tanggal dan 

sebagainya. 

c. Syarat-syarat teknik  

1) Tulisan dengan menggunakan huruf cetak, huruf tebal yang agak besar untuk 

topik, tidak menggunakan lebih dari sepuluh kata dalam tiap kalimat dan 

mengusahakan agar perbandingan besar huruf dengan gambar serasi. 

2) Gambar dapat menyampaikan pesan secara efektif kepada siswa. 

3) Ada kombinasi antar gambar dan tulisan (Darmojo & Kaligis 1992) . 
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1. Pengembangan LKS  

Pada dasarnya, guru perlu mengembangkan bahan ajar khususnya LKS agar 

siswa ikut berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. LKS yang dikembangkan 

harus sesuai dengan tuntutan kurikulum, dan karakteristik sasaran. 

Pengembangan LKS memerlukan persiapan yang matang dalam perencanaan 

materi (isi) dan tampilan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Materi LKS harus 

diturunkan dari Standar Kompetensi dan kompetensi Dasar yang telah ditetapkan, dan 

tampilan (desain) dikembangkan untuk memudahkan siswa berinteraksi dengan 

materi yang diberikan. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan LKS adalah 

sebagai berikut (Anonim 2011) :  

a. Analisis kurikulum  

Analisis kurikulum dimaksudkan untuk menetapkan materi yang memerlukan alat 

bantu LKS. Penentuan materi dianalisis dengan cara melihat materi pokok dan 

pengalaman belajar dan materi yang akan diajarkan, serta kompetensi yang harus 

dimiliki oleh siswa. 

b. Menyusun peta kebutuhan LKS  

Peta kebutuhan LKS diperlukan guna mengetahui jumlah LKS yang harus ditulis 

dan sekuensi atau urutan LKS-nya. Sekuens LKS diperlukan dalam menentukan 

prioritas penulisan yaitu diawali dengan analisis kurikulum dan analisis sumber 

belajar. 

c. Menentukan judul-judul LKS  

Judul LKS ditentukan atas dasar Kompetensi Dasar (KD). Materi-materi pokok 

atau pengalaman belajar yang terdapat dalam kurilkulum. Satu KD dapat dijadikan 

sebagai judul LKS apabila kompetensi itu tidak terlalu besar, sedangkan besarnya 

KD dapat dideteksi  antara lain dengan cara apabila diuraikan ke dalam Materi 

Pokok (MP) mendapatkan maksimal empat (4) MP, maka kompetensi itu telah 

dapat dijadikan sebagai satu judul LKS. Namun apabila diuraikan menjadi lebih 

dari empat (4) MP, maka perlu dipikirkan kembali apakah perlu dipecah menjadi 

dua judul LKS,  judul LKS tidak harus sama dengan yang tercantum dalam 
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kurikulum, yang penting adalah bahwa kompetensi dasar yang harus dicapai 

secara esensi tidak berubah. Penentuan judul akan menjadi lebih mudah apabila 

pengalaman belajar siswa diuraikan terlebih dahulu. 

d. Penulisan LKS  

Penulisan LKS dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :   

1) Perumusan KD yang harus sesuai 

Rumusan KD pada suatu LKS langsung diturunkan dari dokumen BSNP. 

Kesesuaian materi dengan kompetensi dasar sesuai dengan prinsip-prinsip 

dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi : (a) prinsip relevansi, (b) 

konsistensi, (c) kecukupan (BSNP & Depdiknas 2006). 

Prinsip relevansi artinya keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan 

atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. Misalnya, jika kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa berupa 

menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa menghafal 

fakta atau bukan hafalan. 

Prinsip konsistensi artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus 

dikuasai siswa empat macam maka, bahan ajar yang harus diajarkan juga harus 

meliputi empat macam. Misalnya kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa siswa 

adalah pengoperasian bilangan yang meliputi penambahan, pengurangan, perkalian 

dan pembagian. Maka materi yang diajarkan juga harus meliputi teknik penjumlahan, 

pengurangan, perkalian dan pembagian. 

Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai 

dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak 

boleh terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang 

membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika 

terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk 

mempelajarinya (BSNP & Depdiknas 2006). 
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2) Menentukan alat penilaian  

Penilaian dilakukan terhadap proses kerja dan hasil kerja siswa. Karena 

pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah kompetensi, dimana 

penilaiannya didasarkan pada penguasaan kompetensi maka penilaian melalui 

proses dan hasilnya. 

3) Penyusunan materi  

Materi LKS tergantung pada KD yang akan dicapai. Materi LKS dapat 

berupa informasi pendukung, yaitu gambaran umum atau ruang lingkup 

substansi yang akan dipelajari. Materi dapat diambil dari berbagai sumber 

seperti buku, majalah, internet, dan jurnal hasil penelitian. Agar pemahaman 

siswa terhadap materi lebih kuat, maka dalam LKS harus ditunjukkan referensi 

yang dapat digunakan agar siswa dapat membaca lebih jauh materi tersebut. 

Selain itu, tugas yang diberikan kepada siswa juga harus jelas. 

4) Struktur LKS  

Struktur LKS secara umum adalah sebagai berikut :  

a) Judul 

b) Petunjuk belajar 

c) Kompetensi yang akan dicapai 

d) Informasi pendukung 

e) Tugas-tugas dan langkah-langkah kerja  

f) Penilaian 

LKS cerita bergambar dengan evaluasi crossword puzzle adalah LKS dalam 

penyajiannya LKS tersebut menggunakan cerita bergambar yang bersifat dialogis dan 

dilengkapi ilustrasi gambar yang menarik sebagai rangkuman materi dengan evaluasi 

teka teki silang (crossword puzzle) dan beberapa bentuk evaluasi yang lainnya, 

seperti jigsaw puzzle, word square dan puzzle. Cerita bergambar tersusun atas gambar 

dan tulisan yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu cerita yang menarik 

imajinasi pembaca. Cerita bergambar merupakan bacaan yang biasanya bersifat 

hiburan sehingga melalui komik, pembaca merasa terhindar dari penat kehidupan 
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sehari-hari karena biasanya komik memuat kisah tentang kehidupan sehari-hari yang 

tidak biasa. Oleh karena itu, anak-anak usia sekolah menyukai komik sebagai bacaan 

yang ringan yang menambah pengalaman kehidupan secara tidak langsung. Definisi 

diatas, menyimpulkan bahwa cerita bergambar merupakan bentuk seni yang 

menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga 

membentuk sebuah cerita dan mudah dipahami isinya oleh karena itu sangat digemari 

kalangan anak-anak. 

Menurut Sudjana & Riva’i (2005), cerita bergambar didefinisikan sebagai 

bentuk kartun yang berkarakter dan memerankan suatu cerita dalam urutan yang erat 

hubungannya dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada para 

pembaca. Adapun definisi komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan 

gambar-gambar yang tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehinggga 

membentuk jalinan cerita. Biasanya, cerita bergambar dicetak di atas kertas dan 

dilengkapi dengan teks. cerita bergambar dapat diterbitkan dalam berbagai bentuk, 

mulai dari strip dalam koran, dimuat dalam majalah, hingga berbentuk buku 

tersendiri.  

Cerita bergambar adalah suatu bentuk sajian cerita dengan seri gambar yang 

lucu. Buku komik menyediakan cerita-cerita yang sederhana, mudah ditangkap dan 

dipahami isinya, sehingga sangat digemari baik oleh anak-anak maupun orang 

dewasa. Komik pendidikan cenderung menyediakan isi yang bersifat informatif. 

Komik pendidikan banyak diterbitkan oleh industri, dinas kesehatan, dan lembaga-

lembaga non profit. Pendekatan kritis sangat diperlukan agar komik dapat memenuhi 

fungsinya sebagai media pendidikan. Junaidi (2008) menambahkan bahwa komik 

adalah media yang mempunyai sifat sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Oleh 

sebab itu, komik menjadi media yang informatif dan edukatif. Meskipun demikian 

dalam menggunakan penggunaan komik sebagai media pengajaran, guru harus hati-

hati karena sering kali lebih bersifat komersial tanpa mempertimbangkan akibat yang 

ditimbulkannya atau menyimpang. Komik menjadi pilihan karena adanya 

kecenderungan banyak siswa lebih menyenangi bacaan media hiburan seperti komik 
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dibandingkan dengan menggunakan waktu mereka untuk belajar atau mengerjakan 

tugas rumah. 

Kesenangan dalam membaca dapat ditumbuhkan dengan menggunakan 

komik, tidak peduli apakah anak hanya tamat membaca  teks atau tidak (Aleixo & 

Norris 2007). Morrison et al. (2002) menambahkan bahwa komik familiar dan 

popular di kalangan siswa. Komik merupakan bentuk literatur yang membuat siswa 

senang. (Tatalovik 2009) menyebutkan bahwa sebagian siswa menggunakan komik 

sebagai jalan yang menggembirakan dalam komunikasi sains. Mereka berasumsi 

bahwa sains cocok disajikan dalam bentuk komik. Akan tetapi, Rohani (1997) 

menyatakan bahwa kelemahan media komik yaitu membuat siswa terlena dengan 

bacaan komik sehingga lupa dengan buku bacaan pelajaran jika tidak mendapat 

bimbingan guru. 

Peranan pokok komik sebagai media pembelajaran menurut Sudjana & Riva’i, 

(2005) adalah kemampuannya dalam menciptakan minat belajar siswa. Sebagai 

media audio visual, agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya yaitu 

mengoptimalkan pembelajaran, maka dalam pengembangan komik harus berpegang 

pada beberapa hal sebagai berikut (Arsyad, 2006) : 

a. Bentuk  

Pemilihan bentuk ilustrasi penting untuk diperhatikan agar dapat membangkitkan 

minat dan perhatian siswa.  

b. Garis 

Garis digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur yang bersifat berurutan. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa unsur garis ini akan membantu dalam kejelasan 

cerita. 

c. Tekstur 

Tekstur berfungsi untuk menimbulkan kesan halus atau kasar yang dapat 

menunjukkan unsur penekanan. 
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d. Warna  

Fungsi penggunaan warna adalah untuk memberikan kesan pemisahan atau 

penekanan serta membangun keterpaduan dan mempertinggi realitas objek dan 

menciptakan respon emosional. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan warna adalah sebagai berikut:  

1) Pemilihan warna khusus  

2) Nilai warna, yakni tingkat ketebalan dan ketipisan  

3) Intensitas atau kekuatan warna. 

Mengembangkan media yang menggunakan ilustrasi komik penting untuk 

diperhatikan juga bagian-bagian dari komik itu sendiri. Menurut Susiani (2006). 

Komik mempunyai bagian-bagian sebagai berikut : 

a) Karakter,  adalah semua tokoh yang ada dalam komik; 

b) Frame,  adalah ruangan yang membatasi adegan cerita yang satu dengan yang 

lain; 

c) Balon kata, adalah ruangan bagi percakapan yang diucapkan oleh para karakter; 

d) Narasi, merupakan kalimat penjelas yang dikemukakan oleh komikus; 

e) Efek suara, adalah efek yang diberikan pada visualisasi kata uraian kalimat yang 

diucapkan oleh karakternya 

f) Latar belakang, adalah penggambaran suasana tempat karakter yang sedang 

dibicarakan oleh komikus. 

Teka teki silang adalah permainan bahasa, dimana kata-kata disusun dan 

disesuaikan dengan pertanyaan atau definisi yang disampaikan, kemudian dicocokkan 

sesuai dengan jumlah set kotak-kotaknya, dan pada setiap kotak diisi satu huruf. 

Kata-kata disusun secara horisontal atau vertikal, sehingga ada huruf yang menjadi 

bagian dari kata yang lain (Frankovich et al. 2003). Teka-teki silang sering dianggap 

sebagai kegiatan rekreasi, sehingga membuat mereka merasa lebih senang dan 

mengurangi rasa tegang daripada teknik mengajar konvensional (Crossman & 

Crossman 2002). Teka-teki silang sangat membantu dalam mengidentifikasi 
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pemahaman siswa, ketika siswa mengalami kesulitan dengan teka-teki mereka akan 

diminta untuk mengajukan pertanyaan dan percobaan untuk menemukan jawaban 

yang benar. Penelitian ini menunjukkan bahwa teka-teki (puzzle) dapat meningkatkan 

motivasi dan minat siswa dalam mempelajari topik yang sedang dipelajari (Franklin 

et al. 2003). Nurdiani (2007) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dengan 

media teka-teki silang dapat meningkatkan motivasi siswa, membuat siswa lebih 

aktif, dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. 

Crossword puzzle merupakan salah satu dari macam permainan edukatif. 

Permainan edukatif adalah suatu kegiatan yang sangat menyenangkan dan merupakan 

cara atau alat pendidikan yang bersifat mendidik dan bermanfaat untuk meningkatkan 

kemampuan berbahasa, berpikir serta bergaul dengan lingkungan atau untuk 

menguatkan dan mentrampilkan anggota badan anak, mengembangkan kepribadian, 

mendekatkan hubungan antara pengasuh dengan anak didik, menyalurkan kegiatan 

anak didik dan sebagainya (Ismail 2008). 

Wurianingrum (2007) dalam penelitiannya tentang peningkatan hasil belajar 

siswa melalui metode observasi yang divariasikan dengan LKS word square pada 

materi klasifikasi hewan di SMP Negeri 8 Purworejo hasil penelitian diperoleh data 

kenaikan prosentase pencapaian ketuntasan belajar klasikal pada siklus I 77,5% dan 

siklus II 87,5%, sedangkan keaktifan klasikal pada siklus I 61,25% dan siklus II 

76,25%. Word Square adalah salah satu alat bantu/media pembelajaran berupa kotak-

kotak kata yang berisi kumpulan huruf. Pada kumpulan huruf tersebut terkandung 

konsep-konsep yang harus ditemukan oleh siswa sesuai dengan pertanyaan yang 

berorientasi pada tujuan pembelajaran (Anonim, 1991). Model Pembelajaran Word 

Square merupakan model pembelajaran yang memadukan kemampuan menjawab 

pertanyaan dengan kejelian dalam mencocokkan jawaban pada kotak-kotak jawaban. 

Mirip seperti mengisi  Teka-Teki Silang tetapi bedanya jawabannya sudah ada namun 

disamarkan dengan menambahkan kotak tambahan dengan sembarang huruf/angka 

penyamar atau pengecoh. 
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 Menurut Warjianto (2010) Hasil penelitiannya yang berjudul Metode 

Numbered Heads Together (NHT) disertai media puzzle untuk meningkatkan 

partisipasi siswa terhadap materi biologi SMP kelas VII. menunjukkan bahwa 

Penerapan Numbered Heads Together disertai media puzzle dapat meningkatkan 

partisipasi siswa dalam pembelajaran. Puzzle secara bahasa indonesia diartikan 

sebagai tebakan. Tebakan adalah sebuah masalah atau "enigma" yang diberikan 

sebagai hiburan; yang biasanya ditulis, atau dilakukan. Banyak tebakan berakar dari 

masalah matematika dan logistik serius (lihat masalah pengepakan dan tebakan tur). 

Lainnya, seperti masalah catur, diambil dari permainan papan. Lainnya lagi dibuat 

hanya sebagai pengetesan atau godaan otak. Pelajaran resmi tebakan disebut 

enigmatologi. 

 

B. Kerangka berpikir  

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka diatas, kerangka berpikir dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  
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Gambar 1. Kerangka berpikir pengembangan Lembar Kerja Siswa berbasis cerita 

bergambar pada materi sistem pencernaan. 

Fakta yang ditemui :  

 LKS yang digunakan kurang 

mengaktifkan siswa (jawaban tinggal 

Copy paste dari rangkuman), 

sehingga siswa kurang berpikir kritis. 

 LKS yang digunakan terkesan 

monoton (teks tanpa gambar, tidak 

berwarna, tampilan tidak menarik), 

sehingga siswa kurang termotivasi 

dan cepat merasa bosan. 

 

 Pentingnya LKS dalam menunjang kegiatan 

belajar mengajar perlu pengembangan LKS 

yang lebih menarik yaitu berupa :  

 pengembangan LKS berbasis cerita 

bergambar dengan  evaluasi teka-teki 

silang  (cross word puzzle). 

Hasil yang diharapkan :  

 Tampilan LKS lebih menarik. 

 LKS layak digunakan sebagai 

perangkat pembelajaran 

 Tanggapan positif dari guru dan 

siswa mengenai LKS hasil 

pengembangan  

. 

Keunggulan rancangan LKS 

cerita bergambar dengan 

evaluasi crossword puzzle  : 

 Cerita bergambar 

adalah bacaan yang 

menarik dan 

menyenangkan bagi 

siswa setingkat SMP. 

 Menggugah minat 

belajar siswa. 

 Memotivasi siswa 

untuk berpikir kritis. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Pelaksanaan studi pendahuluan dan uji coba perangkat LKS berbasis cerita 

bergambar dengan evaluasi crossword puzzle pada materi sistem pencernaan akan 

dilakukan di SMP YPE Semarang, sedangkan proses pengembangan perangkat 

pembelajaran dilaksanakan di kampus Universitas Negeri Semarang. Studi 

pendahuluan, penyusunan proposal hingga uji coba perangkat akan dilaksanakan pada 

bulan Desember semester gasal tahun ajaran 2012/2013. 

 

B. Rancangan penelitian  

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian Research and Development 

yaitu metode penelitian dan pengembangan yang akan menghasilkan produk tertentu. 

Untuk menghasilkan produk tersebut digunakan penelitian analisis kebutuhan dan 

menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono 2008). Untuk menguji keefektifan 

produk perangkat, digunakan siswa kelas VIII di SMP YPE Semarang sebagai subyek 

uji coba, terdiri dari dua kelas dan masing – masing kelas berjumlah 20 orang. Untuk 

uji coba skala kecil dilakukan pada siswa kelas IX A berjumlah 20 orang yang sudah 

pernah mempelajari materi tersebut untuk diminta memberikan tanggapan dan 

komentar terhadap tampilan/desain LKS. 

 

C. Prosedur Penelitian  

Langkah-langkah yang digunakan dalam pengembangan perangkat LKS 

berbasis cerita bergambar pada materi sistem pencernaan dapat dilihat pada Gambar 2 

berikut. 
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Gambar 2. Desain penelitian Research and Development. 

 

 

Langkah – langkah kegiatan  pada Gambar 2 dijelaskan  sebagai berikut: 

1. Perencanaan penelitian  

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMP YPE Semarang diketahui 

bahwa dalam pembelajaran biologi sekolah ini menggunakan LKS yang disusun oleh 

tim MGMP Kota Semarang untuk mengembangkan LKS dengan tampilan baru yang 

belum pernah digunakan oleh para siswa dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu 

dibuat LKS berbasis cerita bergambar dilengkapi dengan evaluasi yang salah satunya 

menggunakan crossword puzzle. Tujuannya adalah untuk  memotivasi siswa agar 

lebih antusias dalam belajar sehingga dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. 

Setelah melakukan observasi di SMP YPE Semarang tahap selanjutnya adalah studi 

pustaka panduan pembuatan LKS.  

 

Perencanaan penelitian 

1. Observasi bahan ajar 

dan LKS yang 

digunakan di SMP YPE 

Semarang 

2. Studi pustaka panduan 

pembuatan LKS 

Pengembangan LKS 

Validasi oleh tim ahli 

Revisi 1 Uji coba LKS skala kecil 

dengan sampel kelas IX A 

Revisi 2 

Uji coba skala luas pada 

kelas VIII A & B SMP YPE 

semarang 

Produk LKS 

Produk Hipotetik 
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2. Pengembangan produk  

 Menurut Peneliti desain produk itu berupa desain produk baru yang lengkap 

dengan spesifikasinya. Desain produk dalam penelitian ini yaitu LKS yang 

dikembangkan dari LKS yang sudah ada. LKS didesain sesuai materi dengan 

mengacu silabus dan kriteria LKS yang baik. Lembar Kerja Siswa ini berisi ringkasan 

materi yang dijabarkan dari pokok bahasan materi sistem pencernaan dan penyajian 

materi menggunakan cerita bergambar dengan soal-soal evaluasi yang berupa teka-

teki silang.  

3. Validasi Lembar Kerja Siswa 

 Lembar Kerja Siswa yang dikembangkan selanjutnya divalidasi mengenai 

kelayakannya oleh para pakar. Evaluasi (validasi) meliputi aspek kelayakan 

isi/materi, kelayakan penyajian, kelayakan  bahasa dan  kelayakan komponen 

kegrafikaan. Validasi Lembar Kerja Siswa hasil pengembangan akan dilakukan oleh 

Drs. Syakir, M.Sn. selaku dosen bidang keahlian komik Jurusan Seni Rupa FBS 

UNNES (kelayakan komponen kegrafikaan dan penyajian) dan dosen Anatomi 

Fisiologi Manusia Jurusan Biologi FMIPA UNNES (kelayakan isi/materi) Dr. 

Lisdiana M.Si. 

4. Revisi Lembar Kerja Siswa  

 Setelah LKS divalidasi dan diketahui kelemahan dan kekurangannya, 

selanjutnya memperbaiki bagian LKS yang masih terdapat kekurangan dan mendapat 

nilai rendah.  

5. Uji coba Lembar Kerja Siswa tahap I 

 Setelah divalidasi dan diperbaiki maka LKS tersebut diuji cobakan. Uji coba 

LKS skala kecil ini dilakukan di satu  kelas yaitu kelas IX A  SMP YPE Semarang. 

Tujuannya adalah untuk menjaring tanggapan dan penilaian siswa secara subjektif 

mengenai LKS yang sudah dikembangkan. Hasil uji coba akan digunakan untuk 

revisi tahap II. 

 

 



24 

 

 

6. Revisi Lembar Kerja Siswa Tahap II. 

 Setelah desain produk LKS diuji cobakan dan diketahui kekurangannya. 

Kekurangan tersebut selanjutnya diperbaiki, menjadi produk LKS hipotetik untuk 

kemudian diuji cobakan pada skala luas. 

7.  Uji coba pemakaian Lembar Kerja Siswa (uji pelaksanaan lapangan) 

 LKS hasil revisi tahap II  diterapkan pemakaiannya di dua kelas yaitu kelas 

VIII A dan B SMP YPE  Semarang. Penelitian ini menggunakan semua populasi, 

jumlah populasi kelas VIII hanya 40 orang. Uji coba produk pada siswa dengan 

menggunakan desain One Shot Case Study yaitu dilakukan dengan cara memberikan 

perlakuan terhadap sekelompok objek (X). Kemudian dilakukan pengamatan pada 

hasil sesudah perlakuan yang dijadikan sebagai indikator penelitian (O). 

 

 

 

 

Gambar 3. Desain One Shot Case Study 

Keterangan : 

X : Kelas perlakuan 

O : Hasil sesudah perlakuan 

Indikator penelitian diambil berdasarkan hasil evaluasi kognitif siswa dalam 

materi sistem pencernaan setelah pemberian perlakuan. Dalam uji coba produk ini, 

data yang dikumpulkan meliputi hasil belajar kognitif siswa, serta tanggapan siswa 

terhadap penggunaan LKS cerita bergambar pada materi sistem pencernaan. 

8. Produk penelitian 

Produk jadi ini merupakan produk LKS final yang telah diujicobakan dan 

disempurnakan serta dinyatakan layak oleh pakar media dan materi untuk digunakan 

sebagai perangkat  pembelajaran. 

 

 

 
O X 
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D. Data  dan Metode Pengumpulan Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah pakar (pembimbing dan pakar yang 

ditunjuk), Data dikumpulkan menggunakan instrumen penilaian kelayakan Lembar 

Kerja Siswa, angket tanggapan siswa dan hasil belajar kognitif siswa.  

Metode yang digunakan dalam pengambilan data penelitian ini adalah angket 

(kuesioner). Angket digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa dan guru terhadap 

LKS sebelum dan sesudah dikembangkan, sedangkan soal evaluasi digunakan untuk 

mengetahui hasil belajar kognitif siswa setelah menggunakan LKS yang  sudah 

dikembangkan.  Berikut adalah data yang dikumpulkan beserta metode pengumpulan 

data. 

Tabel 1  Data dan cara pengambilan data  

No. Data Sumber data 
Alat       

pengumpulan data 

Metode 

pengumpulan 

data 

Jenis 

data 

1. Penilaian 

pakar/validasi 
Pakar 

materi/media 
Lembar angket Angket Ordinal 

2. Hasil belajar 

kognitif siswa 
Siswa Soal evaluasi Tes 

Rasio 

 

3. Tanggapan siswa 

terhadap 

penggunaan   

LKS hasil 

pengembangan 

Siswa Lembar angket Angket Ordinal 

E. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data hasil Validasi LKS oleh pakar diolah dan dianalisis menggunakan analisis 

persentase (Ali, M 1993) 

 

      

 

Hasil perhitungan dimasukkan dalam tabel persentase sesuai dengan kriteria 

penerapan. Cara menentukan kriteria penerapan adalah dengan menentukan 

persentase tinggi dan terendah terlebih dahulu menggunakan rumus sebagai berikut:  

N =  persentase aspek   

Nk=  nilai yang harus dicapai  

k= nilai dari aspek  
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Persentase tertinggi  

 

Persentase terendah 

 

Setelah memperoleh persentase tertinggi dan terendah,  langkah selanjutnya adalah 

menentukan interval kelas dengan rumus: 

 

Kriteria yang diterapkan untuk kuisioner tercantum pada Tabel 2. 

Tabel 2  Kriteria hasil penilaian LKS oleh pakar  

Interval % skor Kriteria 

76%  - 100%  

51%  - 75% 

26% -  50 % 

0%  - 25 % 

Sangat layak 

layak 

cukup layak 

tidak layak 

 

2. Data efektivitas LKS berbasis cerita bergambar diukur menggunakan indikator 

hasil belajar kognitif siswa dengan kriteria ketuntasan klasikal minimal 85% pada 

KKM 70 melalui rumus: 

  

%100
siswajumlah 

 tuntassiswaJumlah 
klasikal Ketuntasan 

 

3. Data tanggapan siswa terhadap kelayakan perangkat LKS  dianalisis dengan 

menggunakan rumus berikut  : 

%100
N

n
siswaTanggapan   
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Keterangan:  

% : skor yang diharapkan 

n : jumlah skor yang diperoleh 

N : jumlah skor maksimum  

Hasil perhitungan dimasukkan dalam tabel persentase sesuai dengan kriteria 

penerapan. Cara menentukan kriteria penerapan adalah dengan menentukan 

persentase tertinggi dan terendah terlebih dahulu menggunakan rumus sebagai 

berikut:  

%100




  
  

tertinggiskorrespondenitem

tertinggiskorrespondenitem
tertinggiPersentase  

%100




  
  

tertinggiskorrespondenitem

terendahskorrespondenitem
terendahPersentase   

Setelah memperoleh persentase tertinggi dan terendah, langkah selanjutnya adalah 

menentukan interval kelas dengan rumus: 

idikehendakyangkelas

terendahtertinggi
kelasInterval

%% 


 

Hasil perhitungan dikonversikan dengan kriteria deskriptif seperti pada Tabel 3. 

Tabel 3  Kriteria deskriptif tanggapan siswa 

Interval (%) Kriteria 

82 %  - 100 % Sangat setuju 

63 %  - 81% Setuju 

44 %  - 62 % Kurang setuju 

24 % -  43 % Tidak setuju 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian dan Pengembangan 

 Data hasil pengembangan yaitu berupa produk LKS berbasis cerita bergambar 

dengan evaluasi crossword puzzle yang dikembangkan dari produk yang sudah ada 

serta mendapatkan penilaian dari para pakar. Sesuai dengan tujuan dalam penelitian 

ini, yaitu mengembangkan perangkat LKS berbasis cerita bergambar dengan evaluasi 

crossword puzzle dan untuk mengetahui keefektifan perangkat LKS berbasis cerita 

bergambar dengan evaluasi crossword puzzle pada materi sistem pencernaan di SMP 

YPE Semarang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Pengembangan LKS berbasis cerita bergambar dengan evaluasi crossword 

puzzle ini mengikuti metode Research and Development yang meliputi: tahap (1) 

Perencanaan dan Penelitian, (2) Pengembangan Produk, (3) Validasi Lembar Kerja 

Siswa, (4) Revisi Lembar Kerja Siswa, (5) Uji coba Lembar Kerja Siswa tahap I, (6) 

Revisi Lembar Kerja Siswa Tahap II, (7) Uji coba pemakaian LKS (uji pelaksanaan 

lapangan), (8) produk penelitian. Hasil pengembangan dari setiap fase/tahap dalam 

pengembangan LKS ini adalah sebagai berikut. 

1.  Hasil observasi penggunaan LKS di SMP YPE Semarang 

 Pada tahap ini menunjukkan bahwa kondisi perangkat LKS yang digunakan di 

SMP YPE Semarang adalah LKS dengan judul IPA BIOLOGI yang diterbitkan oleh 

sarana ilmu, disusun oleh Tim MGMP IPA Biologi kota Semarang, yang menurut 

penilaian siswa dan berdasarkan pengamatan peneliti tampilannya tidak menarik. Hal 
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ini dapat dilihat dari hasil angket tanggapan siswa  yang diperoleh pada saat 

observasi. 

Tabel 4  Tanggapan siswa terhadap tampilan LKS sebelum dikembangkan dan 

rencana pengembangan LKS. 

No Pernyataan 

Persentase (%) 

Setuju Tidak 

setuju 

1 Senang dengan tampilan LKS yang digunakan sekarang 5 95 

2 LKS yang digunakan sekarang menarik 15 85 

3 Tampilan LKS yang digunakan sekarang  menarik 25 75 

4 Pemilihan warna yang digunakan pada LKS menarik 25 75 

5 Penyajian materi dan soal evaluasi pada LKS membuat 

minat belajar meningkat 

20 80 

6 Materi sistem pencernaan sulit untuk dipelajari 80 20 

7 LKS sering digunakan dalam pembelajaran biologi 80 20 

8 Setuju jika LKS disajikan lebih bervariasi 75 25 

9 Setuju jika materi LKS disajikan dalam bentuk komik  90 10 

10 Setuju jika soal evaluasi LKS disajikan dalam bentuk 

teka-teki silang 

70 30 

*Data selengkapnya pada lampiran 4a & b 

 Berdasarkan hasil observasi tersebut diketahui bahwa 80% siswa menyatakan 

materi sistem pencernaan sulit untuk dipelajari, 80% siswa menyatakan jika mereka 

sering menggunakan LKS dalam pembelajaran biologi, dan 90% siswa menyatakan 

setuju jika materi LKS disajikan dalam bentuk komik, 70% siswa menyatakan setuju 

jika soal evaluasi disajikan dalam bentuk teka-teki silang (crossword puzzle) dan 25% 

siswa menyatakan setuju jika tampilan LKS yang mereka gunakan menarik karena 

tampilan LKS yang mereka  gunakan sebelum dikembangkan monoton. Yang 

dimaksud monoton disini adalah jika dilihat dari segi warna, tampilan warna LKS 

hanya  menggunakan warna hitam putih dan kertas yang digunakan adalah kertas 

buram dan tulisan teks yang terlalu banyak dengan sedikit ilustrasi gambar. Dari 

pemaparan masalah tersebut maka diperoleh gagasan untuk mengembangkan LKS 
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dengan tampilan baru yang belum pernah digunakan oleh para siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar, yaitu dibuat LKS berbasis cerita bergambar dengan evaluasi 

crossword puzzle dilengkapi dengan evaluasi yang salah satunya menggunakan 

crossword puzzle. Tujuannya adalah untuk  memotivasi siswa agar lebih antusias 

dalam belajar karena pada materi sistem pencernaan masih belum optimal, hal ini 

ditunjukkan dengan belum tercapainya ketuntasan klasikal 85% untuk KKM 70 tanpa 

melalui remidi di SMP YPE Semarang. Sesuai dengan Salah satu karakteristik 

pembelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah menuntun siswa 

untuk menemukan sendiri konsep yang dipelajari. Sesuai dengan salah satu 

karakteristik pembelajaran  KTSP tersebut, maka metode pembelajaran yang 

digunakan harus mampu membimbing siswa agar mencapai standar kompetensi yang 

diharapkan dengan menemukan sendiri konsep yang dipelajarinya. Lembar Kerja 

Siswa (LKS) merupakan salah satu perangkat pembelajaran. LKS digunakan guru 

sebagai alat bantu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dan untuk mengaktifkan siswa. 

2. Hasil Pengembangan LKS 

 Sebelum memulai pengembangan produk terlebih dahulu melakukan kajian 

pustaka tentang cara mengembangkan produk yang akan dibuat. Mengumpulkan data 

tentang jenis-jenis komik yang populer di kalangan anak-anak serta penokohan dan 

alur cerita yang digunakan pada komik – komik populer tersebut. Pengumpulan data 

ini bertujuan untuk memperoleh gambaran awal desain komik yang akan 

dikembangkan dan referensi tentang macam – macam puzzle yang akan digunakan 

sebagai soal evaluasi dalam LKS. Setelah data mulai terkumpul kemudian dimulai 

tahap pembuatan untuk mengembangkan LKS berbasis cerita bergambar dengan 

evaluasi crossword puzzle dengan evaluasi crossword puzzle. Dalam pembuatan 

desain produk ini secara umum terbagi menjadi dua tahap yaitu tahap persiapan dan 

tahap pembuatan desain. Tahap persiapan ini meliputi (1) pengkajian silabus, (2) 

penyusunan RPP, (3) penyusunan sinopsis dan skenario cerita, (4) penyusunan materi 
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pembelajaran. Tahap pembuatan desain meliputi (1) pembuatan sket outline, (2) 

scanning (3) pewarnaan (colouring), (4) penyusunan gambar, dan pembuatan kolom 

dialog, narasi, serta uraian materi pembelajaran. Berikut ini penjabaran dari kedua 

tahap tersebut. 

1. Tahap persiapan desain 

a. Mengkaji silabus sesuai SK dan KD yang berkaitan dengan materi sistem 

pernapasan jenjang SMP. 

b. Menyusun RPP yang akan digunakan dalam pembelajaran menggunakan media 

komik. 

c. Menyusun sinopsis dan skenario cerita yang sinergi dengan karakteristik 

pembelajaran kontekstual . 

d. Menyusun bahan / materi pembelajaran yang akan ditampilkan dalam komik 

2. Tahap pembuatan desain 

a. Membuat gambar sket outline menggunakan drawing pen di kertas gambar 

berdasarkan skenario yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. 

b. Scanning gambar outline menggunakan scanner agar dapat diolah dalam bentuk 

digital. 

c. Melakukan pewarnaan (colouring) menggunakan software Adobe Photoshop CS 

5. 

d. Membuat kolom dialog dan narasi, serta uraian materi pembelajaran. 

  Dalam proses pengembangan produk LKS berbasis cerita bergambar kendala 

yang ditemui yaitu dalam tahap pembuatan desain tentang proses pewarnaan karena 

harus benar-benar teliti dan dibutuhkan kesabaran untuk mengerjakan pada proses 

pewarnaan jika tidak teliti maka hasil yang didapat dalam proses pewarnaan tidak 

maksimal. Untuk hasil yang lebih maksimal dan efisiensi waktu terlebih dahulu 

mencari referensi tentang cara pewarnaan dalam pembuatan komik yang baik dan 

benar misalnya buku Adobe Photoshop CS 5, sehingga hasil yang didapat sangat 

sesuai dengan keinginan. 
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Proses scanning dan proses pewarnaan (Colouring) gambar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 3 

Gambar outline setelah proses scanning 

Gambar 4 

Gambar yang telah melalui proses 

pewarnaan (Colouring) menggunakan 

software Adobe Photoshop CS 5 

 

  

 

Gambar 5 

Gambar yang sudah disusun dan diberi tulisan menggunaakan software 

comic life 1,3,6, 
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a. Hasil validasi dan revisi Lembar Kerja Siswa 

Tahap ini merupakan tahap validasi dan revisi LKS berbasis cerita bergambar 

dengan evaluasi crossword puzzle oleh pakar materi dan pakar media komik, Hasil 

analisis terhadap validasi yang dilakukan para pakar digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk merevisi LKS berbasis cerita bergambar dengan evaluasi 

crossword puzzle yang sedang dikembangkan. Apabila LKS yang dikembangkan 

sudah memenuhi kriteria kelayakan, maka LKS Cerita Bergambar siap untuk 

dilakukan uji implementasi pada skala kecil. Hasil validasi desain meliputi aspek 

materi yang ditampilkan dan aspek media LKS berbasis cerita bergambar dengan 

evaluasi crossword puzzle yang sedang dikembangkan. hasil tahap validasi desain 

akan dijabarkan sebagai berikut : 

1) Hasil penilaian pakar media komik 

LKS berbasis cerita bergambar dengan evaluasi crossword puzzle materi sistem 

pencernaan dinilai oleh pakar media komik dan pakar materi. Hasil penilaian 

pertama, pakar media komik memberi masukan agar LKS berbasis cerita bergambar 

dengan evaluasi crossword puzzle dikembangkan direvisi, aspek desain dan teks. 

Berikut tampilan revisi yang dilakukan : 

 

 

  

 

 

 

 Gambar 6. 

Tampilan produk LKS sebelum dan sesudah  revisi 1 

 

 

Masing-masing 

kelenjar sudah 

diberi nama 

 

Masing-masing 

kelenjar sudah 

diberi nama 
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 Masukan dari ahli media komik dianalisis oleh peneliti untuk mengadakan 

perbaikan pada komik yang dikembangkan. Hasil perbaikan komik diberikan kembali 

kepada pakar media komik untuk penilaian kedua dan proses validasi. Penilaian 

kedua adalah penilaian yang terakhir, karena sudah mendapatkan komik yang layak 

menurut pakar media komik. Hasil penilaian pakar media komik sebesar 77,08%. 

Tabel 5  Rekapitulasi Hasil Validasi LKS berbasis cerita bergambar dengan evaluasi 

crossword puzzle oleh pakar Media. 

No Aspek Yang dinilai Skor 

1 Penyajian materi bersifat interaktif dan partisipatif 4 

2 Uraian yang disajikan mendorong siswa untuk memperoleh 

informasi dari berbagai informasi 

3 

3 Penyajian materi menempatkan siswa pada subjek 

pembelajaran  

4 

4 Metode dan pendekatan penyajian sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran 

3 

5 penyajian materi dapat merangsang kedalaman berpikir siswa 

termasuk melalui ilustrasi 

4 

6 Bahasa yang digunakan baik untuk menjelaskan konsep 

maupun ilustrasi aplikasi konsep, menggambarkan contoh 

konkrit 

3 

7 Bahasa yang digunakan sesuai dengan kematangan emosi siswa  3 

8 Pesan (materi ajar) disajikan dengan bahasa yang mudah 

dipaham, jelas, menarik  

3 

9 Ilustrasi cukup jelas terbaca, tidak kabur, dan jelas 

mengungkapkan arti yang dimaksud 

3 

10 Ilustrasi dan teks saling terkait, tidak berdiri sendiri – sendiri 3 

11 Objek yang digambar cukup proporsional (misalnya proporsi 

tubuh orang) 

2 

12 Penggunaan ciri utama pada tiap karakter tidak berubah-ubah 

(konsisten) 

2 

 JUMLAH 37 

 Persentase (%) 77,08 

 Kriteria Sangat 

layak 

*Data selengkapnya pada lampiran 6a 
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2) Hasil penilaian pakar materi 

 LKS berbasis cerita bergambar dengan evaluasi crossword puzzle sistem 

pencernaan dinilai oleh pakar materi sebanyak 2 kali. Berikut ini tampilan  revisi 

yang dilakukan mengenai materi LKS berbasis cerita bergambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Gambar 8. Tampilan produk LKS sebelum revisi 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

Belum ada keterangan 

gambar kerongkongan  

Belum ada penjelesan 

tentang macam-macam 

usus halus 

Sudah ada penjelasan 

tentang macam-macam 

usus halus 
Sudah ada ket gambar 

kerongkongan 

Gambar 9.  Tampilan Produk LKS setelah revisi 1 
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                     Gambar 10.Tampilan produk LKS sebelum revisi 2 

  

Belum ada ket gambar 

usus penyerap 

Belum ada ket 

gambar usus besar 

  

Gambar  10.  Tampilan produk LKS sebelum dan sesudah revisi 1 

Penyusunan 

kalimat sesudah 

direvisi 

Penyusunan 

kalimat sebelum 

direvisi 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 11. Tampilan produk LKS setelah revisi 2 

 

Sudah  ada ket gambar 

usus penyerap 

Sudah  ada ket 

gambar usus besar 

  

Belum  ada ket gambar urutan saluran 

pencernaan 
Penyusunan kalimat 

masih belum jelas  

Gambar 12.  Tampilan produk LKS sebelum revisi 3 
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 Masukan dari pakar materi dianalisis oleh peneliti sebagai bahan perbaikan 

LKS cerita bergambar yang dikembangkan. Hasil perbaikan LKS cerita bergambar 

diberikan kembali kepada ahli materi untuk dinilai kembali. Penilaian kedua adalah 

penilaian yang terakhir, karena sudah mendapatkan materi LKS cerita bergambar 

yang layak menurut ahli materi. Hasil penilaian ahli materi sebesar 83,30%. Data 

hasil penilaian dari pakar materi tentang LKS cerita bergambar disajikan dalam Tabel 

6.. 

Berdasarkan hasil penilaian dari pakar media komik dan pakar materi, LKS 

cerita bergambar  yang dikembangkan sudah siap untuk digunakan dalam uji coba 

skala kecil. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada bab III hal 23, maka LKS 

cerita bergambar yang dikembangkan termasuk dalam kriteria "sangat layak" karena 

memenuhi kelayakan dari aspek tampilan media maupun materi. Kelayakan tampilan 

Penyusunan kalimat 

sudah jelas 

Sudah  ada ket gambar 

urutan saluran pencernaan 

  

Gambar  13.  Tampilan produk LKS sesudah revisi 3 
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media menunjukkan bahwa LKS cerita bergambar  yang dikembangkan dapat 

memenuhi aspek kriteria kelayakan media pembelajaran dengan nilai 77,08%. 

Kelayakan materi menunjukkan bahwa materi komik sains yang dikembangkan dapat 

memenuhi aspek kriteria kelayakan media pembelajaran dengan nilai 83,30%. Nilai 

tersebut menunjukkan  bahwa LKS cerita bergambar yang dikembangkan telah 

memenuhi kelayakan tampilan media dan kelayakan materi. Berdasarkan hasil 

penilaian tersebut, diperoleh hasil bahwa secara teoritis cerita bergambar yang 

dikembangkan  dapat digunakan dalam uji coba Lembar Kerja Siswa tahap 1. 

Tabel 6  Rekapitulasi Hasil Validasi LKS berbasis cerita bergambar dengan evaluasi 

crossword puzzle oleh pakar Materi. 

No Aspek yang dinilai Skor 

1 Materi yang disajikan minimal mencerminkan jabaran substansi 

materi yang terkandung dalam SK dan KD 

3 

2 Materi mencakup mulai dari pengenalan konsep dengan 

memperhatikan tujuan pembelajaran  

3 

3 Fakta yang disajikan sesuai dengan kenyataan dan efisien untuk 

meningkatkan pemahaman siswa 

3 

4 konsep yang disajikan tidak menimbulkan salah tafsir dan sesuai 

dengan definisi yang berlaku dalam bidang biologi 

3 

5 penyajian materi lebih relevan dan menarik serta mencerminkan 

peristiwa, kejadian dan kondisi sekarang 

4 

6 penyajian materi yang bersifat interaktif dan partisipatif yang 

memotivasi siswa  

4 

7 penyajian materi menempatkan siswa dengan subjek 

pembelajaran 

4 

8 media  pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata pelajaran   3 

9 penyajian materi mampu merangsang kedalaman berpikir siswa 

termasuk melalui ilustrasi 

3 

 JUMLAH 30 

 Persentase (%) 83,30 

 Kriteria Sangat Layak 

*Data selengkapnya pada lampiran 6b 

Uji coba Lembar Kerja Siswa Tahap 1 dan Revisi Produk 
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 Uji coba LKS tahap 1 dilakukan untuk memperoleh respon dan komentar dari 

siswa yang bertujuan untuk penyempurnaan LKS berbasis cerita bergambar dengan 

evaluasi crossword puzzle sebelum digunakan dalam uji coba produk. Uji coba LKS 

tahap 1 ini dilakukan dengan subjek 20 orang siswa kelas IX A. Uji coba LKS tahap 

1 dilaksanakan pada hari jumat 7 Desember 2012, bertempat di SMP YPE Semarang 

dengan mengambil jam pelajaran ke 2 dan ke 3. Instrumen yang digunakan adalah 

LKS berbasis cerita bergambar dengan evaluasi crossword puzzle yang sudah valid 

dan lembar tanggapan serta saran yang diberikan kepada subjek yaitu siswa. 

Tabel 7  Rekapitulasi hasil tiap aspek angket tanggapan siswa kelas IX A terhadap 

tampilam  LKS pada uji coba skala kecil.  

No Pernyataan 

Skor 

Jumla

h  

(%) 

1 Setuju  jika belajar materi sistem pencernaan dibantu 

LKS 

64 80 

2 Belajar materi sistem percernaan mudah dipahami 

dengan LKS 

59 74 

3 Pembelajaran lebih menyenangkan jika dalam bentuk 

LKS bervariasi 

65 81 

4  Setuju jika materi belajar  sistem pencernaan dibantu 

dengan LKS cerita bergambar dan evaluasi teka teki 

silang 

60 75 

5 Materi sistem pencernaan lebih menyenangkan dengan 

LKS cerita bergambar dan soal evaluasi teka teki silang 

60 75 

6 Soal dalam LKS cerita bergambar mudah dipahami 59 74 

7 LKS cerita bergambar dengan evaluasi teka teki silang 

dapat meningkatkan minat belajar siswa 

63 79 

8 LKS cerita bergambar dapat meningkatkan motivasi 66 83 

9 LKS cerita bergambar dengan evaluasi teka teki silang  

cocok digunakan 

61 76 

10 Istilah-istilah dalam LKS mudah dipahami 66 83 

*data selengkapnya disajikan pada lampiran 7 
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 Berdasarkan hasil angket tanggapan siswa diatas diketahui bahwa 80%  siswa 

menyatakan setuju jika pada saat proses pembelajaran dibantu dengan menggunakan 

LKS. Selain itu 79% siswa menyatakan setuju jika LKS cerita bergambar dengan 

evaluasi crossword puzlle dapat meningkatkan minat belajar. 

Tabel 8  Rekapitulasi hasil tanggapan siswa kelas IX A terhadap tampilan LKS cerita 

bergambar.  

No Kriteria 
Skor 

Jumlah % 

1 Sangat setuju 7 35 

2 Setuju 13 65 

3 Kurang setuju 0 0 

4 Tidak setuju 0 0 

 Jumlah siswa 20  

 Tanggapan siswa (%)  100 

 *data selengkapnya disajikan pada lampiran 7 

 Hasil uji coba LKS tahap 1 bertujuan untuk menjaring tanggapan siswa 

tentang kelayakan dari LKS cerita bergambar. Berdasarkan tabel diatas diperoleh 

hasil tanggapan siswa yang menunjukkan siswa setuju sebanyak 100%, hasil tersebut 

didapat dari jumlah siswa dengan kriteria setuju sebanyak 65% dan siswa dengan 

kriteria sangat setuju sebanyak 35%. Kriteria sangat setuju dan setuju termasuk dalam 

kriteria setuju dan dari uji coba skala kecil didapatkan revisi sebagai berikut: 

1) memberi keterangan pada gambar contoh-contoh makanan. 

2) mengganti kalimat pada fungsi fosfor. 
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Dengan demikian produk LKS berbasis cerita bergambar dengan evaluasi crossword 

puzzle yang sedang dikembangkan dapat digunakan dalam uji coba produk di 

lapangan setelah direvisi berdasarkan saran perbaikan dari siswa pada uji coba LKS 

Tahap 1. 

3.  Uji coba pemakaian LKS (uji pelaksanaan lapangan)  

 Setelah dilakukan uji coba LKS tahap 1 dan revisi produk, kemudian 

dilanjutkan dengan uji coba produk di lapangan dengan jumlah siswa yang lebih 

banyak. Uji coba produk dilakukan untuk memperoleh data efektivitas produk LKS 

berbasis cerita bergambar dengan evaluasi crossword puzzle yang dikembangkan 

dalam menunjang hasil belajar kognitif siswa. Selain itu pada uji coba produk ini juga 

dilakukan pengambilan data tanggapan siswa terhadap penggunaan produk LKS 

berbasis cerita bergambar dengan evaluasi crossword puzzle dalam pembelajaran. 

 
 

Belum ada keterangan 

pada gambar 

Sudah ada keterangan 

pada gambar 

Contoh fungsi 

pada fosfor 

sudah diganti 

Contoh fungsi 

pada fosfor 

belum diganti 

Gambar 15.    Tampilan sebelum dan sesudah revisi 
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 Tahap uji coba produk ini menggunakan produk LKS berbasis cerita 

bergambar dengan evaluasi crossword puzzle yang telah direvisi berdasarkan saran 

perbaikan yang diperoleh pada saat uji coba LKS tahap 1. Uji coba produk ini 

dilaksanakan di SMP YPE Semarang dalam tiga kali pertemuan yaitu pada tanggal 

12, 13, dan 15 Desember dengan jumlah 40 siswa yaitu kelas VIII A dan B sebagai 

subjek. Instrumen yang digunakan antara lain produk LKS berbasis cerita bergambar 

dengan evaluasi crossword puzzle yang telah direvisi, soal evaluasi untuk mengukur 

hasil belajar kognitif siswa, angket tanggapan siswa terhadap penggunaan produk 

LKS berbasis cerita bergambar dengan evaluasi crossword puzzle dalam 

pembelajaran. 

 Rekapitulasi hasil belajar kognitif siswa menunjukkan ketuntasan klasikal 

yang mencapai pada kelas VIII A 85% dan VIII B 90%  pada KKM 70 hasil tersebut 

diperoleh dari pembagian antara jumlah siswa tuntas dengan jumlah siswa kemudian 

dikali 100% dan bisa ditemukan hasil dari ketuntasan klasikal tiap kelas. Hasil belajar 

siswa diperoleh dari nilai tugas LKS yang dikerjakan pada akhir pembelajaran. Siswa 

dikatakan tuntas belajar jika telah mencapai KKM ≥ 70.  

Tabel 9  Rekapitulasi Hasil Belajar Kognitif Siswa kelas VIII A dan B 

 Kelas  

 VIII A VIII B 

Jumlah siswa (orang) 20 20 

Rata-rata hasil belajar 79,1 79,05 

Nilai tertinggi 96 92 

Nilai terendah 65 63 

∑ Siswa Tuntas 17 18 

∑ Siswa Tidak tuntas 3 2 

Ketuntasan klasikal tiap kelas 

(%) 

85 90 

*Data selengkapnya pada lampiran 10a & b 

Berdasarkan Tabel 7, dapat diketahui bahwa kelas VIII A dan VIII B 

memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap penggunaan LKS berbasis cerita 

bergambar dengan evaluasi crossword puzzle pada materi sistem pencernaan. Hal ini 
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didasarkan pada skor yang diperoleh yaitu pada kelas VIII A 100%, dan kelas VIII B 

100%  menyatakan setuju. 

Tabel 10  Rekapitulasi hasil tiap aspek angket tanggapan siswa kelas VIII A dan VIII 

B setelah menggunakan LKS pada uji coba skala luas. 

No Pernyataan 

∑ skor yang menyatakan 

setuju 

Kelas 

VIII 

A 
(%) 

VIII 

B 
(%) 

1 Setuju  jika belajar materi sistem pencernaan dibantu LKS 66 83 66 81 

2 Belajar materi sistem percernaan mudah dipahami dengan 

LKS 

63 79 64 80 

3 Pembelajaran lebih menyenangkan jika dalam bentuk LKS 

bervariasi 

61 76 60 75 

4  Materi sistem pencernaan dengan LKS cerita bergambar dan 

evaluasi teka teki silang 

65 81 59 74 

5 Materi sistem pencernaan lebih menyenangkan dengan LKS 

cerita bergambar dan soal evaluasi teka teki silang 

69 86 60 75 

6 Soal dalam LKS cerita bergambar mudah dipahami 68 85 63 79 

7 LKS cerita bergambar dengan evaluasi teka teki silang dapat 

meningkatkan minat belajar siswa 

62 78 61 76 

8 LKS cerita bergambar dapat meningkatkan motivasi 67 84 65 81 

9 LKS cerita bergambar dengan evaluasi teka teki silang cocok 

digunakan 

62 78 59 74 

10 Istilah-istilah dalam LKS mudah dipahami 67 84 65 81 

 

*Data selengkapnya pada lampiran 8a & b 

Tabel 11  Rekapitulasi hasil tanggapan siswa kelas VIII A dan B terhadap 

penggunaan LKS cerita bergambar pada skala luas. 

No Kriteria 
Jumlah siswa (orang) 

VIII A VIII B 

1 Sangat setuju 12 9 

2 Setuju 8 11 

3 Kurang setuju 0 0 

4 Tidak setuju 0 0 

 Jumlah siswa 20  20 

 Tanggapan siswa (%) 100 100 

*Data selengkapnya pada lampiran 8a & b 

 Berdasarkan hasil uji coba produk tersebut kemudian dilakukan analisis 

efektivitas penggunaan produk LKS berbasis cerita bergambar dengan evaluasi 

crossword puzzle yang dikembangkan dalam pembelajaran. Dari data yang diperoleh 
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dari uji coba produk, LKS berbasis cerita bergambar dengan evaluasi crossword 

puzzle dapat dinyatakan efektif karena telah memenuhi indikator efektivitas yang 

telah ditentukan sebelumnya yaitu hasil belajar kognitif siswa mencapai ketuntasan 

klasikal 85% pada KKM 70. Setelah melalui proses analisis efektivitas produk 

dilanjutkan dengan proses revisi produk untuk melengkapi beberapa hal yang dirasa 

masih perlu ditambahkan atau diperbaiki pada produk LKS berbasis cerita bergambar 

dengan evaluasi crossword puzzle yang dikembangkan. Berikut ini adalah tampilan 

revisi yang dilakukan pada LKS berbasis cerita bergambar 

*) perbaikan pada gambar lidah  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 16.  Tampilan sebelum dan sesudah revisi 

b. Produk penelitian  

 Setelah melalui berbagai proses dan tahapan tersebut di atas, pengembangan 

produk LKS berbasis cerita bergambar dengan evaluasi crossword puzzle  ini 

dinyatakan selesai dan siap untuk diproduksi dalam jumlah banyak karena telah 

 

Gambar lidah 

belum jelas 

 

Gambar lidah  

sudah diperjelas 
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memenuhi kriteria kelayakan dan terbukti efektif digunakan dalam pembelajaran 

sistem pencernaan di SMP. 

 

B. Pembahasan 

1. Kondisi awal tampilan LKS di SMP YPE. 

Berdasarkan penilaian siswa melalui angket yang dibagikan kepada siswa  

tentang LKS yang digunakan di SMP YPE  sebelum dikembangkan, menyebutkan 

bahwa tampilan LKS yang mereka gunakan tidak menarik. Terkesan monoton jika 

dilihat dari segi warna LKS yang  masih menggunakan warna hitam putih, terlalu 

banyak teks pada pemberian materi dan hanya sedikit ilustrasi gambar sehinggga 

menyebabkan hasil belajar siswa kurang optimal. Nilai ketuntasan klasikal sebelum 

LKS dikembangkan sebesar 60%. Dari pemaparan diatas ditemukan gagasan untuk 

mengembangkan LKS dengan penyajian materi dikemas dalam bentuk cerita 

bergambar (komik) dan soal evaluasi dalam bentuk macam-macam puzzle 

diantaranya crossword puzlle, jigsaw puzzle, word square, dan puzzle. Setelah 

melakukan observasi terhadap LKS sebelum dikembangkan kemudian langkah 

selanjutnya dalam mengembangkan LKS berbasis cerita bergambar dengan evaluasi 

crossword puzzle adalah tahap pengembangan produk. Dalam pembuatan LKS cerita 

bergambar dengan evaluasi crossword Puzzle ini menggunakan software Adobe 

Photoshop CS 5. 

 

2. Hasil pengembangan LKS 

Desain produk yang telah selesai dibuat menggunakan software Adobe 

Photoshop CS 5 kemudian dikonsultasikan kepada pembimbing sebelum diajukan 

kepada para pakar (pakar materi dan pakar media komik) untuk dinilai dan divalidasi. 

Setelah memperoleh persetujuan dari pembimbing, desain produk diajukan kepada 

para pakar untuk mendapatkan penilaian pertama. Hasil penilaian pertama dievaluasi 

kemudian dilakukan revisi terhadap desain produk berdasarkan saran revisi yang 

diberikan oleh pakar materi maupun pakar media komik. Pakar media menyarankan 
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untuk merevisi pada LKS halaman 8 yaitu pada pemberian nama pada gambar 

kelenjar ludah karena dari awal pengembangan belum diberi nama sehingga perlu ada 

revisi tahap awal. Hasil revisi dilakukan kemudian diajukan lagi kepada pakar media 

untuk dinilai kembali guna mendapatkan penilaian. Setelah diajukan kepada pakar 

media  karena dinilai sudah layak kemudian diberi nilai 77,08%. jumlah nilai tersebut 

didapat dari skor yang diperoleh dari pembagian skor yng diperoleh sebesar 37 

dengan skor maksimal yaitu 48 karena jumlah butir aspek sebanyak 12 kemudian 

dikali 100 dan hasilnya sebanyak 77,08% dengan kategori ―sangat layak‖. Tetapi 

pakar media memberikan skor 2 pada aspek penggambaran dengan kategori aspek 

yang dinilai cukup sesuai dengan sajian yang ada dalam LKS, karena menurut pakar 

media gambar yang dinilai bagus untuk media adalah gambar yang porposional, 

contohnya pada proporsional tubuh orang. Sedangkan dari pakar materi menyarankan 

beberapa revisi diantaranya pada tahap pertama adalah revisi pada LKS halaman 10 

yaitu tentang penambahan ilustrasi gambar kerongkongan dan halaman 13 yaitu pada 

perubahan kalimat dengan menambahkan macam-macam usus halus karena pada 

tahap awal pengembangan tidak ada penjelasan tentang materi macam-macam usus 

halus. Pada halaman 17 perubahan kalimat tentang fungsi kapiler darah. Revisi yang 

kedua pada halaman 15 dan 19 yaitu dengan menambahkan gambar usus penyerap 

dan usus besar. Pada revisi ketiga halaman pada halaman 20 pada penyusunan 

kalimat yang kurang jelas tentang fungsi bakteri E.Colli dan halaman 22 pada 

pemberian gambar tentang urutan saluran sistem pencernan. Hasil revisi desain 

produk kemudian diajukan lagi kepada pakar materi untuk mendapatkan penilaian 

akhir dengan harapan penilaian tersebut dapat mencapai kriteria kelayakan komik 

yang telah ditentukan yaitu pada Bab 3 halaman 26. Hasil yang diperoleh pada 

penilaian yang diberikan oleh pakar materi adalah 83,30% dengan kategori ―sangat 

layak‖. Hasil ini membuktikan bahwa desain hasil pengembangan LKS sudah layak 

serta mendapatkan validasi dari pakar materi dan pakar media komik. Menurut 

(Arsyad 2006) bahwa pengembangan komik harus berpegang pada beberapa hal 

diantaranya yaitu 1) segi bentuk, pemilihan warna penting untuk diperhatikan agar 
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dapat membangkitkan minat dan perhatian siswa. 2) segi garis, Garis digunakan 

untuk menghubungkan unsur-unsur yang bersifat berurutan. Sehingga dengan adanya 

garis ini akan membantu dalam kejelasan cerita; 3) Tekstur, berfungsi untuk 

menimbulkan kesan halus atau kasar yang dapat menunjukkan unsur penekanan; 4) 

Warna, Fungsi penggunaan warna adalah untuk memberikan kesan pemisahan atau 

penekanan serta membangun keterpaduan dan mempertinggi realitas objek dan 

menciptakan respon emosional si pembaca. Sesuai dengan kriteria Kemendiknas 

(2010) yang menjelaskan bahwa LKS yang memperoleh skor 71%-90% dapat 

dikatakan valid. Hasil revisi ini yang kemudian digunakan dalam uji implementasi 

skala kecil.  

 Uji coba Lembar Kerja Siswa tahap I dilakukan di SMP YPE Semarang 

dengan menggunakan kelas IX A dengan jumlah 20 orang siswa sebagai subjek. Uji 

coba Lembar Kerja Siswa tahap I ini dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2012. 

Dari uji coba Lembar Kerja Siswa tahap I ini diperoleh hasil yang berupa saran dan 

tanggapan untuk perbaikan dan penyempurnaan LKS berbasis cerita bergambar yang 

sedang dikembangkan. Adapun tanggapan yang diberikan adalah 100% siswa 

menyatakan setuju terhadap hasil pengembangan LKS, selain tanggapan mereka juga 

memberikan saran. Adapun saran  yang diberikan dari siswa kelas IX A yaitu pada 

halaman 5 tentang pemberian keterangan pada contoh gambar-gambar yang diberi 

nama dan perubahan kalimat pada fungsi fosfor karena rata-rata siswa menyatakan 

awam dengan kalimat pada fungsi fosfor dan saran-saran tersebut digunakan sebagai 

acuan dalam revisi komik sains sebelum digunakan dalam uji coba produk.  

3. Hasil belajar kognitif siswa 

Uji coba pemakaian LKS (uji pelaksanaan lapangan) dilaksanakan pada 12, 

13, dan 15 Desember dengan jumlah 40 siswa yaitu kelas VIII A dan B SMP YPE 

Semarang sebagai subjek. Dalam uji coba pemakaian LKS ini dilakukan pengambilan 

data hasil belajar kognitif siswa setelah pembelajaran, serta tanggapan siswa terhadap 

penggunaan LKS cerita bergambar dengan evaluasi crossword Puzzle yang 

dikembangkan pada pembelajaran. Berdasarkan rekapitulasi hasil uji coba pemakaian 
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LKS di lapangan diketahui bahwa LKS cerita bergambar dengan evaluasi crossword 

Puzzle yang dikembangkan efektif digunakan dalam pembelajaran. Hal ini dibuktikan 

dengan rekapitulasi hasil belajar kognitif siswa dari ketuntasan klasikal 60 % sebelum 

LKS dikembangkan dan setelah LKS dikembangkan menjadi 85% pada kelas VIII A, 

namun ada 3 siswa yang tidak tuntas dikarenakan siswa tidak memiliki semangat 

belajar. Mereka tidak antusias mengikuti pembelajaran dan 90% pada kelas VIII B, 

tetapi ada 2 siswa yang tidak tuntas Karena mereka mengobrol pada saat 

pembelajaran berlangsung dan tidak memperhatikan dengan cermat. Selain itu,  hal 

ini juga diperkuat dengan hasil rekapitulasi angket tanggapan siswa terhadap 

penggunaan LKS cerita bergambar dengan evaluasi crossword Puzzle dalam 

pembelajaran yang menunjukkan hasil 100% siswa memberikan tanggapan baik 

(>63%). Hasil tersebut sama halnya dengan yang diungkapkan oleh penelitian 

Nurshiyam (2011) tentang peningkatan keterampilan membaca teks exposition 

melalui strategi motivasi ARCS menggunakan crossword puzzle di SMP Negeri 1 

Slawi; Wahyuningsih (2011) media pembelajaran cerita bergambar dapat 

meningkatkan ketuntasan hasil belajar siswa; Wurianingrum (2007) tentang 

peningkatan hasil belajar siswa melalui metode observasi yang divariasikan dengan 

LKS word square pada materi klasifikasi hewan di SMP Negeri 8 Purworejo; dan 

Warjianto (2010) dengan judul Metode Numbered Heads Together (NHT) disertai 

media puzzle untuk meningkatkan partisipasi siswa terhadap materi biologi SMP 

kelas VII; yang menunjukkan bahwa penggunaan LKS cerita bergambar dengan 

evaluasi crossword Puzzle dalam pembelajaran dapat berpengaruh positif terhadap 

hasil belajar siswa; Listiani & Widayanti (2012) dalam Pengembangan komik sebagai 

media pembelajaran akuntansi pada kompetensi dasar persamaan dasar akuntansi 

untuk siswa SMA kelas XI menunjukkan bahwa media pembelajaran berbentuk 

komik ini sangat layak digunakan untuk pembelajaran akuntansi di SMA Kelas XI. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. LKS berbasis cerita bergambar telah berhasil dikembangkan dengan 

kategori sangat layak berdasarkan penilaian pakar media mencapai 77,08 

% dan pakar materi 83,30%. 

2. LKS hasil pengembangan efektif diterapkan di SMP YPE Semarang 

dengan kriteria ketuntasan klasikal yang mencapai 87,5% pada KKM 70. 

Tanggapan positif siswa terhadap penggunaan LKS hasil pengembangan 

mencapai 100%. 

B. Saran   

1. Untuk dapat menerapkan LKS berbasis cerita bergambar sebaiknya guru 

memiliki kreativitas menuangkan idenya dalam alur cerita sebelum 

diwujudkan dalam LKS berbasis cerita bergambar. 

2. Untuk dapat membuat sendiri LKS berbasis cerita bergambar guru harus 

menguasai software Adobe Photoshop, namun tanpa menguasai software 

tersebut guru bisa membuatnya dengan bantuan orang yang mahir dalam 

menguasai software tersebut. 
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Lampiran 4a 

ANGKET OBSERVASI SISWA terhadap tampilan LKS 

No Nama 
Pernyataan 

Total  
1 2 3 4 5 

1 Ages Tri A. 1 1 1 0 1 4 

2 Aldo Fajar Aditya 1 1 1 1 1 5 

3 Angga Catur 1 0 1 1 0 3 

4 Delliya L.Q 1 1 1 0 1 4 

5 Eka indah Lestari 0 1 1 1 1 4 

6 Hendrik P. 1 1 1 1 0 4 

7 Irwan Vicky Aji 1 0 1 1 1 4 

8 Januar Rizky A. 1 1 1 1 1 5 

9 Kartika Putri Utami 1 1 1 0 1 4 

10 Khairul umam 1 1 0 1 1 4 

11 Melda Yani  1 1 0 1 1 4 

12 Nisfhi R.A 1 1 1 1 1 5 

13 Septa Lestu aji P. 1 1 0 1 1 4 

14 Sinta Devi R. 1 1 1 1 0 4 

15 Suci Wulandari 1 1 1 0 1 4 

16 Triana Puji Lestari 1 1 0 1 1 4 

17 Vivi Vidia 1 0 1 1 1 4 

18 Wahyu krestiana 1 1 0 1 0 3 

19 Yuliana Tri puspita 1 1 1 0 1 4 

20 Zulvina K. 1 1 1 1 1 5 

  jumlah 19 17 15 15 16   

  persentase siswa setuju 95% 85% 75% 75% 80%   

Keterangan  

 0 =  siswa yang menjawab tidak setuju 

 1 = siswa yang menjawab setuju 
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Lampiran 4b      

Rekapitulasi angket observasi siswa terhadap rencangan pengembangan LKS 

Keterangan  

 0 =  siswa yang menjawab tidak setuju 

 1 = siswa yang menjawab setuju 

No Nama 
Pernyataan 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ages Tri A. 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 

2 Aldo Fajar Aditya 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5 

3 Angga Catur 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 6 

4 Delliya L.Q 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 

5 Eka indah Lestari 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 

6 Hendrik P. 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 

7 Irwan Vicky Aji 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 6 

8 Januar Rizky A. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 

9 Kartika Putri Utami 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 7 

10 Khairul umam 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 7 

11 Melda Yani  1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 7 

12 Nisfhi R.A 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 6 

13 Septa Lestu aji P. 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 6 

14 Sinta Devi R. 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 6 

15 Suci Wulandari 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 7 

16 Triana Puji Lestari 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 

17 Vivi Vidia 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 6 

18 Wahyu krestiana 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 7 

19 Yuliana Tri puspita 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 

20 Zulvina K. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

  jumlah 20 16 16 8 15 19 18 9 7 14   

  

Persentase siswa 

setuju 100% 80% 80% 40% 75% 95% 90% 45% 35% 70%   
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Lampiran 6a 

Angket hasil validasi pakar media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No BUTIR SKOR 

1 Penyajian materi bersifat interaktif dan partisipatif 4 

2 

Uraian yang disajikan mendorong siswa untuk memperoleh informasi dari 

berbagai informasi 3 

3 penyajian materi menempatkan siswa pada subjek pembelajaran  4 

4 

metode dan pendekatan penyajian sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran 3 

5 

penyajian materi dapat merangsang kedalaman berpikir siswa termasuk 

melalui ilustrasi 4 

6 

Bahasa yang digunakan baik untuk menjelaskan konsep maupun ilustrasi 

aplikasi konsep, menggambarkan contoh konkrit 3 

7 Bahasa yang digunakan sesuai dengan kematangan emosi siswa  3 

8 

Pesan (materi ajar) disajikan dengan bahasa yang mudah dipaham, jelas, 

menarik   3 

9 

Ilustrasi cukup jelas terbaca, tidak kabur, dan jelas mengungkapkan arti 

yang dimaksud 3 

10 Ilustrasi dan teks saling terkait, tidak berdiri sendiri - sendiri 3 

11 Objek yang digambar cukup proporsional (misalnya proporsi tubuh orang) 2 

12 penggunaan ciri utama pada tiap karakter tidak berubah-ubah (konsisten) 2 

  JUMLAH 37 

  Jumlah skor maksimal  48 

  PERSENTASE 

 

 

  

77.08 

L
a
m

p
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n
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a
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Lampiran 6 b 

Angket hasil validasi pakar materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No BUTIR SKOR 

1 

Materi yang disajikan minimal mencerminkan jabaran substansi materi 

yang terkandung dalam SK dan KD 3 

2 

Materi mencakup mulai dari pengenalan konsep dengan memperhatikan 

tujuan pembelajaran  3 

3 

Fakta yang disajikan sesuai dengan kenyataan dan efisien untuk 

meningkatkan pemahaman siswa 3 

4 

konsep yang disajikan tidak menimbulkan salah tafsir dan sesuai dengan 

definisi yang berlaku dalam bidang biologi 3 

5 

penyajian materi lebih relevan dan menarik serta mencerminkan peristiwa, 

kejadian dan kondisi sekarang 4 

6 

penyajian materi yang bersifat interaktif dan partisipatif yang memotivasi 

siswa  4 

7 penyajian materi menempatkan siswa dengan subjek pembelajaran 4 

8 media  pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata pelajaran   3 

9 

penyajian materi mampu merangsang kedalaman berpikir siswa termasuk 

melalui ilustrasi 3 

  Jumlah Skor 30 

  Skor total instrumen 36 

  

PERSENTASE 
 

83.33% 
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Lampiran 7 

ANALISIS ANGKET TANGGAPAN SISWA kelas IX A 

 

       No. Nama Pernyataan  Jumlah  (%) Kriteria 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   

1 Abdul Rahman 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 Setuju 

2 Ade Irna 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 100 Sangat Setuju 

3 Afika Ismi 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 33 83 Sangat Setuju 

4 Agus Kustanto 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 28 70 Setuju 

5 Akhmad Tri 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28 70 Setuju 

6 Anjas N.  3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 73 Setuju 

7 Danang Adi P. 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 27 68 Setuju 

8 Devia Yuninda 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 35 88 Sangat Setuju 

9 Dymas Budi U 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 29 73 Setuju 

10 Ferdian Ery 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 34 85 Sangat Setuju 

11 Kardinati 4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 30 75 Setuju 

12 Lysa Tri w. 2 2 3 4 2 3 2 2 3 3 26 65 Setuju 

13 Murdianti 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 35 88 Sangat Setuju 

14 Nanda Agung 3 3 4 4 3 2 4 3 4 3 33 83 Sangat Setuju 

15 Septiana Frista 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 32 80 Setuju 

16 Sigit Untoro 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 26 65 Setuju 

17 Suryanto 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 32 80 Setuju 

18 Wulandari 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 36 90 Sangat Setuju 

19 Yogi Deva 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 Setuju 

20 Margono 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 Setuju 

  jumlah 64 59 65 60 60 59 63 66 61 66       

  persentase 80% 74% 81% 75% 75% 74% 79% 83% 76% 83%       

  Jumlah Sangat Setuju                         7 

  Jumlah Setuju                         13 

  

Jumlah Kurang 

Setuju                         0 

  Jumlah Tidak Setuju                         0 

  Jumlah                          20 
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Lampiran 8a 

ANALISIS ANGKET TANGGAPAN SISWA KELAS VIII A 

 

No Nama 
Pertanyaan 

∑ persentase Kriteria 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ages Tri A. 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 32 80 Setuju 

2 Aldo Fajar Aditya 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 32 80 Setuju 

3 Angga Catur 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 33 83 Sangat Setuju 

4 Delliya L.Q 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 33 83 Sangat Setuju 

5 Hendrik P. 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 33 83 Sangat Setuju 

6 Irwan Vicky Aji 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 34 85 Sangat Setuju 

7 Januar Rizky A. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 Setuju 

8 Kartika Putri Utami 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 33 83 Sangat Setuju 

9 Khairul umam 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 32 80 Setuju 

10 Melda Yani  4 3 3 2 4 3 4 3 3 4 33 83 Sangat Setuju 

11 Nisfhi R.A 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 29 73 Setuju 

12 Sinta Devi R. 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 31 78 Setuju 

13 Suci Wulandari 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 32 80 Setuju 

14 Triana Puji Lestari 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 34 85 Sangat Setuju 

15 Vivi Vidia 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 34 85 Sangat Setuju 

16 Yuliana Tri puspita 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 35 88 Sangat Setuju 

17 Zulvina K. 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 34 85 Sangat Setuju 

18   3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 34 85 Sangat Setuju 

19   3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 73 Setuju 

20   4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 33 83 Sangat Setuju 

  jumlah 66 63 61 65 69 68 62 67 62 67       

  persentase 83% 79% 76% 81% 86% 85% 78% 84% 78% 84%       

  Jumlah Sangat Setuju                       12 

  Jumlah Setuju                         8 

  Jumlah Kurang Setuju                       0 

  Jumlah Tidak Setuju                       0 

  Jumlah                          20 
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Lampiran 8b 

ANALISIS ANGKET KELAS VIII B 

 

No. Nama 
Pernyataan  

Jumlah  persentase Kriteria 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Adi Saptono 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 33 83 Sangat Setuju 

2 Arga Tuhu Prasetyo 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 34 85 Sangat Setuju 

3 Arif Kurniawan 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 26 65 Setuju 

4 Asri Sulistyaningrum 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 34 85 Sangat Setuju 

5 Bayu Anggoro 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 Setuju 

6 Fitri Ayuk Novitasari 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 33 83 Sangat Setuju 

7 Indah Sari 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 28 70 Setuju 

8 Julinda Widiastuti 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 33 83 Sangat Setuju 

9 Lutvia Amatul 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 Setuju 

10 Maryani 4 3 3 2 4 4 3 3 2 3 31 78 Setuju 

11 Nuari Ardhi M. 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 27 68 Setuju 

12 Nilan aura Nita H. 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 73 Setuju 

13 NOva Elysa Dila 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 27 68 Setuju 

14 Putri Ayuningtyas 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 35 88 Sangat Setuju 

15 Tiwik Mardiani 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 34 85 Sangat Setuju 

16 Tri Muryani 3 3 4 4 2 3 2 4 3 3 31 78 Setuju 

17 Winata Prasetyasih 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 27 68 Setuju 

18 Zenni Fatmawati 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 32 80 Setuju 

19 Zubaidah 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 33 83 Sangat Setuju 

20 Viko galang R. 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 34 85 Sangat Setuju 

  jumlah 65 64 60 59 60 63 61 65 59 65       

  persentase 81% 80% 75% 74% 75% 79% 76% 81% 74% 81%       

  Jumlah Sangat Setuju                         9 

  Jumlah Setuju                         11 

  Jumlah Kurang Setuju                         0 

  Jumlah Tidak Setuju                         0 

  Jumlah                          20 
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Lampiran 9 

REKAPITULASI HASIL TANGGAPAN SISWA TERHADAP LKS  

No. Butir Angket 

IX A VIII A VIII B 

Skor             

rata-rata 

%                 

rata-rata 
N = 40 N = 40 N = 40 

 ∑ 

skor  P (%) 

 ∑ 

skor P (%) 

 ∑ 

skor P (%) 

1 Setujukah jika belajar materi sistem pencernaan dibantu LKS 64 81.00% 66 83.00% 65 81.00% 65 81.67% 

2 Belajar materi sistem percernaan mudah dipahami dengan LKS 59 80.00% 63 79.00% 69 80.00% 64 79.67% 

3 Pembelajaran lebih menyenangkan jika dalam bentuk LKS bervariasi 65 75.00% 61 76.00% 60 75.00% 62 75.33% 

4 
 Materi sistem pencernaan dengan LKS cerita bergambar dan evaluasi 

teka teki silang 
60 74.00% 65 81.00% 59 74.00% 61 76.33% 

5 
Materi sistem pencernaan lebih menyenangkan dengan LKS cerita 

bergambar dan soal evaluasi teka teki silang 
60 75.00% 69 86.00% 60 75.00% 63 78.67% 

6 Soal dalam LKS cerita bergambar mudah dipahami 59 79.00% 68 85.00% 63 79.00% 63 81.00% 

7 
LKS cerita bergambar dengan evaluasi teka teki silang dapat 

meningkatkan minat belajar siswa 
63 76.00% 62 78.00% 61 76.00% 62 76.67% 

8 LKS cerita bergambar dapat meningkatkan motivasi 66 81.00% 67 84.00% 65 81.00% 66 82.00% 

9 LKS cerita bergambar dengan evaluasi teka teki silang layak digunakan 61 74.00% 62 78.00% 59 74.00% 61 75.33% 

10 Istilah-istilah dalam LKS mudah dipahami 66 81.00% 67 84.00% 65 81.00% 66 82.00% 

Rata-rata 62 77.60% 65 81.40% 62.6 77.60% 63 78.87% 

 

REKAPITULASI HASIL TANGGAPAN SISWA SECARA KLASIKAL  

     IX A VIII A VIII B 

 Siswa yang sangat 

setuju 
7 12 9 

 Siswa yang setuju 13 8 11 

 Persentase 100% 100% 100% 

 Kriteria  setuju  setuju setuju 
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Lampiran 10a 

DATA HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA kelas VIII A 

 

 

 

 

No Nama Nilai awal  kriteria LKS Kriteria 

1 Ages Tri A. 80 tuntas 85 tuntas 

2 Aldo Fajar Aditya 60 tidak tuntas 65 tidak tuntas 

3 Angga Catur 68 tidak tuntas 82 tuntas 

4 Delliya L.Q 70 tuntas 75 tuntas 

5 Eka indah Lestari 65 tidak tuntas 70 tuntas 

6 Hendrik P. 78 tuntas 88 tuntas 

7 Irwan Vicky Aji 50 tidak tuntas 70 tuntas 

8 Januar Rizky A. 75 tuntas 80 tuntas 

9 Kartika Putri Utami 80 tuntas 90 tuntas 

10 Khairul umam 60 tidak tuntas 65 tidak tuntas 

11 Melda Yani  70 tuntas 83 tuntas 

12 Nisfhi R.A 70 tuntas 75 tuntas 

13 Septa Lestu aji P. 65 tidak tuntas 69 tidak tuntas 

14 Sinta Devi R. 80 tuntas 85 tuntas 

15 Suci Wulandari 80 tuntas 89 tuntas 

16 Triana Puji Lestari 65 tidak tuntas 75 tuntas 

17 Vivi Vidia 78 tuntas 86 tuntas 

18 Wahyu krestiana 75 tuntas 96 tuntas 

19 Yuliana Tri puspita 70 tuntas 84 tuntas 

20 Zulvina K. 65 tidak tuntas 70 tuntas 

 

∑ siswa tuntas   12   17 

 

∑ siswa tidak tuntas   8   3 

 

∑ jumlah 1404 20 1582 20 

 

persentase ketuntasan 

  

 = 60% 

   

 = 85% 
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Lampiran 10b 

DATA HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA kelas VIII B 

 

 

 

 

No Nama 
Nilai 

awal  
kriteria LKS Kriteria 

1 Adi Saptono 80 tuntas 85 tuntas 

2 Arga Tuhu Prasetyo 60 tidak tuntas 70 tuntas 

3 Arif Kurniawan 68 tidak tuntas 82 tuntas 

4 Asri Sulistyaningrum 70 tuntas 75 tuntas 

5 Bayu Anggoro 65 tidak tuntas 70 tuntas 

6 Fitri Ayuk Novitasari 78 tuntas 88 tuntas 

7 Indah Sari 50 tidak tuntas 70 tuntas 

8 Julinda Widiastuti 75 tuntas 80 tuntas 

9 Lutvia Amatul 80 tuntas 90 tuntas 

10 Maryani 60 tidak tuntas 63 tidak tuntas 

11 NUari Ardhi M. 70 tuntas 83 tuntas 

12 Nilan aura Nita H. 70 tuntas 75 tuntas 

13 NOva Elysa Dila 65 tidak tuntas 69 tidak tuntas 

14 Putri Ayuningtyas 80 tuntas 85 tuntas 

15 Tiwik Mardiani 80 tuntas 89 tuntas 

16 Tri Muryani 65 tidak tuntas 75 tuntas 

17 Winata Prasetyasih 78 tuntas 86 tuntas 

18 Zenni Fatmawati 75 tuntas 92 tuntas 

19 Zubaidah 70 tuntas 84 tuntas 

20 Viko galang R. 65 tidak tuntas 70 tuntas 

 

∑ siswa tuntas   12   18 

 

∑ siswa tidak tuntas   8   2 

 

jumlah 1404 20 1581 20 

 

persentase ketuntasan 
  

 = 

60%   

 = 

90% 
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Lampiran 11 
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KUNCI  JAWABAN TEKA TEKI SILANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENDATAR 

 

3. PERISTALTIK—gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh otot dinding 

kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke lambung. 

4. KARBOHIDRAT—zat makanan yang berperan dalam menghasilkan kalori 

5. PTIALIN—enzim yang mengubah karbohidrat menjadi glukosa di dalam 

mulut . 

8. LIDAH—pengaturan letak makanan dalam mulut agar mudah dikunyah 

diatur oleh . . . 

9. MEKANIK—proses pencernaan yang mengubah bentuk bahan makanan 

yang kasar menjadi halus. 

10. KALSIUM—untuk mencegah kerusakan email gigi, dianjurkan 

menggunakan pasta gigi yang mengandung . . . 

 

MENURUN 

 

1. GETAHBENING—dalam proses pencernaan makanan, penyerapan asam 

lemak gliserol melaui . . . 

2. KIMIAWI—proses pencernaan pengubahan zat makanan yang kompleks 

menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim. 

6. NABATI—protein yang berasal dari tumbuhan. 

7. GLUKOSA—karbohidrat mengalami proses pencernaan dengan hasil 

akhirnya berupa. . . 

 

Lampiran 12 
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KUNCI  JAWABAN WORD SQUARE 

 

 

 

 

 

D C I B K O N S T I P A S I T 

Y H H S N S T E M O R G A N D 

U O O M D U O D E N U M R M H 

K N K G D E L P I G K G A I C 

L S O E P I G L O T I S M S L 

A P M W C R L A C N M W S Z K 

M G I K E R O N G K O N G A N 

A A O B A R A E P I O M L O M 

K N D I V P E P S I N O G E N 

A M G O F T G R I G I S S L N 

N I I S M E N G U N Y A H S I 

A K T F T N I O M U X I T U T 

N U A D E K G L A P C Q I L A 
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KUNCI JAWABAN JIGSAW PUZZLE 

 

1. HEWANI – NABATI 

2. DEHIDRASI 

3. KARDIAK – FUNDUS – PYLORUS  

4. MEKANIK – KIMIAWI  

5. LIPASE  

6. ZAT – TEPUNG menjadi GULA 

7. KAPILER – DARAH DAN GETAH – BENING  

8. ASAM – LEMAK dan GLISEROL 

9. XEROSTOMIA 

10. USUS – HALUS    
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KUNCI JAWABAN SOAL PUZZLE 

 

1)   1. Gigi  7. Usus besar 

2. kelenjar ludah 8. Lambung 

3. mulut 9. Usus halus 

4. kerongkongan 10. rektum 

5. Hati 11. Anus 

6. pancreas 

2)  a. Gigi geraham untuk mengunyah makanan 

b. Gigi seri untuk memotong makanan 

c. Gigi taring untuk merobek makanan 

3)  Terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi 

4)  Karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral, dan air 

5)  Karbohidrat, Protein, lemak 
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Lampiran 13 
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83 
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Lampiran 14 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru saat menerangan materi sistem 

pencernaan 

Siswa saat mengisi angket observasi 

Siswa saat mengerjakan LKS Cerita Bergambar 
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Lampiran 15 
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Lampiran 16 

 

 


