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ABSTRAK 

Rahmatika, Fitrianingsih. 2014. Pengembangan Lembar Kerja Siswa 

Berbasis Search, Solve, Create, and Share pada Praktikum Mandiri Materi 

Mollusca dan Arthropoda. Skripsi, Jurusan Biologi FMIPA Universitas 

Negeri Semarang. Dr. Siti Alimah, M.Pd 

 

Proses pembelajaran biologi, tidak cukup hanya dengan menghafal materi 

yang ada pada bahan ajar saja, tetapi lebih menekankan pada pemberian 

pengalaman dan praktik untuk mengembangkan kompetensi siswa. Berdasarkan 

hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran Biologi di SMA 

Negeri 1 Tegal diperoleh informasi bahwa bahan ajar biologi yang digunakan 

berupa buku paket biologi dan referensi internet. Buku ajar biologi kurang 

menyajikan kegiatan praktikum. Selain itu, siswa belum memanfaatkan lembar 

kerja siswa (LKS) pada saat pembelajaran Biologi merupakan potensi untuk 

melakukan pengembangan LKS. Pendekatan konstruktivistik, kontekstual, metode 

problem solving dan kurikulum 2013 mendasari pengembangan LKS berbasis 

Model Search, Solve, Create, and Share pada materi Mollusca dan Arthropoda. 

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan dan mengetahui efektivitas LKS 

berbasis Search, Solve, Create, and Share pada materi Mollusca dan Arthropoda. 

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian Research and Development 

(R&D), dengan dua uji coba lapangan, yaitu uji coba skala kecil dilaksanakan di 

MAN Kota Tegal, kelas X.C Semester Genap tahun 2013/2014 dan uji coba skala 

besar dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tegal, kelas X.IPA.1, X.IPA.3, X.IPA.7 

Semester Genap tahun 2013/2014. Sampel uji coba skala besar diambil dengan 

metode purposive sampling dengan desain penelitian Pretest-Posttest Comparison 

Group Design. 

Hasil penilaian ahli terhadap LKS berbasis SSCS menunjukkan LKS hasil 

pengembangan layak digunakan dalam pembelajaran dengan presentase aspek 

kelayakan materi memperoleh 75,75% dan kelayakan media 83,9%. Hasil uji coba 

skala besar menunjukkan bahwa LKS berbasis SSCS efektif dalam pembelajaran. 

Nilai gain ternormalisasi sebesar 0,62 menunjukkan adanya peningkatan hasil 

belajar dari pretest ke posttest dengan kategori sedang. Rata-rata ketuntasan 

klasikal siswa mencapai 82,96%. Rata-rata persentase klasikal keterampilan 

berpikir; aktivitas; dan sikap ilmiah siswa berturut-turut yaitu 77,7%; 77,04%, dan 

77,76%. 

Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan LKS berbasis Search, Solve, 

Create, and Share layak dan efektif diterapkan dalam pembelajaran Mollusca dan 

Arthropoda. 

 

Kata Kunci: LKS, Model Search, Solve, Create, and Share, Mollusca dan 

Arthropoda  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Biologi merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam yang 

mencakup pengetahuan, proses investigasi/eksplorasi, dan keterampilan 

proses sains. Menurut Rustaman et al. (2003), proses pembelajaran biologi, 

tidak cukup menghafal materi yang ada pada buku penunjang saja, tetapi 

lebih menekankan pada pemberian pengalaman dan praktik untuk 

mengembangkan kompetensi agar siswa mampu memahami secara ilmiah. 

Selain itu, siswa dituntut mengembangkan sejumlah keterampilan proses 

sains dengan menerapkan konsep Biologi yang telah dipelajari. Keterampilan 

proses sains menurut Kadaryanto et al. (2006) meliputi keterampilan 

mengamati dengan seluruh indera, menggunakan alat dan bahan secara benar, 

mengajukan hipotesis, melakukan percobaan, menganalisis data, membuat 

kesimpulan percobaan dan mengkomunikasikan hasil percobaan. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru mata 

pelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Tegal diperoleh informasi bahwa 

pembelajaran yang dilakukan guru biologi, tidak selalu menggunakan metode 

ceramah/demonstrasi, artinya adanya variasi metode terhadap pembelajaran 

yang diberikan. Guru sudah menggunakan metode praktikum, diskusi, dan 

proyek. Media pembelajaran sudah menggunakan Power Point, video, 

maupun multimedia interaktif dengan pemanfaatan LCD proyektor. Selain 

itu, pemanfaatan alam sekitar sebagai sumber belajar juga sudah diterapkan. 

Pada pembelajaran biologi, guru memberikan pembelajaran secara 

kontekstual kepada siswa. Metode dan strategi pembelajaran yang diterapkan 

guru menjadikan siswa aktif. Berdasarkan wawancara dengan guru Biologi 

kelas X, bahwa hasil belajar yang dicapai siswa pada Semester Gasal tahun 

pelajaran 2013/2014, ketuntasan klasikalnya mencapai sekitar 65% dengan 

nilai KKM 70. Siswa yang belum memenuhi nilai KKM, perlu dilakukan 

remidi agar hasil belajar yang diperolehnya tuntas.   
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Bahan ajar biologi yang digunakan sebagai sumber belajar utama di 

SMA Negeri 1 Tegal berupa buku paket pelajaran biologi dan referensi 

internet. Buku paket berisi materi dan kumpulan soal, terdiri dari soal pilihan 

ganda (paling banyak), isian singkat, dan essay. Dalam buku paket biologi 

yang digunakan, hanya disajikan materi dan kumpulan soal. Hal tersebut 

cenderung menjadikan siswa menerima materi secara instan. Siswa tidak 

menemukan gagasan/konsep materi secara mandiri dan lebih sering 

menghafal materi, tanpa mengetahui proses menemukan konsep. Hal tersebut 

didasarkan dari hasil observasi awal melalui angket, bahwa siswa lebih sering 

menggunakan fasilitas internet untuk mengerjakan tugas, siswa jarang 

berkunjung ke perpustakaan untuk meminjam buku-buku mengenai Biologi 

dan jarang melakukan Jelajah Alam Sekitar untuk pengamatan langsung. 

Selain itu, siswa belum memanfaatkan lembar kerja siswa (LKS) pada saat 

pembelajaran Biologi. 

Lembar kerja siswa (LKS) merupakan salah satu bentuk bahan ajar, 

yang berfungsi sebagai pendukung bahan ajar utama yang digunakan oleh 

pendidik. Menurut Prastowo (2012), LKS sebagai bahan ajar berfungsi antara 

lain (1) mempermudah siswa dalam memahami materi, (2) mampu melatih 

kemandirian belajar siswa, (3) lebih mengaktifkan siswa, dan (4) 

memudahkan pelaksanaan pengajaran oleh pendidik. LKS yang 

dikembangkan merupakan LKS berbasis Model Search, Solve, Create, and 

Share. 

Model Search, Solve, Create, and Share (SSCS) merupakan salah satu 

model pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk mengkonstruksi 

pengetahuan, artinya dapat diterapkan dengan pendekatan konstruktivistik 

dan metode pembelajaran problem solving. Pembelajaran menggunakan 

model SSCS, guru dan siswa bekerja sama untuk mencari solusi terhadap 

suatu masalah, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa. 

Pembelajaran bermakna bagi siswa merupakan prinsip dari teori belajar 

kontruktivisme. Proses belajar yang berlandaskan pada teori belajar 

kontruktivis menurut Pribadi (2009), dilakukan dengan memfasilitasi siswa 

agar memperoleh pengalaman belajar yang digunakan untuk membangun 
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makna terhadap pengetahuan yang dipelajari. Selain itu, model SSCS 

merupakan model pembelajaran yang dapat diaplikasikan secara nyata dalam 

pembelajaran menggunakan Kurikulum 2013. 

Kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 1 Tegal untuk kelas X 

tahun ajaran 2013/2014 yaitu Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 

menggunakan pendekatan sainstifik yaitu yang meliputi lima kegiatan sains 

dalam pembelajaran seperti mengamati, menanya, melakukan praktikum, 

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Model Search, Solve, Create and 

Share (SSCS) merupakan model berpendekatan pemecahan masalah yang 

terdiri dari empat tahap yaitu mengidentifikasi, membuat hipotesis, 

melakukan pengamatan, dan mengkomunikasikan. LKS berbasis model SSCS 

diterapkan pada praktikum mandiri, yaitu kegiatan yang dilakukan siswa 

secara mandiri untuk melakukan pengamatan, perencanaan, penyelidikan 

dalam rangka memecahkan permasalahan. Berdasarkan dari hal tersebut, 

model SSCS merupakan model pembelajaran yang dapat diaplikasikan secara 

nyata dalam pembelajaran menggunakan Kurikulum 2013. 

LKS berbasis Model SSCS diterapkan pada pembelajaran materi 

Kingdom Animalia, sub konsep Mollusca dan Arthropoda. Materi Mollusca 

dan Arthropoda dapat diterapkan dengan pembelajaran kontekstual. 

Pembelajaran kontekstual menurut Rifa’i dan Anni (2009) adalah proses 

belajar mengajar yang memotivasi siswa untuk memahami materi dengan 

mengaitkan materi yang dipelajarinya dengan situasi dunia nyata. 

Pembelajaran materi Mollusca dan Arthropoda dengan menggunakan LKS 

berbasis SSCS dapat memudahkan siswa dalam memahami hewan Mollusca 

dan Arthropoda tersebut karena dapat ditemukan di lingkungan sekitar. 

Bertolak dari uraian di atas, maka diperlukan adanya pengembangan 

LKS yang merupakan pendukung bahan ajar utama yang digunakan siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar materi Kingdom Animalia, sub konsep 

Mollusca dan Arthropoda. LKS berbasis model Search, Solve, Create, and 

Share pada praktikum mandiri dapat memberikan pengalaman belajar biologi 

dan meningkatkan hasil belajar, aktivitas, keterampilan berpikir, dan sikap 

ilmiah siswa.  
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Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengembangkan lembar 

kerja siswa berbasis model Search, Solve, Create, and Share pada praktikum 

mandiri materi Mollusca dan Arthropoda pada siswa kelas X SMA Negeri 1 

Tegal. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Apakah LKS berbasis Model Search, Solve, Create, and Share yang 

dikembangkan layak digunakan dalam pembelajaran materi Mollusca dan 

Arthropoda? 

2. Apakah LKS berbasis Model Search, Solve, Create, and Share efektif 

terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran? 

3. Apakah LKS berbasis Model Search, Solve, Create, and Share efektif 

terhadap keterampilan berpikir siswa dalam pembelajaran? 

4. Apakah LKS berbasis Model Search, Solve, Create, and Share efektif 

terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran? 

5. Apakah LKS berbasis Model Search, Solve, Create, and Share efektif 

terhadap sikap ilmiah siswa dalam pembelajaran? 

 

C. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dimaksudkan agar tidak terjadi salah penafsiran 

istilah-istilah dalam penelitian ini. Istilah-istilah yang ditegaskan sebagai 

berikut.   

1. Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk membuat 

atau mengubah suatu produk menjadi lebih baik (Setyosari, 2010). Lembar 

kerja siswa adalah lembar berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa 

yang berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu 

kegiatan (Depdiknas, 2008).Pengembangan lembar kerja siswa merupakan 

perubahan dari LKS yang sudah ada kemudian dikembangkan menjadi 
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produk yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan siswa di sekolah 

tertentu.  

2. Model Search, Solve, Create, and Share 

Model Search, Solve, Create, and Share adalah model pembelajaran 

yang menggunakan pendekatan pemecahan masalah (problem solving), 

dengan melakukan penyelidikan dan mencari solusi dari permasalahan 

yang ada (Khoirifah et al., 2013). Penggunaan model ini dalam 

pembelajaran di kelas dapat memberikan bantuan kepada guru untuk 

mengembangkan kreativitas dan meningkatkan keaktifan siswa yang 

berorientasi pada masalah.  

3. Praktikum Mandiri 

Praktikum adalah kegiatan dari pembelajaran sains yang bertujuan 

memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan observasi dan 

pengujian hipotesis yang berkaitan dengan teori (Rustaman et al., 2003). 

Praktikum mandiri merupakan kegiatan yang dilakukan siswa secara 

mandiri untuk melakukan pengamatan, perencanaan, penyelidikan dalam 

rangka memecahkan permasalahan. 

4. Materi Mollusca dan Arthropoda 

Materi yang akan dikembangkan dalam LKS ini adalah Kingdom 

Animalia dengan sub konsep filum Mollusca dan Arthropoda yang 

diajarkan pada kelas X semester 2. Materi Mollusca dan Arthropoda 

menjelaskan ciri filum, klasifikasi, dan peranannya bagi manusia.  
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mengetahui kelayakan LKS berbasis Model Search, Solve, Create, and 

Share dalam pembelajaran materi Mollusca dan Arthropoda. 

2. Mengetahui keefektifan LKS berbasis Model Search, Solve, Create, and 

Share terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran. 

3. Mengetahui keefektifan LKS berbasis Model Search, Solve, Create, and 

Share terhadap keterampilan berpikir siswa pada pembelajaran. 

4. Mengetahui keefektifan LKS berbasis Model Search, Solve, Create, and 

Share terhadap aktivitas siswa pada pembelajaran. 

5. Mengetahui keefektifan LKS berbasis Model Search, Solve, Create, and 

Share terhadap sikap ilmiah siswa pada pembelajaran. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi : 

1. Guru 

a. Dapat membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran dengan 

kegiatan-kegiatan siswa yang disajikan dalam LKS. 

b. Dapat meningkatkan kreativitas guru untuk membuat LKS yang lebih 

baik. 

2. Siswa 

a. Dapat memberikan kemudahan dalam belajar secara aktif dan mandiri. 

b. Dapat meningkatkan keaktifan, kemampuan berpikir, hasil belajar, 

dan mengembangkan sikap ilmiah siswa 

3. Sekolah 

Memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar 

mengajar.  
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F. Spesifikasi Produk 

Lembar kerja siswa yang dikembangkan peneliti merupakan LKS 

yang berbasis Search, Solve, Create and Share. Lembar kerja siswa ini 

merupakan pengembangan LKS yang belum ada untuk materi Kingdom 

Animalia sub konsep filum Mollusca dan Arthropoda yang disesuaikan 

dengan kebutuhan dan kondisi siswa. LKS tersebut berisi kegiatan siswa 

yang berbasis Search, Solve, Create, and Share. Kegiatan-kegiatan tersebut 

antara lain kegiatan mengidentifikasi permasalahan berupa wacana hewan 

Mollusca dan Arthropoda serta memecahkan masalah berupa menjawab 

pertanyaan (Search), membuat hipotesis atau dugaan jawaban dari 

pertanyaan tentang hewan Mollusca dan Arthropoda (Solve), menguatkan 

dengan melakukan pengamatan hewan Mollusca dan Arthropoda serta 

membuat dokumentasi berupa foto ataupun video (Create), dan 

mengkomunikasikan hasil pengamatan hewan Mollusca dan Arthropoda 

(Share). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Secara umum pengembangan berarti pertumbuhan, perubahan secara 

perlahan, dan perubahan secara bertahap. Menurut Setyosari (2010), 

pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk membuat atau 

mengubah suatu produk menjadi lebih baik. Dalam bidang pendidikan, 

pengembangan berarti proses menghasilkan bahan-bahan pembelajaran. 

Pengembangan dalam hal tersebut merupakan proses pembuatan, pengujian 

kelayakan sampai dengan revisi produk pembelajaran. 

Lembar kegiatan siswa (student worksheet) atau yang biasa disebut 

lembar kerja siswa (LKS) menurut Depdiknas (2008) adalah lembaran-

lembaran berisi tugas berupa petunjuk dan langkah-langkah untuk 

menyelesaikan suatu tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Tugas-tugas yang 

diperintahkan dalam lembar kegiatan harus jelas Kompetensi Dasar yang akan 

dicapainya.  Menurut Choo et al. (2011) lembar kerja siswa merupakan alat 

bantu dalam proses pembelajaran, terdiri dari serangkaian pertanyaan dan 

informasi yang dirancang untuk membimbing siswa dan memahami ide-ide 

melalui tugas secara sistematis. Karsli dan Sahin (2009) menyatakan 

penggunaan lembar kerja siswa dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil 

kegiatan dalam laboratorium dan dapat digunakan untuk mengajarkan konsep 

IPA. 

Manfaat lembar kerja siswa bagi guru yaitu memudahkan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran, sedangkan bagi siswa, dapat belajar secara 

mandiri dan mampu memahami maupun menjalankan suatu tugas tertulis 

(Prastowo, 2012). Pemanfaatan lembar kerja siswa dapat menciptakan interaksi 

antara guru dan siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan 

diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Adapun langkah-langkah dalam penyusunan LKS menurut Prastowo 

(2012) sebagai berikut. 
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a. Analisis Kurikulum 

Analisis kurikulum dimaksudkan untuk menentukan materi yang 

memerlukan alat bantu LKS. Penentuan materi dianalisis dengan cara 

melihat materi pokok dan pengalaman belajar dan materi yang akan 

diajarkan, kemudian kompetensi yang harus dimiliki siswa. 

b. Menyusun peta kebutuhan LKS 

Peta kebutuhan LKS diperlukan guna mengetahui jumlah yang harus 

ditulis dan sekuensi atau urutannya. Sekuens LKS diperlukan dalam 

menentukan prioritas penulisan yaitu diawali dengan analisis kurikulum dan 

analisis sumber belajar. 

c. Menentukan judul LKS 

Judul LKS ditentukan atas Kompetensi Dasar (KD), materi-materi 

pokok atau pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum.  

d. Penulisan LKS 

Penulisan LKS dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1) Perumusan KD yang harus dikuasai 

Kesesuaian materi dengan kompetensi dasar yang diturunkan dari 

kompetensi inti sesuai kurikulum 2013. 

2) Menentukan alat penilaian 

Penilaian dilakukan terhadap proses kerja dan hasil kerja siswa. Alat 

penilaian dengan menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan 

(PAP). 

3) Penyusunan materi 

Materi LKS tergantung pada Kompetensi Dasar 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. 
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4) Struktur LKS 

Struktur LKS secara umum terdiri dari enam komponen yaitu judul, 

petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, 

tugas-tugas atau langkah-langkah kerja, dan penilaian. 

Darmodjo dan Kaligis (Widjajanti, 2008) menyatakan sebagai salah satu 

bahan ajar maka LKS yang dibuat hendaknya memenuhi tiga aspek yaitu aspek 

didaktif, konstruktif, dan teknik. 

a. Aspek didaktif, menekankan bahwa lembar kerja siswa harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut. 

1) LKS dapat mengajak siswa aktif dalam pembelajaran 

2) LKS lebih menekankan pada proses untuk menemukan konsep 

3) Adanya variasi stimulus seperti kegiatan menulis, menggambar, 

berdiskusi dan menggunakan alat 

4) Pengalaman belajar ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi siswa 

b. Aspek konstruksi, menekankan bahwa lembar kerja siswa harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut. 

1) Penggunaan bahasa dalam LKS sesuai dengan tingkat perkembangan 

anak 

2) Penggunaan struktur kalimat harus jelas dan kalimat yang sederhana 

3) Penggunaan ilustrasi/gambar yang lebih banyak dibandingkan dengan 

kata-kata 

4) Sumber bacaan sesuai dengan jangkauan keterbacaan siswa 

5) Memberi ruang yang cukup bagi siswa untuk menulis ataupun 

menggambar 

c. Aspek teknik dalam penyusunan LKS meliputi tulisan, gambar, dan 

penampilan. 

1) Tulisan 

Tulisan dalam LKS harus memiliki tingkat keterbacaan yang jelas bagi 

siswa. Ukuran huruf, jenis huruf, dan kalimat yang digunakan jelas. 

2) Gambar 

Gambar dalam LKS harus dapat menyampaikan keseluruhan pesan/isi 

secara efektif kepada siswa. 
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3) Penampilan 

LKS hendaknya dibuat menarik agar siswa tidak merasa bosan. 

Menurut Devi et.al (2009), langkah-langkah untuk mengembangkan LKS 

yaitu sebagai berikut. 

a. Mengkaji materi yang akan dipelajari siswa yaitu dari kompetensi dasar, 

indikator hasil belajar, dan sistematika keilmiahannya. 

b. Mengidentifikasi jenis keterampilan proses yang akan dikembangkan pada 

saat mempelajari materi tersebut. 

c. Menentukan bentuk LKS yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. 

d. Merancang kegiatan yang akan ditampilkan pada LKS sesuai dengan 

keterampilan proses yang akan dikembangkan. 

e. Mengubah rancangan menjadi LKS dengan tata letak yang menarik, mudah 

dibaca, dan digunakan. 

f. Menguji coba LKS apakah sudah dapat digunakan siswa untuk melihat 

kekurangan-kekurangannya. 

g. Merevisi kembali LKS  

2. Model Search, Solve, Create, and Share 

Menurut Chin (1997), Search, Solve, Create, and Share adalah model 

pembelajaran yang menggunakan pendekatan problem solving yang didesain 

untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan meningkatkan 

pemahaman terhadap konsep ilmu. Khoirifah et al. (2013) menyatakan SSCS 

merupakan model pembelajaran yang memberikan kebebasan dan keleluasaan 

kepada siswa untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan berpikir 

dalam rangka memperoleh pemahaman ilmu dengan melakukan penyelidikan 

dan mencari solusi dari permasalahan yang ada. Berdasarkan kedua pernyataan 

tersebut, SSCS merupakan pendekatan pembelajaran yang berbasis 

penyelesaian masalah dalam rangka memperoleh pemahaman ilmu melalui 

metode penyelidikan dan mencari solusi dari permasalahan yang ada. 

Strategi ini pertama kali dikembangkan oleh Pizzini, Abel, dan 

Shepardson pada tahun 1989 (Chin, 1997) pada mata pelajaran sains (IPA). 

Pizzini menyatakan SSCS merupakan sebuah model pembelajaran pemecahan 

masalah dimana adanya kegiatan mengidentifikasi dan mencari solusi sebuah 
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masalah, sehingga pembelajaran terasa bermakna dan berkesan bagi siswa. 

Irwan (2011) menyatakan Pizzini dan Shepardson pada tahun 1990 

menyempurnakan SSCS dan mengatakan bahwa model ini tidak hanya berlaku 

untuk pendidikan sains saja tetapi juga cocok untuk pendidikan matematika. 

Penggunaan model ini dalam pembelajaran di kelas dapat memberikan bantuan 

kepada guru untuk mengembangkan kreativitas dan meningkatkan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran yang berorientasi pada masalah. 

Model SSCS menurut Chen (2013) terdiri dari empat tahap, antara lain 

(1) tahap search, yaitu siswa dituntut berpikir untuk mengidentifikasi masalah, 

membuat daftar ide-ide untuk kegiatan eksplorasi, merumuskan masalah dalam 

bentuk pertanyaan dan fokus pada investigasi; (2) tahap solve, yaitu siswa 

melaksanakan rencana (yang diperoleh dari tahap search) untuk mencari solusi, 

membentuk bentuk hipotesis, memilih metode untuk memecahkan masalah, 

mengumpulkan data dan menganalisisnya; (3) tahap create, yaitu siswa 

membuat produk dalam skala kecil dan menyajikan data hasil pengamatan 

sebagai solusi dari masalah seperti dokumentasi, grafik, atau poster; (4) tahap 

share, yaitu siswa mengkomunikasikan temuannya, solusi, dan kesimpulan 

dengan guru dan siswa lainnya, menerima umpan balik dan mengevaluasi 

solusi. 

Secara garis besar menurut Huda (2013), metode pembelajaran problem 

solving learning mengacu pada keempat langkah penyelesaian masalah, sama 

halnya dengan model pembelajaran SSCS, yang urutannya dimulai pada 

menyelidiki masalah (search), merencanakan pemecahan masalah (solve), 

mengkonstruksi pemecahan masalah (create), dan yang terakhir adalah 

mengkomunikasikan penyelesaian yang diperoleh (share). 
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Fase Kegiatan yang dilakukan 

Search 1. Memahami soal atau kondisi yang diberikan kepada siswa, 

yang berupa apa yang diketahui, apa yang tidak diketahui, 

apa yang ditanyakan.  

2. Melakukan observasi dan investigasi terhadap kondisi 

tersebut.  

3. Membuat pertanyaan-pertanyaan kecil.  

4. Menganalisis informasi yang ada sehingga terbentuk 

sekumpulan ide.  

Solve 1. Menghasilkan dan melaksanakan rencana untuk mencari 

solusi.  

2. Mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan kreatif, 

membentuk hipotesis yang dalam hal ini berupa dugaan 

jawaban.  

3. Memilih metode untuk memecahkan masalah.  

4. Mengumpulkan data dan menganalisis. 

Create 1. Menciptakan produk yang berupa solusi masalah 

berdasarkan dugaan yang telah dipilih pada fase 

sebelumnya.  

2. Menguji dugaan yang dibuat apakah benar atau salah.  

3. Menampilkan hasil yang sekreatif mungkin dan jika perlu 

siswa dapat menggunakan grafik, poster atau model.  

Share 1. Berkomunikasi dengan guru dan teman sekelompok dan 

kelompok lain atas temuan, solusi masalah. Siswa dapat 

menggunakan media rekaman, video, poster, dan laporan.  

2. Mengartikulasikan pemikiran mereka, menerima umpan 

balik dan mengevaluasi solusi.  

Sumber: Huda (2013) dan Awang & Ishak (2008) 

 

Tabel 2.2. Persamaan Tahap-tahap Model SSCS, Metode Ilmiah, dan  

Pendekatan Saintifik 

No. Model SSCS Metode Ilmiah Pendekatan Saintifik 

1. Tahap Search 

yaitu mengidentifikasi 

masalah, membuat daftar 

ide-ide untuk kegiatan 

eksplorasi, merumuskan 

masalah dalam bentuk 

pertanyaan dan fokus 

pada investigasi 

 

 

 

Melakukan pengamatan 

(observasi) dengan 

seluruh indera, seperti 

melihat, mengamati, 

meraba, mendengar, 

membau, dan 

mengecap.  

Kegiatan mengamati 

dan menanya 

Tabel 2.1. Tahap-tahap pembelajaran Model SSCS 
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2. Tahap Solve 

yaitu melaksanakan 

rencana (yang diperoleh 

dari tahap search) untuk 

mencari solusi, 

membentuk hipotesis, 

memilih metode untuk 

memecahkan masalah, 

mengumpulkan dan 

menganalisis data 

Mengajukan hipotesis 

atau perkiraan 

penyebab sesuatu 

terjadi 

Kegiatan 

mengasosiasikan 

3. Tahap Create 

yaitu membuat produk 

dalam skala kecil dan 

menyajikan data hasil 

pengamatan sebagai 

solusi dari masalah 

seperti dokumentasi, 

grafik, atau poster 

Menggunakan alat atau 

bahan dengan benar, 

melakukan percobaan, 

menafsirkan dan  

menganalisis data 

Kegiatan melakukan 

percobaan 

4. Tahap Share, yaitu 

mengkomunikasikan 

temuannya, solusi, dan 

kesimpulan dengan guru 

dan siswa lainnya, 

menerima umpan balik 

dan mengevaluasi solusi 

Menarik kesimpulan 

percobaan dan 

mengkomunikasikan 

hasil percobaan. 

Kegiatan 

mengkomunikasikan 

Sumber: Chen (2013) dan Setiowati & Furqonita (2007) 

 

Model pembelajaran SSCS merupakan pembelajaran problem solving 

yang menurut Gardner dan Brian (2012), melibatkan siswa dalam menyelidiki 

situasi baru, membangkitkan minat bertanya siswa dan memecahkan masalah-

masalah yang nyata. Kelebihan dari Model SSCS menurut Chin (1997) adalah 

sebagai berikut. 

a. Memberikan pengalaman belajar dan pengetahuan siswa 

b. Menekankan proses untuk menemukan konsep 

c. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis, membuat dugaan, dan 

memecahkan masalah 

d. Melibatkan intelektual siswa yang berbentuk pengajuan pertanyaan dan 

tugas-tugas yang melibatkan siswa 
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3. Praktikum Mandiri 

Permendiknas no. 22 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, menjelaskan bahwa 

IPA berkaitan dengan cara memahami alam secara sistematis, sehingga IPA 

bukan hanya sebatas penguasaan kumpulan pengetahuan (produk ilmu) yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi lebih 

sebagai proses penemuan. Pembelajaran IPA berkaitan erat dengan metode 

praktikum. Praktikum menurut Rustaman et al. (2003) adalah bagian tidak 

terpisahkan dari pembelajaran sains yang bertujuan untuk memberi kesempatan 

kepada siswa untuk melakukan pengujian hipotesis atau observasi objek nyata 

yanag berkaitan dengan teori. Praktikum juga diartikan sebagai kerja 

laboratorium yang berkaitan dengan bidang ilmu.  

Praktikum mandiri merupakan kegiatan yang dilakukan siswa secara 

mandiri untuk melakukan pengamatan atau observasi objek nyata yang 

berkaitan dengan teori. Aqib (2013) menyatakan praktikum mandiri hampir 

sama seperti metode proyek, yang mempunyai empat aspek dalam 

pelaksanaannya, yaitu menentukan tujuan, merencanakan, melaksanakan, dan 

menilai. Dalam praktikum mandiri, siswa dituntut untuk mengamati, membaca, 

meneliti, maupun menggunakan alat. Siswa melakukan praktikum tersebut 

setelah guru memberikan arahan dan petunjuk untuk melaksanakannya.  

Menurut Woolnough dan Allsop (Rustaman et al., 2003), mengemukakan 

kelebihan kegiatan praktikum sebagai berikut. 

1) Praktikum membangkitkan motivasi belajar, yaitu melalui kegiatan 

praktikum siswa diberi kesempatan untuk memenuhi dorongan rasa ingin 

tahu, dimana siswa memperoleh pengetahuan melalui eksplorasi dengan 

alam. 

2) Praktikum mengembangkan keterampilan proses sains siswa yaitu 

mengobservasi dengan cermat, menggunakan alat dan bahan secara benar, 

mengajukan hipotesis, merancang percobaan, menganalisis data, membuat 

kesimpulan, dan mengkomunikasikan melalui laporan. 
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3) Praktikum menunjang materi pelajaran, dimana siswa diberi kesempatan 

untuk menemukan maupun membuktikan teori melalui penyelidikan dan 

percobaan. 

Menurut Ariyati (2010), praktikum dapat mengembangkan keterampilan, 

kemampuan berpikir kritis karena siswa dituntut aktif dalam memecahkan 

masalah, kemampuan menganalisis, dan mengaplikasikan konsep menjadi 

lebih bermakna. Menurut Hasruddin dan Rezeqi (2012), manfaat praktikum 

antara lain melatih keterampilan proses sains, pembentuk sikap ilmiah, dan 

melatih ketelitian. Adapun kekurangan praktikum menurut (Wardani, 2008) 

yaitu praktikum membutuhkan waktu yang lama, memerlukan peralatan yang 

perlu dipenuhi, dan menuntut praktikan yang berpengalaman. 

4. Materi Mollusca dan Arthropoda 

Materi yang akan dikembangkan dalam LKS ini adalah Kingdom 

Animalia yang diajarkan pada kelas X semester 2. Materi Kingdom Animalia 

ini termasuk dalam Kompetensi Dasar mendeskripsikan ciri-ciri filum dalam 

dunia hewan dan peranannya bagi kelangsungan hidup di bumi. Dalam LKS 

materi yang disajikan yaitu filum dari kelompok hewan Invertebrata, yaitu 

filum Mollusca dan Arthropoda mengenai ciri-ciri filum, klasifikasi, contoh 

hewan dan peranannya bagi manusia dalam ekosistem. Kegiatan siswa yang 

disajikan berupa pengamatan, pengklasifikasian menggunakan kunci 

determinasi, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan hasil pengamatan. 

5. Penelitian yang relevan 

A. Pengaruh Pendekatan Problem Posing Model Search, Solve, Create And 

Share (SSCS) dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Penalaran 

Matematis Mahasiswa Matematika 

Penelitian Irwan (2011) bertujuan untuk mengetahui keefektifan 

model Search, Solve, Create and Share terhadap penalaran matematis 

mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan 

kemampuan penalaran pada kelas eksperimen sebesar 0,248 sedangkan pada 

kelas kontrol sebesar 0,125, sehingga menunjukkan adanya keunggulan 

kelas eksperimen, yaitu kelas dengan pengajaran berbasis model Search, 

Solve, Create and Share. 
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B. Pengaruh Pendekatan Problem Solving Model Search, Solve, Create and 

Share (SSCS) Berbantuan Modul terhadap Kemampuan Berpikir Kritis 

Siswa pada Pokok Bahasan Listrik Dinamis 

Penelitian Khoirifah et al. (2013) bertujuan untuk mengetahui 

keefektifan model SSCS terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa rata-rata hasil tes kemampuan berpikir kritis 

siswa untuk kelas eksperimen sebesar 84,13 dan untuk kelas kontrol sebesar 

72,46. Hasil perhitungan menggunakan uji-t diperoleh thitung= 4,3977, 

sedangkan ttabel = 2,0017, sehingga thitung> ttabel, maka H0 ditolak. Hal 

tersebut menunjukkan adanya pengaruh pengajaran dengan model SSCS 

dan efektif pada kelas eksperimen. 

C. Penerapan Model Pembelajaran Search, Solve, Create, and Share (SSCS) 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Materi Gerak Lurus Kelas X2 

SMAN 1 Kabangka tahun ajaran 2012/2013  

Penelitian Harudu (2013) bertujuan untuk mengetahui keefektifan 

model SSCS terhadap hasil belajar siswa yang dilatarbelakangi bahwa siswa 

cenderung pasif dalam pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kelas X.2 pada siklus I sebesar 48,4%  sebelum diajarkan dengan model 

SSCS, sedangkan pada siklus II, setelah diajarkan dengan model SSCS, 

presentase keberhasilan 77,4% siswa telah tuntas. Hal tersebut menunjukkan 

adanya peningkatan ketuntasan sebesar 29% dan model SSCS efektif 

terhadap hasil belajar siswa. 

D. Pengaruh Model Pembelajaran SSCS terhadap Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematika Siswa Kelas IV di Gugus XV Kalibukbuk 

Penelitian Periartawan et al. (2014) bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa antara 

kelompok siswa yang mengikuti model pembelajaran SSCS (kelas 

eksperimen) dengan kelompok siswa yang melaksanakan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran konvensional (kelas kontrol). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan uji-t diperoleh 

thitung= 10,53, sedangkan ttabel= 2,00, sehingga thitung> ttabel, maka H0 ditolak. 
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Hal tersebut menunjukkan pembelajaran SSCS berpengaruh positif terhadap 

kemampuan pemecahan masalah. 

E. Pengaruh Model Pembelajaran SSCS Berbantuan Media Visual terhadap 

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV SD di Gugus VII Kecamatan 

Busungbiu 

Penelitian Warmini et al. (2013) bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh model pembelajaran SSCS berbantuan media visual yang 

signifikan terhadap hasil belajar Matematika pada siswa kelas IV. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar untuk kelas 

eksperimen dengan 44,27 lebih besar daripada rata-rata hasil belajar kelas 

kontrol yaitu sebesar 33,31. Hasil perhitungan dengan uji-t diperoleh thitung 

sebesar 4,04 dan ttabel sebesar 2,00, sehingga thitung lebih besar dari ttabel maka 

H0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh dari pembelajaran 

model pembelajaran SSCS berbantuan media visual dan efektif terhadap 

hasil belajar siswa. 

F. Pengaruh Search, Solve, Create, and Share (SSCS) Problem Solving Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Merumuskan dan Memilih 

Kriteria Pemecahan Masalah Pada Konsep Listrik Dinamis 

Penelitian Johan (2012) bertujuan untuk mengetahui memperoleh 

gambaran mengenai model SSCS untuk meningkatkan kemampuan 

mahasiswa dalam merumuskan dan memilih kriteria pemecahan masalah 

pada konsep listrik dinamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 

N-gain kemampuan merumuskan masalah adalah 0,55 dan rata-rata N-gain 

kemampuan memilih pemecahan masalah adalah 0,43. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan kemampuan 

mahasiswa dalam merumuskan dan memilih pemecahan masalah pada kelas 

eksperimen yang menggunakan model SSCS. 

G. Effect of worksheet scaffolds on student learning in problem-based learning 

Penelitian Choo et al. (2011) untuk mengetahui keefektivan lembar 

kerja siswa dalam pembelajaran berbasis masalah terhadap hasil belajar 

siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang 

signifikan antara tingkat pemahaman kelas eksperimen dan kelas kontrol, 
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yaitu rata-rata hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol, 

sehingga adanya keunggulan kelas eksperimen. 

H. Applying problem-based learning model and creative design to conic-

sections teaching 

Penelitian Chen (2013) bertujuan untuk menyajikan PBL sebagai 

model pembelajaran yang dapat menciptakan keaktifan dan kekreatifan 

selama proses belajar mengajar geometri. Melalui model pembelajaran 

berbasis masalah dapat membantu siswa untuk mengintegrasikan dan 

menerapkan pengetahuan yang dipelajari pada pembelajaran geometri. 

I. Creative Thinking Skill Approach Through Problem-Based Learning: 

Pedagogy and Practice in the Engineering Classroom. 

Penelitian Awang dan Ramly (2008) bertujuan untuk menyajikan PBL 

sebagai model pembelajaran yang dapat mendorong pemikiran kreatif dan 

keterampilan selama proses pembelajaran. Salah satu model dengan 

pendekatan PBL adalah Search, Solve, Create and Share. Model ini juga 

dapat membantu siswa menghasilkan kinerja yang lebih baik, lebih 

memuaskan dan lebih kreatif. Kombinasi  dari keterampilan kreatif dan 

kemampuan tenis akan memungkinkan siswa untuk siap ketika terjun ke 

dunia nyata. 

J. Pengaruh Pendekatan Problem Posing Model Search, Solve, Create and 

Share (SSCS) terhadap Kreativitas Siswa.  

Penelitian Inayati & Mahmudi (2013) bertujuan untuk mengetahui 

berpengaruh tidaknya penggunaan pendekatan problem posing 

model SSCS terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dan 

mengetahui sikap kreatif siswa setelah siswa mengikuti pembelajaran 

menggunakan pendekatan problem posing model SSCS. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan pendekatan problem 

posing model SSCS berpengaruh positif terhadap kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa dan sikap kreatif siswa pada kedua kelas tidak 

berbeda secara signifikan. 
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K. Penerapan Pendekatan Problem Solving melalui Model Pembelajaran 

Search, Solve, Create and Share (SSCS) Disertai Hands On Activities untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa Di SMP Negeri I Bulu 

Sukoharjo. 

Penelitian Astuti (2012) bertujuan untuk mengetahui keefektifan 

model SSCS disertai Hands On Activities untuk meningkatkan keterampilan 

berpikir kreatif siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 

persentase setiap indikator keterampilan berpikir kreatif siswa pada siklus I 

sebesar 73,39% meningkat 6,88% pada siklus II setelah diberikan perlakuan 

penggunaan model SSCS. Dengan demikian, adanya peningkatan rata-rata 

persentase keterampilan berpikir kreatif siswa dan model SSCS efektif pada 

pembelajaran. 

L. Penerapan Model Pembelajaran Search, Solve, Create, and Share (SSCS) 

untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Peserta Didik Kelas X IPS 1 

SMA Negeri 4 Bandung.  

Penelitian Novianti (2013) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 

konsep siswa pada indikator translasi, interpretasi, dan ekstrapolasi melalui 

penerapan model pembelajaran SSCS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

rata-rata nilai kemampuan pemahaman konsep siswa pada siklus I, untuk 

indikator translasi sebesar 40,2, indikator interpretasi sebesar 35,3, dan 

indikator ekstrapolasi sebesar 38,4. Pada siklus II rata-rata nilai kemampuan 

pemahaman konsep siswa, untuk indikator translasi sebesar 49,3, indikator 

interpretasi sebesar 48, dan indikator ekstrapolasi sebesar 51,8. Pada siklus 

III rata-rata nilai kemampuan pemahaman konsep siswa, untuk indikator 

translasi sebesar 58,7, indikator interpretasi sebesar 53,3, dan indikator 

ekstrapolasi sebesar 57. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan rata-rata kemampuan pemahaman konsep siswa di setiap siklus 

dan model SSCS efektif pada pembelajaran. 
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B. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka di atas, kerangka berpikir dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 

  

Hasil yang diharapkan: 

LKS efektif terhadap hasil belajar, aktivitas, keterampilan 

berpikir dan sikap ilmiah siswa pada pembelajaran materi 

Mollusca dan Arthropoda 

Hasil observasi di SMA Negeri 1 

Tegal 

 Sumber belajar yang digunakan 

berupa buku paket pelajaran 

Biologi dan referensi internet. 

 Kekurangan dari buku paket 

tersebut adalah sedikit 

menyajikan kegiatan praktikum. 

 Belum memanfaatkan 

penggunaan LKS. 

 Model pembelajaran Search, 

Solve, Create and Share dapat 

mengembangkan kreativitas 

siswa dan meningkatkan 

keaktifan siswa dalam 

pembelajaran yang berorientasi 

pada masalah. 

 Praktikum mandiri memberikan 

kesempatan siswa untuk 

melatih keterampilan proses 

agar memperoleh hasil belajar 

yang maksimal. 

 

Dikembangkan Lembar Kerja Siswa  

Berbasis Model Search, Solve, Create, and Share  

pada materi Mollusca dan Arthropoda 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian Research and Development 

(R&D) yang merupakan desain penelitian dan pengembangan yaitu metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu (Sugiyono, 

2012).  Pelaksanaan penelitian sesuai dengan langkah-langkah penelitian R&D 

menurut Sugiyono (2012) dan dimodifikasi sebagai berikut. 

 

  

Mengidentifikasi potensi dan masalah 

Pengumpulan data 

Pengembangan desain LKS 

Validasi desain oleh ahli 

Revisi tahap II 

Revisi tahap I 

Uji coba skala kecil 

Revisi tahap III 

Uji coba skala besar 

Produk akhir 

Ahli materi 

Ahli media 

Gambar 3.1. Langkah-langkah penelitian Research and Development (R&D) 
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Langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh sesuai alur jalur kerja 

pada Research and Development adalah sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi potensi dan masalah 

Penelitian tahap awal yaitu melakukan observasi di sekolah untuk 

mengetahui potensi dan masalah, dengan cara pengumpulan data berupa 

wawancara dan angket. Wawancara dilakukan pada 20 Januari 2014 di 

SMA Negeri 1 Tegal, dengan responden adalah Tindarwati, S.Pd, guru 

biologi kelas X SMA Negeri 1 Tegal. Wawancara dilakukan untuk 

mengetahui permasalahan tentang pembelajaran.  

Potensi di SMA Negeri 1 Tegal yaitu ketersediaan buku-buku 

perpustakaan penunjang pembelajaran Biologi. Namun, siswa belum 

memanfaatkan secara maksimal. Bahan ajar yang digunakan berupa buku 

paket Biologi dan referensi internet, belum pernah menggunakan lembar 

kerja siswa (LKS). Untuk pembelajaran materi Kingdom Animalia, belum 

memanfaatkan penggunaan LKS. 

2. Pengumpulan data 

1) Melakukan wawancara dengan guru Biologi dan siswa tentang 

permasalahan pembelajaran  

2) Membagikan angket analisis kebutuhan LKS kepada siswa guna 

mengetahui kondisi bahan ajar yang digunakan 

3) Mencatat kekurangan dalam buku paket Biologi 

4) Mencari informasi mengenai latihan soal maupun penugasan bagi siswa 

yang diberikan oleh guru 

5) Mengumpulkan materi Mollusca dan Arthropoda yang akan disusun 

dalam LKS dari buku mata pelajaran, buku yang relevan, dan referensi 

internet 

3. Pengembangan desain LKS 

Mendesain produk yang berupa LKS sehingga sesuai dengan LKS 

yang baik dan benar menurut BSNP. Pengembangan LKS berbasis Model 

Search, Solve, Create, and Share diterapkan pada pembelajaran materi 

Mollusca dan Arthropoda. LKS berbasis Model Search, Solve, Create, and 

Share yang dikembangkan merupakan pengembangan LKS yang belum ada 
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untuk materi Kingdom Animalia dan disesuaikan dengan kebutuhan serta 

kondisi siswa. LKS tersebut berisi kegiatan siswa yang berbasis model 

Search, Solve, Create and Share, antara lain kegiatan melakukan 

pengamatan untuk memecahkan masalah berupa pertanyaan (Search), 

membuat hipotesis atau dugaan jawaban dari pertanyaan (Solve), 

menguatkan dengan melakukan pengamatan dan membuat dokumentasi 

berupa foto ataupun video (Create), dan mengkomunikasikan hasil 

penyelidikan (Share). 

4. Validasi desain LKS 

Validasi dilakukan dengan cara menyerahkan produk awal untuk 

divalidasi. Instrumen penilaian menggunakan standar kelayakan bahan ajar 

menurut BSNP. Penilaian dilakukan oleh ahli media dan ahli materi. Untuk 

ahli media yaitu dosen Jurusan Biologi, Sri Sukaesih, S.Pd, M.Pd, 

sedangkan untuk ahli materi yaitu dosen Jurusan Biologi, Drs. Bambang 

Priyono, M.Si dan guru SMA Negeri 1 Tegal, Tindarwati, S.Pd. Aspek yang 

dinilai meliputi komponen kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan 

kegrafisan. 

5. Revisi tahap I  

Setelah desain produk divalidasi dan mendapat masukan dari ahli 

materi dan media, langkah selanjutnya adalah revisi atau perbaikan produk 

LKS. Jika LKS yang dikembangkan memenuhi kriteria kelayakan, maka 

LKS siap untuk diujicobakan di kelas kecil. 

6. Uji coba skala kecil 

Uji coba skala kecil dilakukan pada 1 kelas, yaitu kelas X.C yang 

berjumlah 33 siswa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tegal pada 8 Mei 

2014. Data yang diambil dari uji coba skala kecil adalah tingkat keterbacaan 

dari segi bahasa, pemahaman, penulisan maupun tampilan LKS yang 

dikembangkan. Instrumen yang digunakan adalah angket tanggapan siswa. 

Angket berisi 10 pertanyaan. Hasil analisis angket dijadikan acuan untuk 

revisi produk. 
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7. Revisi tahap II 

LKS direvisi dengan mempertimbangkan hasil tanggapan siswa tahap 

uji coba skala kecil dan kritik serta saran yang diberikan. Bagian LKS yang 

masih kurang dapat dipahami siswa, diperbaiki sebelum LKS diterapkan 

dalam pembelajaran. 

8. Uji coba skala besar 

Uji coba skala besar LKS berbasis Search, Solve, Create, and Share 

dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tegal, pada tanggal 12 Mei – 19 Mei 2014. 

Populasi pada penelitian ini adalah kelas X Semester Genap tahun 

2013/2014 yang terdiri dari tujuh kelas. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

dengan maksud tertentu. Sampel pada penelitian ini adalah kelas X.IPA 1, 

X.IPA.3 dan X.IPA.7. Uji coba skala besar menggunakan model desain dari 

kuasi eksperimen yaitu Pretest-Posttest Comparison Group Design sebagai 

berikut (Sukmadinata, 2009). 

Tabel 3.1. Desain Pretest-Posttest Comparison Group 

Kelompok Pretest Perlakuan Posttest 

Acak          A 

Acak B 

Acak          C 

O1 

O1 

O1 

X 

X 

X 

O2 

O2 

O2 

Keterangan: 

O1 : pretest 

X : pembelajaran menggunakan LKS yang dikembangkan 

O2 : posttest 

Pengambilan data hasil belajar, aktivitas, keterampilan berpikir dan 

sikap ilmiah siswa dilakukan pada tiga kelas yang diambil secara acak. 

Pengambilan data hasil belajar sebanyak dua kali yaitu sebelum (pretest) 

dan sesudah (posttest) dilakukan pembelajaran menggunakan LKS yang 

dikembangkan. Perbedaan antara nilai pretest dan posttest diasumsikan 

sebagai efek dari penggunaan LKS dalam pembelajaran. Data pendukung 

yang diambil saat pembelajaran dalam uji coba skala besar adalah data 

aktivitas dan keterampilan berpikir dengan teknik observasi oleh observer. 

Data sikap ilmiah siswa diambil dengan teknik observasi oleh observer. 
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Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diberi lembar angket tanggapan 

penilaian terhadap LKS berbasis Search, Solve, Create, and Share yang 

digunakan. 

9. Revisi tahap III 

Lembar Kerja Siswa berbasis Model Search, Solve, Create, and Share 

direvisi berdasarkan masukan dari uji coba skala besar. 

10. Produk final 

Produk final berupa LKS dari revisi hasil uji coba pemakaian. 

 

B. Data dan Metode Pengumpulan Data 

Tabel 3.2. Jenis, sumber, metode pengumpulan dan metode analisis data 

Jenis Data Sumber Data 
Metode 

Pengumpulan 

Metode 

Analisis 

Validitas LKS 

1. Dosen ahli media  

2. Dosen ahli materi 

dan guru 

Angket 
Deskriptif 

persentase 

Tanggapan siswa 

 Uji coba skala 

kecil: 1 kelas, 

yaitu 33 siswa 

 Uji coba skala 

besar: 3 kelas, 

yaitu 94 siswa 

Angket 
Deskriptif 

persentase 

Hasil belajar siswa 

Uji coba skala 

besar: 3 kelas, yaitu 

96 siswa 

Tes 
Deskriptif 

kuantitatif 

Aktivitas siswa 

Uji coba skala 

besar: 3 kelas, yaitu 

94 siswa 

Observasi 
Deskriptif 

persentase 

Keterampilan 

berpikir siswa 

Uji coba skala 

besar: 3 kelas, yaitu 

94 siswa 

Observasi 
Deskriptif 

persentase 

Sikap ilmiah siswa 

Uji coba skala 

besar: 3 kelas, yaitu 

94 siswa 

Observasi 
Deskriptif 

persentase 
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C. Metode Analisis Data 

1. Data validitas media dan materi 

Data tentang instrumen penilaian validitas media dan materi dianalisis 

dengan uji deskriptif persentase dengan rumus sebagai berikut (Sudijono, 

2006). 

𝑃 =  
𝑓

𝑁
 × 100 % 

Keterangan : 

P  : skor yang diharapkan 

f  : jumlah skor yang diperoleh 

N  : jumlah skor maksimum 

Persentase validitas media dan materi yang diperoleh dikonversikan 

dengan persentase sesuai kriteria penerapan. Cara menentukan kriteria 

penerapan adalah dengan menentukan persentase tertinggi dan terendah 

terlebih dahulu dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

Persentase tertinggi: 

 item x  responden x skor nilai tertinggi

 item x  responden x skor nilai tertinggi 
× 100 % 

Persentase terendah: 

 item x  responden x skor nilai terendah

 item x  responden x skor nilai tertinggi
× 100 % 

Setelah diperoleh persentase tertinggi dan terendah langkah 

selanjutnya adalah menentukan interval kelas dengan rumus: 

Interval kelas =
% tertinggi − % terendah

kelas yang diinginkan
 

Kriteria yang diterapkan untuk penilaian validitas media dan materi 

dikonversikan menggunakan tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Kriteria penilaian LKS dengan deskriptif persentase 

Interval Kriteria 

25 %      < skor ≤ 43,75 % 

43,75 % < skor ≤ 62,50 % 

62,50 % < skor ≤ 81,25 % 

81,25 % < skor ≤ 100 % 

Tidak layak 

Cukup layak 

Layak 

Sangat layak 
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2. Data tanggapan siswa 

Data tentang tanggapan siswa dianalisis dengan uji deskriptif 

persentase dengan rumus sebagai berikut (Sudijono, 2006). 

𝑃 =  
𝑓

𝑁
 × 100 % 

Keterangan: 

P  : skor yang diharapkan 

f   : jumlah skor yang diperoleh 

N  : jumlah skor maksimum 

Kriteria penskoran sebagai berikut:  

Sangat baik  :   81,25% < P ≤ 100% 

Baik   :   62,5% < P ≤ 81,25% 

Cukup baik  :   43,75% < P ≤ 62,5% 

Tidak baik  :   25% < P ≤ 43,75% 

 

3. Data efektivitas  

a. Data hasil belajar siswa 

Peningkatan hasil belajar siswa dilihat dari perbedaan antara nilai 

pretest dan posttest yang dihitung dengan menggunakan rumus N-gain 

sebagai berikut (Suma, 2010). 

Gain =
S 𝑝𝑜𝑠𝑡 − S 𝑝𝑟𝑒

S 𝑚𝑎𝑥 − S 𝑝𝑟𝑒
 

S post : skor posttest 

S pre  : skor pretest 

S max : skor maksimal 

Kriteria nilai N-gain dapat dilihat pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Kriteria N-gain dan klasifikasi 

Nilai N-gain Klasifikasi peningkatan hasil belajar 

N-gain < 0,3 

0,3 ≤ N-gain < 0,7 

N-gain ≥ 0,7 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 
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b. Ketuntasan klasikal siswa dihitung dari rata-rata nilai tugas (LKS) dan 

nilai posttest yang dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Akumulasi nilai 

akhir sebagai nilai hasil belajar siswa dinilai dengan rumus sebagai 

berikut (Arikunto, 2005). 

 

NA =
A + 2B

3
 

NA : Nilai akhir 

A : Rata-rata nilai LKS 

B : Nilai posttest 

Persentase ketuntasan klasikal dihitung dengan menggunakan rumus: 

% ketuntasan klasikal =
 siswa yang tuntas

 seluruh siswa
× 100 % 

Instrumen untuk pengambilan data hasil belajar melalui tes 

diujicobakan terlebih dahulu agar memperoleh data yang akurat, yaitu 

dilihat dari validitas dan reliabilitasnya. 

1) Validitas butir soal 

Sebuah soal dikatakan valid bila soal tersebut dapat mengukur 

apa yang hendak diukur (Arikunto, 2006). Validitas butir soal dapat 

diketahui dengan rumus korelasi product moment sebagai berikut. 

𝑟𝑥𝑦 =
N  xy − ( x)( y)

  N x2 − ( x)2 [N  y2 − ( y)2]
 

 Keterangan: 

rxy  = validitas tes 

N  = jumlah peserta tes 

∑x  = jumlah skor butir soal 

∑x
2
 = jumlah kuadrat skor butir soal 

∑y  = jumlah skor total 

∑y
2
 = jumlah kuadrat skor total 

∑xy = jumlah perkalian skor butir soal dengan skor total 

Setelah diperoleh harga rxy kemudian dibandingkan dengan 

harga rtabel product moment. Apabila rxy lebih besar dari harga rtabel 

maka butir soal tersebut valid. Kriteria validitas butir soal (Rudyatmi 

& Rusilowati, 2012) sebagai berikut. 
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Tabel 3.5. Kriteria validitas butir soal. 

Koefisien Korelasi Kategori 

                  r < 0,2 

0,2 ≤ r < 0,4 

0,4 ≤ r < 0,6 

0,6 ≤ r < 0,8 

0,8 ≤ r ≤ 1,0 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

Berdasarkan perhitungan menggunakan Microsoft Excel, 

diperoleh harga rxy, kemudian dibandingkan dengan harga rtabel yang 

diperoleh dari n=25 dan taraf signifikan 5 %, yaitu rtabel = 0,396. 

Berdasarkan hasil analisis validitas uji coba soal, dari 40 soal ada 26 

soal yang valid dan 14 soal yang tidak valid. Hasil analisis validitas 

butir soal uji coba tersaji pada tabel 3.6. 

Tabel 3.6. Hasil analisis validitas butir soal uji coba 

Kriteria Jumlah Nomor Soal 

Valid 

 

 

Tidak valid 

26 

 

 

14 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 22, 

23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 

39, 40 

4, 8, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 27, 30, 

31, 34, 38 

*Data selengkapnya disajikan dalam Lampiran 18 halaman 200. 

2) Reliabilitas soal 

Reliabilitas diartikan sebagai keajegan soal dalam memberikan 

hasil yang tetap. Menurut Arikunto (2006), rumus K-R.21 digunakan 

untuk menguji reliabilitas sebagai berikut. 

 

Keterangan:  

r11    = reliabilitas item 

k  = banyaknya butir soal 

M     = rata-rata skor total 

Vt    = varian total 

Harga rhitung yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan 

harga rtabel dengan taraf signifikan 5%. Bila rhitung > rtabel maka soal 

tersebut reliabel. Kriteria validitas butir soal (Rudyatmi & Rusilowati, 

2012) sebagai berikut. 
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Tabel 3.7. Kriteria reliabilitas butir soal. 

Koefisien Korelasi Kategori 

                  r < 0,2 

0,2 ≤ r < 0,4 

0,4 ≤ r < 0,6 

0,6 ≤ r < 0,8 

0,8 ≤ r ≤ 1,0 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

Berdasarkan perhitungan diperoleh rhitung = 0,866 dengan taraf 

signifikan 5% dan n=25 diperoleh rtabel = 0,396, sehingga rhitung > rtabel 

maka tes tersebut reliabel dengan kategori sangat tinggi.  

3) Tingkat kesukaran soal  

Indeks kesukaran merupakan bilangan yang menunjukkan sukar 

atau mudahnya suatu soal. Menurut Rudyatmi dan Rusilowati (2012), 

besarnya tingkat kesukaran dihitung dengan rumus sebagai berikut. 

P =
B

JS
 

Keterangan: 

P =   indeks kesukaran 

B =   jumlah siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS =   jumlah siswa peserta tes 

Tabel 3.8. Kriteria indeks kesukaran soal 

Indeks (P) Tingkat kesukaran 

0,00   -   0,30 

0,31   -   0,70 

0,71   -   1,00 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesukaran soal, soal yang 

diujicobakan termasuk dalam kategori sukar, sedang, dan mudah. 

Hasil analisis tingkat kesukaran soal disajikan dalam tabel 3.9. 

Tabel 3.9. Hasil analisis tingkat kesukaran soal 

Tingkat kesukaran Jumlah Nomor Soal 

Sukar 

 

Sedang 

 

 

 

Mudah 

10 

 

26 

 

 

 

4 

7, 12, 13, 16, 25, 28, 30, 35, 38, 39 

 

1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 

32, 33, 34, 37 

 

3, 9, 36, 40 

*Data selengkapnya disajikan dalam Lampiran 18 halaman 200. 
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4) Daya pembeda soal 

Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang berkemampuan  tinggi dengan siswa 

yang berkemampuan rendah (Rudyatmi dan Rusilowati, 2012). Nilai 

daya pembeda diperoleh dengan menggunakan rumus indeks 

diskriminasi (DP) sebagai berikut. 

DP =
BA

JA
−

BB

JB
 

Keterangan: 

DP  =  daya pembeda soal 

BA =  banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar 

BB =  banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

JA   =  banyaknya peserta kelas atas 

JB   =  banyaknya peserta kelas bawah 

 

Tabel 3.10. Kriteria daya pembeda soal 

Kriteria daya 

pembeda 

Kategori Klasifikasi 

0,00   -   0,19 

0,20   -   0,29 

0,30   -   0,39 

0,40   -   1,00 

Jelek 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

Soal tidak dipakai/dibuang 

Soal diperbaiki 

Soal diterima tetapi perlu diperbaiki 

Soal diterima baik 

Berdasarkan hasil perhitungan daya pembeda soal, soal yang 

diujicobakan termasuk dalam kategori jelek, cukup, baik dan sangat 

baik. Hasil analisis daya pembeda soal disajikan dalam tabel 3.11. 

Tabel 3.11. Hasil analisis daya pembeda soal 

Tingkat kesukaran Jumlah Nomor Soal 

Jelek 

 

 

Cukup 

 

 

Baik 

15 

 

 

20 

 

 

5 

1, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 21, 27, 30, 31, 

34, 38, 39, 40 

 

2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 

23, 24, 26, 28, 29, 32, 35, 36, 37 

 

17, 20, 22, 25, 33 

   *Data selengkapnya disajikan dalam Lampiran 18 halaman 200. 
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Berdasarkan hasil analisis validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, dan daya pembeda soal, terpilih soal-soal yang digunakan 

dalam penelitian. Butir soal yang digunakan berjumlah 26 soal, namun 

yang digunakan untuk tes evaluasi hanya 20 soal. Soal yang 

digunakan untuk tes adalah soal yang dinyatakan valid dan reliabel. 

Soal-soal tersebut mempunyai daya beda dengan kriteria cukup, baik, 

dan sangat baik. Selain itu, dipilih soal yang tingkat kesukaran dengan 

kriteria mudah berjumlah 4 soal, sedang berjumlah 10 soal dan sukar 

berjumlah 6 soal. Soal yang digunakan dalam penelitian disajikan 

dalam tabel 3.12. 

Tabel 3.12. Butir soal yang digunakan dan tidak digunakan. 

Jenis soal 
Nomor Butir Soal 

Digunakan Tidak digunakan 

Pilihan Ganda 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 

15, 16, 17, 19, 22, 23, 

24, 25, 26, 28, 29, 32, 

33, 35, 36, 37, 39, 40 

4, 8, 10, 12, 13, 14, 

18, 20, 21, 27, 30, 31, 

34, 38 

*Data selengkapnya disajikan dalam Lampiran 18 halaman 200. 

 

c. Data aktivitas siswa 

Data aktivitas siswa dianalisis dengan uji deskriptif persentase 

dengan rumus sebagai berikut (Sudijono, 2006). 

𝑃 =  
𝑓

𝑁
 × 100 % 

Keterangan: 

P  : skor yang diharapkan 

f   : jumlah skor yang diperoleh 

N  : jumlah skor maksimum 

Kriteria penskoran sebagai berikut:  

Sangat aktif  :   81,25% < P ≤ 100% 

Aktif   :   62,5% < P ≤ 81,25% 

Cukup aktif  :   43,75% < P ≤ 62,5% 

Tidak aktif  :   25% < P ≤ 43,75% 
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d. Data keterampilan berpikir siswa 

Data keterampilan berpikir siswa dianalisis dengan uji deskriptif 

persentase dengan rumus sebagai berikut (Sudijono, 2006). 

𝑃 =  
𝑓

𝑁
 × 100 % 

Keterangan: 

P  : skor yang diharapkan 

f   : jumlah skor yang diperoleh 

N  : jumlah skor maksimum 

Kriteria penskoran sebagai berikut:  

Sangat terampil :   81,25% < P ≤ 100% 

Terampil  :   62,5% < P ≤ 81,25% 

Cukup terampil :   43,75% < P ≤ 62,5% 

Tidak terampil :   25% < P ≤ 43,75% 

 

e. Data sikap ilmiah siswa 

Data sikap ilmiah siswa dianalisis dengan uji deskriptif persentase 

dengan rumus sebagai berikut (Sudijono, 2006). 

𝑃 =  
𝑓

𝑁
 × 100 % 

Keterangan: 

P  : skor yang diharapkan 

f   : jumlah skor yang diperoleh 

N  : jumlah skor maksimum 

Kriteria penskoran sebagai berikut:  

Sangat baik  :   81,25% < P ≤ 100% 

Baik   :   62,5% < P ≤ 81,25% 

Cukup baik  :   43,75% < P ≤ 62,5% 

Tidak baik  :   25% < P ≤ 43,75% 
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D. Indikator Kelayakan 

1. Rata-rata validasi ahli materi dan media masing-masing mencapai ≥ 75% 

sesuai dengan instrumen penilaian bahan ajar biologi BSNP. 

2. Hasil belajar siswa yang diperoleh terdapat peningkatan skor pretest dan 

posttest berdasarkan kriteria N-gain minimal kategori sedang dan rata-

rata ketuntasan klasikal mencapai ≥ 80%. 

3. Rata-rata persentase keterampilan berpikir siswa mencapai minimal 

kriteria terampil dengan skor ≥ 71%. 

4. Rata-rata persentase aktivitas siswa mencapai minimal kriteria aktif 

dengan skor ≥ 71%. 

5. Rata-rata persentase sikap ilmiah siswa mencapai minimal kriteria baik 

dengan skor ≥ 71%. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Search, 

Solve, Create, and Share 

Hasil penelitian pengembangan lembar kerja siswa berbasis Search, 

Solve, Create, and Share meliputi penelitian pendahuluan, proses 

pengembangan LKS, penilaian validasi LKS oleh pakar, uji coba lapangan 

dan perbaikan produk LKS. 

1. Hasil penelitian pendahuluan 

Penelitian tahap awal untuk mengetahui LKS yang digunakan pada 

pembelajaran materi Mollusca dan Arthropoda dilaksanakan dengan 

melakukan wawancara guru dan membagikan angket analisis kebutuhan 

kepada siswa. Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Januari 2014 di 

SMA Negeri 1 Tegal, dengan responden adalah Tindarwati, S.Pd, guru 

biologi kelas X SMA Negeri 1 Tegal. Pertanyaan wawancara terdiri dari 

22 pertanyaan yang meliputi masalah belajar di sekolah, desain dan 

strategi pembelajaran di kelas, dan fasilitas belajar (Lampiran 1 halaman 

93). 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa motivasi dan antusias siswa 

dalam pembelajaran biologi cukup tinggi, ditandai dengan minat bertanya 

tentang materi pada saat pembelajaran biologi. Materi biologi kelas X 

Semester 2 yang dianggap sulit bagi pemahaman konsep siswa yaitu 

Kingdom Plantae dan Animalia. Pada pembelajaran Kingdom Plantae dan 

Animalia, siswa dituntut mengenal langsung dan memahami berbagai 

tumbuhan serta hewan. 

Hasil wawancara terhadap guru juga menunjukkan bahwa metode, 

media, dan sumber belajar yang digunakan guru dalam pembelajaran 

materi Kingdom Plantae dan Animalia sudah mampu mengaktifkan siswa. 

metode pembelajaran yang digunakan guru dalam pembelajaran materi 

Kingdom Plantae dan Animalia yaitu metode ceramah, praktikum, diskusi, 

dan proyek. Media pembelajaran sudah menggunakan Power Point, video, 
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dan multimedia interaktif dengan pemanfaatan LCD proyektor. Sumber 

belajar yang digunakan berupa buku paket Biologi dari beberapa penerbit. 

Bentuk evaluasi berupa tes tertulis dan penugasan rumah seperti membuat 

makalah maupun presentasi. 

Sumber belajar selain buku paket biologi, guru juga menggunakan 

referensi internet. Hal tersebut ditunjukkan pada jawaban pertanyaan 

kemampuan siswa dalam menggunakan media online bahwa siswa sering 

mencari referensi melalui internet untuk mengerjakan tugas. Namun, siswa 

belum memanfaatkan lembar kerja siswa pada saat pembelajaran biologi. 

Data selengkapnya disajikan dalam Lampiran 1 halaman 93. Berdasarkan 

hasil wawancara guru perlu adanya pengembangan lembar kerja siswa.  

Penelitian tahap awal untuk mengetahui bahan ajar yang digunakan 

pada pembelajaran biologi juga dilaksanakan dengan membagikan angket 

analisis kebutuhan terhadap siswa. Analisis kebutuhan LKS dilakukan 

pada 24 Januari 2014 di SMA Negeri 1 Tegal, dengan responden adalah 

siswa kelas X, yaitu X.IPA.1 dan X.IPA.2 yang berjumlah 60 siswa. 

Angket analisis kebutuhan LKS berisi 14 pertanyaan. 

Hasil angket analisis kebutuhan menunjukkan bahwa pada 

pembelajaran materi Kingdom Animalia selama ini belum pernah 

menggunakan LKS. Hal tersebut ditunjukkan dengan seluruh responden  

mengatakan belum pernah menggunakan LKS dalam pembelajaran materi 

Kingdom Animalia. Bahan ajar yang digunakan berupa buku-buku sumber 

dari beberapa penerbit dan referensi internet. Seluruh responden juga 

mengatakan sering menggunakan media internet untuk mencari materi 

biologi dan mengerjakan tugas biologi yang diberikan guru. 

Hasil analisis kebutuhan terhadap LKS, 76,7% responden menyatakan 

perlu menggunakan LKS dan 85% setuju bila dalam pembelajaran 

Kingdom Animalia menggunakan metode praktikum. Data selengkapnya 

disajikan dalam Lampiran 3 halaman 99. Berdasarkan hasil analisis angket 

kebutuhan LKS, disimpulkan bahwa perlu adanya pengembangan LKS 

dan penggunaan metode praktikum dalam pembelajaran Kingdom 

Animalia. 
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Hasil wawancara guru dan angket analisis kebutuhan siswa dijadikan 

acuan untuk mengembangan Lembar Kerja Siswa berbasis Search, Solve, 

Create, and Share pada materi Mollusca dan Arthropoda. Hal tersebut 

sejalan dengan Setyosari (2010) yang menjelaskan bahwa analisis 

kebutuhan dilakukan pada awal sebelum produksi produk. Berdasarkan 

analisis, disusunlah draf LKS untuk dilakukan validasi, uji coba lapangan, 

direvisi atau disempurnakan, dan sampai menjadi produk akhir. 

2. Hasil tahap pengembangan desain LKS 

Pengembangan LKS berbasis Search, Solve, Create, and Share 

(SSCS) pada materi Mollusca dan Arthropoda menggunakan aplikasi 

software Microsoft Office 2007, yaitu aplikasi Microsoft Word. Penelitian 

pengembangan LKS berbasis SSCS menggunakan ukuran kertas A4 

dengan orientasi kertas potrait. Rancangan desain LKS berbasis SSCS 

dimulai dengan menyusun halaman cover, pendahuluan, dan petunjuk 

belajar. Desain cover dapat dilihat pada gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1. Desain cover LKS 
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Bagian pendahuluan berisi gambaran isi LKS berbasis SSCS dan 

tujuan pembelajaran materi Mollusca dan Arthropoda. Bagian 

pendahuluan dapat dilihat pada gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2. Bagian pendahuluan  

 

Bagian petunjuk belajar yang berisi gambaran kegiatan yang 

tercantum dalam LKS berbasis SSCS. Bagian petunjuk belajar dapat 

dilihat pada gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3. Bagian petunjuk belajar  
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Materi yang disajikan dalam LKS hanya materi yang terkait dengan 

kegiatan praktikum, yaitu Mollusca dan Arthropoda. Materi berisi tentang 

ciri-ciri filum, klasifikasi dan peranan dalam ekosistem. Halaman materi 

dapat dilihat pada gambar 4.4. 

  

Gambar 4.4. Halaman materi 

 

Bagian kegiatan LKS berbasis SSCS, yaitu kegiatan tahap Search, 

tahap Solve, tahap Create, dan tahap Share. Tahap Search, yaitu kegiatan 

mengidentifikasi permasalahan dan memecahkan masalah berupa 

menjawab pertanyaan tentang hewan Mollusca dan Arthropoda. Tahap 

Search dalam LKS berisi wacana tentang dua contoh hewan dari filum 

Mollusca dan Arthropoda. Masalah yang diidentifikasi siswa dalam 

kegiatan tersebut yaitu persamaan dan perbedaan dua hewan dalam satu 

filum, yang dapat diketahui dari pertanyaan yang terdapat dalam wacana 

tersebut. 
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Tahap Solve, yaitu kegiatan membuat hipotesis atau dugaan 

jawaban dari pertanyaan tentang hewan Mollusca dan Arthropoda. Tahap 

Solve, siswa dituntut berpikir untuk menjawab pertanyaan tentang hewan 

Mollusca dan Arthropoda. Selanjutnya, siswa membuktikan jawabannya 

dengan melakukan pengamatan langsung kedua hewan yang tercantum 

dalam wacana tahap Search. Kegiatan tahap Search dan Solve dapat dilihat 

pada gambar 4.5.  

  

Gambar 4.5. Kegiatan tahap Search dan Solve 

 

Tahap Create, yaitu kegiatan melakukan pengamatan hewan 

Mollusca dan Arthropoda serta membuat dokumentasi berupa foto ataupun 

video kedua hewan tersebut. Tahap Create, siswa melakukan pengamatan 

langsung dan membandingkan persamaan maupun perbedaan kedua hewan 

yang tercantum dalam tahap Search. Selain itu, siswa melengkapi tabel 

pengamatan pada tahap Create dalam LKS dan mendokumentasikan kedua 

hewan pengamatan tersebut. Kegiatan tahap Create dapat dilihat pada 

gambar 4.6. 
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Gambar 4.6. Kegiatan tahap Create 

 

Tahap Share, yaitu kegiatan mengkomunikasikan hasil 

penyelidikan/pengamatan hewan Mollusca dan Arthropoda yang telah 

dilakukan pada tahap Create berupa laporan dan presentasi secara 

berkelompok. Kegiatan tahap Share disajikan pada gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7. Kegiatan tahap Share 
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Bagian terakhir yaitu lampiran kunci determinasi Kingdom 

Animalia, filum Mollusca dan Arthropoda yang digunakan dalam kegiatan 

pengamatan di tahap Create. Bagian kunci determinasi dapat dilihat pada 

gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8. Bagian kunci determinasi 

 

3. Hasil validasi desain Lembar Kerja Siswa berbasis Search, Solve, Create, 

and Share 

Kelayakan LKS divalidasi oleh ahli media dan ahli materi. Ahli 

materi antara lain dosen Jurusan Biologi yaitu Drs. Bambang Priyono, 

M.Si dan guru biologi SMA Negeri 1 Tegal, Tindarwati, S.Pd. Sedangkan 

ahli media yaitu dosen Jurusan Biologi, Sri Sukaesih, S.Pd, M.Pd. 

Penilaian dilaksanakan pada bulan Februari sampai April 2014. Penilaian 

meliputi check list rentang skor 1-4 pada kesesuaian komponen kelayakan 

isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafisan. Penilaian kelayakan materi 

terdiri dari 17 butir dan kelayakan media terdiri dari 14 butir. 
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Hasil penilaian kelayakan materi menunjukkan bahwa kedua ahli 

memberi skor 3 antara lain pada butir menambah wawasan pengetahuan; 

membangkitkan rasa syukur; keterlibatan siswa; mengembangkan sikap 

ilmiah; mengembangkan sikap peduli lingkungan; keluasan materi; 

kedalaman materi; konsep/hukum/teori yang disajikan; materi yang 

disajikan; uraian, contoh, dan latihan yang disajikan; uraian (soal, kasus, 

atau fenomena alam) yang disajikan memotivasi siswa; latihan/contoh 

yang diberikan memotivasi siswa; dan menyajikan hasil pengamatan. Butir 

fakta yang disajikan mendapat skor 4 dari ahli 1 dan skor 3 dari ahli 2. 

Butir prosedur/metode yang disajikan mendapat skor 3 dari ahli 1 dan skor 

2 dari ahli 2. Butir menyajikan contoh yang kontekstual mendapat skor 4 

dari ahli 1 dan skor 3 dari ahli 2. Data selengkapnya disajikan dalam 

Lampiran 9 halaman 176. 

Jumlah skor kelayakan materi yang diperoleh dari ahli materi 1 dan 2 

yaitu 53 dan 50. Skor total kelayakan materi 68, sehingga persentase yang 

diperoleh dari ahli materi 1 dan 2 yaitu 78% dan 73,5%, dengan kriteria 

“layak”. Berdasarkan analisis diketahui bahwa rata-rata hasil penilaian 

kelayakan materi LKS oleh kedua ahli sebesar 75,75% dengan kriteria 

“layak”.  

Hasil penilaian kelayakan media menunjukkan bahwa ahli memberi 

skor 4 antara lain pada butir kepadatan halaman LKS, penomoran 

materi/sub judul/kegiatan-kegiatan dalam LKS, keterbacaan teks, 

kesesuaian pemilihan gambar, dan kemudahan untuk dipahami. Ahli media 

memberi skor 3 antara lain pada butir ukuran LKS, desain sampul, 

kejelasan materi, kejelasan instruksi, kesesuaian judul dengan materi, 

penggunaan petunjuk belajar, ketepatan penempatan gambar, pemilihan 

komposisi warna, pemilihan jenis dan ukuran font. Data selengkapnya 

disajikan dalam Lampiran 12 halaman 180. 

Jumlah skor kelayakan media yang diperoleh dari ahli yaitu 47. Skor 

total kelayakan materi 56, sehingga persentase yang diperoleh dari ahli 

media sebesar 83,9% dengan kriteria “sangat layak”. Setelah dilakukan 
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penilaian, revisi LKS tahap 1 dilaksanakan berdasarkan saran dan masukan 

yang diberikan oleh ahli materi dan media. 

Masukan dan saran dari ahli materi dan media antara lain sebagai 

berikut. 

a. Materi yang disajikan dalam LKS kurang lengkap. Perbaikan dengan 

menambah materi yang ditinjau dari dasar teori evolusi. 

b. Penambahan gambar contoh hewan pada setiap klasifikasi Mollusca 

dan Arthropoda. 

c. Pemilihan gambar hewan-hewan Mollusca dan Arthropoda yang lebih 

kontekstual pada LKS. Pada halaman rangkuman materi, sebelumnya 

contoh hewan dari kelas Gastropoda adalah Aplysia sp. Berdasarkan 

validasi materi, perlu mencantumkan contoh hewan yang lebih 

kontekstual agar siswa dapat memahami secara nyata. Perbaikan 

dengan mengganti contoh hewan kelas Gastropoda, yaitu Achatina 

fulica. 

d. Penambahan kegiatan siswa yang membandingkan dari kerangka 

evolusi yang belum ada. 

e. Penambahan petunjuk penggunaan kunci determinasi yang belum ada. 

Selanjutnya masukan dan saran dijadikan acuan untuk memperbaiki LKS 

agar diperoleh hasil yang baik.  
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4. Uji coba skala kecil 

Tahap uji coba skala kecil dilakukan tanggal 8 Mei 2014, di MAN 

Kota Tegal pada kelas X.C yang berjumlah 33 siswa. Uji coba skala kecil 

diambil melalui angket tanggapan siswa yang meliputi keterbacaan LKS, 

kejelasan bahasa yang digunakan, pemahaman, penulisan maupun 

tampilan LKS dan ketertarikan siswa terhadap LKS.  

Hasil analisis tanggapan siswa pada uji coba skala kecil 

menunjukkan bahwa siswa menangggapi setuju dengan 100% jawaban 

“ya” pada butir pertanyaan mengenai penampilan LKS yang menarik, 

keterbacaan tulisan yang tercantum dalam LKS, kesesuaian penggunaan 

font huruf, kejelasan struktur kalimat yang digunakan, kemudahan 

pemahaman bahasa yang digunakan, kejelasan gambar yang tercantum, 

kesistematisan penyajian antara tulisan dan gambar, dan kemudahan 

memahami materi dengan menggunakan LKS. Butir pertanyaan mengenai 

penggunaan gambar mewakili pesan yang disampaikan, siswa menanggapi 

93,8% jawaban “ya” dan 6,2% jawaban “tidak”.  

Butir pertanyaan mengenai motivasi dan ketertarikan terhadap LKS, 

siswa menanggapi 96,9% siswa termotivasi menggunakan LKS berbasis 

Search, Solve, Create, and Share dengan jawaban “ya” dan 3,1% jawaban 

“tidak”. Data selengkapnya disajikan dalam Lampiran 15 halaman 183. 

Berdasarkan analisis hasil tanggapan, rata-rata tanggapan klasikal uji coba 

skala kecil sebesar 99,07% dengan kategori sangat baik, sehingga LKS 

hasil pengembangan dapat diterapkan pada pembelajaran.  

Siswa memberi masukan dan saran saat uji coba skala kecil. 

Masukan dan saran tersebut antara lain sebagai berikut. 

a. Pemberian warna pada lembar jawaban siswa agar lebih menarik. 

b. Perbaikan petunjuk dan langkah-langkah kerja pada LKS. Petunjuk dan 

langkah-langkah kerja dalam praktikum kurang jelas dan siswa belum 

bisa memahami apa yang dimaksud, sehingga dilakukan perbaikan. 

Selanjutnya masukan dan saran dijadikan acuan untuk memperbaiki LKS 

agar diperoleh hasil yang baik dan siap diterapkan pada pembelajaran. 
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5. Uji coba skala besar 

Uji coba skala besar LKS berbasis Search, Solve, Create, and 

Share diterapkan pada 3 kelas yang berjumlah 94 orang di SMA Negeri 1 

Tegal. Uji coba skala besar dilakukan pada tanggal 12 Mei – 19 Mei 2014. 

Pengambilan data keefektivan LKS meliputi data hasil belajar, aktivitas, 

keterampilan berpikir, dan sikap ilmiah siswa.  

a. Hasil belajar siswa 

Pengambilan data hasil belajar secara individu dilakukan 

sebanyak dua kali yaitu sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) 

pembelajaran menggunakan LKS berbasis Search, Solve, Create, and 

Share. Peningkatan nilai pretest-posttest disajikan dalam Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9. Peningkatan hasil pretest-posttest 

Berdasarkan Gambar 4.9. diperoleh hasil bahwa kelas X.IPA.1, 

X.IPA.3, dan X.IPA.7 mengalami peningkatan hasil pretest-posttest. 

Ketiga kelas tersebut jumlah siswa yang memperoleh peningkatan N-

gain dengan kategori tinggi dan sedang hampir sama, sehingga nilai 

rata-rata N-gain yang diperolehpun hampir sama. Data selengkapnya 

disajikan pada Lampiran 19 halaman 204. 

Berdasarkan hasil analisis pada data peningkatan hasil pretest-

posttest (Lampiran 19 halaman 216) menunjukkan bahwa hasil belajar 

siswa mengalami peningkatan. Nilai rata-rata N-gain kelas X.IPA.1, 

X.IPA.3, dan X.IPA.7 berturut-turut sebesar 0,60; 0,64; dan 0,63 

dengan kategori sedang. Rata-rata peningkatan skor pretest-posstest 
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dari ketiga kelas secara klasikal memiliki skor N-gain sebesar 0,62 

dengan kategori sedang. 

Hasil belajar siswa sebagai nilai akhir merupakan akumulasi rata-

rata nilai LKS dan nilai posttest. Data hasil belajar siswa disajikan pada 

Gambar 4.10.  

 

Gambar 4.10. Data ketuntasan belajar siswa 

Berdasarkan Gambar 4.10, jumlah siswa yang tuntas belajar pada 

kelas X.IPA.1, X.IPA.3, dan X.IPA.7 sama. Namun, jumlah siswa yang 

tidak tuntas pada kelas X.IPA.7 lebih besar daripada jumlah siswa pada 

kelas X.IPA.1 dan X.IPA.3. (Data selengkapnya disajikan pada 

Lampiran 21 halaman 208). 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata 

ketuntasan klasikal yang diperoleh kelas X.IPA.1, X.IPA.3, dan 

X.IPA.7 berturut-turut sebesar 87,09%; 84,37%; dan 77,42%. Rata-rata 

ketuntasan belajar secara klasikal mencapai 82,96%. Berdasarkan grafik 

4.1. dan 4.2, diketahui bahwa pembelajaran menggunakan LKS berbasis 

Search, Solve, Create, and Share menunjukkan hasil yang baik untuk 

tiga kelas, dilihat dari rata-rata peningkatan skor pretest-posstest 

memiliki skor N-gain sebesar 0,62 kategori sedang dan rata-rata 

ketuntasan klasikal mencapai 82,96%.  
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b. Data keterampilan berpikir siswa 

Data keterampilan berpikir siswa diambil dengan teknik observasi 

dalam pembelajaran materi Mollusca dan Arthropoda dengan 

menggunakan LKS berbasis Search, Solve, Create, and Share. Data 

keterampilan berpikir siswa disajikan dalam Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11. Data keterampilan berpikir siswa 

Berdasarkan Gambar 4.11, perolehan jumlah siswa dengan 

kriteria sangat terampil dan cukup terampil pada kelas X.IPA.1, 

X.IPA.3, dan X.IPA.7 cukup berbeda. Kelas X.IPA.3, jumlah siswa 

dengan kriteria sangat terampil lebih besar dari X.IPA.1 dan X.IPA.7. 

Sedangkan kelas X.IPA.1, jumlah siswa dengan kriteria cukup terampil 

lebih besar dari X.IPA.3, dan X.IPA.7. Namun, jumlah siswa dengan 

kriteria terampil pada ketiga kelas tersebut hampir sama. Data 

selengkapnya disajikan pada Lampiran 26 halaman 216. 

Berdasarkan hasil analisis, rata-rata persentase keterampilan 

berpikir untuk kelas X.IPA.1, X.IPA.3, dan X.IPA.7, yaitu berturut-

turut, 73,68%; 76,91%; dan 74,42%. Keterampilan berpikir siswa dalam 

pembelajaran menggunakan LKS berbasis Search, Solve, Create, and 

Share menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

rata-rata persentase secara klasikal mencapai 75%.  
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c. Data aktivitas siswa 

Data aktivitas siswa diambil dengan teknik observasi dalam 

pembelajaran. Data aktivitas siswa disajikan dalam Gambar 4.12. 

 

Gambar 4.12. Data aktivitas siswa 

Berdasarkan Gambar 4.12, perolehan jumlah siswa dengan 

kriteria sangat aktif dan cukup aktif pada kelas X.IPA.1, X.IPA.3, dan 

X.IPA.7 hampir sama. Namun, jumlah siswa dengan kriteria aktif pada 

ketiga kelas tersebut berbeda. Kelas X.IPA.1, jumlah siswa dengan 

kategori aktif lebih kecil dibandingkan kelas X.IPA.3 dan X.IPA.7. 

Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 30 halaman 223. 

Berdasarkan hasil analisis, rata-rata persentase aktivitas siswa 

untuk kelas X.IPA.1, X.IPA.3, dan X.IPA.7, yaitu berturut-turut, 

75,32%; 74,91%; dan 74,58%. Aktivitas siswa dalam pembelajaran 

menggunakan LKS berbasis Search, Solve, Create, and Share 

menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan rata-rata 

persentase secara klasikal mencapai 74,94%. 
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d. Data sikap ilmiah siswa 

Data sikap ilmiah siswa diambil dengan teknik observasi dalam 

pembelajaran. Data sikap ilmiah disajikan dalam Gambar 4.13. 

 

Gambar 4.13. Data sikap ilmiah siswa 

Berdasarkan Gambar 4.13, perolehan jumlah siswa dengan 

kriteria sangat dan baik pada kelas X.IPA.1, X.IPA.3, dan X.IPA.7 

cukup berbeda. Kelas X.IPA.3, jumlah siswa dengan kriteria sangat 

baik lebih besar dari X.IPA.1 dan X.IPA.7. Sedangkan kelas X.IPA.1, 

jumlah siswa dengan kriteria baik lebih besar dari X.IPA.3, dan 

X.IPA.7. Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 34 halaman 230. 

Berdasarkan hasil analisis, rata-rata persentase sikap ilmiah siswa 

untuk kelas X.IPA.1, X.IPA.3, dan X.IPA.7, yaitu berturut-turut, 

76,29%; 76,77%; dan 77,00%. Sikap ilmiah siswa dalam pembelajaran 

menggunakan LKS berbasis Search, Solve, Create, and Share 

menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan rata-rata 

persentase secara klasikal mencapai 76,69%. 

Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diberi lembar angket 

tanggapan terhadap LKS berbasis Search, Solve, Create, and Share 

yang digunakan. Angket tanggapan siswa berisi 8 pertanyaan. Hasil 

analisis angket tanggapan siswa pada uji coba skala besar dari ketiga 

kelas yaitu kelas X.IPA.1, X.IPA.3, dan X.IPA.7 menunjukkan bahwa 

butir pertanyaan mengenai ketertarikan terhadap LKS berbasis Search, 
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Solve, Create, and Share, tanggapan sangat setuju 15 siswa, tanggapan 

setuju sebanyak 68 siswa dan 11 siswa menyatakan kurang setuju. 

Pertanyaan mengenai motivasi menggunakan LKS berbasis 

Search, Solve, Create, and Share, sebanyak 16 siswa menyatakan 

sangat setuju, 72 siswa setuju dan 6 siswa kurang setuju. Pertanyaan 

mengenai LKS berbasis Search, Solve, Create, and Share menarik, 

sebanyak 19 tanggapan sangat setuju, 71 tanggapan setuju, dan 4 siswa 

tanggapan kurang setuju. Pertanyaan mengenai tanggapan LKS berbasis 

Search, Solve, Create, and Share membantu mempermudah dalam 

memahami materi, sebanyak 11 siswa menyatakan sangat setuju, 73 

siswa menanggapi setuju, dan 10 siswa kurang setuju.  

Pemahaman materi yang diperoleh dari siswa ditunjukkan dengan 

tanggapan siswa pada pertanyaan mengenai seberapa persen 

pemahaman yang diperoleh setelah menggunakan LKS berbasis Search, 

Solve, Create, and Share. Pertanyaan mengenai kesulitan saat 

menggunakan LKS berbasis Search, Solve, Create, and Share, 

sebanyak 56 siswa menyatakan tidak banyak menemui kesulitan. 

Sebanyak 28 siswa menyatakan cukup banyak dan 10 siswa 

menyatakan banyak menemui kesulitan saat menggunakan LKS 

berbasis Search, Solve, Create, and Share. Data selengkapnya disajikan 

dalam Lampiran 39 halaman 239. 

Berdasarkan analisis, rata-rata tanggapan siswa sangat baik 

terhadap pembelajaran materi Mollusca dan Arthropoda dengan 

menggunakan LKS berbasis Search, Solve, Create, and Share. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan tanggapan setuju paling banyak pada setiap 

pertanyaan. Setelah diujicobakan dalam skala besar, tidak ada revisi 

untuk perbaikan LKS artinya LKS berbasis Search, Solve, Create, and 

Share pada materi Mollusca dan Arthropoda efektif diterapkan dalam 

pembelajaran. 
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6. Hasil Revisi Produk 

Hasil penilaian tahap validasi LKS dan uji coba skala kecil, 

diperoleh masukan dan saran yang dijadikan acuan untuk memperbaiki 

atau merevisi bagian yang dianggap perlu diperbaiki. Pada tahap 

pengembangan LKS berbasis Search, Solve, Create, and Share mendapat 

banyak saran maupun masukan dari dosen pembimbing dan perbaikan 

LKS antara lain sebagai berikut. 

a. Desain sampul LKS yang bergambar anak-anak perlu diganti. 

Perbaikan desain sampul LKS yaitu mengganti gambar anak-anak 

dengan gambar hewan-hewan Mollusca dan Arthropoda. 

b. Judul materi “Mollusca & Arthropoda” perlu ditonjolkan pada sampul 

LKS. Perbaikan dengan mengubah font size  “Mollusca & Arthropoda”. 

c. Sampul depan LKS belum terdapat nama peniliti. Perbaikan dengan 

mencantumkan nama peniliti pada sampul depan dan halaman 

selanjutnya setelah sampul. 
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Gambar 4.14. Tampilan sampul LKS sebelum revisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15. Tampilan sampul LKS sesudah revisi 
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d. Penempatan nama kelompok tidak berada dalam sampul depan LKS, 

melainkan pada halaman selanjutnya setelah sampul. Perbaikan yaitu 

penambahan halaman setelah sampul yang berisi nama kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16. Tampilan sampul LKS sebelum revisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17. Tampilan sesudah revisi 
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e. Tujuan pembelajaran pada halaman pendahuluan. Perbaikan dengan 

melampirkan tujuan pembelajaran sebelum kegiatan SSCS dan halaman 

pendahuluan dihilangkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18. Tampilan sebelum revisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19. Tampilan sesudah revisi 

Tujuan pembelajaran 
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f. Pemilihan warna pada halaman petunjuk belajar agar lebih menarik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20. Tampilan sebelum revisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21. Tampilan sesudah revisi 
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g. Pencantuman sumber pada gambar maupun dokumentasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22. Tampilan sebelum revisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23. Tampilan sesudah revisi  
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h. Gambar siswa yang terdapat dalam LKS tidak mengandung 

diskriminasi gender. Perlu dicantumkan Lab safety pada kegiatan 

praktikum. Perbaikan yaitu dengan mengganti gambar siswa dengan 

kartun hewan dan mencantumkan Lab safety pada kegiatan praktikum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24. Tampilan sebelum revisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25. Tampilan sesudah revisi  

Kartun hewan Lab safety sudah tercantum 
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LKS yang sudah direvisi, selanjutnya dilakukan penilaian validasi 

LKS oleh ahli materi dan media. Masukan dari ahli materi dan media serta 

perbaikan LKS sebagai berikut. 

a. Materi yang disajikan dalam LKS kurang lengkap. Perbaikan dengan 

menambah materi yang ditinjau dari dasar teori evolusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.26. Tampilan halaman Rangkuman Materi sebelum direvisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27. Tampilan halaman Rangkuman Materi sesudah direvisi 
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b. Penambahan gambar contoh hewan pada setiap klasifikasi Mollusca dan 

Arthropoda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28. Tampilan sebelum direvisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29. Tampilan sesudah direvisi  
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c. Pemilihan gambar hewan-hewan Mollusca dan Arthropoda yang lebih 

kontekstual pada LKS. Pada halaman rangkuman materi, sebelumnya 

contoh hewan dari kelas Gastropoda adalah Aplysia sp. Berdasarkan 

saran dari ahli materi, perlu mencantumkan contoh hewan yang lebih 

kontekstual agar siswa dapat memahami secara nyata. Perbaikan 

dengan mengganti contoh hewan kelas Gastropoda, yaitu Achatina 

fulica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.30. Tampilan sebelum direvisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.31. Tampilan sesudah direvisi 
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d. Penambahan kegiatan siswa yang membandingkan dari kerangka 

evolusi yang belum ada. 

 

Gambar 4.32. Tampilan sebelum direvisi 

 

 

Gambar 4.33. Tampilan sesudah direvisi 

  



64 
 

e. Penambahan petunjuk penggunaan kunci determinasi yang belum ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.34. Tampilan sebelum revisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.35. Tampilan sesudah direvisi 
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LKS yang sudah direvisi berdasarkan saran maupun masukan 

penilaian validasi, LKS diuji coba skala kecil. Masukan dan saran dari uji 

coba skala kecil dijadikan acuan untuk memperbaiki kembali LKS, antara 

lain sebagai berikut. 

a. Pemberian warna pada lembar jawaban siswa agar lebih menarik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.36. Tampilan sebelum direvisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.37. Tampilan sesudah revisi  
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b. Perbaikan petunjuk dan langkah-langkah kerja pada LKS 

Petunjuk dan langkah-langkah kerja dalam praktikum kurang jelas dan 

siswa belum bisa memahami apa yang dimaksud, sehingga dilakukan 

perbaikan. 

 

Gambar 4.38. Tampilan sebelum revisi 

 

 

Gambar 4.39. Tampilan sesudah revisi  
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B. Pembahasan 

a. Hasil penelitian pendahuluan 

Langkah awal dalam penelitian Research and Development (R&D) 

adalah mengidentifikasi potensi dan masalah, dengan cara pengumpulan 

data melalui wawancara dan angket. Wawancara dilakukan pada tanggal 

20 Januari 2014 di SMA Negeri 1 Tegal, dengan responden adalah 

Tindarwati, S.Pd, guru biologi kelas X SMA Negeri 1 Tegal. Hasil 

wawancara menunjukkan bahwa materi Biologi kelas X Semester 2 yang 

dianggap sulit bagi pemahaman konsep siswa yaitu Kingdom Plantae dan 

Animalia.  

Pada pembelajaran Kingdom Plantae dan Animalia, siswa dituntut 

mengenal langsung dan memahami berbagai tumbuhan serta hewan. Untuk 

itu, pembelajaran seharusnya mengajak siswa berinteraksi dengan objek 

yang ditemukan di lingkungan sekitar agar pembelajaran menjadi lebih 

bermakna bagi siswa. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Saputro 

(2010) dan Aqib (2013) bahwa siswa berinteraksi dengan alam pada saat 

pembelajaran biologi dapat mengoptimalkan potensi panca indera karena 

siswa mengalami secara langsung, sehingga pembelajaran biologi menjadi 

lebih bermakna. 

Hasil wawancara terhadap guru juga menunjukkan bahwa metode, 

media, dan sumber belajar yang digunakan guru dalam pembelajaran 

materi Kingdom Plantae dan Animalia sudah mampu mengaktifkan siswa. 

Guru tidak selalu menggunakan metode ceramah, artinya ada variasi 

metode terhadap pembelajaran yang diberikan. Guru sudah menggunakan 

metode praktikum, diskusi, dan proyek. Metode praktikum dilakukan guru 

di laboratorium. Namun, materi kelas X yang menggunakan metode 

praktikum hanya beberapa saja, dengan alasan alat dan bahan yang 

digunakan dalam praktikum mudah dicari dan dibawa siswa. materi yang 

menggunakan metode praktikum yaitu materi Keselamatan Kerja di 

Laboratorium, Jamur, dan Kingdom Plantae. 

Media pembelajaran sudah menggunakan Power Point, video, 

maupun multimedia interaktif dengan pemanfaatan LCD proyektor. Selain 
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itu, pemanfaatan alam sekitar sebagai sumber belajar juga sudah 

diterapkan. Sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran materi 

Kingdom Plantae dan Animalia berupa buku paket Biologi dari beberapa 

penerbit. Berdasarkan analisis buku paket biologi yang digunakan, buku 

paket tersebut berisi materi dan kumpulan soal, terdiri dari soal pilihan 

ganda, isian singkat dan essay. Buku paket biologi materi Kingdom 

Plantae dan Animalia kurang menyajikan kegiatan praktikum Plantae dan 

Animalia bagi siswa dan belum terdapat petunjuk kegiatan untuk 

menuntun siswa dalam menemukan dan memahami konsep materi.  

Sumber belajar selain buku paket biologi yang digunakan dalam 

pembelajaran materi Kingdom Plantae dan Animalia, guru juga 

menggunakan referensi internet. Hal tersebut ditunjukkan pada jawaban 

pertanyaan mengenai penggunaan media online, bahwa siswa sering 

mencari referensi melalui media internet untuk mengerjakan tugas materi 

biologi yang diberikan guru. Siswa belum memanfaatkan lembar kerja 

siswa pada saat pembelajaran Biologi, terutama materi Kingdom Animalia.  

Lembar Kerja Siswa (LKS) apabila dimanfaatkan secara maksimal 

dalam pembelajaran materi Kingdom Animalia, maka dapat 

mengoptimalkan potensi dan hasil belajar siswa. Hal tersebut didukung 

dengan pernyataan Karsli dan Sahin (2009) bahwa penggunaan lembar 

kerja siswa dalam pembelajaran biologi dapat meningkatkan hasil kegiatan 

dalam laboratorium dan dapat digunakan untuk mengajarkan konsep IPA. 

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa perlu adanya pengembangan 

lembar kerja siswa yang dapat membantu siswa dalam menemukan dan 

memahami konsep materi Kingdom Animalia. 

Analisis kebutuhan LKS dilakukan pada tanggal 24 Januari 2014 di 

SMA Negeri 1 Tegal, dengan responden adalah siswa kelas X, yaitu 

X.IPA.1 dan X.IPA.2 SMA Negeri 1 Tegal yang berjumlah 60 siswa. Hasil 

angket analisis kebutuhan menunjukkan bahwa pada pembelajaran materi 

Kingdom Animalia selama ini belum pernah menggunakan LKS. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan seluruh responden  mengatakan belum pernah 

menggunakan LKS dalam pembelajaran materi Kingdom Animalia. 



69 
 

Menurut Choo et al. (2011) dan Prastowo (2012) menyatakan lembar kerja 

siswa terdiri atas serangkaian tugas dan informasi yang dirancang untuk 

membimbing siswa belajar mandiri dan memudahkan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran biologi. 

Bahan ajar yang digunakan guru dalam pembelajaran materi 

Kingdom Animalia berupa buku-buku sumber dari beberapa penerbit dan 

referensi internet. Seluruh responden juga mengatakan sering 

menggunakan media internet untuk mencari referensi materi biologi. Hal 

tersebut menjadikan siswa menerima secara instan informasi dari media 

internet, sehingga tidak melatih keterampilan berpikir siswa dan tidak 

menekankan pada proses menemukan konsep materi biologi. LKS dapat 

membantu siswa menemukan konsep materi Kingdom Animalia secara 

mandiri melalui tugas dan kegiatan yang disajikan dalam LKS. Hal 

tersebut sejalan dengan pernyataan Darmodjo dan Kaligis (Widjajanti, 

2008) bahwa salah satu syarat aspek didaktif LKS yaitu lebih menekankan 

pada proses untuk menemukan konsep materi. 

Hasil analisis kebutuhan terhadap LKS, 76,7% responden 

menyatakan perlu menggunakan LKS dan 85% setuju bila dalam 

pembelajaran Kingdom Animalia menggunakan metode praktikum. Hal 

tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Karsli dan Sahin (2009) 

bahwa penggunaan lembar kerja siswa diperlukan dalam pembelajaran 

materi Kingdom Animalia, agar siswa mengenal secara langsung hewan 

yang akan diamati. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa perlu 

adanya pengembangan lembar kerja siswa dan penggunaan metode 

praktikum dalam pembelajaran Kingdom Animalia.  

Lembar kerja siswa didesain sesuai dengan hasil analisis kebutuhan 

LKS siswa. Hasil desain lembar kerja siswa disesuaikan dengan kebutuhan 

dan kondisi siswa dalam pembelajaran materi Kingdom Animalia, sub 

konsep Mollusca dan Arthropoda. Desain lembar kerja siswa dibuat 

menarik, dilengkapi dengan gambar dan variasi dalam LKS agar tidak 

terkesan monoton sehingga dapat menarik siswa untuk mempelajarinya. 

Pemilihan basis LKS yaitu model Search, Solve, Create, and Share 
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(SSCS) disesuaikan dengan pendekatan sains yang tercantum pada 

kurikulum 2013, serta berpatokan pada teori belajar konstruktivisme dan 

konstekstual. 

Model Search, Solve, Create, and Share (SSCS) merupakan salah 

satu model pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk mengkonstruksi 

pengetahuan, dimana guru dan siswa bekerja sama untuk mencari solusi 

terhadap suatu masalah, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna bagi 

siswa. Pembelajaran bermakna bagi siswa merupakan prinsip dari teori 

belajar kontruktivisme. Proses belajar yang berlandaskan pada teori belajar 

kontruktivis menurut Pribadi (2009), dilakukan dengan memfasilitasi 

siswa agar memperoleh pengalaman belajar yang digunakan untuk 

membangun makna terhadap pengetahuan yang dipelajari. Selain itu, 

model SSCS merupakan model pembelajaran yang dapat diaplikasikan 

secara nyata dalam pembelajaran menggunakan Kurikulum 2013. 

Kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 1 Tegal untuk kelas X 

tahun ajaran 2013/2014 yaitu Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 

menggunakan pendekatan sainstifik yaitu yang meliputi lima kegiatan 

sains dalam pembelajaran seperti mengamati, menanya, melakukan 

praktikum, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Model Search, 

Solve, Create and Share (SSCS) merupakan model berpendekatan 

pemecahan masalah yang terdiri dari empat tahap yaitu mengidentifikasi, 

membuat hipotesis, melakukan pengamatan, dan mengkomunikasikan. 

Keempat tahap pada model pembelajaran SSCS memiliki persamaan 

dengan lima kegiatan sains pada kurikulum 2013 yang disajikan pada tabel 

4.1 sebagai berikut. 

 

Tabel 4.1. Persamaan tahap-tahap model SSCS dan pendekatan saintifik 

 pada kurikulum 2013 

No. Model SSCS Pendekatan Saintifik 

1. Tahap Search 

yaitu mengidentifikasi masalah, 

membuat daftar ide-ide untuk kegiatan 

eksplorasi, merumuskan masalah 

dalam bentuk pertanyaan dan fokus 

pada investigasi 

Kegiatan mengamati 

dan menanya 
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2. Tahap Solve 

yaitu melaksanakan rencana (yang 

diperoleh dari tahap search) untuk 

mencari solusi, membentuk hipotesis, 

memilih metode untuk memecahkan 

masalah, mengumpulkan dan 

menganalisis data 

Kegiatan 

mengasosiasikan 

3. Tahap Create 

yaitu membuat produk dalam skala 

kecil dan menyajikan data hasil 

pengamatan sebagai solusi dari 

masalah seperti dokumentasi, grafik, 

atau poster 

Kegiatan melakukan 

percobaan 

4. Tahap Share, yaitu 

mengkomunikasikan temuannya, 

solusi, dan kesimpulan dengan guru 

dan siswa lainnya, menerima umpan 

balik dan mengevaluasi solusi 

Kegiatan 

mengkomunikasikan 

 

LKS berbasis Model SSCS diterapkan pada pembelajaran materi 

Kingdom Animalia, sub konsep Mollusca dan Arthropoda. Materi 

Mollusca dan Arthropoda dapat diterapkan dengan pembelajaran 

kontekstual. Pembelajaran kontekstual menurut Rifa’i dan Anni (2009) 

adalah proses belajar mengajar yang memotivasi siswa untuk memahami 

materi dengan mengaitkan materi yang dipelajarinya dengan situasi dunia 

nyata. Pembelajaran materi Mollusca dan Arthropoda dengan 

menggunakan LKS berbasis SSCS dapat memudahkan siswa dalam 

memahami hewan Mollusca dan Arthropoda tersebut karena dapat 

ditemukan di lingkungan sekitar. 

Spesifikasi LKS memuat kegiatan siswa yang berbasis Search, 

Solve, Create, and Share (SSCS). Kegiatan tersebut didesain untuk 

melibatkan siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran dan mampu 

menemukan konsep materi Mollusca dan Arthropoda. Hal tersebut 

didukung oleh pernyataan Widjajanti (2008) dan Chin (1997) bahwa 

materi dalam LKS disajikan secara ringkas, kegiatan dalam LKS yang 

berbasis model SSCS dapat mengembangkan keterampilan berpikir, 

menekankan proses untuk menemukan konsep serta melibatkan siswa 
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secara aktif misalnya melalui diskusi, latihan soal, pengamatan, dan 

percobaan sederhana.  

Kegiatan-kegiatan berbasis SSCS yang termuat dalam LKS antara 

lain sebagai berikut. 

1. Tahap Search, yaitu kegiatan mengidentifikasi permasalahan dan 

memecahkan masalah berupa menjawab pertanyaan tentang hewan 

Mollusca dan Arthropoda. Tahap Search dalam LKS berisi wacana 

tentang dua contoh hewan dari filum Mollusca dan Arthropoda. 

Masalah yang diidentifikasi siswa dalam kegiatan tersebut yaitu 

persamaan dan perbedaan dua hewan dalam satu filum, yang dapat 

diketahui dari pertanyaan yang terdapat dalam wacana tersebut. 

2. Tahap Solve, yaitu kegiatan membuat hipotesis atau dugaan jawaban 

dari pertanyaan tentang hewan Mollusca dan Arthropoda. Tahap Solve, 

siswa dituntut berpikir untuk menjawab pertanyaan tentang hewan 

Mollusca dan Arthropoda. Selanjutnya, siswa membuktikan 

jawabannya dengan melakukan pengamatan langsung kedua hewan 

yang tercantum dalam wacana tahap Search. 

3. Tahap Create, yaitu kegiatan melakukan pengamatan hewan Mollusca 

dan Arthropoda serta membuat dokumentasi berupa foto ataupun video 

kedua hewan tersebut. Tahap Create, siswa melakukan pengamatan 

langsung dan membandingkan persamaan maupun perbedaan kedua 

hewan yang tercantum dalam tahap Search. Selain itu, siswa 

melengkapi tabel pengamatan pada tahap Create dalam LKS dan 

mendokumentasikan kedua hewan pengamatan tersebut. 

4. Tahap Share, yaitu kegiatan mengkomunikasikan hasil 

penyelidikan/pengamatan hewan Mollusca dan Arthropoda yang telah 

dilakukan pada tahap Create berupa laporan dan presentasi secara 

berkelompok. 
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b. Hasil validasi dan revisi desain LKS berbasis Search, Solve, Create, and 

Share 

Langkah kedua dari penelitian pengembangan adalah tahap 

validasi. Tahap validasi dilakukan oleh ahli materi dan ahli media. 

Penilaian validitas LKS dilakukan dengan menggunakan instrumen 

penilaian Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tahun 2013. 

Penilaian dilaksanakan pada bulan Februari sampai April 2014. Penilaian 

meliputi check list rentang skor 1-4 pada kesesuaian komponen kelayakan 

isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafisan. 

Hasil validasi LKS berbasis Search, Solve, Create, and Share telah 

memenuhi kriteria LKS yang baik, karena pada komponen kelayakan 

materi memberi rata-rata skor 3. Aspek kelayakan mengenai penyajian 

materi dan penugasan dalam LKS sesuai dengan kriteria LKS menurut 

BSNP tahun 2013. Hal tersebut ditunjukkan dengan rata-rata skor 3 dari 

ahli materi pada aspek kelayakan mengenai penyajian materi dan 

penugasan yang meliputi dapat menambah wawasan pengetahuan, 

membangkitkan rasa syukur, melibatkan siswa, mengembangkan sikap 

ilmiah dan peduli lingkungan. Prastowo (2012) menyatakan bahwa bahan 

ajar berisi tiga aspek yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. LKS 

yang baik dapat menambah pengetahuan, melibatkan siswa dalam 

mengembangkan keterampilan dan mengembangkan sikap ilmiah. 

Hasil validasi aspek keluasan dan kedalaman materi mendapat rata-

rata skor 3 dari ahli materi, yang artinya sudah mencerminkan jabaran 

substansi materi dan pengenalan konsep sampai dengan interaksi 

antarkonsep sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Hal 

tersebut didukung dengan pernyataan Prastowo (2012) bahwa dalam 

menyusun LKS perlu memperhatikan kesesuaian materi dengan 

kompetensi dasar yang dijabarkan dari kompetensi inti. 

Hasil validasi aspek fakta yang disajikan mendapat rata-rata skor 

3,5 dari ahli materi, yang artinya fakta yang disajikan sudah sesuai dengan 

kenyataan dan efisien untuk meningkatkan pemahaman siswa. LKS 

berbasis Search, Solve, Create, and Share menyajikan kegiatan yang 
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sesuai dengan kondisi dan lingkungan siswa. Hal tersebut sejalan dengan 

yang diungkapkan Hidayati et al. (2012), bahwa sumber belajar yang 

menyajikan pengetahuan dan kegiatan dengan berorientasikan alam dan 

lingkungan sekitar, secara efektif dapat menunjang dalam pembelajaran, 

memotivasi siswa, dan melibatkan siswa dalam pengalaman belajar yang 

bermakna. 

Hasil validasi aspek konsep/hukum/teori yang disajikan dalam LKS 

mendapat rata-rata skor 3 dari ahli materi, yang artinya tidak menimbulkan 

banyak tafsir dan sesuai dengan definisi yang berlaku dalam bidang 

biologi secara akurat. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Devi et al. 

(2009) bahwa materi dalam LKS meliputi konsep, hukum, maupun teori 

disajikan secara sistematis, logis, sederhana, jelas, dan akurat. 

Hasil validasi aspek prosedur atau langkah kerja yang disajikan 

dalam LKS mendapat rata-rata skor 2,5 dari ahli materi. Hal tersebut 

dikarenakan langkah kerja dalam LKS kurang jelas, bahasanya belum 

mudah dipahami, dan belum sesuai dengan tingkat perkembangan anak 

SMA kelas X. Widjajanti (2008) menyatakan bahwa salah satu syarat 

aspek konstruksi dari suatu LKS adalah menggunakan bahasa yang sesuai 

dengan tingkat perkembangan anak. LKS perlu diperbaiki berdasarkan 

penilaian dan masukan dari ahli materi. 

Hasil validasi aspek penyajian materi dalam LKS berbasis Search, 

Solve, Create, and Share sudah lengkap sesuai dengan perkembangan 

keilmuan biologi dan sudah menyajikan hasil pengamatan/praktikum 

dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut 

ditunjukkan dari ahli materi memberi rata-rata skor 3. Penyajian materi 

dalam LKS sudah sesuai dengan kriteria bahan ajar biologi menurut BSNP 

tahun 2013. Penyajian uraian, pembahasan, dan contoh yang disajikan 

dalam LKS mendapat rata-rata skor 3 (data selengkapnya disajikan pada 

Lampiran 9 halaman 176). Hal tersebut menunjukkan bahwa LKS berbasis 

Search, Solve, Create, and Share yang dibuat sudah sesuai dengan kriteria 

bahan ajar biologi menurut BSNP 2013.  
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Persentase rata-rata hasil penilaian kelayakan materi LKS oleh 

kedua ahli materi sebesar 75,75% dengan kriteria “layak”. Ahli materi juga 

memberikan saran dan masukan demi perbaikan LKS. Masukan dan saran 

dari ahli materi dijadikan acuan untuk memperbaiki LKS agar diperoleh 

hasil yang lebih baik. 

Penilaian kelayakan media meliputi penyajian dan kegrafisan. 

Aspek penyajian LKS sebagai media meliputi ukuran, kepadatan halaman, 

desain sampul, dan penomoran. Untuk aspek ukuran dan desain sampul, 

ahli media memberi skor 3. Ukuran LKS sudah sesuai dengan kebutuhan, 

yaitu A4 (kuarto). Hal tersebut didukung dengan yang diungkapkan 

Prastowo (2012), bahwa ukuran bahan ajar dapat diakomodasi sesuai 

kebutuhan pembelajaran. Hasil validasi media aspek desain sampul LKS, 

menurut ahli media, belum nampak gambar Mollusca, sehingga desain 

sampul LKS perlu diperbaiki. Perbaikan desain sampul dengan mengganti 

background cover serta menambahkan gambar hewan Mollusca dan 

Arthropoda agar sampul mudah dipahami siswa. 

Hasil validasi media aspek kepadatan halaman LKS dan 

penomoran dalam LKS mendapat skor 4 dari ahli media. Hal tersebut 

menunjukkan kepadatan halaman LKS dan penomoran sudah sesuai dan 

layak sebagai bahan ajar. Menurut Prastowo (2012), halaman LKS tidak 

boleh terlalu padat dengan tulisan, karena akan mengakibatkan siswa sulit 

memfokuskan perhatian. Penomoran dalam LKS dapat membantu siswa, 

apabila menentukan judul, subjudul, dan anak subjudul dari materi yang 

disajikan. 

Aspek kegrafisan yang dinilai ahli media meliputi keterbacaan teks, 

kesesuaian pemilihan gambar, pemilihan komposisi warna, pemilihan jenis 

dan ukuran font. Hasil validasi aspek keterbacaan teks dan kemudahan 

untuk dipahami mendapat skor 4, yang artinya bahwa materi maupun 

kegiatan yang terdapat dalam LKS dapat dengan jelas dibaca oleh siswa. 

Hal tersebut didukung dengan pernyataan Prastowo (2012), bahwa 

sesempurna apapun materi, apabila siswa tidak mampu membaca dengan 

jelas, maka LKS tidak akan memberi hasil yang maksimal. Hasil validasi 
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aspek kesesuaian pemilihan gambar, pemilihan komposisi warna, 

pemilihan jenis, dan ukuran font mendapat skor 3 dari ahli media, yang 

artinya dari segi kegrafisan LKS sudah baik, namun perlu direvisi kembali 

(data selengkapnya disajikan pada Lampiran 12 halaman 180). 

Penilaian ahli materi dan media memberi banyak masukan demi 

perbaikan LKS. Masukan dan saran dijadikan acuan untuk memperbaiki 

LKS agar diperoleh hasil yang lebih baik. Hasil penilaian dari ahli materi 

memperoleh skor rata-rata sebesar 75,75%, yang artinya LKS tersebut 

layak dikembangkan. Hasil penilaian dari ahli media memperoleh skor 

rata-rata sebesar 83,9%, yang artinya LKS tersebut sangat layak 

dikembangkan. 

 

c. Hasil uji coba skala kecil 

Desain LKS yang sudah direvisi dari tahap validasi LKS oleh ahli 

materi dan media, selanjutnya diuji coba skala kecil. Tahap uji coba skala 

kecil dilakukan pada tanggal 8 Mei 2014, di MAN Kota Tegal pada kelas 

X.C yang berjumlah 33 siswa dengan tujuan mengetahui kelemahan/ 

kekurangan LKS. Data uji coba skala kecil diambil dengan menggunakan 

angket tanggapan siswa yang meliputi keterbacaan LKS, kejelasan bahasa 

yang digunakan, pemahaman, penulisan maupun tampilan LKS, dan 

ketertarikan siswa terhadap LKS. 

Hasil uji coba skala kecil, seluruh responden menyatakan setuju 

mengenai penampilan LKS yang menarik, kemudahan pemahaman bahasa 

yang digunakan dalam LKS, dan kemudahan memahami materi 

menggunakan LKS berbasis Search, Solve, Create, and Share. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan Prastowo (2012) dan Widjajanti (2008), 

bahwa sebuah LKS sebagai bahan ajar yang menarik bagi siswa dan 

menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak akan 

memotivasi untuk belajar keras dan belajar cerdas. Selain itu, seluruh 

responden menyatakan setuju mengenai tulisan, font huruf, struktur 

kalimat, gambar maupun penyajian tulisan dan gambar dalam LKS sesuai 

dengan kriteria kegrafisan LKS. Hal tersebut didukung dengan pernyataan 
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Widjajanti (2008), bahwa syarat teknis suatu LKS menekankan pada 

penyajian LKS, yaitu berupa tulisan, gambar, dan penampilannya dalam 

LKS. LKS yang memenuhi syarat teknis dapat memotivasi siswa untuk 

mempelajari materi dalam LKS secara mandiri. 

Hasil uji coba skala kecil mengenai penggunaan gambar mewakili 

pesan yang disampaikan, 93,8% responden menyatakan gambar dalam 

LKS berbasis Search, Solve, Create, and Share mewakili pesan yang 

disampaikan. Sebanyak 6,2% responden menyatakan gambar dalam LKS 

tidak mewakili pesan yang disampaikan. Pemahaman akan penyampaian 

gambar yang ditangkap oleh setiap siswa berbeda-beda. Ada yang dengan 

satu gambar siswa sudah paham, ada juga dengan banyak gambar siswa 

baru memahami pesan yang disampaikan. Selain itu, motivasi dan 

ketertarikan yang muncul pada diri siswa pun berbeda-beda. Hal tersebut 

ditunjukan dengan 96,9% responden termotivasi menggunakan LKS 

berbasis Search, Solve, Create, and Share. Berdasarkan analisis hasil 

tanggapan, rata-rata tanggapan klasikal uji coba skala kecil sebesar 

99,07% dengan kategori sangat baik, sehingga LKS hasil pengembangan 

dapat diterapkan pada pembelajaran materi Mollusca dan Arthropoda. 

 

d. Hasil uji coba skala besar 

Uji coba skala besar LKS berbasis Search, Solve, Create, and 

Share diterapkan pada 3 kelas yang berjumlah 94 orang di SMA Negeri 1 

Tegal. Uji coba skala besar dilakukan pada tanggal 12 Mei – 19 Mei 2014. 

Pengambilan data keefektivan LKS meliputi data hasil belajar, aktivitas, 

keterampilan berpikir, dan sikap ilmiah siswa.  

Hasil belajar dapat diamati melalui perubahan siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran materi Mollusca dan Arthropoda. 

Pengambilan data hasil belajar secara individu dilakukan sebanyak dua 

kali yaitu sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) pembelajaran 

menggunakan LKS berbasis Search, Solve, Create, and Share. Hasil 

belajar dilihat dari selisih nilai pretest dan posttest yang dihitung dengan 

rumus N-gain. Perbedaan antara nilai pretest dan posttest diasumsikan 
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sebagai efek dari penggunaan LKS berbasis Search, Solve, Create, and 

Share dalam pembelajaran materi Mollusca dan Arthropoda. 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa hasil belajar pada 

pembelajaran materi Mollusca dan Arthropoda siswa mengalami 

peningkatan. Nilai rata-rata N-gain kelas X.IPA.1, X.IPA.3, dan X.IPA.7 

berturut-turut sebesar 0,60; 0,64; dan 0,63 dengan kategori sedang 

(Lampiran 19 dan 20 halaman 204). Hal tersebut menunjukkan adanya 

peningkatan pemahaman materi setelah melalui proses pembelajaran. 

Peningkatan pemahaman materi merupakan akibat dari siswa melakukan 

kegiatan pengamatan hewan sendiri, sehingga pembelajaran yang dialami 

siswa akan lebih bermakna. Hal tersebut sejalan dengan diungkapkan oleh 

Aqib (2013), bahwa belajar akan lebih bermakna jika siswa mengalami 

apa yang dipelajarinya, bukan sekedar mengetahui materi. 

Ketiga kelas dalam uji skala besar memperoleh rata-rata nilai N-

gain hampir sama. Hal tersebut dikarenakan penyebaran siswa-siswa 

dalam ketiga kelas tersebut tidak ditentukan oleh tingkat prestasi. Setiap 

kelas terdiri dari siswa yang berkemampuan tinggi, sedang maupun 

rendah, sehingga tidak ada kelas unggulan dan dianggap homogen. Selain 

itu, situasi dan kondisi pembelajaran yang dibelajarkan pada ketiga kelas 

tersebut sama, sehingga peningkatan hasil belajar yang diperoleh pun 

sama. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Sanjaya 

(2007) yang menjelaskan bahwa proses pembelajaran dipengaruhi oleh 

faktor guru, siswa, lingkungan sarana dan prasarana, dan mempengaruhi 

hasil belajar yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran. 

Penilaian hasil belajar sebagai nilai akhir merupakan akumulasi 

rata-rata nilai LKS dan nilai posttest. Penilaian LKS diperoleh dari hasil 

laporan yang dikerjakan secara berkelompok dan presentasi hasil 

pengamatan hewan Mollusca dan Arthropoda. Setiap anggota kelompok 

mendapatkan nilai yang sama. Untuk nilai evaluasi (posttest) diperoleh 

dari hasil siswa secara individu pada akhir pembelajaran materi Mollusca 

dan Arthropoda.  
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Rata-rata perolehan nilai LKS yang diperoleh kelas X.IPA.1, 

X.IPA.3, dan X.IPA.7 cukup baik yaitu dari 81-90. Hal tersebut 

menunjukkan perolehan hasil belajar yang baik dengan pembelajaran 

berkelompok. Pembelajaran berkelompok memfasilitasi siswa untuk saling 

berdiskusi, berbagi informasi dan bertukar pendapat dalam menyelesaikan 

tugas maupun kegiatan secara bersama-sama, sehingga dapat memperoleh 

hasil belajar yang baik. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Slavin 

(2011), bahwa dalam pembelajaran kelompok, di mana siswa terutama 

berkerja bersama untuk membantu satu sama lain menguasai informasi 

maupun menyelesaikan suatu tugas. 

Pembelajaran kelompok, selain dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa, juga mengembangkan sikap ilmiah dalam diri siswa. Sikap ilmiah 

yang meliputi peduli, kerja sama, dan tanggung jawab. Pembelajaran 

secara berkelompok juga melatih kecakapan sosial siswa, karena dapat 

meningkatkan kepedulian, memupuk kerja sama, tanggung jawab, dan 

menghargai pendapat antarsiswa (Ningrum, 2012).  

Nilai akhir merupakan akumulasi rata-rata nilai LKS berbasis 

Search, Solve, Create, and Share dan nilai posttest dengan KKM yang 

telah ditentukan yaitu 80. Berdasarkan analisis nilai akhir untuk kelas 

X.IPA.1, X.IPA.3, dan X.IPA.7 memperoleh rata-rata nilai akhir yang 

hampir sama, yaitu berturut-turut, 85,30; 84,68; dan 85,42. Perolehan nilai 

akhir tertinggi untuk ketiga kelas yaitu 96,3 dan nilai akhir terendah yaitu 

77 (Lampiran 21 dan 22 halaman 208). 

Kelas X.IPA.1, X.IPA.3, dan X.IPA.7 memperoleh ketuntasan 

klasikal berturut-turut sebesar 87,09%; 84,37%, dan 77,42%. Ketuntasan 

klasikal yang diperoleh ketiga kelas tersebut memiliki perbedaan yang 

cukup signifikan. Hal tersebut dikarenakan jumlah siswa yang tidak tuntas 

pada ketiga kelas tersebut berbeda. Siswa yang tidak tuntas dikarenakan 

kalkulasi antara nilai posttest dengan perolehan nilai LKS tidak memenuhi 

batas ketuntasan yaitu 80. Nilai posttest hanya 75 sedangkan rata-rata nilai 

LKS yang diperoleh dari 81 – 89. Siswa yang memperoleh nilai posttest 75 

dan nilai LKS 89, setelah dikalkulasi nilai akhirnya 79,67 dan belum 
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mencapai KKM yaitu 80, sehingga siswa tersebut tidak tuntas. 

Berdasarkan analisis, di antara siswa yang tidak tuntas belajar, perolehan 

tanggapan siswa mengenai ketertarikan terhadap LKS, sebanyak 8 orang 

merupakan siswa yang menyatakan kurang setuju. 

Mulyani (2013) menyatakan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa antara lain kondisi fisik, kemampuan 

dasar, bakat, motivasi, lingkungan sekitar, aktivitas, dan kesiapan belajar. 

Berdasarkan wawancara dengan guru mengenai siswa tidak tuntas belajar 

dikarenakan malas dalam belajar, karena pengaruh lingkungan, motivasi 

belajar, aktivitas, dan kesiapan belajar yang rendah. Beberapa faktor 

tersebut menyebabkan hasil belajar siswa rendah, maka ketuntasan dicapai 

siswa juga rendah. 

Secara keseluruhan, ketuntasan klasikal yang dicapai ketiga kelas 

tersebut mencapai 82,96%, yang artinya LKS berbasis Search, Solve, 

Create, and Share efektif terhadap hasil belajar pada pembelajaran 

Mollusca dan Arthropoda. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan siswa 

setelah pembelajaran menggunakan LKS berbasis Search, Solve, Create, 

and Share bahwa 84 siswa menyatakan LKS membantu mempermudah 

dalam memahami materi Mollusca dan Arthropoda. Selain itu, sebanyak 

89 siswa menyatakan telah menguasai materi Mollusca dan Arthropoda 

71-100%.  

LKS berbasis Search, Solve, Create, and Share materi Mollusca 

dan Arthropoda menyajikan kegiatan-kegiatan antara lain yang melatih 

kemampuan berpikir siswa, melakukan pengamatan hewan (LKS 

Lampiran 6 halaman 149), dan mengkomunikasikan hasil pengamatan 

hewan secara tertulis maupun lisan hewan Mollusca dan Arthropoda (LKS 

Lampiran 6 halaman 150). Hal tersebut didukung dengan pernyataan 

Pizzini (Chin, 1997), bahwa SSCS merupakan sebuah model pembelajaran 

pemecahan masalah dimana adanya kegiatan mengidentifikasi dan mencari 

solusi sebuah masalah, sehingga pembelajaran terasa bermakna dan 

berkesan bagi siswa.  



81 
 

LKS berbasis Search, Solve, Create, and Share materi Mollusca 

dan Arthropoda dikerjakan secara berkelompok yang terdiri dari empat 

tahap kegiatan. Tahap Search, yaitu siswa dituntut berpikir untuk 

mengidentifikasi masalah dengan membaca, merumuskan masalah dalam 

bentuk pertanyaan dan menjawab pertanyaan tentang permasalahan hewan 

Mollusca dan Arthropoda. Siswa mampu merumuskan permasalahan 

melalui wacana dua hewan Mollusca pada tahap Search berupa apa saja 

persamaan maupun perbedaan kedua hewan tersebut. 

Tahap Solve, yaitu siswa menjawab pertanyaan (dari tahap search), 

membentuk hipotesis atau dugaan jawaban, mengumpulkan data dan 

menganalisis informasi yang berkaitan dengan permasalahan Mollusca dan 

Arthropoda. Siswa mampu membentuk hipotesis atau dugaan jawaban dari 

pertanyaan yang tercantum pada tahap Search, seperti ciri-ciri hewan 

Mollusca dan Arthropoda yang nampak pada gambar. Selanjutnya dugaan 

jawaban tersebut akan dibuktikan melalui kegiatan pengamatan hewan 

Mollusca dan Arthropoda pada tahap Create. 

Pada tahap Search dan Solve, siswa dituntut melatih kemampuan 

berpikir terhadap suatu wacana pada tahap Search yang disajikan, 

membentuk hipotesis atau dugaan jawaban dan membuktikan teori/dugaan 

jawaban melalui kegiatan pengamatan hewan Mollusca dan Arthropoda. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan kegiatan siswa dalam proses 

pembelajaran menggunakan LKS berbasis Search, Solve, Create, and 

Share Mollusca dan Arthropoda (disajikan dalam Langkah pembelajaran 

pada RPP, Lampiran 5 halaman 107). 

Tahap Search dan Solve, selain melatih keterampilan berpikir siswa 

tentang pemecahan masalah juga melatih siswa berperilaku aktif dalam 

diskusi kelompok dan mengembangkan sikap ilmiah dalam pembelajaran 

materi Mollusca dan Arthropoda. Siswa berperilaku aktif dalam diskusi 

kelompok seperti mengemukakan ide dan bekerja sama dengan sesama 

anggota kelompok. Sikap ilmiah yang dapat diamati dalam diskusi 

kelompok adalah terbuka, obyektif, kerja sama, dan peduli. Sikap ilmiah 

tersebut dapat dimunculkan dari kegiatan tahap Search dan Solve saat 
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mengerjakan LKS berbasis Search, Solve, Create, and Share dalam 

pembelajaran materi Mollusca dan Arthropoda. 

Tahap Create, yaitu siswa melakukan kegiatan pengamatan 

terhadap hewan yang ada dalam wacana tahap Search, dimana siswa 

melatih keterampilan dalam kegiatan praktikum. Siswa juga dituntut 

menyajikan data hasil pengamatan hewan sebagai solusi dari masalah 

berupa laporan, dokumentasi, dan media Power Point mengenai hasil 

pengamatan hewan Mollusca dan Arthropoda. Selain penilaian segi 

keterampilan, penilaian sikap juga diukur pada tahap Create ini. Sikap 

ilmiah yang dapat diamati melalui kegiatan tahap Create antara lain jujur, 

rasa ingin tahu, terbuka, dan objektif.  

Tahap Share, dimana siswa mengkomunikasikan hasil pengamatan 

secara tertulis berupa laporan dan lisan dengan mempresentasikan di depan 

kelas. Siswa juga menganalisis/membandingkan hipotesis atau jawaban 

pertanyaan wacana hewan Mollusca dan Arthropoda pada tahap Solve 

dengan hasil pengamatan hewan yang diperoleh dari kegiatan tahap 

Create. Selain itu, siswa juga dituntut mampu menerima umpan balik 

berupa kritik/sanggahan/ tanggapan dari guru maupun siswa lain saat 

mempresentasikan hasil pengamatan hewan di depan kelas.  

Pada tahap Share ini, siswa dilatih untuk mengemukakan pendapat 

dan membangkitkan minat bertanya tentang materi yang dipelajari. Sama 

halnya yang diungkapkan Gardner dan Brian (2012), model SSCS 

melibatkan siswa dalam menyelidiki situasi baru, membangkitkan minat 

bertanya siswa tentang permasalahan, dan memecahkan masalah-masalah 

yang nyata.  

Data keefektivan LKS selanjutnya yaitu keterampilan berpikir. 

Data keterampilan berpikir siswa diambil dengan teknik observasi pada 

saat pembelajaran menggunakan LKS berbasis Search, Solve, Create, and 

Share. Berdasarkan hasil analisis (Lampiran 26 halaman 216), rata-rata 

persentase keterampilan berpikir untuk kelas X.IPA.1, X.IPA.3, dan 

X.IPA.7, yaitu berturut-turut, 73,68%; 76,91%; dan 74,42%. Keterampilan 
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berpikir pada saat siswa mengerjakan LKS dapat diamati melalui kegiatan 

tahap Search, Solve, Create, and Share, antara lain sebagai berikut. 

1. Tahap Search yaitu kemampuan siswa untuk mengidentifikasi masalah 

tentang hewan Mollusca dan Arthropoda yang diberikan. 

2. Tahap Solve yaitu kemampuan siswa menyusun hipotesis berupa 

dugaan jawaban dari masalah dan memilih metode untuk memecahkan 

masalah tentang hewan Mollusca dan Arthropoda.  

3. Tahap Create yaitu kemampuan siswa melakukan kegiatan untuk 

membuktikan hipotesis, mengolah dan menganalisis hasil kegiatan 

pengamatan hewan Mollusca dan Arthropoda 

4. Tahap Share yaitu kemampuan siswa mengidentifikasi kesimpulan 

pemecahan masalah dan mengkomunikasikan hasil atau solusi yang 

diperoleh dari kegiatan pengamatan hewan Mollusca dan Arthropoda.  

Slavin (2011) menyatakan strategi melatih kemampuan berpikir 

meliputi empat langkah yaitu menyatakan, mencari, mengevaluasi, dan 

menguraikan permasalahan. Keempat langkah yang diungkapkan Slavin 

tersebut sudah tergambar dalam indikator-indikator keterampilan berpikir 

yang diukur. Setiap indikator keterampilan berpikir mempunyai empat 

aspek yang merupakan penentuan skor pengukuran keterampilan berpikir 

(Lampiran 24 halaman 213). Berdasarkan analisis, rata-rata persentase 

keterampilan berpikir secara klasikal mencapai 75%, yang menunjukkan 

bahwa keterampilan berpikir siswa dalam pembelajaran materi Mollusca 

dan Arthropoda menggunakan LKS berbasis Search, Solve, Create, and 

Share menunjukkan hasil yang baik dan LKS tersebut efektif terhadap 

keterampilan berpikir siswa.  

Model Search, Solve, Create, and Share berpendekatan 

pembelajaran problem solving, yang terkandung dalam LKS menjadikan 

siswa aktif dalam rangka memecahkan masalah. LKS berbasis Search, 

Solve, Create, and Share menyajikan wacana sebagai permasalahan. 

Selanjutnya siswa memperdalam pengetahuannya tentang apa yang 

diketahui dan bagaimana membuktikan teori secara berkelompok dalam 

rangka memecahkan masalah. Melalui diskusi dengan anggota kelompok 



84 
 

yang heterogen memungkinkan siswa untuk saling bertukar pikiran, 

mengemukakan pendapat dan melibatkan siswa berperan aktif dalam 

pembelajaran materi Mollusca dan Arthropoda. 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal 

(Mulyani, 2013). Salah satu faktor internal adalah aktivitas siswa selama 

mengikuti kegiatan pembelajaran materi Mollusca dan Arthropoda. 

Keterampilan berpikir dan aktivitas siswa perlu dirangsang agar 

memberikan pengalaman baru bagi siswa. Berdasarkan hasil analisis, rata-

rata persentase aktivitas siswa untuk kelas X.IPA.1, X.IPA.3, dan X.IPA.7, 

yaitu berturut-turut, 75,32%; 74,91%; dan 74,58% (data selengkapnya 

disajikan pada lampiran 30 halaman 223). 

Aktivitas siswa yang dapat diamati pada saat pembelajaran 

menggunakan LKS berbasis Search, Solve, Create, and Share meliputi 

memperhatikan guru, kerjasama dalam kelompok, aktivitas siswa dalam 

diskusi kelompok, kemampuan siswa mengemukakan pendapat atau 

menjawab pertanyaan dari guru/teman, aktivitas siswa dalam bertanya 

kepada guru/teman dan aktivitas siswa dalam mengikuti diskusi/presentasi. 

Setiap indikator mempunyai empat aspek yang merupakan penentuan skor 

pengukuran aktivitas siswa (Lampiran 28 halaman 221).  Di antara jumlah 

keseluruhan siswa setiap kelas dari kelas X.IPA.1, X.IPA.3 dan X.IPA.7, 

ada beberapa siswa yang tidak tuntas belajar.  

Berdasarkan analisis, ternyata siswa-siswa yang tidak tuntas belajar 

tersebut rata-rata memiliki keterampilan berpikir dengan kriteria cukup 

terampil dan aktivitas belajar dengan kriteria cukup aktif. Hasil posttest 

yang diperoleh juga rendah. Sebagai contoh, pada kelas X.IPA.1 terdapat 4 

siswa yang tidak tuntas. Salah satunya siswa dengan kode 1-27. Setelah  

dianalisis, nilai keterampilan berpikir yaitu 57 dengan kriteria cukup 

terampil dan aktivitas yaitu 58 dengan kriteria cukup aktif. Selain itu, 

tanggapan terhadap pembelajaran menggunakan LKS berbasis SSCS, pada 

aspek mengenai ketertarikan dan motivasi menggunakan LKS berbasis 

SSCS, tanggapan siswa tersebut yaitu kurang setuju. Hal tersebut sesuai 
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dengan yang diungkapkan Mulyani (2013), bahwa minat, motivasi, dan 

aktivitas mempengaruhi hasil belajar.  

Aktivitas yang tinggi akan menghasilkan hasil belajar yang tinggi 

pula dan aktivitas yang rendah akan menghasilkan hasil belajar yang 

rendah pula. Ada beberapa siswa yang aktivitasnya dengan kriteria aktif 

dengan skor 71% dan hasil posttest yang diperoleh tinggi. Setiap siswa 

memiliki pembawaan yang berbeda-beda. Hal tersebut didukung dengan 

pernyataan Ibrahim & Syaodih (2003), bahwa dalam belajar terdapat 

prinsip perbedaan individu. Setiap siswa memiliki pembawaan yang 

berbeda dan menerima pengaruh serta perlakuan dari keluarga yang 

masing-masing berbeda. Berdasarkan analisis, rata-rata persentase 

aktivitas siswa secara klasikal mencapai 74,94%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran menggunakan 

LKS berbasis Search, Solve, Create, and Share menunjukkan hasil yang 

baik dan LKS tersebut efektif terhadap aktivitas siswa. 

Data sikap ilmiah siswa diambil dengan teknik observasi dalam 

pembelajaran. Widiyatmoko (2008) menyatakan dalam pembelajaran IPA 

diperlukan suatu sikap yang harus dimiliki oleh siswa yaitu sikap ilmiah. 

Sikap ilmiah meliputi mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, jujur, teliti, 

terbuka, objektif, dan mau menerima pendapat orang lain. Berdasarkan 

hasil analisis, rata-rata persentase sikap ilmiah siswa untuk kelas X.IPA.1, 

X.IPA.3, dan X.IPA.7, yaitu berturut-turut, 76,29%; 76,77%; dan 77% 

(data selengkapnya disajikan pada lampiran 34 halaman 230). 

Sikap ilmiah yang dapat diamati pada saat pembelajaran 

menggunakan LKS berbasis Search, Solve, Create, and Share meliputi 

diukur meliputi sikap religius, rasa ingin tahu, jujur, tanggung jawab, 

terbuka, obyektif, kerja sama, dan peduli. Setiap indikator mempunyai 

empat aspek yang merupakan penentuan skor pengukuran sikap ilmiah 

siswa (Lampiran 32 halaman 228). Indikator sikap ilmiah diambil data dari 

awal sampai akhir pembelajaran. Berdasarkan analisis, rata-rata persentase 

sikap ilmiah secara klasikal mencapai 76,69%. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa sikap ilmiah siswa dalam pembelajaran menggunakan LKS berbasis 
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Search, Solve, Create, and Share menunjukkan hasil yang baik dan LKS 

tersebut efektif terhadap sikap ilmiah siswa. 

Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diberi lembar angket 

tanggapan terhadap LKS berbasis Search, Solve, Create, and Share yang 

digunakan. Hasil tanggapan siswa terhadap LKS menunjukkan sebagian 

besar siswa memberikan tanggapan positif terhadap LKS yang 

dikembangkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan 83 siswa menyatakan 

tertarik terhadap LKS berbasis Search, Solve, Create, and Share. Selain 

itu, sebanyak 88 siswa menyatakan termotivasi menggunakan LKS 

berbasis Search, Solve, Create, and Share. Namun, sebanyak 11 siswa 

menanggapi kurang setuju mengenai ketertarikan terhadap LKS dan 

sebanyak 4 siswa menyatakan LKS tersebut kurang menarik. Berdasarkan 

analisis, di antara 11 siswa yang kurang setuju mengenai ketertarikan 

terhadap LKS, sebanyak 8 orang merupakan siswa yang nilai akhirnya 

tidak memenuhi KKM atau tidak tuntas belajar. 

Motivasi dan ketertarikan yang muncul pada diri siswa pun 

berbeda-beda. Menurut Rosdiana (2008), motivasi dan ketertarikan siswa 

dilatarbelakangi oleh kepribadian siswa sendiri. Siswa terdiri dari orang 

yang berbeda, maka kepribadian yang dimiliki siswa juga berbeda-beda. 

Berdasarkan analisis, bahwa sebagian besar siswa menyatakan setuju, LKS 

berbasis Search, Solve, Create, and Share menarik. 

Hasil tanggapan siswa pada uji skala besar mengenai kesulitan 

saat menggunakan LKS berbasis SSCS, sebanyak 56 siswa menyatakan 

tidak banyak menemui kesulitan. Sebanyak 28 siswa menyatakan cukup 

banyak dan 10 siswa menyatakan banyak menemui kesulitan. Hal tersebut 

dikarenakan pemahaman dan penangkapan respon dari setiap siswa yang 

berbeda-beda. Selain itu, dari LKS terdapat petunjuk atau bahasa yang 

kurang dipahami oleh siswa. Berdasarkan analisis, bahwa sebagian besar 

siswa menyatakan setuju, tidak banyak kesulitan dalam menggunakan 

LKS berbasis Search, Solve, Create, and Share. Dengan demikian, LKS 

berbasis Search, Solve, Create, and Share layak diterapkan pada 

pembelajaran materi Mollusca dan Arthropoda.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Lembar kerja siswa berbasis Search, Solve, Create, and Share yang 

dikembangkan layak digunakan dalam pembelajaran materi Mollusca dan 

Arthropoda berdasarkan penilaian ahli materi sebesar 75,75% dengan 

kategori layak dan ahli media sebesar 83,9% dengan kategori sangat 

layak. 

2. LKS berbasis Model Search, Solve, Create, and Share efektif terhadap 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran dengan rata-rata nilai N-gain 

sebesar 0,62 dengan kategori sedang dan rata-rata ketuntasan klasikal 

mencapai 82,96%. 

3. LKS berbasis Model Search, Solve, Create, and Share efektif terhadap 

keterampilan berpikir siswa dalam pembelajaran dengan rata-rata 

persentase secara klasikal mencapai 75%. 

4. LKS berbasis Model Search, Solve, Create, and Share efektif terhadap 

aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan rata-rata persentase secara 

klasikal mencapai 74,94%. 

5. LKS berbasis Model Search, Solve, Create, and Share efektif terhadap 

sikap ilmiah siswa dalam pembelajaran dengan rata-rata persentase secara 

klasikal mencapai 76,69%. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, diberikan beberapa saran sebagai berikut. 

1. Pengembangan kegiatan dalam tahap Search dan Solve pada LKS berbasis 

Search, Solve, Create, and Share sebaiknya disajikan permasalahan/isu 

masa kini dari media cetak maupun website agar melatih keterampilan 

berpikir tingkat tinggi siswa. 

2. Frekuensi alokasi waktu pada pembelajaran menggunakan model Search, 

Solve, Create, and Share perlu dimaksimalkan agar hasil pencapaian 

tujuan pembelajaran maksimal.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1.  

 

Wawancara Pembelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Tegal 

 

A. Masalah Belajar di Sekolah 

1. Bagaimana motivasi siswa dalam belajar Biologi? 

2. Materi apa yang pemahaman konsep masih rendah dan dianggap sulit 

bagi siswa? 

3. Bagaimana keberanian siswa untuk mengajukan pertanyaan dalam 

pembelajaran Biologi?  

4. Bagaimana kemampuan siswa menggunakan media online dalam 

pembelajaran Biologi?  

5. Bagaimana rasa ingin tahu siswa tentang fenomena Biologi?  

6. Pembelajaran kingdom Animalia: 

a. Saat pembelajaran materi kingdom Animalia, metode apa yang biasa 

ibu gunakan? 

b. Media pembelajaran apa yang biasa ibu gunakan? 

c. Sumber belajar apa yang biasa ibu gunakan? 

d. Bentuk evaluasi yang ibu gunakan? 

 

B. Desain dan Strategi Pembelajaran di Kelas 

a. Metode apakah yang digunakan guru dalam pembelajaran Biologi? 

b. Media pembelajaran apakah yang digunakan guru? 

c. Apakah guru berkreasi membuat media pembelajaran sendiri? 

d. Sumber belajar apakah yang digunakan guru dalam pembelajaran 

Biologi? 

e. Buku-buku apakah yang digunakan guru dalam pembelajaran Biologi? 

f. Apakah guru mengembangkan bahan ajar sendiri? 

g. Evaluasi seperti apakah yang digunakan guru dalam pembelajaran 

Biologi? 
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h. Apakah metode praktikum digunakan guru dalam pembelajaran Biologi? 

Misalnya untuk materi apa? 

i. Apakah cara mengajar guru, menurut siswa menarik atau membosankan? 

 

C. Fasilitas Belajar 

a. Bagaimana jenis dan jumlah tanaman dalam kebun/halaman sekolah? 

b. Bagaimana keberadaan sumber belajar? 

c. Bagaimana keberadaan media pembelajaran? 
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Hasil Wawancara Pembelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Tegal 

 

Waktu pelaksanaan :  20 Januari 2014 

Tempat  : SMA Negeri 1 Tegal 

Responden  :  (guru Biologi) Ibu Tindarwati, S.Pd. 

 

B. Masalah belajar di sekolah 

1. Cukup tinggi, kadang rasa ingin tahu mereka muncul ketika ada yang 

bertanya tentang materi. 

2. Untuk kelas X, materi yang pemahaman konsepnya masih rendah tidak 

menentu, namun biasanya untuk materi seperti Kingdom Plantae maupun 

Kingdom Animalia, siswa perlu praktikum, agar lebih tahu aslinya 

daripada hanya belajar pada buku 

3. Cukup baik, namun ada juga yang masih pasif. Siswa yang aktif selalu 

siswa yang sering mengajukan pertanyaan. Yang lainnya, kalau ditanya 

belum berani mengajukan pendapat. Padahal dengan siswa diam, guru 

bingung, apakah siswa sudah paham atau belum paham. 

4. Guru sering memberi tugas ke siswa dan sebagian besar siswa 

memanfaatkan fasilitas internet.  

5. Siswa antusias jika diberi contoh mengenai fenomena biologi. Siswa 

menginginkan banyak praktikum dan bisa belajar di luar kelas. Namun, 

materi yang menggunakan metode praktikum hanya beberapa yang bisa 

dipraktikumkan dan pembelajaran di luar tidak memungkinkan, karena 

jam pelajaran yang tidak cukup untuk siswa melakukan pembelajaran di 

luar kelas. Siswa belajar di luar kelas, ketika ada tugas mencari alat atau 

bahan untuk praktikum maupun tugas rumah mengenai lingkungan.  
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6. pada pembelajaran Kingdom Animalia, 

a. Metode yang digunakan ceramah dan diskusi. Guru menjelaskan 

materi dengan memberi tugas kepada siswa secara berkelompok untuk 

membuat materi menggunakan media Power Point, kemudian siswa 

mempresentasikan di depan kelas. 

b. Media Power Point dan video 

c. Buku-buku paket Biologi dari beberapa penerbit dan referensi 

internet. 

d. Bentuk evaluasi yang guru berikan berupa tes tertulis dan tugas rumah 

seperti membuat makalah dan presentasi. 

 

B. Desain dan strategi pembelajaran di kelas 

1. Metode yang digunakan adalah ceramah, praktikum, dan diskusi. Guru 

sering memberi tugas ke siswa secara berkelompok untuk membuat materi 

menggunakan media Power Point, kemudian siswa mempresentasikan di 

depan kelas. 

2. Media yang digunakan Power Point mengenai materi, video, multimedia 

interaktif dengan LCD proyektor. Di Laboratorium Biologi, ada beberapa 

torso seperti kerangka manusia, sistem pencernaan, dan sebagainya.  

3. Ada beberapa media dengan Power Point yang dibuat sendiri. 

4. Buku paket Biologi dari beberapa penerbit (seperti Erlangga, Intan 

Pariwara), buku-buku mengenai Biologi yang ada di perpustakaan dan 

referensi internet. 

5. Buku paket Biologi dari beberapa penerbit (seperti Erlangga, Intan 

Pariwara), dan buku-buku mengenai Biologi yang ada di perpustakaan. 

Siswa belum memanfaatkan LKS dalam pembelajaran Biologi. 

6. Guru tidak mengembangkan bahan ajar sendiri karena keterbatasan waktu. 

Guru menggunakan bahan ajar berupa buku paket dari beberapa penerbit. 

7. Bentuk evaluasi yang guru berikan berupa tes tertulis dan tugas rumah 

seperti membuat makalah dan presentasi. 

8. Iya, tetapi tidak semua materi bisa diterapkan dengan metode praktikum. 

9. Sudah lama guru tidak mengadakan kuesioner siswa. 
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C. Fasilitas belajar 

1. Jumlahnya belum begitu bervariasi. 

2. Keberadaan sumber belajar 

a. Perpustakaan dan koleksi: buku sudah cukup banyak, banyak tersedia 

buku-buku bagus untuk media belajar siswa, tinggal siswanya saja 

mau memanfaatkan atau tidak. 

b. Ruang Laboratorium Biologi: ada 

c. Alat-alat praktikum Biologi: kurang memadai jenisnya, sehingga 

terkadang ada tidak dipraktikumkan, karena terbatasnya alat. 

d. Bahan-bahan praktikum Biologi: ada yang tidak tersedia di sekolah. 

e. Kebun sekolah dengan koleksi tanaman yang memadai: tidak ada 

kebun sekolah khusus, paling hanya lingkungan sekolah saja. 

f. Herbarium: beberapa ada, dari tugas siswa. 

g. Kolam ikan; ada, di halaman tengah sekolah. 

3. Keberadaan media pembelajaran 

a. Torso: beberapa ada, seperti torso sistem pencernaan, kerangka 

manusia, torso mata, dll. 

b. Charta: banyak 

c. LCD: ada 

d. CD interaktif, video: cukup banyak 

e. Akses internet: ada fasilitas WIFI di sekolah. 
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Lampiran 2. 
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Lampiran 3. 

Rekapitulasi Angket Analisis Kebutuhan Siswa terhadap Pengembangan LKS 

Kelas  : X. 1 

Sekolah : SMA Negeri 1 Tegal 

No. Nama Pernyataan Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Afif Prasetya Prasa 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 8 

2. Alif Rizki Ramadhan 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 9 

3. Btari Asa Sartana 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 8 

4. Cheetah Nadiva Tri F. 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 9 

5. Desyanti 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 7 

6. Dwi Ayu Lestari 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 10 

7. Essy Nur Lala 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 9 

8. Fito Risqulah 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 9 

9. Heksa Budi Santoso 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 9 

10. Hesti Eka Pradani 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 10 

11. Indah Mulyani Rahayu 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 7 

12. Istiqomah Febriyanti 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 9 

13. Margaretha G. A. P. 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 8 

14. Mario Jay A.N. 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 7 

15. Marshell Eko R.H. 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 8 

16. Meiske Erdinarini A. 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 9 

17. Mufid Assidiq 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 10 

18. Muhammad Iqbal N. 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 9 

19. Muhammad Komarudin 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 10 
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Keterangan: 

0 = siswa yang menjawab tidak setuju   

1 = Siswa yang menjawab setuju 

  

20. Muh. Ridzky I. E.I. 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 6 

21. Mutia Reflianti W. 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 7 

22. Nafilah Rahmi 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 9 

23. Nasya Firli U.S. 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 8 

24. Naufal Pratama A.C. 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 7 

25. Nur Hidayatul Inayah 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 9 

26. Nurzli Ridzky Brillianita 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 9 

27. Rahmaditya 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 10 

28. Septian Ardianto 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 9 

29. Shofi Iqtina Hawan 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 8 

30. Sonia Dinda R. 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 8 

31. Yunita Gina Sukmawati 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11 

Jumlah 29 6 31 6 31 29 17 0 2 3 31 24 26 31  

Persentase siswa setuju 93,5

% 

19,4

% 

100

% 

19,4

% 

100

% 

93,5

% 

54,8

% 

0% 6,5

% 

9,7

% 

100

% 

77,4

% 

83,8

% 

100

% 

 



101 
 

Lampiran 4. 

SILABUS 

Sekolah   :  SMA Negeri 1 Tegal 

Mata Pelajaran  :  Biologi 

Kelas/Semester  :  X (Sepuluh)/II 

Tahun Pelajaran  :  2013/2014 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang 

dianutnya 

1.1 Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang 

keanekaragaman hayati, ekosistem dan lingkungan hidup. 

1.2 Menyadari dan mengagumi pola pikir ilmiah dalam kemampuan 

mengamati bioproses 

1.3 Peka dan peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup, menjaga 

dan menyayangi lingkungan sebagai manisfestasi pengamalan ajaran 

agama yang dianutnya 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, 

toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 

menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

2.1 Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur terhadap data dan fakta, 

disiplin, tanggung jawab, dan peduli dalam observasi dan eksperimen, 

berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, 

peduli lingkungan,  gotong royong, bekerjasama, cinta damai, 

berpendapat secara ilmiah dan kritis, responsif dan proaktif dalam 

dalam setiap tindakan dan dalam melakukan pengamatan dan 

percobaan di dalam kelas/laboratorium maupun di luar 

kelas/laboratorium 

2.2 Peduli terhadap keselamatan diri dan lingkungan dengan menerapkan 

prinsip keselamatan kerja saat melakukan kegiatan pengamatan dan 
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percobaan di laboratorium dan di lingkungan sekitar 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa 

ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena 

dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah 

3.8 Menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan hewan ke dalam 

filum berdasarkan pengamatan anatomi dan morfologi serta mengaitkan 

peranannya dalam kehidupannya 

 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

4.8 Menyajikan data tentang perbandingan kompleksitas jaringan 

penyusun tubuh hewan dan perannya pada berbagai aspek kehidupan 

dalam bentuk laporan tertulis. 

 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Media, Alat, 

dan Bahan Aspek Teknik 

Animalia 

- Ciri-ciri filum 

Mollusca 

- Klasifikasi  filum 

Mollusca 

- Peranan filum 

Mollusca dalam 

kehidupan 

- Ciri-ciri filum 

Mengamati 

- Mengidentifikasi berbagai macam hewan filum 

Mollusca dan Arthropoda di lingkungan sekitar 

 

Menanya 

- Bagaimana mengenali kelompok filum 

Kognitif 

Indikator: 

- Mendeskripsikan 

ciri dan 

klasifikasi  hewan 

filum Mollusca 

dan Arthropoda 

 

 

- Tes 

Pilihan ganda 

berupa pretest dan 

posttest 

4 x 45 

menit 

Media 

- Slide Power 

point 

- Buku paket 

Biologi 

- LKS 
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Arthropoda 

- Klasifikasi  filum 

Arthropoda 

- Peranan filum 

Arthropoda dalam 

kehidupan 

Mollusca dan Arthropoda berdasarkan ciri-ciri? 

- Bagaimana penggolongan hewan filum  

Mollusca dan Arthropoda  berdasarkan ciri-

ciri? 

- Apa peran hewan  filum Mollusca dan 

Arthropoda dalam kehidupan/ekosistem? 

 

Mengumpulkan data (eksperimen/eksplorasi) 

- Mengidentifikasi ciri/karakteristik hewan  

filum Mollusca dan Arthropoda 

- Mendokumentasi hasil pengamatan hewan 

filum Mollusca dan Arthropoda yang 

ditemukan berupa foto atau video 

- Membandingkan persamaan maupun perbedaan 

hewan  filum Mollusca dan Arthropoda 

berdasarkan karakteristiknya  

- Mengidentifikasi peranan hewan  filum 

Mollusca dan Arthropoda dalam ekosistem 

- Mendiskusikan hasil pengamatan  hewan filum 

Mollusca dan Arthropoda yang ditemukan 

 

Mengasosiasikan 

- Menjelaskan karakteristik  filum Mollusca dan 

Arthropoda berdasarkan pengamatan  hewan 

filum Mollusca dan Arthropoda yang 

serta peranannya 

dalam ekosistem 

- Menyajikan data 

hasil pengamatan 

hewan Mollusca 

dan Arthropoda 

Psikomotor 

Indikator: 

- Penampilan saat 

presentasi 

 

 

 

- Aktivitas saat 

diskusi 

 

 

- Keterampilan 

berpikir 

 

 

 

 

 

- Portofolio 

Laporan hasil 

pengamatan 

 

 

 

- Observasi dengan 

menggunakan 

rubrik penilaian 

presentasi 

 

- Observasi dengan 

menggunakan skala 

penilaian aktivitas  

 

- Observasi dengan 

menggunakan skala 

Alat 

- Alat tulis 

- Lup 

- Kamera/HP 

berkamera 

 

Bahan 

- hewan  

filum 

Mollusca 

dan 

Arthropoda 

 

Sarana: 

internet 
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ditemukan 

- Mengklasifikasikan hewan berdasarkan hasil 

pengamatan  hewan filum Mollusca dan 

Arthropoda yang ditemukan dengan kunci 

determinasi 

- Mengklasifikasikan hewan  filum Mollusca dan 

Arthropoda 

- Memberikan contoh-contoh  hewan filum 

Mollusca dan Arthropoda 

 

 

 

Mengkomunikasikan 

- Mengkomunikasikan hasil pengamatan  hewan 

filum Mollusca dan Arthropoda yang 

ditemukan 

- Menjelaskan ciri-ciri dan peranan hewan  filum 

Mollusca dan Arthropoda melalui presentasi 

- Membuat laporan hasil pengamatan  hewan 

filum Mollusca dan Arthropoda yang 

ditemukan 

 

 

 

 

Afektif 

Indikator: 

- Mengembangkan 

sikap ilmiah 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

keterampilan 

berpikir 

(dilaksanakan pada 

saat mengamati, 

melaporkan secara 

lisan) 

 

 

Observasi dengan 

menggunakan skala 

sikap ilmiah 

(dilaksanakan saat 

berdiskusi) 
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Lampiran 5. 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  (RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Tegal 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/Semester : X/2 

Materi pokok  : Kingdom Animalia 

Alokasi waktu  : 5 x 45 menit 

 

Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,  

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,  responsif dan 

proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,  

prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu  pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
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Kompetensi Dasar 

1.1 Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang 

keanekaragaman hayati, ekosistem dan lingkungan hidup. 

1.2 Menyadari dan mengagumi pola pikir ilmiah dalam kemampuan mengamati 

bioproses. 

1.3 Peka dan peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup, menjaga dan 

menyayangi lingkungan sebagai manisfestasi pengamalan ajaran agama yang 

dianutnya 

2.1 Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur terhadap data dan fakta, disiplin, 

tanggung jawab, dan peduli dalam observasi dan eksperimen, berani dan 

santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, peduli lingkungan,  

gotong royong, bekerjasama, cinta damai, berpendapat secara ilmiah dan 

kritis, responsif dan proaktif dalam dalam setiap tindakan dan dalam 

melakukan pengamatan dan percobaan di dalam kelas/laboratorium maupun 

di luar kelas/laboratorium 

Indikator: 

2.2 Peduli terhadap keselamatan diri dan lingkungan dengan menerapkan prinsip  

keselamatan kerja saat melakukan kegiatan pengamatan dan percobaan di 

laboratorium dan di lingkungan sekitar 

3.8 Menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan hewan ke dalam filum  

berdasarkan pengamatan anatomi dan morfologi serta mengaitkan peranannya 

dalam kehidupan. 

Indikator: 

1. Mengidentifikasi berbagai macam hewan filum Mollusca dan Arthropoda di 

lingkungan sekitar rumah 

2. Mengidentifikasi ciri/karakteristik hewan  filum Mollusca dan Arthropoda 

yang ditemukan di lingkungan sekitar rumah 

3. Mengelompokkan hewan berdasarkan ciri/karakteristiknya 

4. Mengidentifikasi peranan hewan filum Mollusca dan Arthropoda dalam 

ekosistem 

5. Menjelaskan karakteristik filum Mollusca dan Arthropoda berdasarkan 

pengamatan hewan yang ditemukan di lingkungan sekitar rumah 
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6. Mengelompokkan hewan berdasarkan hasil pengamatan hewan filum 

Mollusca dan Arthropoda dengan kunci determinasi 

7. Mengklasifikasikan hewan filum Mollusca dan Arthropoda berdasarkan hasil 

identifikasi 

8. Memberikan contoh-contoh  hewan filum Mollusca dan Arthropoda 

4.8 Menyajikan data tentang perbandingan kompleksitas jaringan penyusun tubuh 

hewan dan perannya pada berbagai aspek kehidupan dalam bentuk laporan 

tertulis. 

Indikator: 

1. Mendokumentasi hasil pengamatan hewan filum Mollusca dan Arthropoda 

yang ditemukan berupa foto atau video 

2. Menjelaskan ciri-ciri dan peranan hewan  filum Mollusca dan Arthropoda 

3. Membandingkan persamaan maupun perbedaan hewan  filum Mollusca dan 

Arthropoda berdasarkan karakteristiknya 

4. Mendiskusikan hasil pengamatan hewan filum Mollusca dan Arthropoda 

yang ditemukan 

5. Mengkomunikasikan dan membuat laporan hasil pengamatan hewan filum 

Mollusca dan Arthropoda yang ditemukan 

  

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai pembelajaran, siswa mampu: 

1. Mengidentifikasi dua macam hewan yang termasuk filum Mollusca dan 

Arthropoda di lingkungan sekitar melalui observasi/pengamatan hewan 

2. Mengidentifikasi ciri/karakteristik dua macam hewan filum Mollusca dan 

Arthropoda melalui observasi dan studi pustaka 

3. Mendokumentasi hasil pengamatan dua macam hewan filum Mollusca dan 

Arthropoda yang ditemukan berupa foto atau video melalui observasi 

4. Membandingkan persamaan maupun perbedaan hewan  filum Mollusca dan 

Arthropoda berdasarkan karakteristiknya dengan benar melalui observasi dan 

studi pustaka 

5. Mengidentifikasi peranan hewan  filum Mollusca dan Arthropoda dalam 

ekosistem dengan benar melalui studi pustaka dan penjelasan guru 
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6. Menjelaskan karakteristik filum Mollusca dan Arthropoda berdasarkan 

pengamatan dengan benar melalui observasi dan studi pustaka 

7. Mengelompokkan hewan berdasarkan hasil pengamatan hewan filum 

Mollusca dan Arthropoda dengan kunci determinasi dengan benar melalui 

observasi, studi pustaka dan penjelasan guru 

8. Mengklasifikasikan hewan filum Mollusca dan Arthropoda berdasarkan hasil 

identifikasi dengan benar melalui studi pustaka 

9. Memberikan contoh-contoh  hewan filum Mollusca dan Arthropoda dengan 

benar melalui studi pustaka 

10. Mengkomunikasikan hasil pengamatan dua macam hewan filum Mollusca 

dan Arthropoda yang ditemukan melalui presentasi 

11. Menjelaskan ciri-ciri dan peranan hewan  filum Mollusca dan Arthropoda 

dengan benar melalui studi pustaka, presentasi dan penjelasan guru 

  

B. Materi Ajar 

Pendahuluan Kingdom Animalia 

 

Ilmu yang mempelajari tentang hewan disebut zoologi yang merupakan 

bagian dari Biologi. Keberadaan hewan-hewan di muka bumi sangat beragam. 

Para ahli zoology telah berhasil mendeskripsikan kurang lebih satu juta spesies 

hewan yang terdapat di muka bumi dan kurang lebih 5% mempunyai tulang 

belakang yang disebut Vertebrata. Siswa hewan yang ada merupakan hewan yang 

tidak bertulang belakang (Avertebrata).  

Pengelompokan dan pengklasifian hewan didasarkan pada simetri, 

metametri, perkembangan ceolom, dan tipe pembelahan dalam telur banyak 

dibahas sebagai dasar menentukan kerabat. Pengertiannya yaitu sebagai berikut. 

1. Simetri 

Simetri adalah salah satu bentuk yang dianggap stabil dan erat kaitannya 

dengan modifikasi untuk penyesuaiannya pada lingkungan. Simetri radial adalah 

simetris seperti roda, bila dibuat penampang vertikal melalui pusat tubuhnya maka 

penampang itu akan membagi tubuh menjadi lebih 2 belahan yang simetris satu 

terhadap yang lain. Simetri bilateral adalah simetri seperti pada papan, dalam hal 



109 
 

ini hanya ada satu poros longitudinal yang membuat bagian tubuh menjadi 

simetris. 

2. Tingkat struktur 

Pembagian metazoa (hewan yang bersel banyak) menjadi diploblastik 

dan triploblastik. Diploblastik yaitu hewan yang tubuhnya hanya terdiri dari 2 

lapisan embrional, yaitu lapisan endodermis dan ektodermis. Triploblastik yaitu 

hewan yang tubuhnya terdiri dari 3 lapisan embrional, yaitu lapisan endodermis, 

lapisan mesodermis dan ektodermis 

3. Coelom (rongga tubuh) 

Dalam perkembangannya, di dalam tubuh hewan-hewan ada yang 

membentuk rongga tubuh dan ada yang tidak membentuk rongga tubuh. Hewan 

yang dalam perkembangannya tidak membentuk rongga tubuh, mesodermnya 

padat dan disebut acoelomata. Hewan yang mempunyai rongga tubuh antara 

mesoderm dan endodermnya disebut pseudocoelomata. Hewan yang dalam 

perkembangannya membentuk rongga tubuh dalam mesoderm disebut coelomata. 

4. Mekanisme pembentukan rongga tubuh 

Ada dua yaitu protostomia dan deuterostomia. Protostomia yaitu 

perkembangan mulut berasal dari blastopor. Sedangkan deuterostomia adalah 

perkembangan anus berasal dari blastopor. 
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Skema 1. Klasifikasi dan hubungan hewan Invertebrata 

Sumber : Biology of the Invertebrates, Fiftth Edition oleh Pechenik (2005) 

  

Sub Konsep Filum Mollusca 

1. Ciri-ciri umum Mollusca 

Mollusca merupakan kelompok hewan bertubuh lunak. Ada yang 

dilindungi oleh cangkang, ada pula yang tidak bercangkang. Hewan ini memiliki 

tubuh simetri bilateral dan tergolong tripoblastik. Mollusca hidup secara 

heterotrof dengan memakan ganggang, udang, ikan, dan sisa-sisa organisme. 

Mollusca ditemukan di laut, air tawar maupun di darat. Beberapa jenis hidup 

sebagai parasit pada Mollusca lain atau pada Polychaeta. 
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Tubuh Mollusca terdiri dari tiga bagian utama, yaitu kaki, massa viseral 

dan mantel. Kaki merupakan penjuluran bagian ventral tubuhnya yang berotot. 

Kaki berfungsi untuk bergerak seperti merayap atau menggali. Massa viseral 

merupakan kumpulan sebagian besar organ tubuh seperti organ pencernaan, 

ekskresi dan reproduksi. Mantel membentuk rongga mantel yang berisi cairan. 

Cairan tersebut merupakan tempat lubang insang, lubang ekskresi dan anus. 

Mollusca memiliki alat pencernaan sempurna, mulai dari mulut yang 

mempunyai radula (lidah parut) sampai anus terbuka di daerah rongga mantel. Di 

samping itu, juga terdapat kelenjar pencernaan yang sudah berkembang dengan 

baik. Peredaran darah terbuka untuk semua kelas Mollusca, kecuali Cephalopoda. 

Pernapasan dilakukan dengan insang, ada yang paru-paru di dalam rongga mantel. 

Alat ekskresi berupa sepasang nefridia yang berperan seperti ginjal. Sistem saraf 

terdiri atas tiga pasang ganglion, yaitu ganglion cerebral, ganglion visceral dan 

ganglion pedal, yang ketiganya dihubungkan oleh tali-tali saraf longitudinal. 

Mollusca bereproduksi secara seksual. Alat reproduksi jantan dan betina 

umumnya terpisah pada individu yang berbeda. Fertilisasi terjadi internal maupun 

eksternal. 

 

2. Klasifikasi Mollusca 

Filum Mollusca dibagi menjadi 5 kelas berdasarkan bentuk tubuh, sifat 

kaki, eksoskeleton, mantel dan respirasinya, yaitu sebagai berikut. 

a. Kelas Polyplacophora 

Tubuh lonjong dan pipih panjang 3mm-40cm, berwarna gelap terdapat 8 keping 

cangkang pipih dan dikelilingi mantel. Permukaannya berduri atau bersisik. 

Kepala chiton tersembunyi, tidak punya mata atau tentakel tapi punya radula dan 

gigi yang banyak. Bergerak sangat lambat, makanannya ganggang dan organisme 

kecil. Sistem peredaran darah terbuka terdiri atas 2 aurikel dan ventrikel.  

Sistem ekskresi terdiri dari sepasang nefridia yang besar dan memanjang di setiap 

sisi tubuhnya. Sistem saraf terdiri atas saraf yang melingkari mulut yang 

berhubungan dengan 2 pasang benang saraf ventral. Alat indra yang utama adalah 

organ subradula esthetes. Digunakan untuk memeriksa substrat guna mendapatkan 
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makanan. Reproduksi chiton bersifat dioeciuos, pembuahan di luar/ di dalam. 

Kelas ini terbagi menjadi 2 ordo yaitu Ordo Lepidopleurida dan Ordo Chitonia.  

 

Gambar 1. Chiton sp 

(Sumber: http://www.savali.us/) 

b. Kelas Gastropoda 

Kelompok Mollusca ini berhasil menduduki berbagai habitat yaitu di 

darat perairan tawar dan di laut. Bentuk tubuhnya tidak simetri bilateral 

disebabkan adanya peristiwa torsi atau memutarnya cangkang beserta mantel, 

rongga mantel dan masa visceral sampai 180 derajat berlawanan arah jarum jam 

terhadap kaki dan kepala. Bentuk cangkang siput seperti kerucut dari tabung yang 

melingkar dimana puncak kerucut (apex) merupakan bagian yang tertua. Sumbu 

kerucut disebut columella.  

Kebanyakan gastropoda bernafas dengan insang kecuali siput darat dan 

sejumlah siput air tawar bernafas dengan paru-paru, misalnya Lymnea. 

Gastropoda memiliki sistem perdaran darah terbuka. Cara makan gastropoda 

bermacam-macam : herbivora, karnivora, dan parasit. Sistem saraf Gastropoda 

menjadi asimetri akibat adanya torsi simetri memiliki beberapa pasang gangglion. 

Alat indra meliputi tetntakel panjang yang terdapat mata (mendeteksi perubahan 

intensitas cahaya), tentakel (terdapat sel peraba dan kemoreseptor), osphradia 

(kemoreseptor dan pengukur jumlah sedimen yang terbawa aliran air masuk) dan 

statocyst. Alat ekskresi berupa sepasang protonefridia. Gastropoda merupakan 

dioecious dengan sebuah gonad (ovari atau testis), terletak dekat saluran 

pencernaan dalam masa visceral. Beberapa spesies pada kelas ini memiliki 

nefridium kanan yang berfungsi untuk jalan keluar sperma atau telur.  
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Gambar 2. A. Achatina fulica. B. Aplysia sp. 

(Sumber: http://carinbondar.com/ dan http://fobi.web.id/) 

 

c. Kelas Pelecypoda (Bivalvia) 

Tubuh Pelecypoda pipih secara lateral, seluruh tubuh tertutup oleh dua 

keping cangkang yang berhubungan dengan bagian dorsal oleh adanya hinge 

ligament semacam pita elastik yang terdiri atas bahan organik seperti tanduk. 

Periostrakum adalah lapisan cangkang paling luar dan menutupi dua lapisan kapur 

di bawahnya. Lapisan kapur tersebut terdiri atas aragonit dan atau bercampur 

calcite, tersusun sebagai bentuk prisma, bilah- bilah, atau lembaran. Pada tepi 

mantel terdapat tiga lipatan dalam, tengah, dan luar. Lipatan dalam adalah adalah 

yang paling tebal, dan berisi otot radial dan otot melingkar. Lapisan tengah 

mengandung alat indera. Lapisan luar penghasil cangkang.  

Cangkangnya terdiri atas 4 lapisan. Dari luar ke dalam adalah sebagai 

berikut. 

- Periostrakum, lapisan tipis yang terdiri atas zat tanduk conchiolin atau 

conchin, terdapat endapan pigmen beraneka warna yang berfungsi untuk 

melindungi 3 lapisan kalsium karbonat di bawahnya dari erosi.  

- Prismatik/ palisade, terdiri atas krisal calcyte yang tersusun vertikal. 

- Lapisan tengah/ lamela, terdiri atas lembaran-lembaran aragonite dalam 

matriks organik tipis. 

- Lapisan nakre/ hipostracum, terdiri atas lembaran-lembaran aragonite 

dalam matriks organik tipis. 

Bentuk, ukuran dan warna cangkang sangat bervariasi. Pada umumnya 

kaki kerang berbentuk pipih secara lateral dan mengarah ke arterior sebagai 

http://fobi.web.id/
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adaptasi secara meliang. Beberapa cara hidup kerang yang tidak meliang adalah 

menempel erat pada benda padat,hidup bebas di atas permukaan dasar perairan, 

pengebor benda padat, komensal dan benda padat. Kerang bernapas dengan 

sepasang insang dan mantel. Makanan utama kerang adalah plankton, terutama 

fitoplankton. Saluran pencernaan terdiri atas mulut, esophagus yang pendek, 

lambung yang dikelilingi kelenjar pencernaan, usus, rectum dan anus. 

Peredaran darah pelecypoda adalah peredaran darah terbuka yaitu darah 

dari jantung ke sinus organ, ginjal, dan kembali ke jantung. Darah pelecypoda 

bisanya tidak berwarna, namun ada juga yang yang berwarna. 

System saraf pelecypoda lebih sederhana daripada gastropoda, terdiri atas 

tiga pasang ganglia beserta saraf penghubung yang berkaitan. Sepasang ganglia 

cerebronpleura yang dihubungkan oleh saraf penghubung, terletak dekat 

esophagus. Alat indera yang utama pada pelecypoda terletak di tepi mantel, 

terutama pada lipatan tengah. Alat indera berupa sepasang statocyst yang biasanya 

terdapat di dekat ganglion kaki. Selain itu terdapat ocelli, untuk mendeteksi 

perubahan intensitas cahaya, adakalanya terdapat di sepanjang tepi mantel. 

Sepasang nefridia pada pelecypoda terletak di bawah rongga 

pericardium. Masing-masing mempunyai nephrostome dalam rongga pericardium 

dan nephridiopora untuk membuang hasil ekskresi ke rongga suprabranchia. Hasil 

buangan yang utama adalah amonia dan urea, keluar dari tubuh melaluai sifon 

ekshalant. Beberapa jenis pelecypoda bersifat hermafrodit, menghasilkan telur dan 

sperma pada bagian yang berbeda dalam gonad yang sama dan mempunyai 

gonoduct yang sama. 

 

Gambar 3. Mytillus viridis 

(sumber: http://en.wikipedia.org/) 
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d. Kelas Scaphopoda 

Scaphopoda hidup dengan membenamkan diri pada substrat pasir atau 

lumpur yang bersih di laut dangkal. Cangkang berwarna putih atau kekuningan, 

tetapi di Asia Tenggara berwarna hijau cemerlang. Panjang cangkang umumnya 

3-6cm tetapi Cadulus mayori hanya 4mm dan Dentalium vernedei mencapai 

30cm.  

Sistem peredaran darah berupa system sinus darah dan tidak mempunyai 

jantung. Sistem saraf ganglion dan tidak berpusat. Sistem ekskresi terdiri atas 

sepasang nefridia dan nepridiopore terletak dekat anus. Semua Scaphopoda 

dioecious, telur atau sperma keluar melalui nefridia kanan dan keluar tubuh 

melalui aperture posterior. Pembuahan eksternal menghasilkan larva trochopore 

yang berenang bebas menjadi veliger yang simetris bilateral. 

 

Gambar 4. Dentalium sp. 

(sumber: http://bugguide.net/) 

 

e. Kelas Cephalopoda 

Tubuh cephalopoda memanjang menurut sumbu dorsoventral, berbeda 

dengan tubuh mollusca pada umumnya yang memanjang menurut sumbu 

anteroposterior. Cephalopoda tidak mempunyai bentuk kaki yang lebar dan datar 

seperti halnya Mollusca lain. Bagian anterior kaki embrio cephalopoda tumbuh 

Menjadi serangkaian tangan atau tentakel yang mengelilingi mulut dan bagian 

posteriornya membentuk corong berotot pada bukaan rongga mantel. 

Semua cephalopoda pada dasarnya adalah hewan pelagis yang berenang 

dengan gaya dorong jet untuk memburu mangsa, yang juga perenang. Tenaga 

dorong tersebut berasal dari air yang disemburkan dari rongga mantel. Mantel 

http://bugguide.net/
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terdiri dari 2 macam serabut otot, radial dan melingkar. Pada waktu menghisap 

air, otot melingkar beristirahat sedangkan otot radial berkontraksi. Dengan 

demikian volume rongga mantel membesar dan air mengalir masuk ke dalamnya 

melalui dorsal, lateral, dan ventral di antara tepi mantel dan kepala. Bila air dalam 

rongga mantel telah penuh, maka otot melingkar akan berkontraksi dan otot radial 

beristirahat. Dengan demikian tepi mantel sekitar kepala menutup erat dan 

tekanan air dalam rongga mantel meningkat, sehingga air dipaksa keluar melalui 

corong.   

Selain untuk tenaga gerak, aliran air dalam rongga mantel juga 

menyediakan oksigen untuk pernapasan. Permukaan filament insang diperlebar 

dengan adanya lipatan-lipatan seperti kipas. Cephalopoda yang berenang dengan 

tangan yang berselaput, biasanya insangnya menghilang dan pertukaran gas 

melalui seluruh permukaan tubuh.  

Cephalopoda mempunyai system perdaran darah tertutup, berbeda 

dengan mollusca lain yang system peredaran darahnya terbuka. Darah yang 

mengandung oksigen dari insang mengalir ke serambi jantung menuju ke bilik 

yang memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta anterior dan posterior. 

Darah cephalopoda mengandung hemocyanin. Alat ekskresi pada cephalopoda 

adalah nefridia, sepasang pada coleoid dan 2 pasang pada nautiloid. Ekskresi pada 

nautiloid adalah kalsium fosfat dan guanin, sedangkan pada coleoid adalah 

guanine, urea dan ammonia.  

Semua cephalopoda adalah karnivora yang mempunyai penglihatan tajam 

yang berguna untuk mencari mangsa. Kebanyakan mollusca mempunyai system 

saraf yang terdiri atas beberapa pasang ganglia yang letaknya berjauhan dan 

beberapa saraf penghubung. Alat indra pada cephalopoda juga berkembang sangat 

baik, mata pada cumi-cumi, sephia dan octopus mempunyai struktur seperti mata 

vertebrata. Statocyst pada cephalopoda terletak di kedua sisi tulang rawan 

pelindung otak, berfungsi sebagai alat keseimbangan dan koordinasi terhadap 

perubahan gerak seperti membelok pada saat berenang.  

Pada semua cephalopoda kecuali Nautilus dan beberapa species laut 

dalam, mempunyai kantung tinta yang besar dengan saluran yang bermuara dalam 

rectum dekat anus. Kelenjar tinta menghasilkan cairan berwarna coklat atau hitam 



117 
 

dengan kandungan konsentrasi pigmen melamin yang tinggi. Bila hewan tersebut 

dalam bahaya, cairan tinta dikeluarkan melalui anus dan keluar tubuh melalui 

corong, hingga air di sekitarnya menjadi gelap dan membingungkan predator, 

terutama ikan karena dapat membius indra chemoreseptor. Cephalopoda 

umumnya dioecious, gonad terletak di ujung posterior dan selalu terjadi 

perkawinan.  

       

Gambar 5. A. Nautilus sp. B. Loligo sp. 

(sumber: http://wikipedia.org/ dan http://kaskus.co.id/) 

 

3. Peran Mollusca 

 Sumber makanan yang mengandung protein tinggi, seperti kerang dara 

(Anadara sp), cumi-cumi (Loligo sp), siput dsb. 

 Perhiasan, seperti tiram mutiara (Pinctada sp) 

 Bahan baku teraso, misalnya cangkang Tridacna sp. 

 

Sub Konsep Filum Arthropoda 

1. Ciri-ciri Umum Arthropoda 

Arthropoda berasal dari kata arthron yang berarti ruas, dan podos yang 

berarti kaki. Jadi Arthropoda dapat diartikan hewan yang kakinya beruas-ruas. 

Merupakan hewan kelompok terbesar dalam arti jumlah species maupun 

penyebarannya. Hampir 90% dari seluruh jenis hewan yang diketahui orang 

adalah Arthropoda. Diperkirakan lebih dari 80% dari seluruh jenis hewan 

sekarang ini adalah Arthropoda, menghuni semua jenis habitat yang ada, baik 

terestrial maupun akuatik. Ada 5 sub kelas utama pada filum Arthropoda yaitu 

Arachnida, Diplopoda, Chilopoda, Insecta dan Crustacea. 
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Adapun ciri-ciri umum dari Arthropoda antara lain adalah sebagai 

berikut:    

1) Tubuh beruas-ruas yang terbagi atas kepala (caput), dada (thoraks), dan 

badan belakang (abdomen). Beberapa diantaranya ada yang memiliki kepala 

dan dada yang bersatu (cephalothoraks). 

2) Bentuk tubuh simetris bilateral 

3) Rangka luar keras tersusun atas zat kitin 

4) Sifat hidup ada yang parasit, heterotropik, dan hidup secara bebas 

5) Sistem peredaran darah terbuka (sistem lakuner) dan alat peredarannya 

berupa jantung dan pembuluh-pembuluh darah terbuka 

6) Alat pernapasan berupa trakea, insang, dan paru-paru yang merupakan 

lembaran (paru-paru buku)  

7) Alat pencernaan makanan lengkap terdiri atas mulut, kerongkongan usus, 

dan anus 

8) Umumnya kelamin terpisah.  

9) System saraf berupa tangga tali dan alat peraba berupa antena 

10) Hidupnya di darat, air tawar dan laut.  

11) Urat-urat dagingnya bergaris melintang.  

12) Sistem pengeluaran (ekskresi) berupa saluran-saluran Malphigi yang 

bermuara di saluran pencernaan, limbah dikeluarkan melalui anus.  

13) Respirasi berlangsung memakai insang, trakhea dan spirakel.  

14) Tidak mempunyai silia atau nefridia.  

2. Klasifikasi 

a. Arachnida 

Pada umumnya hidup di darat, tetapi ada juga yang hidup dalam air. 

Ukuran tubuhnya mikroskopis sampai beberapa sentimeter panjangnya. Tubuhnya 

terdiri atas chepalothoraks dan abdomen serta tidak mempunyai antena. Jumlah 

matanya bervariasi dan biasanya mempunyai delapan mata sederhana. Pada 

bagian depan chepalothoraksnya terdapat mulut yang mempunyai enam pasang 

alat tambahan, yaitu: sepasang pedipalpus untuk memegang mangsanya, sepasang 

kelisera untuk melumpuhkan musuhnya dan empat pasang kaki untuk berjalan. 

Bernafas dengan paru-paru buku atau trakea atau dengan kedua-duanya.  
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Ada beberapa Arachnida yang tidak memiliki alat penapasan khusus. 

Arachnida terdiri atas 3 ordo, yaitu: Scorpionida, mencakup segala macam kala, 

seperti kalajengking, kala buku dan kala labah-labah. Pedipalpusnya berbentuk 

seperti capit besar, sedangkan kelisera-keliseranya kecil. Arachnoida, mencakup 

segala macam laba-laba. Acarina, tubuhnya tidak berbuku-buku, mencakup caplak 

dan tungau. 

Pada umumnya Arachnida hidup di darat. Namun, ada juga yang hidup 

dalam air. Sistem pernapasan berupa paru-paru yang terletak di daerah perut 

depan. Sistem pencernaan dimulai dari mulut, perut, usus halus, usus besar, 

kantung, feses dan anus. Alat pencernaan dilengkapi dengan lima pasang usus 

buntu yang terletak di bagian depan dan hati di bagian abdomen. Sistem 

reproduksi, terjadi secara seksual, yaitu dengan persatuan ovum dan sperma yang 

terjadi di dalam tubuh betinanya (fertilasi internal). Hewan jantan dan hewan 

betina terpisah. Ada ovipar, ovovivipar, dan vivipar. 

   

b. Diplopoda 

Makanan hewan ini berupa sayur-mayur, vegetasi yang sudah mati atau 

lumut. Mencakup berbagai macam lengkibang (luing). Diplopoda hidup di 

tempat-tempat lembab dan gelap. Memiliki antenna dan bagian – bagian mulut 

yang mengunyah. Tubuh terdiri atas kepala (chepalo) dan perut (abdomen) tanpa 

dada (thoraks). Dibagian kepala terdapat satu pasang antena sebagai alat peraba 

dan sepasang mata tunggal (ocellus). Penambahan jumlah segmen terjadi pada 

setiap pergantian kulit.  

Alat gerak pada kelompok hewan Diplopoda terdapat dua pasang kaki 

pada tiap segmen perut, kecuali segmen terakhirnya. Hewan ini banyak dijumpai 

di daerah tropis dengan habitat di darat. Terutama di tempat yang banyak 

mengandung sampah, misalnya di kebun dan di bawah batu-batuan. System 

pernapasannya berupa dua pasang trakea berspirakel yang terletak tiap ruasnya. 

System pencernaan, saluran pencernaanya lengkap dan mempunyai kelenjar 

ludah. Diplopoda bersifat herbivor, pemakan sampah atau daun-daunan. System 

reproduksi secara seksual, yaitu dengan pertemuan ovum dan sperma (fertilasi 

internal). 
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c. Chilopoda 

Mencakup berbagai macam lipan (kelabang) yang memiliki panjang 

hingga 26 cm. Chilopoda memangsa hewan kecil dengan cara melumpuhkannya 

dengan gigi yang beracun. Tubuh dengan kepala yang jelas yang memiliki 

antenna yang besar. Anggota badan segman tubuh pertama  dimodifikasi sebagai 

cakar beracun. Segmen badan  mengandung satu pasang kaki, berjalan tiap 

segmen: tubuh terdiri atas kepala (chepalo) dan perut (abdomen) tanpa dada 

(thoraks).  Dibagian kepala terdapat satu pasang antena sebagai alat peraba dan 

sepasang mata tunggal (ocellus).  Penambahan jumlah segmen terjadi pada setiap 

pergantian kulit. Alat gerak pada kelompok hewan chilopoda adalah satu pasang 

kaki di setiap segmen perut kaki, sedangkan pada Diplopoda terdapat dua pasang 

kaki pada tiap segmen perut, kecuali segmen terakhirnya. Hewan ini banyak 

dijumpai di daerah tropis dengan habitat di darat. Terutama di tempat yang banyak 

mengandung sampah, misalnya di kebun dan di bawah batu-batuan. System 

pernapasannya berupa satu pasang trakea berspirakel yang terletak di kanan kiri 

setiap ruas. System pencernaan, saluran pencernaanya lengkap dan mempunyai 

kelenjar ludah. Chilopoda bersifat karnivor dengan gigi beracun pada segmen I. 

System reproduksi secara seksual, yaitu dengan pertemuan ovum dan sperma 

(fertilasi internal). 

  

d. Insecta 

Anggotanya sangat besar dan bervariasi sehingga dipelajari dalam 

cabang ilmu biologi tersendiri yang disebut Entomologi (entomos = serangga, 

logos = ilmu), yaitu ilmu yang mempelajari tentang serangga. Sebagian 

anggotanya hidup di darat dan sebagian kecil saja yang hidup di air tawar. Jarang 

sekali hewan ini yang hidup di dalam air laut. Ukuran tubuhnya bervariasi, ada 

yang bersifat mikroskopis sampai ada yang beberapa sentimeter panjangnya. 

Tubuhnya terdiri atas caput (kepala), thoraks (dada), dan abdomen (perut). Pada 

kepalanya terdapat: sepasang mata faset (mata majemuk) tetapi ada yang bermata 

tunggal. Sepasang antena sebagai alat peraba. Empat pasang alat mulut dan 

mempunyai empat bentuk mulut, yaitu: alat mulut menggigit pada semut, alat 
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mulut menggigit dan menjilat pada lebah, alat mulut mengisap pada kupu-kupu 

dan alat mulut menusuk dan mengisap pada nyamuk. 

Thoraks (dada) terbagi atas 3 segmen, yaitu: prothoraks (bagian depan), 

terdapat sepasang kaki jalan dan kadang-kadang ada sepasang sayap, mesothoraks 

(bagian tengah), terdapat sepasang kaki jalan dan kadang-kadang ada sepasang 

sayap dan metathoraks (bagian belakang), terdapat sepasang kaki jalan. Pada 

abdomennya biasanya terdapat 6-11 segmen, dan satu ataupun dua sayap. Alat 

pencenaan makanannya terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung depan, 

lambung otot, lambung kelenjar, usus, usus akhir, dan anus. Penghancuran 

makanan terjadi dalam lambung otot. Pada serangga betina terdapat ovipositor 

yang berguna untuk menyimpan telur. Pada segmen pertama dari abomennya 

memiliki membran hympanum untuk mendengar. Hewan ini tidak mempunyai zat 

warna merah, tetapi ada sel darah dan pembuluh darah. System saraf tangga tali. 

Hewan ini mengalami metamorfosis (perubahan bentuk tubuh menuju 

kedewasaan), yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. 

System pernapasan pada serangga disebut system trakea. Pernapasan 

sistem trakea terdiri atas pembuluh-pembuluh yang bercabang-cabang ke seluruh 

tubuh dan bermuara pada stigma atau spirakel. Udara pernapasan keluar dan 

masuk ke dalam tubuh Insecta melalui stigma. Stigma merupakan lubang yang 

terdapat di sepanjang sisi kiri dan kanan tubuh. System pencernaannya dimulai 

dari mulut yang terdiri atas bibir atas dan bawah, rahang serta gigi. Dari mulut 

makanan masuk ke kerongkongan lalu ke tembolok. Dari tembolok makanan yang 

telah disimpan beberapa waktu masuk ke empedal yang berdinding gigi kitin. 

Selanjutnya makanan masuk ke lambung. Pada lambung terdapat enam pasang 

kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim.  

Makanan yang telah dicerna menjadi sari-sari makanan diserap oleh usus 

dan diedarkan keseluruh tubuh oleh hemolimfa. Sisa pencernaan sementara 

disimpan di rectum berupa feses. Selanjutnya, dikeluarkan melalui anus. System 

reproduksinya, kadang-kadang mengalami parthenogenesis maupun paedogenesis. 

Partenogenesis adalah perkembangan embrio tanpa dibuahi oleh spermatozoid, 

misalnya lebah. Sedangkan paedogenesis adalah parthenogenesis yang 

berlangsung di tubuh larva. Hewan ini sebagian besar hidup di darat dan sebagian 
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kecil saja yang hidup di air tawar. Namun, jarang sekali hewan ini yang hidup di 

air laut. 

  

e. Crustacea 

Ciri-ciri Crustacea, Pada kepalanya terdapat lima pasang alat gerak 

sebagai berikut: tiga pasang rahang yaitu, satu pasang Mandi Bula, satu pasang 

maksila petama, dan satu pasang maksila kedua. Dua pasang antena dengan alat-

alat tambahan disekitarya yang bersifat tipikal biramus (bercabang dua). 

Peredaran darahnya terbuka dan tidak memiliki pembuluh darah kapilar. Sebagian 

besar anggotanya bernafas dengan insang, tetapi hewan yang ukuran tubuhnya 

kecil bernapas dengan seluruh permukaan tubuhnya. Hewan ini dapat dibedakan 

antara hewan jantan dan hewan betina. Kakinya terdapat hampir di seluruh 

permukaan tubuhnya. Kepalanya terbentuk sebagai persatuan segmen. 

System pernapasannya berupa insang kecuali yang bertubuh sangat kecil 

dengan seluruh permukaan tubuh. System pencernaan terdiri atas 3 bagian yaitu: 

tembolok untuk menampung makanan, lambung otot (ampela), dan lambung 

kelenjar. Sistem reproduksinya diesis (berkelamin satu). Pembuahan terjadi secara 

eksternal. Telur menetas menjadi larva yang sangat kecil, berkaki tiga pasang dan 

bersilia. Hewan ini sebagian besar hidup di air yaitu danau, laut, dan sungai. Di 

laut hewan ini hidup mulai dari pantai hingga laut dalam. Namun ada juga yang 

hidup di air tawar dan di darat.  

  

3. Peranan Arthropoda 

Arachnida bermanfaat untuk pengendalian populasi serangga, terutama 

serangga hama. Peranan Insecta Bagi Kehidupan Manusia, untuk dimakan, 

misalnya laron, gangsir, dan larva lebah (tempayak = gana); serangga ini dapat 

diperoleh secara musiman. Untuk obat-obatan tradisional, misalnya madu (Apis 

dorsata, Apis indica, Apis melifera). Untuk bahan pakaian sutera, misalnya 

kepompong Bombyx mori. Membantu proses penyerbukan berbagai macam 

tumbuhan (kupu-kupu, kumbang dan lebah). Crustacea mengandung protein 

tinggi, seperti udang, lobster, kepiting. 
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C.    Model Pembelajaran : Model Search, Solve, Create, and Share 

D.    Metode Pembelajaran 

       - Diskusi 

       - Eksperimen 

       - Presentasi 

E.    Media, Alat dan Sumber Belajar 

     1. Media 

         • LKS 

         • Power Point 

     2. Alat/Bahan 

         • LCD 

        • Wifi 

     3. Sumber Belajar 

         • Buku 

         - Pratiwi dkk. Tahun 2006. Biologi SMA jilid 1 untuk kelas X, Erlangga 

         - Henny Riandari. Tahun 2012. Biologi untuk Kelas X SMA dan MA, Tiga     

Serangkai.  

•Media (video, gambar) 

•Lingkungan sekitar 

•Internet 
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F. Langkah-langkah Pembelajaran 

Langkah-langkah Pembelajaran Pertemuan 1 Tahapan 

Model Isi Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Guru Siswa 

Pendahuluan 10 menit a. Memberikan salam dan berdoa 

b. Mengecek kehadiran siswa menggunakan presensi 

kelas 

c. Menyampaikan apersepsi 

“Dari kalian siapa yang suka makan seafood atau 

makanan laut?” “Nah, makanan laut apa yang kamu 

suka? Ya, kerang dan cumi-cumi.” 

“Baik, apakah kalian pernah melihat kerang/cumi-

cumi yang belum dimasak? Kemudian pernahkah 

kalian mengamatinya?” 

“Menurut kalian, apakah kedua hewan tsb 

mempunyai satu tingkatan taksonomi yang sama, 

padahal dilihat dari tubuhnya saja sudah berbeda? 

Alasannya?” 

“Ya benar, apa yang dikatakan……” 

a. Menjawab salam dari guru dan berdoa 

b. Mengisi presensi 

 

c. Menjawab pertanyaan guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

Isi Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Tahapan 

Model Guru Siswa 

  “Kedua hewan tsb termasuk filum Mollusca karena 

sama-sama bertubuh lunak.” 

“Nah, coba kalian perhatikan yang Ibu bawa? 

Belalang.” 

“Ya, menurut kalian samakah belalang ini dengan 

cumi-cumi/kerang yang kalian bayangkan? Ya. 

Ada yang mengatakan berbeda. Alasannya?” 

“Bagus, yang dikatakan ……..” 

“Belalang termasuk filum Arthropoda, sedangkan 

cumi-cumi serta kerang termasuk filum Mollusca.” 

“Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar 

filum Mollusca dan Athropoda.” 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Memperhatikan guru 

 

 

Kegiatan Inti 75 menit e. Memberikan pretest 

f. Meminta siswa membentuk kelompok 

 

e. Menjawab soal pretest 

f. Membentuk beberapa kelompok yang 

masing-masing terdiri dari 4-6 orang. 
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Isi Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Tahapan 

Model Guru Siswa 

  g. Mempersiapkan spesimen hewan dan meminta 

siswa untuk mengelompokkan hewan-hewan 

tersebut ke dalam filum secara kelompok 

h. Membimbing siswa 

i. Membagikan LKS dan memberi petunjuk 

pengerjaan LKS 

j. Mengawasi dan membimbing siswa 

k. Membantu kesulitan siswa dalam pengerjaan LKS 

 

 

 

l. Membimbing siswa 

 

g. Duduk sesuai dengan kelompok 

(kelompok terdiri dari yang berkemampuan 

tinggi, sedang dan rendah) 

h. Mengelompokkan hewan di depan kelas 

i. Memperhatikan guru 

 

j. Melakukan kegiatan diskusi 

k. Mengerjakan LKS dan berdiskusi dengan 

kelompok masing-masing 

• Memahami soal atau masalah yang disajikan  

• Mengidentifikasi soal masalah tersebut 

l. Merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan 

dan mencari informasi yang berkaitan dengan 

soal masalah 

• Mengumpulkan dan menganalisis informasi 

yang didapat 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap Search 

 

 

 

 

 

Tahap Solve 
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• Membuat hipotesis atau dugaan jawaban dari 

pertanyaan permasalahan 

Isi Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Tahapan 

Model Guru Siswa 



129 
 

Penutup 5 menit m. Membimbing siswa 

 

 

 

n. Membimbing siswa 

 

 

 

 

 

o. Membimbing siswa 

 

p. Membimbing siswa 

q. Memberi penugasan kepada siswa untuk membuat 

presentasi kelompok tentang pengamatan hewan 

Mollusca dan Arthropoda secara kelompok 

r. Menyampaikan salam penutup dan berdoa 

m. Melakukan pengamatan hewan-hewan sesuai 

permasalahan di LKS (mengidentifikasi 

karakteristik hewan filum Mollusca dan 

Arthropoda) 

n. Mendokumentasikan hasil pengamatan hewan 

filum Mollusca dan Arthropoda yang 

ditemukan 

• Membuat video atau foto mengenai solusi 

masalah berupa pengamatan hewan sesuai 

dengan soal dalam LKS 

o. Mencatat hasil pengamatan dan mencocokkan 

dengan kunci determinasi. 

p. Melengkapi laporan pengamatan dalam LKS 

q. Memperhatikan guru 

 

 

r. Menjawab salam 

 

 

 

 

 

 

Tahap Create 

 

Langkah-langkah Pembelajaran Pertemuan 2 Tahapan 
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Isi Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Model 

Guru Siswa 

Pendahuluan 10 menit a. Memberikan salam dan berdoa 

b. Mengecek kehadiran siswa menggunakan 

presensi kelas 

c. Meminta siswa untuk duduk berkelompok 

 

d. Mengecek laporan dan presentasi kelompok 

a. Menjawab salam dari guru, berdoa 

b. Mengisi presensi 

 

c. Duduk berkelompok sesuai kelompok yang 

ditentukan pada pertemuan yang lalu 

d. Menyiapkan laporan dan presentasi 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 75 menit e. Mendengarkan presentasi dari siswa 

f. Menilai presentasi siswa 

 

 

 

 

e. Menyampaikan presentasi secara berkelompok 

f. Kelompok yang tidak maju, memperhatikan 

kelompok yang sedang presentasi 

 Mengkomunikasikan hasil pengamatan hewan 

filum Mollusca dan Arthropoda yang diperoleh 

 Membandingkan hipotesis dan hasil pengamatan 

 

 

Tahap Share 
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Isi Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Tahapan 

Model Guru Siswa 

   

 

 

 

g. Membimbing siswa saat sesi tanya jawab tentang 

materi presentasi yang disampaikan 

h. Meminta siswa melengkapi laporan hasil 

pengamatan hewan filum Mollusca dan Arthropoda 

i. Menanyakan apakah ada pertanyaan 

j. Memberikan penguatan dan meluruskan konsep 

k. Memberikan posttest 

l. Meminta siswa mengumpulkan laporan hasil 

pengamatan hewan filum Mollusca dan Arthropoda 

 Menerima umpan balik dengan menjawab 

pertanyaan 

 Mengevaluasi solusi dengan menerima 

kritik/sanggahan 

g. Mengadakan sesi tanya jawab tentang materi 

presentasi yang disampaikan 

h. Melengkapi laporan hasil pengamatan hewan 

filum Mollusca dan Arthropoda 

i. Menanyakan materi yang kurang dipahami 

j. Memperhatikan guru 

k. Mengerjakan soal posttest 

l. Mengumpulkan laporan hasil pengamatan 

hewan filum Mollusca dan Arthropoda 

 

 

 

 

Penutup 5 menit m. Bersama siswa menyimpulkan ciri-ciri filum, 

klasifikasi dan peranan Mollusca dan Arthropoda 

n. Menyampaikan salam penutup dan berdoa 

m. Menyimpulkan ciri-ciri filum, klasifikasi dan 

peranan filum Mollusca dan Arthropoda 

n. Menjawab salam 
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G. Penilaian 

No. Aspek Indikator Teknik Bentuk Instrumen 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

Kognitif 

 

 

 

Psikomotor 

 

 

 

 

 

 

Afektif 

- Hasil belajar 

 

- Hasil pengamatan 

hewan 

- Keterampilan 

berpikir 

 

- Aktivitas diskusi 

 

- Presentasi 

 

Sikap ilmiah 

- Tes (pretest dan 

posttest) 

- Non tes 

 

- Non tes 

(Observasi) 

 

- Non tes 

(Observasi) 

- Non tes 

(Observasi) 

Non tes 

(Observasi) 

- Pilihan ganda 

 

- Portofolio (Laporan) 

 

- Lembar penilaian 

keterampilan 

berpikir 

- Lembar penilaian 

aktivitas diskusi 

- Lembar penilaian 

presentasi 

- Lembar penilaian 

sikap ilmiah 

 

 

 

Semarang, 30 April 2014 

Guru Mata Pelajaran Biologi     Praktikan 

 

 

 

         Tindarwati, S.Pd.     Fitrianingsih Rahmatika 

NIP.197102122005012014            NIM.4401410004 
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Lampiran 6. 
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138 
 

 

 



139 
 

 



140 
 

 

 



141 
 

 



142 
 

 



143 
 

 



144 
 

 



145 
 

 

 



146 
 

 

 



147 
 

 



148 
 

 



149 
 

 



150 
 

 

 



151 
 

 



152 
 

 



153 
 

 



154 
 

 



155 
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157 
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160 
 

 



161 
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Lampiran 7. 
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Lampiran 8. 

 

Rekapitulasi Hasil Validasi Kelayakan Materi LKS 

No. Butir Kelayakan Materi 
Skor Penilai 

1 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

 

16. 

17. 

Menambah wawasan pengetahuan 

Membangkitkan rasa syukur 

Keterlibatan siswa 

Mengembangkan sikap ilmiah 

Mengembangkan sikap peduli lingkungan 

Keluasan materi 

Kedalaman materi 

Fakta yang disajikan  

Konsep/hukum/teori yang disajikan 

Prosedur/metode yang disajikan  

Materi yang disajikan 

Uraian, contoh, dan latihan yang disajikan 

Menyajikan contoh yang kontekstual 

Uraian, contoh, dan gambar yang disajikan 

Uraian (soal, kasus, atau fenomena alam) yang 

disajikan memotivasi siswa  

Latihan/contoh yang diberikan memotivasi siswa  

Materi yang disajikan 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

Jumlah 53 50 

Skor total instrumen 68 

Persentase 78% 73,5% 

Rata-rata 75,75% 

Kriteria Layak 
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Lampiran 9. 
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172 
 

Lampiran 10. 

 

Rekapitulasi Hasil Validasi Kelayakan Materi LKS 

No. Butir Kelayakan Media 

Skor 

Penilai 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Ukuran LKS 

Kepadatan halaman LKS 

Desain sampul LKS 

Penomoran materi/sub judul/kegiatan-kegiatan dalam 

LKS 

Kejelasan materi dalam LKS  

Kejelasan instruksi dalam LKS  

Kesesuaian judul dengan materi  

Penggunaan petunjuk belajar  

Keterbacaan teks  

Kesesuaian pemilihan gambar  

Ketepatan penempatan gambar  

Pemilihan komposisi warna  

Pemilihan jenis dan ukuran font  

Kemudahan untuk dipahami 

3 

4 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

Jumlah 47 

Skor total instrumen 56  

Persentase 83,9% 

Kriteria Layak 
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Lampiran 11. 
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Lampiran 12. 

Data Tanggapan Siswa pada Uji Coba Skala Kecil 

No. Pertanyaan 
Tanggapan siswa(%) 

Ya Tidak 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

Apakah penampilan LKS tersebut menarik? 

Apakah tulisan yang tercantum pada LKS mudah 

dibaca? 

Apakah penggunaan font huruf pada LKS sesuai? 

Apakah struktur kalimat yang digunakan dalam 

LKS jelas? 

Apakah bahasa yang digunakan dalam LKS 

mudah dipahami? 

Apakah gambar yang tercantum pada LKS jelas? 

Apakah gambar yang tercantum mewakili pesan 

yang disampaikan? 

Apakah penyajian antara tulisan dan gambar 

sistematis? 

Apakah melalui LKS tersebut memotivasi Anda 

untuk memperdalam pengetahuan? 

Apakah LKS tersebut membantu Anda untuk 

memahami materi? 

100 

100 

 

100 

100 

 

100 

 

100 

93,8 

 

100 

 

96,9 

 

100 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

6,2 

 

0 

 

3,1 

 

0 
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Rekapitulasi Angket Tanggapan Siswa pada Uji Coba Skala Kecil 

 

Kelas  : X. C   

Sekolah : MAN Kota Tegal 

No. Nama Pernyataan Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Ade Kurniasih 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

2. Afrie Safitrie 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

3. Ahmad Nurhidayat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

4. Crismondio T.R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

5. Dini Waviani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

6. Dwi Wahyu Oktavia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

7. Eka Meilita Sari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

8. Elsavira Rahmawati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

9. Fikri Firmansyah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

10. Gita Nurul Annisa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

11. Icha Elmiyana Sari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

12. Ika Fitriani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

13. Ilham Pebriansyah 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

14. Irsa Irawati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

15. Ita Cuci Nur’Aeni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

16. Jouharosunnisa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

17. M. Nur Hadi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

18. M. Taufik Maulana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
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Keterangan: 

0 = siswa yang menjawab tidak setuju 

1 = Siswa yang menjawab setuju 

 

 

 

19. Moh. Shakhroni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

20. Muh. Mushlihul Umam 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

21. Murni Fatkhuliya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

22. Mutiawan Azizah 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

23. Neni Rakhmawati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

24. Nufa Kusuma Dewo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

25. Nur Alfiana Rizqi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

26. Nur Widiarto Pratomo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

27. Rachmasari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

28. Rani Puspitasari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

29. Rina Mutiara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

30. Siti Nur Fatimah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

31. Sri Rizky Ameliyas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

32. Ulfa Astrianingsih 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

33. Viki Ardhani Fauzizah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Jumlah 33 33 33 33 33 33 31 33 32 33  

Persentase siswa setuju 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93,9% 100% 96,9% 100%  
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Lampiran 13. 

Kisi-Kisi Soal Uji Coba dan Pretest dan Posttest 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Aspek yang 

dinilai 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Jenjang Kemampuan No. 

soal 

Kunci 

Jawaban C1 C2 C3 C4 C5 C6 

3.8  Menerapkan 

prinsip klasifikasi 

untuk 

menggolongkan 

hewan ke dalam 

filum berdasarkan 

pengamatan 

anatomi dan 

morfologi serta 

mengaitkan 

peranannya dalam 

kehidupannya 

 

4.8  Menyajikan 

data tentang 

perbandingan 

kompleksitas 

jaringan penyusun 

tubuh hewan dan 

perannya pada 

berbagai aspek 

kehidupan dalam 

bentuk laporan 

1. Mengidentifikasi berbagai 

macam hewan filum 

Mollusca dan Arthropoda 

di lingkungan sekitar 

rumah 

2. Mengidentifikasi 

ciri/karakteristik hewan  

filum Mollusca dan 

Arthropoda yang 

ditemukan di lingkungan 

sekitar rumah 

3. Menjelaskan karakteristik 

filum Mollusca dan 

Arthropoda berdasarkan 

pengamatan hewan yang 

ditemukan di lingkungan 

sekitar rumah 

 

 

 

 

 

 

Kognitif Tes Pilihan 

Ganda 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2* 

 

 

 

 

1* 

 

5* 

 

6* 

 

7* 

 

9* 

 

10 

 

11* 

 

12* 

 

13 

 

C 

 

 

 

 

D 

 

C 

 

A 

 

A 

 

B 

 

C 

 

A 

 

A 

 

C 
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tertulis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

14 

 

15 

 

16* 

 

20 

 

21 

 

23* 

 

27 

 

28 

 

30 

 

31 

 

32* 

 

34 

 

35* 

 

36 

 

B 

 

A 

 

D 

 

C 

 

C 

 

A 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

D 

 

B 

 

B 

 

C 
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4. Membandingkan 

persamaan maupun 

perbedaan hewan  filum 

Mollusca dan Arthropoda 

berdasarkan 

karakteristiknya 

 

 

 

5. Mengelompokkan hewan 

berdasarkan 

ciri/karakteristiknya 

6. Mengklasifikasikan hewan 

filum Mollusca dan 

Arthropoda berdasarkan 

hasil identifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

37 

 

40 

 

 

17* 

 

25* 

 

33* 

 

 

 

 

3* 

 

4 

 

18 

 

19 

 

22* 

 

26 

 

29* 

 

D 

 

C 

 

 

C 

 

A 

 

A 

 

 

 

 

D 

 

B 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 

 

C 
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Keterangan: 

*Soal yang digunakan untuk Pretest-Posttest  

setelah dilakukan uji coba soal 

  

 

 

7. Mengidentifikasi peranan 

hewan filum Mollusca dan 

Arthropoda dalam 

ekosistem 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

8 

 

24* 

 

 

 

38* 

 

39 

 

B 

 

C 

 

 

 

C 

 

D 
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Lampiran 14.  
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183 
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186 
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Lampiran 15. 
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195 
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Lampiran 16. 
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Lampiran 17. 



201 
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Lampiran 18. 

Kisi-kisi Lembar Penilaian Keterampilan Berpikir Siswa  

 

No. Basis Indikator Item 

1. Search Kemampuan mengidentifikasi masalah 

yang diberikan 
A 

2. Solve 

Kemampuan menyusun hipotesis 

berupa dugaan jawaban dari masalah 
B 

Kemampuan memilih metode untuk 

memecahkan masalah 
C 

3. Create 

Kemampuan melakukan kegiatan untuk 

membuktikan hipotesis 
D 

Kemampuan mengolah dan 

menganalisis hasil kegiatan 
E 

4. Share 

Kemampuan mengidentifikasi 

kesimpulan pemecahan masalah 
F 

Kemampuan mengkomunikasikan hasil 

atau solusi yang diperoleh 
G 
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Lampiran 19. 

Rubrik Penilaian Keterampilan Berpikir Siswa 

Basis Indikator Aspek penilaian Skor 

Search Definisi dan klarifikasi masalah 

Siswa mampu 

mengidentifikasi 

masalah yang 

diberikan 

Mengidentifikasi masalah dengan membaca 

permasalahan, mencatat hal-hal yang penting, 

mendiskusikan dengan kelompok dan 

membuat rumusan pertanyaan. 

4 

Mencakup 3 aspek saja 3 

Mencakup 2 aspek saja 2 

Hanya mencakup 1 aspek 1 

Solve Menilai informasi yang berhubungan dengan masalah 

Siswa menyusun 

hipotesis berupa 

dugaan jawaban dari 

masalah 

Menyusun hipotesis dengan mengumpulkan 

data/informasi, menjawab pertanyaan pada 

soal permasalahan, merancang cara-cara 

untuk menguji jawaban, dan jawaban 

pertanyaan sesuai dengan permasalahan. 

4 

Mencakup 3 aspek saja 3 

Mencakup 2 aspek saja 2 

Hanya mencakup 1 aspek 1 

Siswa memilih 

metode untuk 

memecahkan 

masalah 

Memilih metode dengan berdiskusi, mencari 

informasi melalui pustaka/internet, bertanya 

kepada guru dan melakukan 

pengamatan/observasi. 

4 

Mencakup 3 aspek saja 3 

Mencakup 2 aspek saja 2 

Hanya mencakup 1 aspek 1 

Create Merancang solusi berdasarkan masalah 

Siswa melakukan 

kegiatan untuk 

membuktikan 

hipotesis 

Siswa merancang perencanaan, melakukan 

kegiatan pengamatan, mendokumentasikan 

hasil berupa video/foto, dan menganalisis 

hasilnya 

4 

Mencakup 3 aspek saja 3 

Mencakup 2 aspek saja 2 

Hanya mencakup 1 aspek 1 

Siswa mengolah dan 

menganalisis hasil 

kegiatan 

Hasil yang diperoleh sesuai dengan 

permasalahan, terkait dengan hipotesis, 

bersifat objektif dan diolah/dibuat laporan  

4 

Mencakup 3 aspek saja 3 

Mencakup 2 aspek saja 2 

Hanya mencakup 1 aspek 1 

Share Mengkomunikasikan solusi yang diperoleh 

Siswa 

mengidentifikasi 

kesimpulan 

pemecahan masalah 

Kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan 

permasalahan; mencakup definisi, ciri, contoh 

dan peranan; bersifat mudah dipahami; dan 

adanya penguatan pada kesimpulan. 

4 
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Mencakup 3 aspek saja 3 

Mencakup 2 aspek saja 2 

Hanya mencakup 1 aspek 1 

Siswa 

mengkomunikasikan 

hasil atau solusi 

yang diperoleh 

Memaparkan hasil pengamatan di depan 

kelas; membandingkan hipotesis dengan hasil 

pengamatan; menerima umpan balik dengan 

menjawab pertanyaan dari guru/siswa lain; 

dan mengevaluasi solusi dengan menanggapi 

sanggahan 

4 

Mencakup 3 aspek saja 3 

Mencakup 2 aspek saja 2 

Hanya mencakup 1 aspek 1 
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Lampiran 20. 
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Lampiran 21. 

Rekapitulasi Penilaian Keterampilan Berpikir Siswa 

No. Kriteria 

Jumlah Siswa 

X.IPA.1 X.IPA.3 X.IPA.7 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat terampil 

Terampil 

Cukup terampil 

Tidak terampil 

8 

19 

4 

- 

12 

18 

2 

- 

10 

18 

3 

- 

Jumlah siswa 31 32 31 

Rata-rata persentase 73,68% 76,91% 74,42% 

Rata-rata persentase klasikal 75% 
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Lampiran 22. 

Kisi-kisi Lembar Penilaian Aktivitas Siswa  

No. Indikator Item 

1. Memperhatikan guru A 

2. Kerja sama dalam kelompok B 

3. Aktivitas siswa dalam diskusi kelompok C 

4. 
Kemampuan siswa mengemukakan pendapat atau menjawab 

pertanyaan dari guru/teman 

D 

5. Aktivitas siswa dalam bertanya kepada guru/teman E 

6. Aktivitas siswa dalam mengikuti diskusi/presentasi F 
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Lampiran 23. 
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Lampiran 24.  
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Lampiran 25. 

Rekapitulasi Penilaian Aktivitas Siswa 

No. Kriteria 

Jumlah Siswa 

X.IPA.1 X.IPA.3 X.IPA.7 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat aktif 

Aktif 

Cukup aktif 

Tidak aktif 

9 

19 

3 

- 

8 

21 

3 

- 

8 

21 

2 

- 

Jumlah siswa 31 32 31 

Rata-rata persentase  

tiap kelas 
75,32% 74,91% 74,58% 

Rata-rata persentase klasikal 74,94% 
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Lampiran 26. 

 



216 
 

  



217 
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Lampiran 27. 

Kisi-kisi Penilaian Sikap Ilmiah 

No. Indikator Item 

1. Religius A 

2. Rasa ingin tahu B 

3. Jujur C 

4. Tanggung jawab D 

5. Terbuka dan objektif E 

6. Kerjasama dan peduli F 
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Lampiran 28. 

Rubrik Penilaian Sikap Ilmiah 

Aspek Kriteria Skor 

Religius Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran; 

mengamalkan ajaran agama; memiliki sikap 

tenggang rasa; dan mengamalkan ilmu yang 

didapat 

4 

Mencakup 3 aspek saja 3 

Mencakup 2 aspek saja 2 

Hanya mencakup 1 aspek 1 

Rasa ingin tahu Memiliki semangat dan minat yang tinggi, selalu 

memperhatikan guru; suka mencatat hal-hal yang 

penting; dan suka bertanya 

4 

Mencakup 3 aspek saja 3 

Mencakup 2 aspek saja 2 

Hanya mencakup 1 aspek 1 

Jujur Melaporkan hasil pengamatan sesuai dengan 

permasalahan; sesuai fakta; bersifat akurat; dan 

objektif 

4 

Mencakup 3 aspek saja 3 

Mencakup 2 aspek saja 2 

Hanya mencakup 1 aspek 1 

Tanggung 

jawab 

Menyelesaikan tugas tepat waktu; menyelesaikan 

tugas secara terstruktur; konsekuen terhadap apa 

yang dilakukan; dan melakukan sesuatu dengan 

baik 

4 

Mencakup 3 aspek saja 3 

Mencakup 2 aspek saja 2 

Hanya mencakup 1 aspek 1 

Terbuka dan 

objektif 

Menerima pendapat orang lain; inisiatif 

mengambil keputusan; melakukan kegiatan 

sesuai peritah; dan bertindak adil 

4 

Mencakup 3 aspek saja 3 

Mencakup 2 aspek saja 2 

Hanya mencakup 1 aspek 1 

Kerjasama dan 

peduli 

Suka mengerjakan sesuatu bersama kelompok; 

mampu mendorong aktivitas kerja kelompok; 

peduli terhadap kesulitan teman; dan suka 

membantu teman yang belum paham 

4 

Mencakup 3 aspek saja 3 

Mencakup 2 aspek saja 2 

Hanya mencakup 1 aspek 1 
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Lampiran 29. 
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Lampiran 30. 

Rekapitulasi Penilaian Sikap Ilmiah Siswa 

No. Kriteria Jumlah Siswa 

X.IPA.1 X.IPA.3 X.IPA.7 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Tidak baik 

8 

23 

- 

- 

11 

21 

- 

- 

10 

21 

- 

- 

Jumlah siswa 31 32 31 

Rata-rata persentase  

tiap kelas 

76,29% 76,77% 77% 

Rata-rata persentase klasikal 76,69% 
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Lampiran 31. 
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Lampiran 31. 

Kisi-kisi Lembar Penilaian Presentasi  

Indikator Item 

Penguasaan materi yang dipresentasikan 1 

Sistematika presentasi 2 

Penggunaan bahasa 3 

Ketepatan intonasi dan kejelasan artikulasi 4 

Kemampuan memanfaatkan media presentasi 5 

Kemampuan mempertahankan dan menanggapi 

pertanyaan atau sanggahan 

6 
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Lampiran 32. 

Rubrik Penilaian Presentasi 

No Indikator Skor Kriteria 

1. Penguasaan 

materi yang 

dipresentasikan 

4 Menguasai materi dengan baik, lengkap, 

terinci dan sistematis. 

3 Mencakup 3 aspek saja 

2 Mencakup 2 aspek saja 

1 Hanya mencakup 1 aspek 

2. Sistematika 

presentasi 

4 Materi presentasi disajikan secara runtut, 

sistematis, berbobot, dan mencakup seluruh 

sajian. 

3 Mencakup 3 aspek saja 

2 Mencakup 2 aspek saja 

1 Hanya mencakup 1 aspek 

3. Penggunaan 

bahasa 

4 Bahasa yang digunakan sopan, mudah 

dipahami, teratur dan menggunakan bahasa 

Indonesia yang benar 

3 Mencakup 3 aspek saja 

2 Mencakup 2 aspek saja 

1 Hanya mencakup 1 aspek 

4. Ketepatan 

intonasi dan 

kejelasan 

artikulasi 

4 Penyampaian materi disajikan dengan 

intonasi yang tepat, artikulasi/lafal yang jelas, 

jeda yang tepat dan suara yang jelas terdengar 

3 Mencakup 3 aspek saja 

2 Mencakup 2 aspek saja 

1 Hanya mencakup 1 aspek 

5. Kemampuan 

memanfaatkan 

media presentasi 

4 Media yang dimanfaatkan jelas terbaca, tepat, 

menarik, dan menunjang seluruh sajian 

3 Mencakup 3 aspek saja 

2 Mencakup 2 aspek saja 

1 Hanya mencakup 1 aspek 

6. Kemampuan 

mempertahankan 

dan menanggapi 

pertanyaan atau 

sanggahan 

4 Mampu mempertahankan dan menanggapi 

pertanyaan/sanggahan dengan bijaksana, 

ramah, sopan dan menerima pendapat orang 

3 Mencakup 3 aspek saja 

2 Mencakup 2 aspek saja 

1 Hanya mencakup 1 aspek 
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Lampiran 33. 
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Lampiran 34. 
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Lampiran 35. 

Data Tanggapan Siswa pada Uji Coba Skala Besar 

No. Pertanyaan Tanggapan siswa(%) 

Sangat 

setuju 

Setuju Kurang 

setuju 

Tidak 

setuju 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

Apakah Anda menyukai mata pelajaran 

Biologi pada sub konsep Mollusca dan 

Arthropoda? 

Apakah Anda tertarik belajar materi 

dengan menggunakan LKS? 

Apakah dengan menggunakan LKS 

berbasis Search, Solve, Create and 

Share, Anda mudah memahami materi? 

Sampai berapa persenkah pemahaman 

yang Anda peroleh setelah mempelajari 

materi dengan menggunakan LKS? 

Adakah kesulitan yang Anda temui pada 

saat menggunakan LKS? 

Apakah Anda termotivasi untuk 

mengikuti pelajaran Biologi dengan 

menggunakan LKS? 

Apakah LKS berbasis Search, Solve, 

Create and Share menarik? 

Setelah menggunakan LKS, apakah 

Anda menjadi suka dengan mata 

pelajaran Biologi? 

7 

 

 

15 

 

11 

 

 

12 

 

 

56 

 

16 

 

 

19 

 

13 

 

73 

 

 

68 

 

73 

 

 

41 

 

 

28 

 

72 

 

 

71 

 

73 

 

11 

 

 

11 

 

10 

 

 

36 

 

 

10 

 

6 

 

 

4 

 

8 

 

 

3 

 

 

0 

 

0 

 

 

5 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 
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Rekapitulasi Angket Tanggapan Siswa setelah Pembelajaran 

Mengunakan LKS berbasis Search, Solve, Create, and Share 

 

Kelas  : X. IPA.1  

Sekolah : SMA Negeri 1 Tegal 

No. Nama Pernyataan 
Jumlah Persentase Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Afif Prasetya Praja 3 3 2 3 3 3 3 2 22 68.75 Setuju 

2. Alif Rizki P. 3 3 3 3 2 3 3 3 23 71.88 Setuju 

3. Btari Asa Sartana 3 3 3 2 4 3 3 3 24 75.00 Setuju 

4. Cheetah Nadiva T.F 3 3 3 3 3 3 3 3 24 75.00 Setuju 

5. Desyanti 3 3 3 3 3 3 3 3 24 75.00 Setuju 

6. Dwi Ayu Lestari 3 3 3 2 3 3 3 3 23 71.88 Setuju 

7. Essy Nur Laila 3 3 3 3 3 3 3 3 24 75.00 Setuju 

8. Fito Risqulah 3 3 3 3 3 3 3 4 25 78.13 Setuju 

9. Heksa Budi Santoso 3 3 3 2 2 4 3 3 23 71.88 Setuju 

10. Hesti Eka P. 2 2 3 3 4 3 2 3 22 68.75 Setuju 

11. Indah Mulyani R. 3 3 3 2 4 3 3 3 24 75.00 Setuju 

12. Istiqomah Febriyanti 4 2 4 4 4 4 2 4 28 87.50 Sangat setuju 

13. Margaretha G.A.P 3 3 3 2 2 3 3 3 22 68.75 Setuju 

14. Mario Jaya N. 3 3 3 2 4 4 4 4 27 84.38 Sangat setuju 

15. Marshell Eko R.H. 2 3 3 2 4 3 3 3 23 71.88 Setuju 

16. Meiske Erdinarini A. 3 3 3 3 4 3 3 3 25 78.13 Setuju 

17. Mufid Assidiq 3 3 3 3 4 3 3 3 25 78.13 Setuju 

18. Muh. Komarudin 2 3 3 2 4 3 3 3 23 71.88 Setuju 
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Keterangan:  

1 = siswa yang menjawab tidak setuju 

2 = siswa yang menjawab kurang setuju 

3 = siswa yang menjawab setuju 

4 = siswa yang menjawab sangat setuju  

19. Muh. Iqbal N. 3 3 3 4 4 3 3 3 26 81.25 Setuju 

20. Mutia Reflianti W. 2 3 3 3 4 3 2 3 22 68.75 Setuju 

21. Nafilah Rahmi 3 3 4 3 3 3 4 3 26 81.25 Setuju 

22. Nasya Firli U.S 3 4 3 3 4 3 4 3 27 84.38 Sangat setuju 

23. Naufal Pratama A.C 3 3 3 3 4 3 3 3 25 78.13 Setuju 

24. Nur Hidayatul Inayah 3 4 3 2 4 3 3 3 25 78.13 Setuju 

25. Nurfarkon S. 3 2 3 2 4 3 3 4 24 75.00 Setuju 

26. Nuzlie R. Brilianita 3 3 3 4 4 3 3 3 26 81.25 Setuju 

27. Rahmaditya A. 1 2 2 1 2 2 3 2 15 46.88 Kurang setuju 

28. Septian Ardianto 4 4 4 3 4 4 4 3 30 93.75 Sangat setuju 

29. Shofi Iqtina Hawan 3 3 3 2 3 3 3 3 23 71.88 Setuju 

30. Sonia Dinda R, 3 2 4 4 4 4 4 3 30 93.75 Sangat setuju 

31. Yunita Gina S. 3 2 2 3 2 2 3 2 19 59.38 Kurang setuju 

Jumlah 89 94 95 84 108 97 97 96    

Persentase  71.77 75.00 75.81 67.74 85.48 77.42 78.23 75.81    

Jumlah siswa sangat setuju  5 

Jumlah siswa setuju 25 

Jumlah siswa kurang setuju 1 

Jumlah siswa tidak setuju 0 
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Rekapitulasi Angket Tanggapan Siswa setelah Pembelajaran 

Mengunakan LKS berbasis Search, Solve, Create, and Share 

 

Kelas  : X. IPA.3 

Sekolah : SMA Negeri 1 Tegal 

No. Nama 
Pernyataan 

Jumlah Persentase Kriteria 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Adila Rosilia D. 4 4 3 4 4 4 4 4 31 96.88 Sangat setuju 

2. Aflah Aulia F.R 2 3 3 1 3 2 2 2 17 53.13 Kurang setuju 

3. Aghnia Aulia M. 3 3 3 3 4 4 4 4 28 87.50 Sangat setuju 

4. Agung Aji S. 4 4 4 3 4 4 4 3 30 93.75 Sangat setuju 

5. Aida Puspita R. 3 3 3 2 3 3 3 3 23 71.88 Setuju 

6. Akhmad Bustomi 3 4 3 3 4 3 4 3 27 84.38 Sangat setuju 

7. Arum Eka A. 1 3 2 1 2 2 3 2 15 46.88 Kurang setuju 

8. Bagus Zakaria 3 3 4 3 4 3 3 3 26 81.25 Setuju 

9. Burhanus S. 3 4 4 4 4 4 4 3 30 93.75 Sangat setuju 

10. Christy S.B 3 3 2 2 3 3 3 3 22 68.75 Setuju 

11. Dian Handayani 3 3 3 2 4 3 3 3 24 75.00 Setuju 

12. Fadhilatus Rosyidah 3 3 3 3 4 4 3 3 26 81.25 Setuju 

13. Faridah Bajri 3 3 3 3 3 3 3 3 24 75.00 Setuju 

14. Febiyani N.F 4 4 4 4 4 4 4 4 32 100.00 Sangat setuju 

15. Hafni Wahyu W. 3 2 3 2 3 2 3 2 20 62.50 Kurang setuju 

16. Fildza Shabrina 3 3 3 3 3 3 3 3 24 75.00 Setuju 

17. Ilham Amarulloh 3 2 3 2 4 3 3 3 24 75.00 Setuju 

18. Intan Prameswari 2 2 3 2 4 3 3 3 23 71.88 Setuju 
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Keterangan: 

1 = siswa yang menjawab tidak setuju 

2 = siswa yang menjawab kurang setuju 

3 = siswa yang menjawab setuju 

4 = siswa yang menjawab sangat setuju  

19. Isaula Almas S. 3 3 3 4 4 3 3 3 26 81.25 Setuju 

20. Isnan Hanif W. 2 3 3 1 4 2 3 2 20 62.50 Kurang setuju 

21. Kevin C.A. 3 3 3 3 4 3 3 3 25 78.13 Setuju 

22. Moh. Zakaria 3 3 3 3 4 3 3 3 25 78.13 Setuju 

23. M. Fahmi Amrullah 1 3 2 2 4 3 3 2 20 62.50 Kurang setuju 

24. Naufal Faiz A. 3 4 3 3 4 3 4 3 27 84.38 Sangat setuju 

25. Nida Yera M.  3 3 3 2 3 3 3 3 23 71.88 Setuju 

26. Niken Arnyanti P. 2 3 3 2 3 3 3 3 22 68.75 Setuju 

27. Norbertus W. 3 2 3 1 3 2 3 3 20 62.50 Kurang setuju 

28. Nusaiba Z.F 3 3 3 2 4 3 3 3 24 75.00 Setuju 

29. Qori’atunnisa R. 4 4 4 4 4 4 4 4 32 100.00 Sangat setuju 

30. Qristalia P.G.A 3 3 3 2 2 3 3 3 22 68.75 Setuju 

31. Yuni Futikhatul F. 3 3 3 2 4 4 4 4 27 84.38 Sangat setuju 

32. Zalilah N.F 2 3 3 2 4 3 3 3 23 71.88 Setuju 

Jumlah 91 99 98 80 115 99 104 96    

Persentase  71.09 77.34 76.56 62.50 89.84 77.34 81.25 75.00    

Jumlah siswa sangat setuju 9 

Jumlah siswa setuju 17 

Jumlah siswa kurang setuju 6 

Jumlah siswa tidak setuju 0 
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Rekapitulasi Angket Tanggapan Siswa setelah Pembelajaran 

Mengunakan LKS berbasis Search, Solve, Create, and Share 

 

Kelas  : X. IPA.7 

Sekolah : SMA Negeri 1 Tegal 

No. Nama 
Pernyataan 

Jumlah Persentase Kriteria 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Adisti Eva R. 3 3 3 2 4 3 3 3 24 75.00 Setuju 

2. A. Farkhan Khairi 3 3 3 3 2 3 3 3 23 71.88 Setuju 

3. Andhika Suryo W. 3 3 3 4 3 3 3 3 25 78.13 Setuju 

4. Bachtiar Ali 4 2 2 2 4 3 3 3 24 75.00 Setuju 

5. Bima Anggoro 3 3 3 3 4 4 4 3 27 84.38 Sangat setuju 

6. Dadi Setiadi 2 3 2 2 4 3 3 3 22 68.75 Setuju 

7. Dannisa N.A 3 4 4 3 4 4 4 3 29 90.63 Sangat setuju 

8. Fadillah Yoga W. 3 3 3 2 3 3 3 3 23 71.88 Setuju 

9. Faletehan Achmad A. 3 3 3 3 3 3 3 3 24 75.00 Setuju 

10. Firly Amila Nazar 3 3 3 3 3 3 3 4 25 78.13 Setuju 

11. Ghozy Farhansyah 3 3 3 2 2 4 3 3 23 71.88 Setuju 

12. Kholifia Putri K. 2 3 3 3 4 3 2 3 22 68.75 Setuju 

13. M. Rizqi Faishal 3 3 4 3 3 3 4 3 26 81.25 Setuju 

14. Mita Silviana 3 4 3 3 4 3 4 3 27 84.38 Sangat setuju 

15. Muh. Hanif Yuliansyah 3 3 3 3 4 3 3 3 25 78.13 Setuju 

16. M. Heri Gunawan 3 4 3 2 4 3 3 3 25 78.13 Setuju 

17. M. Nurdin A.W. 3 3 3 2 4 3 3 4 24 75.00 Setuju 

18. Mumtaz Ammarul H. 3 3 3 4 4 3 3 3 26 81.25 Setuju 
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Keterangan:  

1 = siswa yang menjawab tidak setuju 

2 = siswa yang menjawab kurang setuju 

3 = siswa yang menjawab setuju 

4 = siswa yang menjawab sangat setuju  

19. Nadia Nurul A.S 3 3 3 3 4 3 3 4 26 81.25 Setuju 

20. Nina Tri Wira M. 3 3 3 3 4 3 3 3 25 78.13 Setuju 

21. R. Costalyn A.H 3 2 2 2 3 3 3 3 22 68.75 Setuju 

22. Rima Ekowati 3 3 3 2 4 3 3 3 24 75.00 Setuju 

23. Satria Yusuf E. 3 3 3 2 3 3 3 3 23 71.88 Setuju 

24. Shafira Muti A. 3 2 3 2 3 3 3 3 23 71.88 Setuju 

25. Shela Dina N. 3 3 2 3 2 3 3 3 22 68.75 Setuju 

26. Talitha Soniyya 3 3 3 3 4 3 3 3 25 78.13 Setuju 

27. Tiara Aprilia E.P 3 3 2 3 3 3 3 2 22 68.75 Setuju 

28. Utami Amalia P. 3 3 3 3 2 3 3 3 23 71.88 Setuju 

29. Widhi Ayu P. 3 3 3 2 4 3 3 3 24 75.00 Setuju 

30. Yurta Sabilla R. 3 3 3 3 3 3 3 3 24 75.00 Setuju 

31. Zahra Nabila 3 3 3 3 3 3 3 3 24 75.00 Setuju 

Jumlah 92 94 90 83 105 96 96 95    

Persentase  74.19 75.81 72.58 66.94 84.68 77.42 77.42 76.61    

Jumlah siswa sangat setuju 3 

Jumlah siswa setuju 28 

Jumlah siswa kurang setuju 0 

Jumlah siswa tidak setuju 0 
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Lampiran 36. 
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Lampiran 37. 

Dokumentasi Penelitian 
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