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ABSTRAK 

Zulmi, Faishal Aji. (2020). Pengembangan LKPD berekstensi EPUB Berbasis 

Discovery Learning untuk Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kritis Peserta 

Didik. Skripsi, Jurusan Fisika, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Isa 

Akhlis, S.Si., M.Si. 

Kata Kunci: LKPD; Discovery Learning; keterampilan berpikir kritis. 

Proses pembelajaran fisika memerlukan bahan ajar seperti LKPD dengan inovasi 

baru yang menarik melalui pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis peserta didik. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengembangkan LKPD berekstensi EPUB berbasis discovery learning untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and 

Development menggunakan model pengembangan ADDIE. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan angket dan tes. Bahan ajar diuji 

kevalidannya dengan menggunakan lembar validasi media serta uji kelayakan 

menggunakan angket. Data hasil keterampilan berpikir kritis peserta didik 

diperoleh dari hasil pretest dan posttest. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh media pembelajaran yang valid 

untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Hasil penilaian kelayakan 

media pembelajaran oleh ahli materi diperoleh 80% dengan kriteria valid, penilaian 

oleh ahli media diperoleh 78,12% dengan kriteria valid. Hasil analisis data 

menunjukkan adanya pengembangan keterampilan berpikir mulai dari kriteria 

rendah hingga sedang. Keterampilan berpikir kritis peserta didik berkembang 

dengan adanya peningkatan sebesar 0,51 atau dalam kriteria sedang. Keterampilan 

menganalisis argumen berkembang dengan peningkatan 0,66 atau dalam kriteria 

sedang. Keterampilan bertanya dan menjawab pertanyaan berkembang dengan 

peningkatan sebesar 0,23 atau dalam kriteria rendah. Keterampilan menginduksi 

dan mempertimbangkan hasil induksi berkembang dengan peningkatan sebesar 

0,56 atau dalam kriteria sedang. Keterampilan membuat dan menentukan hasil 

pertimbangan berkembang dengan peningkatan sebesar 0,44 atau dalam kriteria 

sedang. Keterampilan menentukan suatu tindakan berkembang dengan peningkatan 

sebesar 0,59 atau dalam kriteria sedang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa media pembelajaran LKPD berekstensi EPUB valid dan efektik digunakan 

untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. 
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ABSTRACT 

Zulmi, Faishal Aji. (2020).  Development of Student Worksheets with EPUB 

Extension Based on Discovery Learning to Develop Students' Critical Thinking 

Skills. Final Project, Department of Physics, Universitas Negeri Semarang. Advisor Isa 

Akhlis, M.Si., M. Si. 

Key Words: LKPD, Discovery Learning, critical thingking skills. 

The physics learning process requires teaching materials such as students' 

worksheet with interesting new innovations through the use of technology to 

develop students' critical thinking skills. This study aims to develop students' 

worksheet with EPUB extension based on discovery learning to develop students' 

critical thinking skills. 

The method used in this research is Research and Development using the 

ADDIE development model. Data collection techniques in this study were 

conducted by questionnaire and test. Teaching materials were tested for validity 

using a media validation sheet and a feasibility test using a questionnaire. The 

results of students' critical thinking skills are obtained from the results of the pretest 

and posttest. 

Based on the results of the study obtained a valid learning media to develop 

critical thinking skills. The results of the assessment of the feasibility of 

instructional media by material experts obtained 80% with valid criteria, assessment 

by media experts obtained 78.12% with valid criteria. The results of data analysis 

showed that there was a development in thinking skills ranging from low to 

moderate criteria. Critical thinking skills of students develop with an increase of 

0.51 or in the medium criteria. The skill of analyzing arguments develops with an 

increase of 0.66 or in the medium criteria. The skills to ask and answer questions 

develop with an increase of 0.23 or in the low criteria. The skill of inducing and 

considering the results of an induction develops with an increase of 0.56 or within 

moderate criteria. The skill of making and determining the outcome of 

consideration develops with an increase of 0.44 or in the medium criteria. The skill 

in determining an action develops with an increase of 0.59 or within the criteria of 

being. Based on the results of the study showed that students' worksheet with a valid 

and effective EPUB extension based on discovery learning was used to develop 

critical thinking skills. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hasil PISA (Programme for International Students Assessment) tahun 2018, 

menunjukkan performa siswa-siswi Indonesia masih rendah. Berturut-turut, skor 

untuk Membaca, Matematika, dan Sains dari hasil tes PISA 2018 adalah 371, 379, 

dan 396 (OECD, 2019). Skor ini mengalami penurunan dibanding tes PISA tahun 

2015, di mana berturut-turut Membaca, Matematika, dan Sains Indonesia meraih 

skor 397, 386, 403. Apabila dibandingkan dengan skor rata-rata internasional, 

Indonesia memiliki jarak yang cukup jauh. Membaca, Matematika, dan Sains di 

rata-rata internasional ada di angka 487, 489, dan 489. Menurut Kurniati, 

Harimukti, dan Jamil (2016), pemecahan masalah pada soal PISA masuk dalam 

kategori berpikir tingkat tinggi (High Order Thinking Skills) salah satunya yaitu 

kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, berdasarkan hasil PISA tahun 2018 

dapat disimpulkan bahwa peserta didik Indonesia memiliki keterampilan berpikir 

kritis yang rendah. 

Rendahnya keterampilan berpikir kritis peserta didik Indonesia didukung 

oleh berbagai hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian Nurazizah, Sinaga, dan 

Jauhari (2017) terhadap empat indikator keterampilan berpikir kritis yang dilakukan 

pada 50 peserta didik kelas XI, diketahui rata-rata kemampuan peserta didik dalam 

mengerjakan soal disetiap indikator hanya 14% saja. Hasil penelitian tersebut 

ternyata sejalan dengan penelitian oleh Susilowati, Sajidan, dan Ramli (2017) yang 

meyebutkan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa sekolah menengah masih 

rendah. 

Keterampilan berpikir kritis bertanggung jawab pada pembuatan keputusan 

seseorang serta dapat mempengaruhi hidup seseorang (Redhana & Liliasari, 2008). 

Liliasari (2001) menjelaskan bahwa keterampilan berpikir kritis merupakan salah 

satu modal dasar atau modal intelektual yang sangat penting bagi setiap orang dan 

merupakan bagian yang fundamental dari kematangan manusia. 
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Bagi peserta didik, keterampilan berpikir kritis merupakan hal yang penting 

dimiliki dalam membangun pengetahuan. Keterampilan berpikir kritis akan 

merangsang penalaran kognitif dalam memperoleh pengetahuan. Melalui 

pemikiran-pemikiran yang kritis pula, peserta didik akan mampu mengembangkan 

ide pemikiran terhadap permasalahan yang terdapat di dalam pembelajaran 

(Diharjo, 2017). Oleh karena itu, keterampilan berpikir kritis sangat penting untuk 

dimiliki peserta didik. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di SMA Kesatrian 2 

Semarang, diperoleh bahwa pembelajaran Fisika cenderung mengasah aspek 

mengingat dan memahami dimana aspek ini termasuk dalam kategori keterampilan 

berpikir tingkat rendah (LOTS) belum sampai pada tahap berpikir kritis dalam 

keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS). Hal ini mengakibatkan keterampilan 

berpikir kritis peserta didik masih rendah. Hasil temuan di lapangan ini, sesuai 

dengan penelitian oleh Trilling dan Fadel (2009) yang menunjukkan bahwa tamatan 

sekolah menengah, diploma dan pendidikan tinggi masih kurang kompeten dalam 

hal berpikir kritis dan mengatasi masalah. Namun walaupun pembelajaran belum 

sampai pada tahap berpikir kritis, siswa cukup aktif selama proses kegiatan belajar 

mengajar. Hal ini menandakan bahwa peserta didik mempunyai modal awal yang 

bagus untuk dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka. Hal ini 

seperti diungkapkan oleh Synder (2008) bahwa pembelajaran yang melibatkan 

peserta didik dalam kegiatan yang aktif dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis. Fakta lain yang juga ditemukan dari hasil observasi di lapangan 

bahwa, proses pembelajaran masih menggunakan bahan ajar yang bersifat 

informatif dan soal-soal yang tersaji pada bahan ajar hanya sedikit sekali ditemukan 

soal yang mendorong atau melatih keterampilan berpikir kritis peserta didik 

sehingga kurang memfasilitasi peserta didik untuk berpikir kritis. 

Berdasarkan hal tersebut maka, selama proses pembelajaran yang 

berpengaruh tidak hanya cara guru mengajar tetapi semua fasilitas yang 

mengakomodasi aktivitas siswa sehingga fokus pada proses pembelajaran dimana 

guru bisa memberikan input keterampilan berpikir kritis. Penggunaan bahan ajar 

seperti Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) menjadi salah satu alternatif sebagai 
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penunjang proses pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. 

LKPD dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta 

didik, sebab di dalamnya memuat kegiatan yang melibatkan proses penyelidikan 

dan pemecahan masalah guna mencapai kompetensi dasar yang harus dicapai 

(Lestari, 2016). Berdasarkan hasil penelitian Astuti dan Setiawan (2013), hasil 

pengembangan LKPD cetak berbasis pendekatan inkuiri terbimbing dalam 

pembelajaran kooperatif memberikan alternatif strategi pembelajaran yang inovatif, 

konstruktif, dan berpusat pada peserta didik, dengan memfokuskan pada 

tercapainya kompetensi yang diharapkan. Oleh karena itu dalam penelitian ini 

terfokus pada pengembangan LKPD untuk mengembangkan keterampilan berpikir 

kritis. 

Pengembangan keterampilan berpikir kritis peserta didik juga dapat 

dilakukan melalui pemilihan penggunaan model pembelajaran yang tepat. 

Berdasarkan hasil penelitian Agustriana, Ningrum, dan Somantri (2015) 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran Discovery Learning mampu 

meningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Sejalan dengan penelitian tersebut, 

Nurrohmi, Utaya, dan Utomo (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan model pembelajaran Discovery Learning terhadap kemampuan berpikir 

kritis. Model pembelajaran Discovery Learning juga merupakan model 

pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan scientific pada kurikulum 2013 

sehingga pembelajaran menggunakan model Discovery Learning dipilih dan 

terintegrasi didalam LKPD berekstensi EPUB yang dikembangkan. 

Dewasa ini, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mengalami 

perkembangan yang begitu pesat. Perkembangan ini berdampak dalam berbagai 

hal, salah satunya dalam dunia pendidikan. Oleh sebab itu perlu adanya suatu 

inovasi terhadap bantuk bahan ajar yang digunakan khususnya pada format LKPD 

yang digunakan sehingga sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Salah 

satu inovasinya yaitu dengan mengubah bentuk LKPD cetak menjadi berformat 

EPUB. Melalui LKPD berformat EPUB, LKPD dapat dibuka diberbagai perangkat 

mulai dari PC, tablet, hingga smartphone. Kelebihan lain LKPD berformat EPUB 

juga mampu menampilkan file multimedia seperti video dan audio sehingga sudah 
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sesuai dengan tuntutan standar proses pendidikan (PP No. 19 Tahun 2005 pasal 19 

ayat 1) yang menuntut adanya bahan ajar yang interaktif dan meningkatkan 

motivasi siswa agar lebih rajin untuk belajar. 

Penelitian pengembangan tentang EPUB sudah banyak dilakukan. 

Penelitian yang pernah dilakukan antara lain oleh Aji (2016) tentang 

pengembangan media pembelajaran memahami dan memelihara sistem starter tipe 

konvensional berbasis buku digital electronic publication (EPUB). Hasil penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar dengan peningkatan nilai rata-rata 

sebelum menggunakan buku digital sebesar 68,84 yang meningkat menjadi menjadi 

79,03. 

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Zunaidi (2015) tentang 

pengembangan Buku Sekolah Elektronik (BSE) Teknologi Dasar Otomotif berbasis 

android berformat EPUB sebagai bahan ajar pendukung pada paket keahlian teknik 

kendaraan ringan di SMKN 12 Malang. Hasil penelitian menunjukkan ada 

peningkatan perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pre-test dan post-

test dalam menggunakan BSE berbasis android berformat EPUB dalam 

pembelajaran sehingga bahan ajar mampu meningkatkan hasil belajar. 

Kiptiyah (2017) melakukan pengembangan bahan ajar berbasis android 

berformat EPUB dengan pendekatan saintifik pada materi struktur atom dan tabel 

periodik unsur untuk kelas X SMA/MA. Hasil penelitian menunjukkan bahan ajar 

berbasis android berformat EPUB layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil positif penelitian tentang EPUB yang telah dilakukan 

peneliti-peneliti sebelumnya, peneliti mencoba mengembangkan LKPD berekstensi 

EPUB dengan materi yang dipilih dalam pembuatan LKPD yaitu Elastisitas dan 

Hukum Hooke. Materi Elastisitas dan Hukum Hooke merupakan salah satu materi 

Fisika yang penerapannya berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari sehingga 

melalui berbagai peristiwa elasisitas bahan yang ada di lingkungan sekitar akan 

memudahkan siswa dalam mempelajari materi ini, terlebih untuk mengambangkan 

keterampilan berpikir kritis peserta didik. 
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Berdasarkan uraian di atas penelitian “Pengembangan LKPD Berekstensi 

EPUB Berbasis Discovery Learning untuk Mengembangkan Keterampilan Berpikir 

Kritis Peserta Didik” perlu dilakukan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka pada penelitian ini dirumuskan 

permasalahan berikut: 

1. Bagaimana mengembangkan LKPD berekstensi EPUB Berbasis Discovery 

Learning untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik? 

2. Bagaimana kevalidan LKPD Berekstensi EPUB Berbasis Discovery 

Learning yang dikembangkan? 

3. Bagaimana keefektifan LKPD berekstensi EPUB Berbasis Discovery 

Learning yang dikembangkan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menghasilkan LKPD berekstensi EPUB Berbasis Discovery Learning 

untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. 

2. Mengetahui kevalidan LKPD berekstensi EPUB Berbasis Discovery 

Learning yang dikembangkan. 

3. Mengetahui keefektifan LKPD berekstensi EPUB Berbasis Discovery 

Learning yang dikembangkan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi siswa, memudahkan dalam memahami materi fisika pokok bahasan 

Elastisitas dan Hukum Hooke serta meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa. 

2. Bagi guru, sebagai referensi penggunaan bahan ajar yang lebih menarik dan 

variatif dalam pembelajaran. 

3. Bagi sekolah, sebagai suatu informasi yang dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran serta menjadi pertimbangan dalam menentukan penggunaan 

bahan ajar khususnya di sekolah. 
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1.5 Batasan Masalah 

1. Dalam penelitian ini menggunakan 5 dari 12 indikator keterampilan berpikir 

kritis menurut Ennis dikarenakan terbatasnya waktu penelitian.  

2. Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada materi Elastisitas dan Hukum 

Hooke karena ditunjang oleh ketersediaan alat praktikum sekolah yang 

memadai.  

3. Masalah dalam penelitian ini terfokus pada Kompetensi Dasar (KD) : 

3.2  Menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari 

4.2 Melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan berikut 

presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. 

1.6 Penegasan Istilah 

1.6.1 Pengembangan 

Pengembangan pada penelitian ini dimaksudkan sebagai metode yang digunakan 

berupa metode penelitian R&D. Menurut Sugiyono (2017, h.30) metode R&D 

dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk meneliti, merancang, memproduksi dan 

menguji validitas produk yang telah dihasilkan. 

1.6.2 Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

LKPD (student worksheet) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus 

dikerjakan oleh peserta didik biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk 

menyelesaikan suatu tugas dengan mengacu Kompetensi Dasar (KD) yang akan 

dicapainya (Depdiknas, 2008, h.13). 

1.6.3 EPUB 

Electronic publication (EPUB) merupakan salah satu format buku digital yang 

disepakati oleh International Digital Publishing Forum (IDPF) pada Oktober 2011. 

EPUB terdiri atas file multimedia, HTML5, CSS, XHTML, XML yang dikemas 

dalam satu file. 

1.6.4 Keterampilan Berpikir Kritis 

Keterampilan berpikir kritis didefinisikan sebagai kemampuan dalam menganalisis 

argumen, membuat kesimpulan, menggunakan penalaran, menilai atau 

mengevaluasi dan membuat keputusan atau pemecahan masalah (Lai, 2011, h.4). 
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1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari tiga bagian utama yaitu i) bagian 

pendahuluan skripsi, ii) bagian isi skripsi, iii) bagian akhir skripsi, dengan 

komponen dari masing-masing bagian sebagai berikut : 

1. Bagian pendahuluan skripsi berisi halaman judul, halaman pengesahan, motto 

dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar 

lampiran, dan abstrak. 

2. Bagian isi skripsi terdiri dari: 

Bab I Pendahuluan 

Pada Bab I ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, penegasan istilah, 

dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II  Tinjauan Pustaka 

Pada Bab II ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian ini yang 

berfungsi sebagai acuan. Dalam bab ini juga dituliskan kerangka 

berifikir dari penelitian. 

Bab III  Metode Penelitian 

Pada Bab III ini berisi lokasi dan subjek penelitian, jenis penelitian, 

prosedur penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis 

data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian. 

Bab V Penutup 

Pada Bab V berisi simpulan dari hasil penelitian dan saran. 

3. Bagian akhir skripsi 

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 LKPD 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) atau yang disebut juga dengan Lembar Kerja 

Siswa (LKS) merupakan salah satu bahan ajar yang sering digunakan dalam 

pembelajaran. Menurut Depdiknas (2008), LKPD adalah lembaran-lembaran berisi 

tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Sedangkan menurut Prastowo 

(2015), LKPD adalah suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang 

berisi materi, ringkasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang 

mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Melalui 

LKPD, pertanyaan-pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga setiap siswa 

berkesempatan untuk untuk menemukan sendiri konsep atau prinsip melalui 

beberapa proses serta bimbingan guru sebatas yang diperlukan saja (Farda, 2017). 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa LKPD merupakan suatu 

bahan ajar yang dikemas sedemikian rupa yang berisi materi, dan petunjuk-

petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik 

untuk menemukan konsep atau prinsip melalui bimbingan dari guru. 

LKPD sebagai bahan ajar memiliki fungsi dan tujuan dalam kaitannya 

dengan kegiatan pembelajaran. Prastowo (2015, h.205) menyebutkan bahwa fungsi 

penyusunan dan penggunaan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) dalam 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Dapat meminimalkan peran guru, namun lebih mengaktifkan siswa. 

2) Mempermudah siswa untuk memahami materi yang diberikan. 

3) Lebih ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. 

4) Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada siswa. 

Tujuan LKPD menurut Prastowo (2015, h.206), adalah sebagi berikut: 

1) Menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk berinteraksi 

dengan materi yang diberikan. 

2) Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap 

materi yang diberikan. 
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3) Melatih kemandirian belajar peserta didik. 

4) Memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta didik. 

Namun, penggunaan LKPD dalam pembelajaran tidak bisa berdiri sendiri 

atau tidak menjadi bahan ajar utama dan satu-satunya dalam pembelajaran karena 

LKPD merupakan petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran peserta didik. Oleh 

karena itu LKPD perlu dikombinasikan dengan penggunaan buku paket atau buku 

teks pelajaran agar semakin sempurna. 

Pendidik yang ingin mengembangkan LKPD harus mengetahui langkah-

langkah dalam penyusunan LKPD. Menurut Depdiknas (2008), dalam menyiapkan 

LKPD dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Analisis kurikulum 

Menentukan materi, materi dianalisis dengan cara melihat materi pokok dan 

pengalaman belajar dari materi yang akan diajarkan, kemudian menentukan 

kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. 

2. Menyusun peta kebutuhan LKPD 

Penyusunan peta kebutuhan LKPD diperlukan untuk mengetahui jumlah LKPD 

yang harus dibuat. Penyusunan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil analisis 

kurikulum dan analisis sumber belajar. 

3. Menentukan judul-judul LKPD 

Langkah menentukan judul LKPD didasarkan pada kompetensi dasar, materi 

pokok, atau pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum. 

4. Penulisan LKPD 

Penulisan LKPD dapat dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1) Perumusan KD yang harus dikuasai. 

2) Menentukan alat penilaian, yang dilakukan terhadap proses kerja dan hasil 

belajar siswa. 

3) Penyusunan materi, sangat tergantung pada KD yang akan dicapai dapat berupa 

informasi pendukung seperti gambaran umum atau ruang lingkup substansi 

yang akan dipelajari. 
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4) Struktur LKPD, yang secara umum terdiri dari judul, petunjuk belajar 

(petunjuk siswa), kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, tugas-

tugas dan langkah-langkah kerja, serta penilaian. 

Darmojo dan Kaligis (1992, h.45-46) menambahkan bahwa LKPD dikatakan 

berkualitas baik bila memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Syarat-syarat Didaktik 

LKPD sebagai salah satu bentuk sarana berlangsungnya proses belajar mengajar 

haruslah memenuhi persyaratan didaktik, artinya LKPD harus mengikuti asas-asas 

belajar-mengajar yang efektif, yaitu : 

1) Memperhatikan adanya perbedaan individual. 

2) Tekanan pada proses untuk menemukan konsep-konsep. 

3) Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan peserta 

didik. 

4) Dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral, 

dan estetika pada diri peserta didik. 

2. Syarat-syarat Konstruksi 

Syarat konstruksi adalah syarat-syarat yang berkenaan dengan penggunaan bahasa, 

susunan kalimat, kosa-kata, tingkat kesukaran, dan kejelasan yang pada hakikatnya 

haruslah tepat guna dalam arti dapat dimengerti oleh pengguna yaitu peserta didik. 

1) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan peserta didik. 

2) Menggunakan struktur kalimat yang jelas. 

3) Memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan 

peserta didik. 

4) Menghindari pertanyaan yang terlalu terbuka. 

5) Tidak mengacu pada buku sumber yang di luar kemampuan keterbacaan 

peserta didik. 

6) Menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi keleluasaan pada peserta 

didik untuk menuliskan jawaban atau menggambar pada LKPD. 

7) Menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek. 

8) Menggunakan lebih banyak ilustrasi daripada kata-kata. 

9) Dapat digunakan untuk semua siswa, baik yang lamban maupun yang cepat. 
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10) Memiliki tujuan belajar yang jelas serta bermanfaat sebagai sumber 

motivasi. 

11) Mempunyai identitas untuk memudahkan administrasinya. 

3. Syarat-syarat Teknis 

1) Menggunakan huruf tebal yang cukup besar untuk topik, bukan huruf biasa 

yang diberi garis bawah. 

2) Menggunakan tidak lebih dari 10 kata dalam satu baris. 

3) Menggunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah dengan 

jawaban siswa. 

4) Mengusahakan perbandingan besarnya huruf dengan besarnya gambar 

serasi. 

2.2 EPUB 

EPUB merupakan sebuah format file e-book yang menggunakan ekstensi “EPUB”. 

EPUB (electronic publication) merupakan salah satu format buku digital yang 

diperkenalkan oleh International Digital Publishing Forum (IDPF) pada tahun 2007 

menggantikan format e-book sebelumnya yaitu Open eBook. Format file EPUB 

berisikan file arsip yang terdiri dari file HTML berisi konten, dengan gambar dan 

file pendukung lainnya seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1. 

Gambar 2.1. Struktur Dokumen EPUB. 

 Format file EPUB merupakan satu kesatuan file arsip zip yang tidak 

terenkripsi yang berisi kumpulan sumber yang saling terkait. Struktur dokumen file 

EPUB terdiri dari folder dan file. File berisi MIME Type dimana MIME Type yang 

menjelaskan isi dari dokumen. Folder OEBPS merupakan isi dari buku termasuk 

informasi tentang navigasinya dan folder Meta-Inf merupakan container file XML. 

EPUB

Folder

OEBPS

Meta-Inf

File MIME Type
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Format EPUB memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh PDF yakni 

tersedianya perintah yang digunakan untuk penyisipkan file audio dan video selain 

teks dan gambar. Southeast Asian Ministers of Educatioan Organization Regional 

Open Learning Centre (2014, h.4-5) menjelaskan beberapa kelebihan lain dari 

format EPUB sebagai berikut: 

1) Memanfaatkan ketersediaan perangkat pendukung (seperti telepon seluler) 

yang beredar di Indonesia dan jumlah penggunanya yang sangat besar. Jumlah 

tersebut belum termasuk pengguna laptop, tablet, dan smartphone. Hal ini 

dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan buku digital melalui perangkat 

tersebut. 

2) Ukuran tampilan aplikasi alat baca buku digital Format PDF tidak akan 

menjadi masalah apabila dibaca menggunakan komputer maupun laptop, 

namun karena ditujukan untuk perangkat bergerak/ telepon seluler yang 

memiliki ukuran layar yang bervariasi, maka diperlukan format yang dapat 

menyesuaikan dengan tampilan layar. 

3) Format yang didukung secara luas. Penggunaan format yang hanya mendukung 

satu perangkat tertentu akan membuat ketergantungan kepada satu teknologi 

pendukung saja. Dalam hal pemilihan format perlu dipertimbangkan adalah 

menggunakan format yang mendapat dukungan secara luas, baik untuk 

pembuatannya maupun aplikasi alat bacanya. 

2.3 Model Pembelajaran Discovery Learning 

Model pembelajaran penemuan  (Discovery Learning) diartikan sebagai 

proses pembelajaran yang terjadi ketika peserta didik tidak disajikan informasi 

secara langsung tetapi peserta didik dituntut untuk mengorganisasikan pemahaman 

mengenai informasi tersebut secara mandiri. Menurut Hosnan (2014, h.282), 

Discovery Learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar aktif 

dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan 

setia dan tahan lama dalam ingatan. Melalui belajar penemuan, peserta didik juga 

bisa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri masalah yang 

dihadapi. Mulyati (2019) menjelaskan bahwa dalam model pembelajaran 
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Discovery Learning lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip 

yang sebelumnya tidak diketahui, masalah yang diperhadapkan pada peserta didik 

merupakan suatu permasalahan yang direkayasa oleh guru. 

2.3.1 Langkah-langkah Operasional Implementasi dalam Proses Pembelajaran 

Discovery Learning 

Langkah-langkah pembelajaran dalam model discovery learning antara lain 

Stimulation, Problem Statement, Data Collection, Data Processing, Verification, 

dan Generalization, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut: 

a. Stimulation (stimulasi/ pemberian rangsang) 

Pada tahap ini peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan 

kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi sehingga 

timbul keinginan pada peserta didik untuk menyelidiki sendiri. Pada tahap ini, guru 

juga dapat memulai dengan mengajukan pertanyaan kepada peserta didik, anjuran 

untuk membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan 

pemecahan masalah. Tujuan stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan 

kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta didik 

dalam mengeksplorasi bahan.  

b. Problem Statement (pernyataan/ identifikasi masalah) 

Pada tahap ini, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk dapat 

mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan 

bahan pelajaran berdasarkan hasil stimulasi, kemudian salah satunya dipilih dan 

dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah). 

c. Data Collection (pengumpulan data) 

Pada tahap ini ketika proses eksplorasi berlangsung, guru juga memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-

banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Tahap 

ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar 

tidaknya  hipotesis, dengan demikian peserta didik diberi kesempatan untuk 

mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati 

objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. 
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d. Data Processing (pengolahan data) 

Pada tahap ini merupakan tahap kegiatan mengolah data dan informasi yang telah 

diperoleh peserta didik baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu 

ditafsirkan. Semua informai hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, 

semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung 

dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. 

e. Verification (pembuktian) 

Pada tahap ini memberikan kesempatan peserta didik untuk melakukan 

pemeriksaan secara cermat dalam membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang 

telah dirumuskan sebelumnya dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil 

data processing. Pada tahap ini, proses belajar akan berjalan dengan baik dan 

kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan 

suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai 

dalam kehidupannya. 

f. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi) 

Tahap ini adalah proses menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah 

kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian 

atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan hasil 

verifikasi maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. 

2.3.2 Kelebihan Model Discovery Learning 

Suherman (2001, h.179) menyebutkan terdapat beberapa kelebihan atau 

keunggulan metode Discovery Learning, yaitu: 

1. Peserta didik aktif dalam kegiatan belajar, sebab ia berpikir dan menggunakan 

kemampuan untuk menemukan hasil akhir. 

2. Peserta didik memahami benar bahan pelajarannya, sebab mengalami sendiri 

proses menemukannya. Sesuatu yang diperoleh dengan cara ini lebih lama untuk 

diingat.  

3. Menemukan sendiri bisa menimbulkan rasa puas. Kepuasan batin ini 

mendorongnya untuk melakukan penemuan lagi sehingga minat belajarnya 

meningkat.  
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4. Peserta didik yang memperoleh pengetahuan dengan metode penemuan akan 

lebih mampu mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks.  

5. Metode ini melatih peserta didik untuk lebih banyak belajar sendiri. 

2.4 Berpikir Kritis 

Berpikir merupakan kegiatan yang melibatkan manipulasi otak terhadap suatu 

informasi. King (2012) menjelaskan bahwa dalam kegiatan berpikir akan terjadi 

proses manipulasi informasi secara mental, seperti membentuk konsep-konsep 

abstrak, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, melakukan refleksi kritis 

atau menghasilkan gagasan kreatif. Kemampuan berpikir merupakan salah satu 

modal yang harus dimiliki siswa sebagai bekal dalam menghadapi perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa sekarang ini. Sejalan dengan hal 

tersebut, Depdiknas (2003) menyatakan kecakapan berpikir (thinking skill) 

merupakan kecakapan yang harus dikuasai oleh peserta didik. 

Kemampuan berpikir kritis merupakan proses mental untuk menganalisis 

atau mengevaluasi suatu informasi yang diperoleh. Informasi tersebut dapat 

diperoleh dari pengamatan, pengalaman, akal sehat atau komunikasi peserta didik 

(Yulianti dan Dwijananti, 2010). Menurut Wahyuni (2011), keterampilan berpikir 

kritis merupakan keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan 

mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah secara kreatif dan 

berpikir logis sehingga menghasilkan pertimbangan dan keputusan yang tepat. 

Lebih lanjut lagi, Elder dan Paul (1997) mengemukakan bahwa berpikir kritis 

adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir dan bertanggung jawab atas 

pemikiran mereka sendiri. 

Ciri atau indikator seseorang yang mempunyai keterampilan berpikir kritis 

dikelompokkan kedalam lima kelompok besar yang terbagi dalam 12 indikator 

keterampilan berpikir kritis (Ennis, 1985, h.46). Indikator keterampilan berpikir 

kritis tersebut yaitu: 

1. Memberikan penjelasan sederhana seperti memfokuskan pertanyaan, 

menganalisis argumen, bertanya dan menjawab tentang suatu penjelasan atau 

tantangan 
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2. Membangun keterampilan dasar seperti mempertimbangkan kredibilitas 

sumber, mengobservasi dan mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi 

3. Menyimpulkan seperti mendeduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi, 

menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi, membuat dan menentukan 

nilai pertimbangan 

4. Memberikan penjelasan lebih lanjut seperti mendefinisikan istilah dan 

mempertimbangkan definisi, mengidentifikasi asumsi 

5. Mengatur strategi dan taktik seperti menentukan tindakan, berinteraksi dengan 

orang lain. 

Namun dalam pelaksanaanya, pengembangan keterampilan berpikir kritis 

akan dijumpai berbagai hambatan. Menurut Snyder & Snyder (2008) terdapat 

beberapa hambatan yang dapat menghambat pelaksanaan berpikir kritis seperti: 

kurangnya pelatihan, keterbatasan sumber daya, prasangka, dan keterbatasan 

waktu. Oleh karena itu, pada penelitian ini hanya menggunakan lima indikator 

berpikir kritis. Lima indikator berpikir kritis yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Menganalisis argumen 

2. Bertanya dan menjawab pertanyaan 

3. Menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi 

4. Membuat dan menentukan hasil pertimbngan 

5. Menentukan suatu tindakan. 

2.5 Materi Elastisitas dan Hukum Hooke 

Penelitian ini mengacu pada KD 3.2 Menganalisis sifat elastisitas bahan dalam 

kehidupan sehari-hari dan KD 4.2 Melakukan percobaan tentang sifat elastisitas 

suatu bahan berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Materi 

Elastisitas dan Hukum Hooke dijabarkan sebagai berikut: 

2.5.1 Elastisitas 

Dalam fisika, elastisitas adalah kecenderungan bahan padat untuk kembali ke 

bentuk aslinya setelah terdeformasi. Benda padat akan mengalami deformasi ketika 

gaya diaplikasikan padanya. Jika bahan tersebut elastis, benda tersebut akan 

kembali ke bentuk dan ukuran awalnya ketika gaya dihilangkan. 
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Elastisitas (elasticity) juga dapat diartikan sebagai kemampuan (ability) dari 

benda padat untuk kembali ke bentuk semula segera setelah gaya luar yang bekerja 

padanya hilang/ dihilangkan. 

2.5.1.1 Tegangan 

Tegangan adalah besarnya gaya yang bekerja pada permukaan benda persatuan 

luas. Tegangan dalam elastisitas dirumuskan: 

𝑡𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 (𝜎) =
𝐺𝑎𝑦𝑎

𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝐿𝑢𝑎𝑠
;  𝑎𝑡𝑎𝑢 𝜎 =

𝐹

𝐴
                                                          2.1 

Tegangan sama seperti tekanan, ia memiliki satuan Pascal (Pa) atau N/m2 

2.5.1.2 Regangan 

Regangan dalam elastisitas adalah pertambahan panjang yang terjadi pada suatu 

benda karena pengaruh gaya luar per panjang mula-mula benda tersebut sebelum 

gaya luar bekerja padanya. Regangan dirumuskan: 

𝑟𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 (𝑒) =
∆ 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑤𝑎𝑙
; 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑒 =

∆𝑙

𝑙0
                                                       2.2 

Karena regangan adalah perbandingan dari dua besaran yang sejenis maka ia hanya 

seperti koefisien (tanpa punya satuan). 

2.5.1.3 Modulus Elastis (Modulus Young) 

Definisi dari modulus young adalah perbandingan antara tegangan dengan 

regangan. Dirumuskan: 

𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑢𝑠 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠 (𝐸) =
𝑡𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛

𝑟𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
; 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝐸 =

𝜎

𝑒
                                                  2.3 

jika kita menguraikan rumus tegangan dan regangan di dapat persamaan: 

𝐸 =
𝜎

𝑒
=

𝐹/𝐴

∆𝑙/𝑙0
=

𝐹. 𝑙0

𝐴. ∆𝑙
                                                                                                   2.4 

 

2.5.1.4 Hukum Hooke 

Hukum hooke berbunyi: “Jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak 

melampaui batas elastis bahan maka pertambahan panjang pegas berbanding 

lurus/ sebanding dengan gaya tariknya”. 
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Secara matematis hukum Hooke dapat dituliskan sebagai berikut. 

𝐹 = 𝑘. ∆𝑥                                                                                                                           2.5 

Keterangan: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Sebuah Pegas ketika (a) Tidak Diberi Gaya; (b) Diberi Gaya F 

 

Susunan Pegas 

a. Susunan Seri 

1

𝑘𝑠
=

1

𝑘1
+

1

𝑘2
+

1

𝑘3
          2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐹 : Gaya luar yang diberikan (N) 

𝑘 : Konstanta pegas (N/m) 

𝛥𝑥  : Pertanbahan panjang pegas 

dari posisi normalnya (m) 

(a) 

(b) 

https://3.bp.blogspot.com/-t-_u3tHTx0s/W1_cFbfuTBI/AAAAAAAAN3g/igE5Ojwi9yo9yGevdI45zwAUmnYjuR_SwCLcBGAs/s1600/hukum%2Bhooke.png
https://1.bp.blogspot.com/-Zv0Sjao_w2k/W1_dN_Ch4_I/AAAAAAAAN3w/G4Y1kEXhS28b5nh397GQQ2jprE7Jhlk3ACLcBGAs/s1600/susunan%2Bpegas.png
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b. Susunan Paralel 

 

𝑘𝑝 = 𝑘1 + 𝑘2 + 𝑘3              2.7 

 

 

 

 

 

2.6 Kerangka Berpikir 

Hasil PISA tahun 2018 menunjukkan performa siswa-siswi Indonesia dalam hal 

keterampilan berpikir kritis masih rendah. Sejalan dengan hasil PISA 2018, 

penelitian Susilowati, Sajidan, dan Ramli (2017) juga meyebutkan bahwa 

keterampilan berpikir kritis siswa sekolah menengah masih rendah. 

Keterampilan berpikir kritis sangat penting untuk dimiliki oleh peserta didik 

karena melalui pemikiran yang kritis akan merangsang penalaran kognitif peserta 

didik dalam memperoleh pengetahuan. Proses pembelajaran melalui penggunaan 

bahan ajar yang kurang mengembangkan keterampilan berpikir kritis merupakan 

salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya keterampilan berpikir kritis 

peserta didik. Oleh karena itu, pengembangan bahan ajar yang mampu 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis penting untuk dilakukan. Penggunaan 

bahan ajar seperti LKPD interaktif berbentuk buku digital Electronic Publication 

atau EPUB dengan model pembelajaran discovery learning menawarkan solusi 

alternatif sebagai bahan ajar yang mampu mengembangkan keterampilan berpikir 

kritis sekaligus menjawab tuntutan inovasi bahan ajar sesuai dengan perkembangan 

IPTEK saat ini. 

 Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian tentang 

pengembangan LKPD berekstensi EPUB berbasis discovery learning untuk 

mengambangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Adapun kerangka pikir 

dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 2.3. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-3iKkLkN6Wro/W1_eTbnxsXI/AAAAAAAAN4A/9Ptc9OilBRMjSEfWDqgxlVxtvSBOkeU1QCLcBGAs/s1600/susunan%2Bparalel.png
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Gambar 2.3 Kerangka Berpikir 

2.7 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka berpikir yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Ho : tidak ada peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik 

setelah diterapkannya hasil Pengembangan LKPD berekstensi EPUB 

Berbasis Discovery Learning untuk Mengembangkan Keterampilan 

Berpikir Kritis Peserta Didik 

Ha : ada peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik setelah 

diterapkannya hasil Pengembangan LKPD berekstensi EPUB 

Berbasis Discovery Learning untuk Mengembangkan Keterampilan 

Berpikir Kritis Peserta Didik 

Rendahnya keterampilan berpikir kritis anak indonesia 

 

Model Pembelajaran 

Discovery Learning 

efektif 

mengembangkan 

berpikir kritis 

LKPD strategis 

digunakan dalam 

pembelajaran 

Inovasi bahan ajar 

sesuai 

perkembangan 

IPTEK 

Keterampilan Berpikir Kritis Peserta Didik Meningkat 

 

1. Pembelajaran kurang mengembangkan keterampilan berpikir kritis 

2. Penggunaan bahan ajar belum optimal 

LKPD berekstensi EPUB untuk mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Prosedur Pengembangan 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (R&D). 

Menurut Sugiyono (2017, h.30), penelitian dan pengembangan (R&D) adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan 

menguji keefektifan produk tersebut. Adapun produk yang dikembangkan dalam 

penelitian ini adalah LKPD berekstensi EPUB yang diharapkan mampu 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis. 

Prosedur penelitian ini mengadopsi model pengembangan ADDIE, yaitu 

model pengembangan yang terdiri dari lima tahapan yang meliputi analisis 

(analysis), desain (design), pengembangan (development), implementasi 

(implementation), dan evaluasi (evaluation). Prosedur penelitian dan 

pengembangan model ADDIE menurut Sugiyono (2017) dapat dilihat pada Gambar 

3.1 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur Pengembangan ADDIE 

 

3.1.1 Analisis 

Pengembangan LKPD diawali dengan menganalisis kebutuhan yang diperlukan. 

Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi: analisis kurikulum dan analisis perangkat 

atau bahan yang akan dikembangkan. Penelitian diawali dengan melakukan 

Analisis 

Evaluasi 

Pengembangan 

Desain Implementasi 
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observasi untuk mengetahui keadaan lingkungan, fasilitas yang tersedia, dan 

sumber belajar. Indikator dan kompetensi dasar yang dikembangkan dalam LKPD 

disusun dengan menganalisis kurikulum 2013 pada mata pelajaran Fisika SMA 

kelas XI. 

3.1.2 Desain 

Pada tahap desain, LKPD berekstensi EPUB mulai dirancang. Tahap ini dimulai 

dengan membuat desain LKPD serta menyusun soal-soal yang akan digunakan 

pada LKPD dengan model pembelajaran Discovery Learning. LKPD berekstensi 

EPUB dibuat dengan menggunakan software sigil. LKPD disusun dengan tampilan 

yang menarik, bahasa yang mudah dipahami dengan implementasi model 

Discovery Learning. LKPD berekstensi EPUB yang telah dirancang kemudian 

dikonsultasikan kepada pakar yaitu dosen pembimbing.  

3.1.3 Pengembangan 

Tahap pengembangan merupakan kegiatan pembuatan produk sesuai rancangan 

yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. LKPD yang telah siap kemudian 

dilakukan uji validitas produk. Pada tahap pengujian validitas produk, media 

divalidasi menggunakan instrumen yang telah disusun sebelumnya. Tahap uji 

validitas dilakukan untuk menilai kelayakan LKPD yang telah dikembangkan. 

Kelayakan dinilai dari segi kelayakan materi dan dari segi kelayakan media yang 

dilakukan oleh ahli. Setelah dilakukan penilaian oleh ahli maka LKPD direvisi 

apabila ditemui kekurangan di dalamnya. 

3.1.4 Implementasi 

Tahap selanjutnya yaitu pengujian keterbacaan. Pengujian keterbacaan bertujuan 

untuk menguji tingkat keterbacaan produk. Uji keterbacaan produk dilakukan pada 

mahasiswa dengan menggunakan instrumen keterbacaan yang telah disusun 

sebelumnya. Setelah dilakukan uji keterbacaan LKPD direvisi apabila ditemui 

kekurangan di dalamnya. 
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3.1.5 Evaluasi  

Dalam tahap evaluasi dilakukan peninjauan terhadap kualitas LKPD. Peninjauan 

tersebut disusun berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dari keempat tahap 

sebelumnya. 

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian  

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2019. Tempat penelitian berlokasi di 

SMA Kesatrian 2 Semarang dengan alamat Jalan Gajah Raya No. 58 Semarang. 

3.3 Desain Ekperimen 

Desain eksperimen yang digunakan adalah Non Equivalent Control Grup Design. 

Pola desain tersebut ditunjukkan seperti pada gambar 3.2. 

Gambar 3.2 Pretest-postest Control Grup Design 

Desain eksperimen dilakukan pada dua kelas yaitu kelas kontrol dan kelas 

eksperimen dimana X merupakan treatment yang diberikan pada kelas eksperimen 

berupa penggunaan bahan ajar pada pembelajaran, O1 merupakan nilai pretest kelas 

eksperimen sebelum diberikan treatment, sedangkan O2 merupakan nilai posttest 

kelas eksperimen setelah diberikan treatment. O3 merupakan nilai pretest kelas 

kontrol, sedangkan O4 merupakan nilai posttest kelas kontrol. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Populasi dalam 

penelitian ini adalah kelas XI SMA Kesatrian 2 Semarang. 

 

 

O1 O2

 
O3

 

O4

 

X 
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3.4.2 Sampel 

Prosedur pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. Menurut Sugiyono (2015), purposive sampling adalah teknik untuk 

menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang 

bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Peneliti 

menggunakan dua kelas sebagai sampel dengan kelas XI MIPA 3 sebagai kelas 

eksperimen dan kelas XI MIPA 1 sebagai kelas kontrol. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tes tertulis, angket dan 

lembar validasi. 

3.5.1 Tes Tertulis  

Tes tertulis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest dan posttest. 

Pengukuran keterampilan berpikir kritis peserta didik terhadap materi Elastisitas 

dan Hukum Hooke dilakukan dengan menggunakan instrument tes berbentuk 

uraian. Item-item soal dikembangkan berdasarkan indikator berpikir kritis. Tes 

diberikan kepada peserta didik sebanyak dua kali yaitu tes awal (pretest) yang 

dilakukan sebelum penerapan LKPD berekstensi EPUB dan tes akhir (postest) yang 

dilaksanakan setelah penerapan LKPD berekstensi EPUB. Kriteria keterampilan 

berpikir kritis peserta didik diadaptasi dari Ennis. Penjabaran indikator tes untuk 

mengukur keterampilan berpikir kritis peserta didik dapat dilihat pada lampiran 35. 

3.5.2 Lembar Validasi LKPD 

Dalam penelitian ini digunakan lembar validasi untuk mengetahui tingkat kevalidan 

LKPD berekstensi EPUB untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Lembar validasi menggunakan metode judgement expert yang ditujukan kepada 

dosen fisika dan guru fisika selaku validator. 

3.5.3 Angket 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui tingkat 

keterbacaan LKPD dan respon peserta didik terhadap proses pembelajaran. Adapun 

angket yang digunakan dalam penelitian ini memiliki empat kolom tanggapan. 
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Perhitungan skor dengan menggunakan skala likert menurut Azwar (2015, h.99), 

disajikan pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1 Skor skala likert 

Item 

Pernyataan 

Bobot Skor 

Sangat 

Setuju 

(SS) 

Setuju 

(S) 

Tidak 

Setuju 

(TS) 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

(STS) 

Positif 4 3 2 1 

Negatif 1 2 3 4 

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Uji Coba Tes Uraian 

3.6.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini yaitu uji validitas isi untuk instrumen tes. 

Instrumen test dimana sering digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan 

program dan tujuan harus mempunyai validitas isi (Sugiyono, 2011, h.129). 

Pemenuhan validitas isi dilakukan dengan membandingkan isi instrumen dengan 

materi pelajaran yang akan diajarkan seperti yang termuat dalam Kompetensi Inti 

(KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Berdasarkan KI dan KD tersebut disusun 

ketercapaian materi Elastisitas dan Hukum Hooke yang dituangkan kedalam kisi-

kisi instrumen tes pengukuran keterampilan berpikir kritis. Uji validitas instrumen 

dilakukan menurut pendapat ahli (expert judgment) yang dilakukan oleh dosen 

Jurusan Fisika dan guru mata pelajaran fisika di SMA Kesatrian 2 Semarang. Untuk 

menguji validitas instrumen tes lebih lanjut, instrumen tes diujicobakan kemudian 

dianalisis dengan analisis item. 

Berdasarkan hasil validitas isi oleh dosen fisika sebagai ahli (expert 

judment), instrumen tes keterampilan berpikir kritis terdapat beberapa soal yang 

perlu diperbaiki redaksi bahasa dan tata tulisnya sebelum diujicobakan. Setelah 

diperbaiki maka soal diujicobakan. Uji coba dilakukan pada 30 siswa kelas 12 

MIPA yang telah mendapat materi Elastisitas dan Hukum Hooke. Perhitungan uji 
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validitas untuk instrumen tes menggunakan program Microsoft Excel. Kriteria 

pengambilan keputusan pada uji validitas dilihat dari nilai korelasi (𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔) 

terhadap batasan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan signifikansi 5%. Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   maka butir 

soal tes dinyatakan valid, sedangkan 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙     maka butir soal tes dinyatakan  

tidak valid (Sugiyono, 2011, h.134). Hasil uji validitas soal tes disajikan pada Tabel 

3.2. 

Tabel 3.2 Rekapitulasi hasil uji validitas soal 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   = 0,361; taraf signifikansi = 5%; dan N = 30 

Kriteria Jumlah Nomor Soal 

Valid 9 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

Tidak valid 6 1, 2, 5, 6, 7, 15 

*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 8 

 

3.6.1.2 Daya Pembeda (DP) 

Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan antara peserta 

didik yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan peserta didik yang tidak pandai 

(berkemampuan rendah) (Arikunto, 2013, h.226). Untuk mengetahui daya pembeda 

soal bentuk uraian digunakan rumus sebagi berikut. 

DP =
𝑀𝑒𝑎𝑛𝑠 kelompok atas − 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠 kelompok bawah

Skor maksimum soal
                               (3.1) 

Berdasarkan perhitungan daya pembeda soal dengan persamaan 3.1 di atas, kriteria 

daya pembeda soal menurut Arifin (2016, h.133) disajikan seperti pada Tabel 

3.3.djdjbsjdbsbdsjbdjsbjsbjdjds. 

Tabel 3.3 Kriteria penentuan daya pembeda 

       Interval DP Kriteria 

0,00 − 0,19  Kurang baik, soal harus dibuang 

0,20 − 0,29 Cukup (soal perlu perbaikan) 

0,30 − 0,39 Baik 

0,40 − 1,00 Sangat baik 
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Berdasarkan hasil perhitungan daya pembeda soal, soal yang diujicobakan 

termasuk dalam kategori cukup, baik, dan sangat baik. Hasil analisis daya pembeda 

soal disajikan dalam Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Hasil analisis daya pembeda soal 

Kriteria Jumlah Nomor Soal 

Kurang Baik 0 - 

Cukup 3 12, 13, 14 

Baik 2 4, 8 

Sangat Baik 4 3, 9, 10, 11 

*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 9 

3.6.1.3 Taraf Kesukaran (TK) 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut taraf 

kesukaran (difficulty index). Menurut Arifin (2016, h.134), untuk menentukan taraf 

kesukaran pada soal tes uraian dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 

berikut: 

Taraf Kesukaran (TK) =
𝑀𝑒𝑎𝑛

Skor maksimum yang ditetapkan
                           (3.2) 

dengan, 

𝑀𝑒𝑎𝑛 =
Jumlah skor siswa pada suatu soal

Jumlah siswa
                                                        (3.3) 

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus di atas menggambarkan 

taraf kesukaran suatu soal uraian. Adapun menurut Arifin (2016, h.135), klasifikasi 

taraf kesukaran soal disajikan pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Kriteria Tingkat kesukaran butir soal 

Interval TK Kriteria 

0,00 − 0,30 Sukar 

0,31 − 0,70 Sedang 

0,71 − 1,00 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 3.6. 
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Tabel 3.6 Hasil analisis taraf kesukaran soal 

Kriteria Jumlah Nomor Soal 

Sedang 5 3, 8, 9, 10, 11 

Sukar 4 4, 12, 13, 14 

*Data selengkapnya disajikan dalam Lampiran 10. 

3.6.1.4 Reliabilitas 

Suatu tes dikatakan mempunyai kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap. Jadi, reliabilitas tes berhubungan dengan ketepatan 

hasil tes. Untuk menghitung reliabilitas pada tes uraian digunakan rumus Alpha. 

Rumus Alpha menurut Arikunto (2013, h.231) sebagai berikut: 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

𝛴𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2

)                                                                                          (3.4) 

Keterangan:  

𝑟11 : reliabilitas tes secara keseluruhan  

n : banyaknya soal  

Σ𝜎𝑖
2 : jumlah varians skor tiap-tiap item  

𝜎𝑡
2 : varians total 

Harga r yang diperoleh dikonsultasikan dengan rtabel product moment 

dengan taraf signifikan 5%. Jika r11> rtabel maka dikatakan soal tes tersebut reliabel. 

Berdasarkan perhitungan diperoleh rhitung = 0,936 dengan taraf signifikan 5% dan 

n=30 diperoleh rtabel = 0,361, sehingga rhitung > rtabel maka tes tersebut reliabel. Hasil 

uji reliabilitas selengkapnya pada Lampiran 11a.  

Berdasarkan hasil analisis validitas, daya pembeda, taraf kesukaran, dan 

reliabilitas soal uji coba maka terpilih soal-soal yang digunakan dalam penelitian 

sebagai soal pretest dan posttest. Dalam penelitian ini dengan berbagai 

pertimbangan, soal yang digunakan untuk tes (pretest dan posttest) adalah soal yang 

mempunyai kriteria tingkat kesukaran sedang dan sukar serta daya pembeda cukup, 

baik, dan baik sekali. Berdasarkan 9 soal yang telah memenuhi kriteria maka 

dipilihlah 8 butir soal yaitu dengan menghilangkan butir soal nomor 11. Hal ini 
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didasarkan oleh pendapat Arikunto (2013, h.122) bahwa jika terdapat pengikut 

yang banyak dan akan dikehendaki sedikit yang lulus maka lebih baik diambilkan 

butir soal yang sukar. Oleh karena itu, butir soal yang akan digunakan yaitu soal 

nomor 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14.  

Sebanyak delapan soal terpilih kemudian diuji kembali reliabilitasnya. 

Berdasarkan perhitungan reliabilitas yang kedua, diperoleh rhitung = 0,927 dengan 

taraf signifikan 5% dan n=30 diperoleh rtabel = 0,361, sehingga rhitung > rtabel maka 

tes tersebut reliabel. Hasil uji reliabilitas selengkapnya pada Lampiran 11b. 

3.6.2 Analisis Kevalidan LKPD 

Data analisis validitas menggunakan skala likert. Menurut Sudijono (2008, h.43) 

untuk memperoleh persentase suatu nilai, dihitung dengan menggunakan 

persamaan berikut :   

𝑃 =
𝑓

𝑁
× 100%                                                                                                               (3.5) 

Keterangan :  

 

 

Menurut Sudjana (2005, h.47), validitas perangkat dihitung berdasarkan distribusi 

frekuensi nilai yang mungkin diperoleh seperti ditunjukkan pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.7 Distribusi frekuensi nilai persentase validitas 

Persentase penilaian (%) Kriteria 

81,26 – 100 Sangat valid 

62,51 - 81,25 Valid 

43,76 - 62,50 Cukup valid 

25,00 - 43,75 Tidak valid 

 

3.6.3 Analisis Data Awal 

3.6.3.1 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk menguji homogenitas antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Pengujian homogenitas juga dimaksudkan untuk memberikan 

P : persentase penilaian (%) 

f : skor yang diperoleh  

N : skor keseluruhan  
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keyakinan bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis 

memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya. Uji 

homogenitas dalam penelitian ini dilakukan pada kelas XI MIPA 3 sebagai kelas 

eksperimen dan XI MIPA 1 sebagai kelas kontrol. Uji homogenitas dilakukan 

dengan menggunakan nilai pretest kelas kontrol dan eksperimen. Perhitungan uji 

homogenitas dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode salah satunya yaitu 

dengan uji Levene (Nuryadi, 2017, h.90). Perhitungan uji homogenitas dengan uji 

Levene dilakukan dengan program IBM Statistics SPSS 22 melalui menu Analyze - 

Descriptive Statistics - Explore. Cara menafsirkan uji Levene ini adalah, jika nilai 

Levene Statistic > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variasi data adalah homogen. 

Hasil uji homogenitas disajikan dalam Tabel 3.8. 

Tabel 3.8 Hasil uji homogenitas 

Analisis Nilai sig. Levene’s Test 

Keterampilan berpikir kritis 0,162 

*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 16 

Berdasarkan hasil uji homogenitas varians, diperoleh signifikansi sebesar 

0,162 dimana nilai tersebut > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa varians data nilai 

pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah sama sehingga kedua kelompok 

homogen. 

3.6.3.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah 

data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran 

normal. Distribusi normal adalah distribusi simetris dengan modus, mean dan 

median berada dipusat (Nuryadi, 2017, h.90). Uji normalaitas juga berfungsi 

sebagai uji prasyarat dilakukannya uji t. Uji normalitas dilakukan pada nilai pretest 

dan postest kedua kelas. Hipotesis yang diajukan dalam uji normalitas data adalah 

sebagai berikut: 

Ho: data terdistribusi secara normal 

Ha: data tidak terdistribusi secara normal 
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Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov Test. Uji normalitas dilakukan menggunkan program IBM 

Statistics SPSS 22 melalui menu Analyze – Descriptive Statistic – Explore. 

Kemudian, setelah keluar kotak dialog Explore klik tombol Plots, beri tanda 

centang pada Normality Plots with Tests kemudian klik continue kemudian klik 

OK. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi atau nilai 

probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga distribusi tidak 

normal, jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 maka Ho diterima dan 

Ha ditolak sehingga distribusi adalah normal (Nuryadi, 2017, h.87). Hasil uji 

normalitas nilai pretest dan posttest untuk keterampilan berpikir kritis disajikan 

dalam Tabel 3.9. 

Tabel 3.9 Hasil uji normalitas pretest-posttest keterampilan berpikir kritis 

Kelas 
Nilai Sig. Kolmogorov-Smirnov 

Pretest Posttest 

Eksperimen 0,095 0,143 

Kontrol 0,159 0,077 

*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 17 dan 18 

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov Smirnov pada Tabel 3.9, distribusi nilai 

pretst dan postest adalah normal. Hal ini bisa dilihat pada nilai signifikansi 

Kolmogorov Smirnov dimana semuanya memiliki signifikansi > 0,05. 

3.6.4 Analisis Data Akhir 

3.6.4.1 Uji Perbedaan Keterampilan Berpikir Kritis Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol (Independent-Samples T Test) 

Uji perbedaan digunakan untuk mengetahui perbedaan keterampilan berpikir kritis 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Uji perbedaan dilakukan dengan 

menggunakan nilai postest peserta didik. Dalam uji perbedaan nantinya akan diuji 

apakah terdapat perbedaan yang signifikan menurut statistik. Uji statistik yang 

digunakan yaitu Independent-Samples T Test. Pengujian dilakukan menggunakan 

program IBM Statistics SPSS 22 melalui menu Analyze – Compare Means – 

Independent-Samples T Test. 
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Dalam pengujian Independent-Samples T Test dengan menggunakan 

program IBM Statistics SPSS 22, sebelum membaca hasil uji t maka harus diketahui 

terlebih dahulu homogenitas kedua data postest. Untuk mengetahui homogenitas 

kedua data dapat digunakan uji Levene'sTest yang sudah tertera pada hasil output 

SPSS. Apabila nilai signifikansi Levene'sTest lebih kecil dari 0,05 (p < 0,05) maka 

nilai Levene’s Test signifikan atau dengan kata lain varians dari kedua kelompok 

berbeda (tidak homogen). Sebaliknya jika nilai signifikansi Levene's Test lebih 

besar dari 0,05 (p > 0,05) maka nilai Levene’s Test tidak signifikan atau dengan 

kata lain varians dari kedua kelompok sama (homogen). Jika nilai Levene's Test 

tidak signifikan maka kita melihat nilai-t pada baris yang pertama (equal variance 

assumed), sedangkan jika nilai Levene's Test signifikan maka kita melihat nilai-t 

pada baris yang kedua (equal variance not assumed). Langkah terakhir yaitu 

membandingkan nilai Sig (2 tailed) atau p value. Jika nilai p value < 0,05 maka 

terdapat perbedaan secara signifikan sedangkan jika nilai p value > 0,05 maka tidak 

terdapat perbedaan secara signifikan (Nuryadi, 2017, h.114). 

3.6.4.2 Uji Perbedaan Rata-rata Pengembangan Keterampilan Berpikir Kritis 

Sebelum dan Sesudah Penerapan LKPD (Paired-Samples T Test) 

Uji perbedaan rata-rata keterampilan berpikir kritis kelas eksperimen sebelum dan 

sesudah menggunakan LKPD menggunakan data nilai pretest dan postest kelas 

eksperimen. Pengujian ststistik dilakukan dengan menggunakan uji Paired-

Samples T Test. Pengujian dilakukan menggunakan program IBM Statistics SPSS 

22 melalui menu Analyze – Compare Means – Paired-Samples T Test. Hipotesis 

yang diajukan sebagai berikut: 

Ho: 𝜇1 = 𝜇2 : tidak ada perbedaan keterampilan berpikir kritis peserta didik sebelum 

dan sesudah menggunakan LKPD berekstensi EPUB. 

Ha: 𝜇1 ≠ 𝜇2 : ada perbedaan keterampilan berpikir kritis peserta didik sebelum dan 

sesudah menggunakan LKPD berekstensi EPUB. 

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan nilai signifikansi 2-tailed. 

Jika nilai Sig (2 tailed) > 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima jika nilai Sig (2 

tailed) < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima (Nuryadi, 2017, h.114). 
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3.6.4.3 Uji Peningkatan (Uji Normalized Gain) 

Uji N-Gain dilakukan untuk mengetahui peningkatan keterampilan berpikir kritis 

peserta didik. Gain score dihitung dengan rumus gain ternormalisasi sebagai 

berikut (Meltzer, 2002): 

〈𝑔〉 =
〈𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡〉 − 〈𝑆𝑝𝑟𝑒〉

100% − 〈𝑆𝑝𝑟𝑒〉
                                                                                                  (3.6) 

Keterangan :   

〈𝑔〉 : faktor gain  

〈𝑆𝑝𝑟𝑒〉 : skor rata-rata pretest (%)  

〈𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡〉 : skor rata-rata final posttest (%)  

Kriteria faktor gain 〈𝑔〉 dapat dilihat pada Tabel 3.10. 

Tabel 3.10 Kriteria faktor gain  

Faktor Gain 〈𝒈〉 Kriteria 

〈𝑔〉 > 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ 〈𝑔〉 ≤ 0,7 Sedang 

〈𝑔〉 < 0,3 Rendah 

3.6.4.4 Analisis Angket 

Analisis angket menggunkan data hasil pengisian angket. Skor ditentukan 

berdasarkan kategori yang dipilih, kemudian angket yang telah diisi dihitung 

jumlah skornya dengan menggunakan persamaan 3.7. 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑘𝑜𝑟 (%) =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
× 100%                                 (3.7) 

Dari hasil persentase skor yang didapat, skor tersebut kemudian 

dikelompokkan kedalam kriteria tertentu. Menurut Sudjana (2005, h.47), kriteria 

angket respon siswa disajikan seperti pada Tabel 3.11. 

Tabel 3.11 Kriteria penilaian angket respon siswa 

Persentase skor (%) Kriteria 

81,25 < Skor ≤ 100,00 Sangat Tinggi 

62,50 < Skor ≤ 81,25 Tinggi 

43,75 < Skor ≤ 62,50 Cukup Tinggi 

25,00 < Skor ≤ 43,75 Rendah 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian yang telah dilaksanakan merupakan jenis penelitian pengembangan 

dengan tujuan menghasilkan LKPD berekstensi EPUB untuk mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis pada meteri Elastisitas dan Hukum Hooke. Penelitian 

ini dilakukan sesuai dengan model pengembangan ADDIE yang terdiri dari lima 

tahap yaitu Analisis, Desain, Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi. Berikut 

disajikan hasil penelitian yang telah dikembangkan. 

4.1.1 Pengembangan LKPD berekstensi EPUB 

4.1.1.1 Analisis 

Tahap pengembangan diawali dengan menganalisis kebutuhan yang diperlukan. 

Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi: analisis kurikulum dan analisis perangkat 

atau bahan yang akan dikembangkan.  

4.1.1.1.1 Analisis Kurikulum 

Materi yang dipilih dalam pembuatan LKPD untuk mengembangkan keterampilan 

berpikir kritis adalah Elastisitas dan Hukum Hooke sesuai dengan KD 3.2 dan KD 

4.3. Materi Elastisitas dan Hukum Hooke merupakan materi mata pelajaran Fisika 

untuk kelas XI pada semester I. Pada kompetensi aspek pengetahuan, peserta didik 

diharapkan mampu mengenalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari 

sedangkan keterampilan yang diharapkan mampu dimiliki oleh peserta didik yaitu 

melakukan percobaan tentang sifat elastisitas bahan disertai presentasi hasil 

percobaan dan pemanfaatannya. 

 Berdasarkan hasil observasi awal diketahui bahwa keterampilan berpikir 

kritis peserta didik masih rendah. Temuan dilapangan ini ternyata sejalan dengan 

referensi jurnal yang menyebutkan tentang masih rendahnya keterampilan berpikir 

kritis yang dimiliki peserta didik Indonesia. Berdasarkan permasalahan ini maka 

perlu dikembangkan bahan ajar yang didesain agar mampu melatih atau 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis. 
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Bahan ajar yang dikembangkan disusun berdasarkan model pembelajaran 

discovery learning dimana peserta didik dituntut untuk mengorganisasikan 

pemahaman mengenai informasi yang mereka temukan kemudian menemukan 

penyelesaian atas permasalahan yang diberikan sehingga dapat melatih 

keterampilan berpikir kritis. Dalam mempelajari materi, terdapat pula 

permasalahan yang menuntut keterampilan berpikir kritis peserta didik yang 

diselesaikan melalui kegiatan diskusi. 

4.1.1.1.2 Analisis perangkat 

Bahan ajar yang dikembangkan disajikan dalam sebuah petunjuk belajar untuk 

peserta didik (LKPD) materi Elastisitas dan Hukum Hooke. Petunjuk belajar 

tersebut berisi langkah langkah pembelajaran dalam mempelajari materi Elastisitas 

dan Hukum Hooke dengan soal-soal yang melatih keterampilan berpikir kritis. 

 Dengan semakin pesatnya teknologi maka LKPD yang dikembangkan harus 

mampu dijalankan pada berbagai perangkat seperti android serta PC untuk 

menunjang kemudahan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu LKPD 

dikembangkan dengan ekstensi EPUB karena mampu menampilkan teks, gambar, 

dan animasi karena pada dasarnya file EPUB merupakan kumpulan file yang sudah 

sangat familiar digunakan pada website yaitu XHTML. LKPD berkstensi EPUB 

dikembangkan dengan menggunakan software Sigil. Selain itu untuk menunjang 

aspek desain grafis digunakan pula CSS serta Java Script serta aplikasi Adobe 

Illustrator CC 2018 yang digunakan dalam penyesuaian ikon-ikon pada LKPD. 

LKPD berekstensi EPUB dapat dibuka pada smartphone, dengan bantuan software 

pembaca EPUB seperti “Reasily”. Melalui LKPD yang dapat dioperasikan pada 

smartphone diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman sehingga 

pembelajaran akan lebih menarik. 

4.1.1.2 Desain 

Pengembangan bahan ajar diawali dengan membuat desain LKPD. Desain LKPD 

terdiri dari pendahuluan yang berisi: cover, daftar isi, prakata, petunjuk belajar, 

langkah pembelajaran, KI, dan KD; bagian isi yang berisi materi utama LKPD yang 

terdiri dari tiga pertemuan; serta bagian penutup yang berisi daftar pustaka. Desain 

tampilan bagian isi disajikan pada Gambar 4.1 
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Gambar 4.1 Desain Tampilan Bagian Isi LKPD 

Pada bagian diskusi soal, soal akan disajikan dalam bentuk kotak-kotak soal. 

Soal akan muncul apabila pengguna mengklik kotak soal. Pada bagian soal juga 

dilengkapi dengan animasi visual dan audio. Animasi visual berupa animasi ikon 

kemudian animasi audio berupa efek suara yang terdengar apabila kotak soal diklik. 

Desain bagian diskusi soal ditunjukkan pada Gambar 4.2. 

 

Judul LKPD 

Stimulasi (ikon) 

Gambar/ Video Stimulasi 

Identifikasi masalah (ikon) 

Hipotesis 

Generalisasi (ikon) 

Menyimpulkan 

Pengumpulan data dan pengolahan data 

(ikon) 

Diskusi soal/ Praktikum 

Pembuktian (ikon) 

Presentasi hasil diskusi 
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Gambar 4.2 Desain Bagian Diskusi Soal 

4.1.1.3 Pengembangan 

Tahap pengembangan merupakan tahap untuk mewujudkan rancangan serta 

menguji produk sesuai dengan rancangan yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. 

Pada tahap pengembangan ini meliputi beberapa tahap yaitu persiapan aplikasi 

penunjang, pengumpulan bahan, pembuatan, dan validasi. 

4.1.1.3.1 Tahap Persiapan Aplikasi Penunjang 

LKPD dikembangkan menggunakan software Sigil dengan dukungan software 

Adobe Illustrator CC 2018. Software Sigil dipilih karena bersifat open source. Hasil 

format save file yang dihasilkan pada software Sigil berupa file EPUB. File EPUB 

dapat dibuka pada smartphone dan PC dengan software pembaca EPUB. Adobe 

Illustrator CC 2018 digunakan sebagai software pembantu dalam membuat dan 

menyesuaikan gambar pada LKPD. 

4.1.1.3.2 Tahap Pengumpulan Bahan 

Bahan-bahan yang akan digunakan untuk mengisi konten LKPD yaitu materi, 

gambar, ikon, video, dan audio. Bahan tersebut diperoleh dengan mengunduh dari 

internet yang telah tersedia secara gratis. 

 

Soal 1 Soal 2 

Soal 4 Soal 3 

(Ikon) 

pengolahan data 
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Materi Elastisitas dan Hukum Hooke diambil dari buku penilaian Bupena 

Fisika untuk kelas XI. Materi disajikan kedalam tiga sub-bab sesuai dengan jumlah 

pertemuan yang telah direncanakan. Sub bab materi tersebut yaitu: Elastisitas, 

tegangan, dan regangan; Hukum Hooke; Rangkaian pegas seri dan paralel. 

 Gambar diperoleh dari situs web dengan bantuan https://google.com/. Video 

diperoleh dari situs https://youtube.com/. Preview gambar dan thumbnail video 

disajikan pada Gambar 4.3. 

 

 

Gambar 4.3 Preview Gambar Dan Thumbnail Pada LKPD 

 LKPD yang dikembangkan menggunakan tema ikon flat design. Ikon-ikon 

tersebut diunduh secara gratis di https://freepik.com/. Ikon yang telah diunduh 

kemudian disesuaikan kembali warnanya agar cocok dengan background LKPD 

melalui software Adobe Illustrator CC 2018. Preview ikon tersebut disajikan pada 

Gambar 4.4. 

   

Gambar 4.4 Preview Ikon Pada Aplikasi 

Audio merupakan bahan yang berfungsi dalam mengisi suara yang terdapat 

pada LKPD. Audio pada LKPD hanya menggunakan sound effect saja. Sound effect 

yang digunakan adalah “clicked.mp3” yang dapat diunduh dari https://zapsplat.com/. 

 

 

 

https://google.com/
https://youtube.com/
https://freepik.com/
https://zapsplat.com/
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4.1.1.3.3 Pembuatan 

Tahap pembuatan merupakan tahap pengembangan LKPD dari desain serta bahan-

bahan yang telah dikumpulkan. Pengembangan dilakukan dengan menggunakan 

software Sigil. Pengembangan dengan dimulai dengan menentukan cover depan 

LKPD. Cover depan berisi judul LKPD materi Elastisitas dan Hukum Hooke 

dengan memberikan gambar jembatan sebagai salah satu bangunan yang memiliki 

konsep elastisitas. Tampilan cover depan LKPD disajikan pada Gambar 4.5. 

Gambar 4.5 Tampilan Cover LKPD 

LKPD yang dikembangkan dalam penelitian ini menggunakan model 

pembelajaran Discovery Learning yaitu LKPD berisi langkah-langkah dalam 

memecahkan permasalahan menggunakan pembelajaran Discovery Learning 
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dengan langkah-langkah stimulating, problem statement, data collecting, data 

processing, verivication, dan generalization. Tampilan langkah-langkah 

pembelajaran Discovery Learning disajikan pada Gambar 4.6. 

 

 

Gambar 4.6 LKPD Berisi Kegiatan Peserta Didik dalam Memecahkan 

Permasalahan melalui Langkah-Langkah Pembelajaran Discovery Learning 
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Bagian isi LKPD terdiri dari tiga sub-bab yang terdiri dari: Elastisitas, 

Tegangan dan Regangan yang termuat pada LKPD 1; Hukum Hooke termuat pada 

LKPD 2; Rangkaian Pegas Seri dan Paralel termuat pada LKPD 3. Bagian isi LKPD 

memiliki tampilan warna dasar putih kebiruan dengan pemberian warna lain yaitu 

gradasi biru-ungu dan abu-abu. Bagian isi memuat judul LKPD, kompetensi yang 

akan dicapai, informasi pendukung, tugas-tugas, dan langkah-langkah kerja 

sehingga penyusunan LKPD telah sesuai menurut Depdiknas (2008). Bagian isi 

pada LKPD dibuat dengan tampilan yang menarik dengan gambar dan ikon-ikon 

flat design langkah pembelajaran dengan kombinasi warna pastel. Font yang 

digunakan pada bagian isi menggunakan font berjenis “nunito”. 

 Bagian isi LKPD terdiri dari beberapa bagian yaitu, pemberian stimulus, 

hipotesis, kegiatan diskusi, kegiatan praktikum, presentasi hasil diskusi, dan 

kesimpulan. Pemberian stimulus memuat orientasi masalah berupa gambar atau 

video kemudian peserta didik menuliskan hipotesis terhadap permasalahan yang 

diberikan. Tampilan pemberian stimulus pada LKPD ditunjukkan pada Gamber 4.7. 

Gambar 4.7 Pemberian Stimulus pada LKPD 
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LKPD berekstensi EPUB berisikan kegiatan diskusi dan kegiatan praktikum 

pada materi elastisitas dan hukum Hooke yang dilakukan dalam kelompok kecil. 

Pada kegiatan diskusi, peserta didik menjawab permasalahan-permasalahan yang 

diberikan. Gambar 4.8 merupakan ilustrasi dari salah satu tampilan kegiatan diskusi 

yang berupa permasalahan-permasalahan tentang materi elastisitas dan hukum 

Hooke.  

 Kegiatan diskusi terdiri dari soal-soal yang harus didiskusikan oleh peserta 

didik. Setiap soal telah disesuaikan dengan indikator keterampilan berpikir kritis 

yang akan dikembangkan. Soal-soal tersebut akan muncul ketika pengguna 

mengklik kotak soal. Saat pengguna mengklik kotak soal akan terdengar juga suara 

animasi sebagai tanda soal telah diklik. Tampilan salah satu soal ditunjukkan seperti 

pada Gambar 4.9.  

Gambar 4.8 Tampilan Kegiatan Diskusi     Gambar 4.9 Salah Satu Tampilan Soal 
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Setelah peserta didik mendiskusikan permasalahan pada soal, peserta didik 

kemudian diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka kemudian 

kelompok lain diminta menanggapi hasil diskusi tersebut. Pada akhir pertemuan 

secara bersama-sama peserta didik dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran 

pada materi yang telah dibahas. Petunjuk untuk peserta didik mempresentasikan 

dan menyimpulkan hasil diskusi yang terdapat pada LKPD ditunjukkan seperti pada 

Gambar 4.10. 

Gambar 4.10 Petunjuk untuk Mempresentasikan 

dan Menyimpulkan Hasil Diskusi 

Bagian terakhir dari LKPD yaitu penutup. Bagian penutup terdiri dari daftar 

pustaka yang berisi rujukan sebagai acuan penulisan dalam LKPD yang 

dikembangkan. 

4.1.1.3.4 Validasi LKPD 

LKPD yang telah selesai dikembangkan perlu diuji validitasnya oleh ahli. Penilaian 

kevalidan produk yang dihasilkan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu 

penilaian dari segi materi dan penilaian dari segi media. Penilaian dari segi materi 

mengacu pada penilaian menurut BSNP (2014). Penilaian LKPD berekstensi EPUB 

oleh ahli meteri disajikan seperti pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Kelayakan LKPD berekstensi EPUB oleh ahli materi 

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa penilaian untuk LKPD 

berekstensi EPUB yang diberikan oleh kedua ahli materi mencapai skor 84,37% 

pada aspek kelayakan isi, nilai 72,5% pada aspek kelayakan penyajian, dan nilai 

80,36% pada aspek kelayakan kebahasaan. Nilai rata-rata total kevalidan LKPD 

sebesar 80% dengan kategori “valid”. 

Penilaian berikutnya yaitu dari segi media. Penilaian LKPD berekstensi 

EPUB oleh ahli media disajikan pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Kevalidan LKPD berekstensi EPUB oleh ahli media 

No. Penilai 

Aspek 

Rekayasa 

Perangkat Lunak 

Komunikasi 

visual 

Skor % Skor % 

1. Penilai 1 15 62,5 18 75 

2. Penilai 2 21 87,50 21 87,50 

 Rata-rata 18 75 19.5 81,25 

 Kriteria Valid Valid 

 Rata-rata total 78,12% 

 Kriteria rata-rata Valid 

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa nilai untuk LKPD yang 

diberikan oleh kedua ahli media mencapai nilai rata-rata 75% untuk aspek rekayasa 

perangkat lunak dan nilai rata-rata 81,25% untuk aspek komunikasi visual. Nilai 

rata-rata total kevalidan LKPD sebesar 78,12% dengan kategori “valid”. 

No Penilaian 

Aspek Kelayakan 

Isi Penyajian Kebahasaan 

Skor % Skor % Skor % 

1. Penilai 1 24 75 13 65 19 67 

2. Penilai 2 30 93,75 16 80 26 92 

 Rata-rata 27 84,37 14,5 72,5 22,5 80,36 

 Kriteria Sangat Valid Valid Valid 

 Rata-rata total 80 % 

 Kriteria rata-rata Valid 
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Produk yang sudah divalidasi dan diberi masukan oleh ahli, kemudian 

dilakukan perbaikan-perbaikan atau revisi. Beberapa masukan dari ahli media dan 

praktisi pendidikan ditampilkan pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Revisi produk LKPD berekstensi EPUB oleh ahli media 

No. Indikator Penilai I Penilai II 

1. Visual (layout 

desain, 

typography, 

dan warna) 

- Font tidak eye cathing 

  

background kurang 

berwarna 

2 Kompatibilitas - LKPD dengan ekstensi 

EPUB tidak secara baik 

dapat dibuka di aplikasi 

pembaca EPUB online 

seperti ofoct.com 

- Sebaiknya siswa dapat 

menggunakan perangkat 

digital untuk mengerjakan 

LKPD tersebut, syukur-

syukur sudah terintegrasi 

dengan LKPD tersebut 

 

Berdasarkan Tabel 4.3, beberapa masukan dari ahli media dan praktisi pendidikan 

yang dapat dilaksanakan ditampilkan pada Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 Tampilan Visual (layout, desain, typography, warna) LKPD a) 

Sebelum Direvisi, b) Setelah Direvisi 

4.1.1.4 Implementasi 

LKPD yang telah diperbaiki sesuai saran dari ahli kemudian diuji kelayakannya 

dari segi keterbacaan dengan menggunakan angket. Uji keterbacaan dilakukan 

(a) (b) 
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dengan menggunakan 10 responden mahasiswa. Untuk mengetahui rata-rata tiap 

aspek keterbacaan LKPD, hasil uji ketrbacaan dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil uji keterbacaan 

 

% Penilaian Skor per aspek 

Tampilan  
Navigasi 

LKPD 
Bahasa Kemenarikan Kompatibilitas 

Uji 

Skala 

Kecil 

88,12 93,75 82,5 92,5 92,25 

Kriteria Sangat Baik Sangat Baik 
Sangat 

Baik 
Sangat Baik Sangat Baik 

Berdasarkan Tabel 4.4 rata-rata responden memberi tanggapan “Sangat 

Baik” pada setiap aspek keterbacaan. Data dan perhitungan rekapitulasi angket 

keterbacaan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 25. 

Hasil pengujian pada uji keterbacaan produk dijadikan masukan dalam 

merevisi produk. Salah satu saran pada tahap uji keterbacaan yaitu dengan 

mengganti resolusi gambar yang ada pada soal-soal LKPD dengan resolusi yang 

lebih tinggi. Hasil revisi resolusi gambar yang ditinggikan ditunjukkan pada 

Gambar 4.12. 

Gambar 4.12 Gambar pada soal LKPD a) Sebelum Direvisi, b) Setelah Direvisi 

(a) (b) 
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Saran lain yang diperoleh yaitu dengan menambahkan petunjuk untuk meng 

scroll halaman kebawah pada halaman awal LKPD. Hasil perbaikan dengan 

menambahkan petunjuk untuk scroll ke bawah ditunjukkan oleh Gambar 4.13. 

Gambar 4.13 Penambahan Petunjuk Scroll LKPD a) Sebelum Direvisi, b) Setelah 

Direvisi 

4.1.2 Efektifitas LKPD berekstensi EPUB untuk Mengembangkan 

Keterampilan Berpikir Kritis 

Tahap selanjutnya setelah produk selesai dikembangkan yaitu dilakukan pengujian 

untuk mengetahui keefektifan produk yang dikembangkan. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan desain eksperimen Non-Equivalent Control Grup Design 

dengan kelas XI MIPA 3 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI MIPA 1 sebagai 

kelas kontrol. Keefektifan LKPD berekstensi EPUB yang dikembangkan untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis dapat diketahui melalui peningkatan 

keterampilan berpikir kritis peserta didik pada nilai pretest dan postest yang 

signifikan berdasarkan uji statistik serta dibuktikan dengan uji gain. 

Tes yang digunakan untuk mengetahui efektifitas keterampilan berpikir 

kritis peserta didik dalam penelitian ini berupa tes keterampilan berpikir kritis 

dengan bentuk tes uraian. Sebelum soal pretes dan postest digunakan pada tahap 

implementasi, terlebih dahulu dilakukan uji coba soal. Soal yang diuji coba 

(a) (b) 
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berjumlah 15 soal yang mengacu pada lima indikator keterampilan berpikir kritis 

menurut Ennis dengan mengacu pada materi Elastisitas dan Hukum Hooke. Uji 

coba soal dilakukan pada 30 siswa-siswi kelas 12 MIPA SMA Negeri 3 Kota Tegal. 

Data yang diperoleh dari uji coba soal digunakan untuk menganalisis validitas butir 

soal, taraf kesukaran, daya beda, soal dan reliabilitas tes. Hasil uji coba soal dapat 

dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Hasil uji coba soal 

Indikat Berpikir Kritis 
Nomor 

Soal 

Tidak 

Valid 

Jumlah 

Valid 

Menganalisis argumen 1,2,3 1,2 1 

Bertanya dan menjawab pertanyaan 4,5,6 5,6 1 

Menginduksi dan mempertimbangkan hasil 

induksi 
7,8,9 7 2 

Membuat dan menentukan hasil pertimbangan 10,11,12 - 3 

Menentukan suatu tindakan 13,14,15 15 2 

Total Soal Valid 9 

Berdasarkan Tabel 4.5 hasil dari uji coba soal diperoleh 9 soal yang layak 

dan sudah diuji validitasnya akan tetapi jumlah soal yang dipakai untuk soal pretest 

dan postest berjumlah 8 soal. Hasil analisis uji coba soal dapat dilihat pada lampiran 

8. Data nilai rata-rata pretest dan posttest keterampilan berpikir kritis kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol disajikan dalam Gambar 4.14. 

Gambar 4.14 Rata-rata Nilai Pretest dan Posttest Keterampilan Berpikir Kritis 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
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Berdasarkan Gambar 4.14 terdapat perbedaan nilai rata-rata postest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Nilai rata-rata postest kelas eksperimen lebih tinggi 

daripada nilai rata-rata postest kelas kontrol. Perbedaan nilai rata-rata postest 

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan uji Independent-Samples T Test untuk 

mengetahui signifikansi perbedaan nilai rata-rata kedua kelas tersebut. Hasil 

analisis uji-t dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Hasil uji-t untuk nilai rata-rata postest kelas eksperimen dan kontrol 

Kelas n Mean df 
Levene's 

Test 
thitung 

Sig.(2-

tailed) 

Eksperimen 31 59,98 
58 0,826 2,270 0,027 

Kontrol 29 54,74 

*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 19 

Berdasarkan Tabel 4.6, diperoleh nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,027. Karena 

nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,027 di mana < 0,05, maka kesimpulan yang dihasilkan 

yaitu terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dimana perbedaan tersebut bermakna secara statistik atau signifikan 

(Nuryadi, 2017, h.114).  

Berdasarkan Gambar 4.14 juga diketahui terdapat peningkatan nilai rata-

rata keterampilan berpikir kritis pada kelas eksperimen setelah dilakukan 

pembelajaran menggunakan LKPD. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan pengujian 

untuk mengetahui signifikansi peningkatan nilai rata-rata pada kelas eksperimen. 

Hasil analisis uji Paired-Samples T Test untuk nilai pretest-postest kelas 

eksperimen dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Hasil uji-t untuk nilai pretest dan postest kelas eksperimen 

n df thitung Sig. (2-tailed) 

31 30 -24,22 0,000 

*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 20 

Berdasarkan Tabel 4.7, hasil pengujian ditemukan bahwa nilai thitung sebesar 

-24,22 dengan sig (2-tailed) 0,000. Karena nilai sig.(2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05, 

hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara nilai sebelum dengan sesudah 
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diberikannya pembelajaran menggunakan LKPD EPUB. Peningkatan keterampilan 

berpikir kritis diketahui melalui analisis nilai pretest-posttest dengan menggunakan 

uji N-gain. Hasil analisis uji N-gain disajikan pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Analisis uji N-Gain 

Kelas 
Rata-rata nilai 

< g > Kriteria 
Pretest Posttest 

Eksperimen 18,04 59,98 0,51 Sedang 

Kontrol 18,00 54,74 0,44 Sedang 

 Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa besar nilai N-gain kelas eksperimen 

lebih tinggi daripada kelas kontrol. Hal ini menunjukkan peningkatan keterampilan 

berpikir kritis pada kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Hal ini tidak 

lepas dari adanya pembelajaran dengan menggunakan LKPD berekstensi EPUB 

sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan LKPD berekstensi EPUB dalam 

pembelajaran efektif mengembangkan keterampilan berpikir kritis. 

Analisis lebih lanjut kemudian dilakukan untuk mengetahui keterampilan 

berpikir kritis peserta didik pada masing-masing indikator berpikir kritis. Hasil 

analisis uji N-Gain setiap indikator berpikir kritis pada kelas eksperimen dan 

kontrol ditunjukkan seperti pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Hasil analisis uji N-Gain indikator berpikir kritis 

Indikator Berpikir 

Kritis 
Kelas 

Nilai 
< 𝒈 > Kriteria 

Pretest Postest 

Menganalisis argumen 
Eksperimen 35.48 78,23 0.66 Sedang 

Kontrol 28,45 73,28 0,62 Sedang 

Bertanya dan menjawab 

pertanyaan 

Eksperimen 37.90 52,42 0.23 Rendah 

Kontrol 36.21 50,86 0,22 Rendah 

Menginduksi dan 

mempertimbangkan hasil 

induksi 

Eksperimen 20.97 65,16 0.56 Sedang 

Kontrol 
23,28 61,64 

0,50 Sedang 

Membuat dan 

menentukan hasil 

pertimbangan 

Eksperimen 10.89 50,00 0.44 Sedang 

Kontrol 
13,79 47,84 0,39 

Sedang 

Menentukan suatu 

tindakan 

Eksperimen 3.63 60,48 0.59 Sedang 

Kontrol 2,59 47,41 0,46 Sedang 
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Berdasarkan Tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan 

keterampilan berpikir kritis pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol dengan 

nilai peningkatan yang bervariatif. Peningkatan yang terjadi pada setiap indikator 

didominasi dengan kriteria sedang dengan peningkatan yang lebih tinggi terjadi 

pada kelas eksperimen daripada kelas kontrol. Hal ini tidak lepas dari pengaruh 

pembelajaran dengan menggunakan LKPD berekstensi EPUB dalam 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. 

Tanggapan peserta didik terhadap penggunaan LKPD berekstensi EPUB 

yang digunakan dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis disajikan 

dalam Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Hasil tanggapan peserta didik 

No. Indikator Penelitian 
Skor 

Rata-rata 
(%) Kriteria 

1. Penerapan LKPD dalam pembelajaran 3,20 80 Tinggi 

2. Penerapan LKPD terhadap pemahaman 

materi elastisitas dan hukum hooke 
3,20 80 Tinggi 

3. Pengaruh penggunaan bahan ajar 3,03 75,83 Tinggi 

4. Pengaruh penggunaan bahan ajar terhadap 

keterampilan berpikir kritis 
3,33 83,33 

Sangat 

Tinggi 

5. Minat menggunakan bahan ajar dalam 

pembelajaran 
3,2 81,67 

Sangat 

Tinggi 

 Rata-rata Skor 3,20 80,17 Tinggi 

Berdasarkan Tabel 4.10 hasil tanggapan peserta didik pada uji skala besar 

termasuk dalam kriteria “tinggi”. Dua indikator mendapatkan kriteria “sangat 

tinggi” yaitu pada indikator pengaruh penggunaan bahan ajar terhadap keterampilan 

berpikir kritis dan minat menggunakan bahan ajar dalam pembelajaran. Tiga 

indikator lainnya mendapatkan kriteria “tinggi” yaitu pada indikator penerapan 

LKPD dalam pembelajaran, penerapan LKPD terhadap pemahaman materi 

elastisitas dan hukum Hooke, dan pengaruh penggunaan bahan ajar. 
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4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian telah dilaksanakan pengembangan LKPD berekstensi 

EPUB serta efektivitas penerapan penggunaan LKPD berekstensi EPUB terhadap 

keterampilan berpikir kritis peserta didik. 

4.2.1 Pengembangan LKPD berekstensi EPUB 

Bahan ajar yang telah dikembangkan yaitu LKPD berekstensi EPUB untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Bahan ajar LKPD yang 

dikembangkan berisi materi Elastisitas dan Hukum Hooke dengan memuat soal-

soal yang merangsang peserta didik untuk berpikir kritis pada setiap pertemuan 

pembelajaran. Pengembangan LKPD sejenis memang telah banyak dikembangkan 

namun LKPD yang dikembangkan masih terbatas pada LKPD cetak seperti pada 

LKPD berbasis pendekatan inkuiri terbimbing dalam pembelajaran kooperatif yang 

dikembangkan oleh Astuti dan Setiawan (2013). Dengan semakin pesatnya 

perkembangan teknologi saat ini maka peneliti berinovasi dengan mengembangkan 

format LKPD kedalam format electronic Publication atau EPUB. 

Format file EPUB memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan format file 

serupa seperti APK aplikasi android maupun PDF karena pada format EPUB tidak 

memerlukan proses instalasi seperti pada format APK aplikasi android. Format 

EPUB juga memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan format PDF karena 

tampilan pada LKPD EPUB bersifat dinamis sehingga mampu menyesuaikan 

dengan tampilan layar kecil seperti pada smartphone (Ferrara, 2020). Berbeda 

dengan format EPUB, pada format PDF tidak bersifat dinamis sehingga tidak bisa 

berdaptasi dengan baik pada tampilan layar yang beragam sehingga akan sering 

memerlukan proses zooming bila digunakan terlebih pada perangkat berlayar kecil 

seperti smartphone. 

Pengemasan bentuk LKPD kedalam bentuk EPUB sangatlah tepat karena di 

zaman digital seperti sekarang ini, penggunaan bahan ajar harus mengikuti 

perkembangan zaman agar mampu menarik minat belajar peserta didik. Oleh 

karena itu, pembelajaran terhadap peserta didik pada abad 21 memerlukan 

pemanfaatan teknologi (Permendikbud, 2014). Dengan pemanfaatan media 

elektronik sebagai perantara antara pendidik dan peserta didik dalam memahami 
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materi pelajaran mampu membuat pembelajaran lebih efektif dan efisien (Yusuf & 

Subaer, 2013).  

Pengembangan LKPD diawali dengan menganalisis kurikulum, setelahnya 

menentukan jumlah LKPD yang harus ditulis, dan kemudian menentukan judul-

judul LKPD. Oleh karena itu, LKPD yang telah dikembangkan telah memenuhi 

langkah pengembangan LKPD sebagaimana disebutkan menurut Depdiknas 

(2008). 

LKPD yang telah dikembangkan terintegrasi dengan model pembelajaran 

penemuan atau discovery learning untuk mengembangkan keterampilan berpikir 

kritis. Discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar 

aktif dengan penekanan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya 

tidak diketahui peserta didik. Menurut Sulianti (2017), melalui model pembelajaran 

penemuan peserta didik dituntut lebih aktif dalam menggali segala informasi yang 

berkaitan dengan materi yang diajarkan, sehingga dapat diperoleh hasil belajar yang 

diinginkan. Adapun langkah-langkah pembelajaran dalam model pembelajaran 

discovery learning antara lain stimulation, problem statement, data collection, data 

processing, verivication, dan generalization. Langkah pembelajaran discovery 

learning dijelaskan sebagai berikut. 

Tahap pertama langkah pembelajaran discovery learning yaitu stimulating, 

peserta didik dihadapkan pada suatu permasalahan yang menimbulkan 

kebingungannya sehingga diharapkan akan menimbulkan rasa keingintahuannya. 

Tahap stimulating bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk membentuk 

situasi belajar yang dapat membantu dan mengembangkan peserta didik dalam 

mengeksplorasi materi. Tahap stimulating pada LKPD yang dikembangkan, 

ditunjukkan dengan adanya gambar atau video berkaitan dengan permasalahan 

materi elatisitas dan hukum Hooke. Setelah dihadapkan dengan suatu 

permasalahannya, guru kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk mengidentifikasi agenda permasalahan berdasarkan hasil stimulasi 

kemudian dirumuskan kedalam bentuk hipotesis. Tahap proses identifikasi 

permasalahan ini dinamakan problem statement. Tahap selanjutnya yaitu data 

collection, dimana merupakan tahap eksplorasi untuk mengumpulkan informasi 
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sebanyak mungkin yang digunakan untuk membuktikan hipotesis yang telah 

dirumuskan. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai 

informasi yang relevan seperti membaca literatur, mengamati objek, wawancara 

dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. Tahap data 

collecting pada LKPD yang dikembangkan, ditunjukkan dengan adanya soal-soal 

yang mengarahkan peserta didik terhadap penyelesaian masalah. Soal-soal pada 

LKPD dirancang untuk melatih keterampilan berpikir kritis peserta didik. Tahap 

selanjutnya yaitu data processing, peserta didik mengolah data yang telah mereka 

peroleh sebelumnya melalui kegiatan diskusi kelompok kemudian 

menghubungkan informasi tersebut untuk menjawab hipotesis. Setelah hipotesis 

dijawab, peserta didik kemudian memaparkan hasil diskusi mereka di depan kelas 

dan kelompok lain akan memberikan tanggapan. Pada tahap ini guru berperan 

dalam membimbing presentasi. Tahap pemaparan hasil diskusi ini dinamakan 

tahap verivication. Tahap terakhir dari langkah pembelajaran discovery learning 

yaitu generalization dimana pada proses ini peserta didik dan guru menyimpulkan 

hasil pertemuan pembelajaran. 

Secara garis besar, LKPD yang dikembangkan memuat tiga bagian utama. 

Bagian-bagian tersebut yaitu bagian pendahuluan berisi: cover, daftar isi, prakata, 

langkah pembelajaran, KI, dan KD; bagian inti berisi langkah pembelajaran untuk 

peserta didik dalam mempelajari materi; serta bagian penutup berisi daftar pustaka 

yang digunakan sebagai sumber referensi penulisan LKPD. Bagian bagian tersebut 

dijelaskan seperti berikut. 

 Bagian pendahuluan LKPD diawali dengan cover depan. Tampilan cover 

depan berisikan judul LKPD dengan dilengkapi dengan ilustrasi gambar yang 

berkaitan dengan materi Elastisitas dan hukum Hooke. Bagian cover dibuat dengan 

tampilan yang mengedepankan gambar dengan memuat sedikit tulisan sehingga 

terlihat bersih dan rapi. Bagian cover merupakan tampilan yang pertama kali dilihat, 

sehingga dibuat semenarik mungkin. Font yang digunakan pada cover 

menggunakan font berjenis “futura” dimana tegas dan rapi. Warna pada cover 

dibuat terang dengan penambahan beberapa bentuk shape yang diberikan warna-
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warna pastel sebagai background informasi tulisan sehingga menambah 

kenyamanan mata pengguna. 

Bagian isi pada LKPD dibuat dengan tampilan yang menarik disertai 

dengan gambar dan ikon-ikon langkah pembelajaran dengan kombinasi warna yang 

serasi. Font yang digunakan pada bagian isi menggunakan font berjenis “nunito”. 

Bagian isi dari LKPD menggunakan warna dasar putih kebiruan dengan 

penambahan aksen kombinasi warna biru-ungu serta abu-abu. Pemilihan warna 

dasar cerah bertujuan untuk memberikan warna yang kontras dengan tulisan 

sehingga nyaman saat dibaca. Sedangkan penembahan warna lain seperti gradsi 

biru-ungu dan abu-abu bertujuan untuk memberikan variasi warna pada LKPD agar 

tidak monoton. Menurut Singh (20016) penekanan warna biru yang kuat pada 

sebuah desain mampu memberikan dampak pada suatu produk pada dekade awal 

abad 21. Dengan kombinasi warna dan tulisan yang harmonis serta menarik, akan 

membuat peserta didik tidak cepat merasa jenuh dan bosan ketika menggunakan 

LKPD. Hal ini sesuai dengan penelitian Salirawati (2012, h.43) bahwa LKPD yang 

menarik dapat dilihat dari kombinasi antara warna, gambar, dan tulisan yang sesuai. 

Pada bagian isi juga terdapat soal-soal. Soal-soal yang tersaji pada LKPD 

dibuat dalam kotak-kotak soal. Pada bagian depan kotak soal terdapat animasi 

bergerak. Pembuatan soal yang dilakukan dalam kotak-kotak soal bertujuan agar 

LKPD tidak terkesan memuat banyak tulisan sehingga terlihat bersih dan rapi. 

Pemberian animasi bergerak juga akan semakin menambah menarik LKPD. Selain 

animasi visual, terdapat pula efek suara ketika kotak soal diklik. 

Pada bagian penutup berisi daftar pustaka sebagai rujukan sebagai acuan 

penulisan dalam LKPD. Materi Elastisitas dan Hukum Hooke diambil dari buku 

penilaian Bupena Fisika untuk kelas XI. 

4.2.2 Validasi LKPD berekstensi EPUB 

Validasi LKPD dilakukan berdasarkan penilaian oleh ahli media dan ahli materi. 

Depdiknas (2008) menjelaskan bahwa validasi isi perlu dilakukan guna menguji 

kesesuaian bahan ajar dengan kompetensi yang menjadi target belajar. Hasil 

penilaian uji kelayakan LKPD berekstensi EPUB oleh kedua ahli menunjukkan 

hasil valid, karena sudah memenuhi aspek dan kriteria penilaian. 
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Penilaian materi elastisitas dan hukum hooke dalam LKPD dilakukan oleh 

ahli bidang materi fisika, yaitu dosen pendidikan Fisika dan guru Fisika kelas XI. 

Penilaian LKPD menggunakan pedoman penilaian materi menurut BSNP (2014) 

yang dimodifikasi. Berdasarkan penilaian dari validator materi, diketahui bahwa 

hasil penilaian pakar materi terhadap LKPD oleh validator I diperoleh hasil 70 % 

dengan kriteria valid, dan penilaian oleh validator II diperoleh hasil 90 % dengan 

kriteria sangat valid. Hasil tersebut menunjukan bahwa LKPD secara materi telah 

valid sehingga dapat digunakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Rusman (2013, 

h.172) yang menjelaskan bahwa substansi isi pelajaran yang disusun memenuhi 

kriteria valid, materi yang dituangkan pada bahan ajar benar-benar teruji kebenaran 

dan kesahihannya. 

 Penilaian LKPD selanjutnya dilakukan dari segi media oleh ahli media. 

Penilaian LKPD menggunakan pedoman penilaian kelayakan media yang 

dimodifikasi dari Wahono (2006). Penilaian dari segi media dilakukan oleh dosen 

pendidikan Fisika dan guru Fisika kelas XI. Berdasarkan penilaian dari validator 

media, diketahui bahwa hasil penilaian pakar media terhadap LKPD oleh validator 

I diperoleh hasil 68,75 % dengan kriteria valid, dan penilaian oleh validator II 

diperoleh hasil 81,25 % dengan kriteria valid. Hasil tersebut menunjukan bahwa 

LKPD secara visual telah valid untuk digunakan. 

LKPD telah dinilai valid oleh ahli media, namun saat validasi produk 

diberikan saran dan masukan untuk perbaikan produk. Beberapa perbaikan pada 

LKPD sesuai dengan masukan dari ahli-ahli media, yaitu: 1) Mengganti jenis font 

yang digunakan dengan jenis font yang lebih eyecatching; 2) Memberikan sentuhan 

warna-warna lain pada LKPD sehingga menjadi lebih berwarna; 3) LKPD dengan 

ekstensi EPUB tidak secara baik dibuka pada aplikais pembaca epub online  seperti 

ofoct.com; 4) Pengerjaan LKPD sebaiknya dapat dilakukan secara digital serta 

dapat terintegrasi dengan LKPD tersebut. Oleh karena itu dilakukan perbaikan 

LKPD sesuai saran dan masukan tersebut. 

Perbaikan pertama yang dapat dilakukan yaitu mengganti jenis font yang 

digunakan dengan jenis font yang lebih eyecathing. Font diganti dari font default 

kepada font berjenis “nunito”. Pemilihan jenis font ini dikarenakan font ini telah 
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banyak digunakan pada berbagai website dan terbukti mendapat respons yang baik. 

Perbaikan yang kedua dilakukan dari segi tampilan dengan memberikan aksen 

warna biru pada LKPD dipadukan dengan warna-warna pastel sehingga nyaman 

dilihat oleh mata. 

Kemudian terdapat masukan seperti pada poin 3 tentang tampilan EPUB 

yang kurang baik ditampilkan pada aplikasi pembaca ofoct.com. Sebelumnya 

peneliti telah mencoba menggunakan aplikasi pembaca EPUB seperti yang tersedia 

pada Play Store, namun setiap aplikasi pembaca EPUB berbeda-beda dalam 

menampilkan layout file EPUB. Misalnya saja aplikasi pembaca EPUB untuk 

android seperti supreader. Pada aplikasi pembaca supreader terdapat batas margin 

disetiap bagian atas, bawah, kanan, dan kiri layar sehingga file EPUB tidak 

ditampilkan secara penuh/ full screen. Penggunaan aplikasi pembaca berbeda 

seperti reasily ternyata mampu menampilkan EPUB dengan lebih banyak pilihan. 

Pilihan tersebut diantranya mampu memberikan margin/ batas pada layar serta 

mengatur tampilan EPUB sesuai dengan konfigurasi css yang telah dibuat. 

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan aplikasi pembaca EPUB tersebut, peneliti 

merekomendasikan aplikasi pembaca EPUB reasily yang menurut peneliti paling 

sesuai dengan konfigurasi file EPUB yang dibuat. 

 Masukan lain yang diberikan seperti pada poin 4 yaitu pengerjaan LKPD 

yang dapat dilakukan secara digital serta dapat terintegrasi dengan LKPD tidak 

dapat dilaksanakan oleh peneliti. Beberapa faktor yang menjadi penyebab 

diantaranya yaitu soal-soal yang ada pada LKPD adalah soal-soal berbentuk uraian 

dimana terdapat soal tentang hitungan yang mengharuskan peserta didik 

memasukkan persamaan serta simbol-simbol dalam pengerjaanya sehingga 

dikhawatirkan peserta didik akan mengalami kesulitan dalam pengerjaan soal 

apabila pengerjaan dilakukan secara digital. Kekhawatiran lain yang mungkin 

muncul yaitu tentang lamanya proses pengerjaan soal apabila pengerjaan dilakukan 

secara digital. Pengerjaan soal justru akan lebih ringkas serta peserta didik akan 

lebih leluasa mengerjakan soal pada kertas bila dibandingkan pada layar 

smartphone/ laptop mereka. Berdasarkan faktor-faktor diatas maka saran serta 

masukan untuk LKPD pada poin 4 tidak dilakukan. 
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Tahap selanjutnya setelah validasi LKPD yaitu uji coba terbatas. Uji coba 

terbatas dilakukan pada 10 mahasiswa fisika untuk menguji keterbacaan LKPD 

yang dikembangkan. Uji coba dilakukan pada mahasiswa fisika karena dianggap 

telah menerima materi tersebut dan telah mampu secara pedagogik. Uji coba 

ketrbacaan merupakan bagian dari proses pengembangan untuk menguji reliabilitas 

produk yang dikembangkan. 

Hasil tanggapan yang diberikan oleh mahasiswa, pada uji keterbacaan 

produk dapat dilihat pada Tabel 4.4. Berdasarkan respon penilaian responden pada 

uji keterbacaan produk, LKPD yang dikembangkan mendapatkan respon yang 

positif dengan penilain dominan “Sangat Baik”. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

LKPD dinyatakan layak untuk digunakan. 

Hasil rekapitulasi penilaian setiap aspek keterbacaan LKPD yang meliputi 

aspek tampilan diperoleh skor 88,12%, aspek navigasi LKPD mendapat skor 

tertinggi dikarenakan LKPD berekstensi EPUB mudah digunakan serta dapat 

berfungsi dengan baik sehingga diperoleh persentase sebesar 93,75%, aspek bahasa 

pada LKPD mencapai persentase terendah sebesar 82,50%, aspek kemenarikan 

LKPD diperoleh skor 92,50%, dan aspek kompatibilitas LKPD diperoleh skor 

92,25%. Dari hasil persentase tiap aspek, responden rata-rata memberi tanggapan 

“Sangat Baik” hal tersebut menunjukkan bahwa LKPD reliabel dan layak untuk 

digunakan. 

Beberapa masukan saat uji coba terbatas yaitu mengganti resolusi gambar 

yang ada pada LKPD dengan resolusi yang lebih tinggi karena menurut beberapa 

responden resolusi gambar kurang tajam. Masukan lain yang didapat yaitu 

diberikannya petunjuk untuk mengscroll halaman LKPD kebawah untuk semakin 

menegaskan cara penggunaan LKPD. 

4.2.3 Efektivitas Implementasi LKPD berekstensi EPUB terhadap 

Keterampilan Berpikir Kritis 

Instrumen soal diketahui valid berdasarkan uji kevalidan soal uraian. Pengujian 

kevalidan instrumen ini sangatlah penting karena dengan instrumen yang valid akan 

mampu mengukur apa yang hendak diukur, dalam hal ini yaitu keterampilan 
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berpikir kritis peserta didik. Setelah instrumen tes terpilih dinyatakan valid, 

selanjutnya dilakukan uji kemampuan awal/ pretest. 

Uji kemampuan awal/ pretest keterampilan berpikir kritis dilakukan pada 

kelas eksperiman dan kelas kontrol. Oleh karena pengujian dilakukan pada dua 

kelompok (kelas eksperimen dan kelas kontrol) maka uji homogenitas perlu 

dilakukan. Uji homogenitas merupakan uji membandingkan varians antar 

kelompok sehingga dengan kelompok yang homogen memiliki arti bahwa 

himpunan data yang kita teliti memiliki karakteristik atau sifat yang sama. 

Berdasarkan uji homogenitas pada lampiran 1, diketahui bahwa data pretest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol homogen sehingga kelompok yang kita bandingkan 

memiliki keterampilan awal berpikir kritis yang sama. 

 Kedua kelas dinyatakan homogen sehingga implementasi LKPD 

berkestensi EPUB pada kelas eksperimen dapat dilakukan. Setelah LKPD 

dimplementasikan, kemudian diperoleh hasil postest peserta didik. Hasil postest 

menunjukkan adanya peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik dengan 

terjadi peningkatan yang lebih tinggi pada kelas eksperimen. Nilai postest 

kemudian digunakan untuk mengetahui keefektifan penggunaan LKPD. 

Berdasarkan hasil analisis uji t (Independent-Samples T Test) pada hasil postest 

peserta didik, terdapat perbedaan antara hasil postest antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Hasil analisis uji t (Paired-Samples T Test) terhadap nilai kelas 

eksperimen juga menunjukkan adanya perbedaan keterampilan berpikir kritis 

sebelum dan sesudah dilakukannya pembelajaran dengan mengunakan LKPD 

berekstensi EPUB. Hasil uji gain juga menunjukkan penguatan yang lebih tinggi 

terjadi pada kelas eksperimen. Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis tersebut 

maka penggunaan LKPD berekstensi EPUB efektif dalam mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis. 

Berdasarkan hasil analisis telah diketahui bahawa penggunaan LKPD 

berekstensi EPUB yang telah dikembangkan efektif dalam mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis peserta didik. Hasil temuan peneliti ternyata sesuai 

dengan penelitian serupa yang dikemukakan oleh Firdaus (2018) bahwa 
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keterampilan berpikir kritis peserta didik meningkat setelah dilakukannya 

pembelajaran dengan menggunakan LKPD yang dikembangkan. Hasil penelitian 

ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yildirin et al., (2011) bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan LKPD lebih efektif bila dibandingkan dengan 

proses pembelajaran biasa. Yildirin et al., (2011) menjelaskan bahwa penggunaan 

LKPD mampu membuat peserta didik berpartisipasi aktif dalam aktivitas 

pembelajaran. Melalui partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran, akan 

mampu meningkatkan aktivitas pembelajaran terutama aktivitas fisik dan mental 

peserta didik sehingga mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta 

didik. Sejalan dengan hal ini, Sardiman (2011) mengemukakan bahwa adanya 

aktivitas fisik maupun mental dalam kegiatan belajar akan membuahkan aktivitas 

belajar yang optimal. Meningkatnya keterampilan berpikir kritis peserta didik juga 

tidak lepas oleh peran guru dalam memberikan pertanyaan kritis. Nafisa (2019) 

mengemukakan bahwa keterampilan berpikir kritis dapat diberdayakan oleh guru 

yang memberikan pertanyaan atau masalah yang menantang pemikiran siswa. Oleh 

karena itu pertanyaan atau masalah yang menantang pemikiran siswa disusun dalam 

setiap pertemuan dalam LKPD. Setiap pertemuan dalam LKPD berisikan diskusi 

serta percobaan dengan pertanyaan yang telah disusun untuk mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis sehingga peserta didik terbiasa dengan pertanyaan yang 

melatih mereka untuk berpikir kritis. 

Keberhasilan LKPD dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis 

peserta didik juga dipengaruhi oleh adanya penggunaan model pembelajaran 

discovery learning. Pratiwi (2014) menyatakan bahwa model pembelajaran yang 

tepat untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis adalah model pembelajaran 

discovery learning. Balim (2009) menjelaskan discovery learning merupakan suatu 

metode yang mendorong peserta didik untuk sampai pada suatu kesimpulan 

berdasarkan kegiatan dan pengamatan peserta didik. Lebih lanjut Nafisa (2019) 

mengemukakan bahwa metode mengajar yang biasa digunakan guru dalam 

pendekatan ini antara lain metode diskusi dan pemberian tugas, diskusi untuk 

memecahkan permasalahan dilakukan oleh sekelompok kecil siswa antara empat 

sampai lima orang dengan arahan dan bimbingan guru. Melalui Lembar Kerja 
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Peserta Didik berbasis discovery learning mengajak peserta didik untuk saling 

bekerja sama melalui diskusi dalam tugas-tugas yang terdapat dalam setiap 

pertemuan LKPD. Adanya kerja sama antar peserta didik berpengaruh terhadap 

keterampilan berpikir kritis. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Anderson, Howe, 

Soden, Halliday, & Low (2001) bahwa peserta didik yang saling bekerja sama juga 

memberi peran terhadap peningkatan berpikir kritisnya. 

Selain model pembelajaran, motivasi belajar juga berperan penting dalam 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Tingginya motivasi 

belajar siswa ditunjukkan dengan hasil positif angket terhadap penggunaan LKPD. 

Berdasarkan hasil angket tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan LKPD berekstensi EPUB, mendapat tanggapan positif. Hal ini 

ditunjukkan dengan peserta didik yang dominan memberikan tanggapan tingi 

terhadap penggunaan LKPD. Tingginya tanggapan positif yang diberikan terhadap 

penggunaan LKPD dikarenakan LKPD telah diuji validitas dan reliabilitasnya. 

Pemilihan ketepatan bahan ajar yang dikembangkan juga berperan penting 

dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Hal inis 

sebagaimana diungkapkan oleh Nafisa (2019) bahwa melalui pemilihan multimedia 

yang tepat dalam bahan ajar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga 

akan berdampak bagus untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta 

didik. Pada era sekarang dimana penggunaan smartphone hampir digunakan pada 

skala luas layaknya komputer, penggunaan media interaktif pada smartphone juga 

dapat digunakan untuk mempermudah dalam proses pembelajaran sebab mampu 

juga didukung dengan beberapa aspek seperti aspek suara, animasi, teks, dan grafik 

sama seperti pada komputer. Hal ini serupa dengan hasil penelitian Sinurat, 

Syahputra, dan Rajagukguk (2015) bahwa pemilihan multimedia interaktif dapat 

mempermudah dalam proses pembelajaran sebab didukung dengan beberapa aspek 

seperti aspek suara, animasi, teks, dan grafik.  

 Dalam penelitian ini, digunakan lima indikator keterampilan berpikir kritis. 

Indikator keterampilan berpikir kritis peserta didik pada tiap aspek dijelaskan 

sebagai berikut. 
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4.2.3.1 Menganalisis argumen 

Berdasarkan Tabel 4.8, terjadi peningkatan indikator menganalisis argumen pada 

kelas eksperimen dan kontrol. Indikator menganalisis argumen mempunyai sub 

indikator terpilih yaitu mengidentifikasi dan menangani suatu ketidaktepatan. 

Dalam indikator ini, diberikan sebuah soal tentang dua argumentasi terhadap 

rangkaian pegas seri dan rangkaian pegas paralel dimana hanya ada satu argumen 

saja yang tepat. Peserta didik kemudian menganalisis argumen mana yang tepat 

disertai penjelasan terhadap argumen yang dipilihnya. 

Berdasarkan data dari hasil analisis jawaban peserta didik, diperoleh nilai 

gain untuk indikator menganalis argumen sebesar 0,66 pada kelas eksperimen dan 

gain sebesar 0,62 pada kelas kontrol. Besar nilai gain pada kelas eksperimen dan 

kontrol termasuk dalam kategori sedang. Walaupun kedua gain termasuk dalam 

kategori sedang namun peningkatan gain lebih tinggi terjadi pada kelas eksperimen. 

Hal ini mengindikasikan terjadi peningkatan keterampilan berpikir kritis yang lebih 

baik pada kelas eksperimen. 

Analisis lebih lanjut terhadap hasil postest terhadap indikator ini diketahui 

bahwa pada akhir pertemuan, sebagian besar peserta didik pada kelas eksperimen 

telah mampu menganalisis serta memberikan alasan/ argumen yang tepat. Peserta 

didik telah mampu mengidentifikasi dan menganalisis maksud sebenarnya dalam 

hubungan antara pertanyaan dan konsep yang kemudian diekspresikan dalam 

sebuah alasan. Elisanti (2018) mengemukakan bahwa peserta didik yang memiliki 

kompetensi analisis akan lebih kompeten dan mampu mengidentifikasi hubungan 

inferensial, yang sebenarnya antara pernyataan, pertanyaan, konsep, dan deskripsi 

dalam mengekspresikan keyakinan, penilaian, pengalaman, alasan, dan informasi. 

Hasil postest tersebut menunjukkan bahwa LKPD berekstensi EPUB dalam 

pembelajaran mampu merangsang kemampuan berpikir kritis pada indikator 

menganalisis argumen. Hal ini senada dengan pernyataan Carmichael dan Helen 

(2012) bahwa media dalam pembelajaran memiliki peranan penting terhadap 

peningkatan keterampilan berpikir kritis, lebih lanjut Arono (2014) menyatakan 

bahwa penerapan multimedia interaktif dalam pembelajaran akan mempengaruhi 
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keterampilan berpikir kritis peserta didik dalam menganalisis dan mengevaluasi 

informasi yang dipelajari. 

4.2.3.2 Bertanya dan menjawab pertanyaan 

Berdasarkan Tabel 4.8, terjadi peningkatan indikator bertanya dan menjawab 

pertanyaan pada kelas eksperimen dan kontrol. Indikator bertanya dan menjawab 

pertanyaan mempunyai sub indikator terpilih yaitu memberikan penjelasan 

sederhana. Indikator berpikir kritis ini termasuk dalam kelompok berpikir kritis 

memberikan penjelasan sederhana. Dalam indikator ini, disediakan sebuah soal 

tentang fenomena sehari-hari yaitu kendurnya rantai sepeda motor. Peserta didik 

kemudian diminta menjelaskan penyebab terjadinya hal tersebut. 

Berdasarkan data dari hasil analisis jawaban peserta didik, diperoleh nilai 

gain untuk indikator bertanya dan menjawab pertanyaan sebesar 0,23 pada kelas 

eksperimen dan gain sebesar 0,22 pada kelas kontrol. Besar nilai gain pada kelas 

eksperimen dan kontrol termasuk dalam kategori rendah. Walaupun kedua gain 

termasuk dalam kategori rendah namun peningkatan gain lebih tinggi terjadi pada 

kelas eksperimen. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan keterampilan 

berpikir kritis yang lebih baik pada kelas eksperimen yang diakibatkan karena 

pembelajaran mengunakan LKPD berekstensi EPUB. 

Analisis lebih lanjut terhadap hasil postest terhadap indikator ini, diketahui 

bahwa terjadi peningkatan dengan kriteria rendah pada indikator keterampilan 

bertanya dan menjawab pertanyaan walaupun telah dilakukan pembelajaran 

menggunakan LKPD. Berdasarkan hasil analisis jawaban peserta didik, rendahnya 

peningkatan pada indikator ini dikarenakan banyak jawaban yang diberikan oleh 

peserta didik kurang memiliki relevansi dengan materi elastisitas dan hukum 

Hooke. Banyak peserta didik gagal untuk mengaitkan konsep elastisitas yang telah 

mereka pelajari dalam menghadapi fenomena yang ada dalam soal. Menurut 

Ngadiyono (2009) ketidakpahaman mengenai apa dan bagaimana menggali 

kembali memori yang telah diterima menjadikan kendala utama dalam kegagalan 

penggalian ingatan. Penelitian lebih lanjut oleh Luzyawati (2017) menambahkan 

bahwa sebagian peserta didik masih mengalami kesulitan jika dihadapkan suatu 

permasalahan yang menuntut untuk mengaitkan beberapa konsep. 
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4.2.3.3 Menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi 

Berdasarkan Tabel 4.8, terjadi peningkatan indikator menginduksi dan 

mempertimbangkan hasil induksi pada kelas eksperimen dan kontrol. Indikator 

menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi mempunyai sub indikator 

terpilih yaitu menarik kesimpulan dari hasil menyelidiki. Dalam indikator ini, 

disediakan dua soal tentang grafik elastisitas. Dalam soal yang pertama, disajikan 

soal tentang grafik elastisitas kemudian peserta didik diminta untuk mencari tahu 

besar nilai konstanta pegas serta tegangan maksimum pegas sebelum pegas putus. 

Dalam soal yang kedua, disajikan soal tentang penggunaan pegas pada 

dynamometer yang digunakan untuk menimbang benda melebihi kapasitas 

maksimumnya. Peserta didik kemudian menyimpulkan mengapa dynamometer 

tersebut menjadi tidak presisi lagi. 

Berdasarkan data dari hasil analisis jawaban peserta didik, diperoleh nilai 

gain untuk indikator menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi sebesar 

0,56 pada kelas eksperimen dan gain sebesar 0,51 pada kelas kontrol. Besar nilai 

gain pada kelas eksperimen dan kontrol termasuk dalam kategori sedang.  

Walaupun kedua gain termasuk dalam kategori sedang namun peningkatan gain 

lebih tinggi terjadi pada kelas eksperimen. Hal ini mengindikasikan terjadinya 

peningkatan keterampilan berpikir kritis yang lebih baik pada kelas eksperimen 

yang diakibatkan karena pembelajaran mengunakan LKPD berekstensi EPUB. 

Analisis lebih lanjut terhadap hasil postest terhadap indikator ini, diketahui 

bahwa terjadi peningkatan keterampilan menginduksi dan mempertimbangkan 

hasil induksi setelah menggunakan LKPD. Peningkatan indikator menginduksi dan 

mempertimbangkan hasil induksi pada kelas eksperimen lebih baik bila 

dibandingkan dengan kelas kontrol karena terdapat penggunaan metode praktikum 

dalam pembelajarannya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Kurnianto, 

Dwijananti, & Khumaedi (2010) bahwa kemampuan menyimpulkan dapat 

dikembangkan melalui kegiatan praktikum. Melalui penggunaan metode praktikum 

yang terdapat pada LKPD berekspensi EPUB, peserta didik dilatih untuk 

menyelidiki serta menyimpulkan hasil penyelidikannya. 
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4.2.3.4 Membuat dan menentukan hasil pertimbangan 

Berdasarkan Tabel 4.8, terjadi peningkatan indikator membuat dan menentukan 

hasil pertimbangan pada kelas eksperimen dan kontrol. Indikator membuat dan 

menentukan hasil pertimbangan mempunyai sub indikator terpilih yaitu membuat 

dan menentukan hasil pertimbangan berdasarkan akibat. Dalam indikator ini, 

disediakan dua buah soal tentang modulus Young bahan. Pada soal pertama, peserta 

didik diminta untuk memilih beberapa jenis kawat yang akan menghasilkan 

pertambahan minimum yang diakibatkan apabila sebuah beban diberikan pada 

kawat. Selain memilih kawat mana yang digunakan, peserta didik juga diminta 

memberikan penjelasan atas jawabannya. Pada soal yang kedua, peserta didik 

diminta untuk menentukan diameter kawat minimal yang bekerja terhadap suatu 

nilai tegangan tertentu. 

Berdasarkan data dari hasil analisis jawaban peserta didik, diperoleh nilai 

gain untuk indikator membuat dan menentukan hasil pertimbangan sebesar 0,44 

pada kelas eksperimen dan gain sebesar 0,39 pada kelas kontrol. Besar nilai gain 

pada kelas eksperimen dan kontrol termasuk dalam kategori sedang. Walaupun 

kedua gain termasuk dalam kategori sedang namun peningkatan gain lebih tinggi 

terjadi pada kelas eksperimen. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan 

keterampilan berpikir kritis yang lebih baik pada kelas eksperimen yang 

diakibatkan karena pembelajaran mengunakan LKPD berekstensi EPUB. 

Analisis lebih lanjut terhadap hasil postest terhadap indikator ini, diketahui 

bahwa peningkatan keterampilan membuat dan menentukan hasil pertimbangan 

pada kelas eksperimen lebih baik bila dibanding kelas kontrol. Peserta didik pada 

kelas eksperimen mampu mengaitkan konsep yang mereka dapat selama 

pembelajaran dengan permasalahan yang ada pada soal. Selain itu peserta didik 

juga mampu menyelesaikan permasalahan yang ada pada soal dengan 

menggunakan persamaan yang tepat. Berdasarkan adanya peningkatan 

keterampilan berpikir kritis peserta didik setelah penggunaan LKPD maka 

penggunaan LKPD berekstensi EPUB mampu meningkatkan keterampilan berpikir 

krtis peserta didik. Haeruman (2017) menjelaskan berpikir kritis merupakan jenis 

pemikiran yang erat berasosiasi dengan penalaran, pengambilan keputusan dan 
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pemecahan masalah. Pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah harus 

mengacu pada alasan konkret serta adanya timbal balik yang baik dalam 

komunikasi dalam kelompok (Schraagen, 2008). Melalui diskusi pada LKPD serta 

komunikasi yang baik mampu melatih pengambilan keputusan peserta didik dalam 

pemecahan masalah sehingga keterampilan berpikir kritis peserta didik meningkat. 

4.2.3.5 Menentukan suatu tindakan 

Berdasarkan Tabel 4.8, terjadi peningkatan indikator menentukan suatu tindakan 

pada kelas eksperimen dan kontrol. Indikator menentukan suatu tindakan 

mempunyai sub indikator terpilih yaitu merumuskan solusi alternatif. Dalam 

indikator ini, disediakan dua soal tentang rangkaian pegas seri dan paralel. Dalam 

soal yang pertama, terdapat rangkaian pegas seri dan paralel yang masing-masing 

rangkaian terdiri dari dua buah pegas identik. Peserta didik kemudian diminta 

menentukan besar perbandingan beban yang diberikan agar menghasilkan 

pertambahan panjang pegas yang sama. Dalam soal yang kedua terdapat tiga pegas 

identik kemudian peserta didik diminta menyusun rangkaian pegas tersebut 

sehingga menghasilkan pertambahan panjang yang minimal serta menghitung 

berapa pertambahan panjangnya bila diberikan sebuah beban. 

Berdasarkan data dari hasil analisis jawaban peserta dididk diperoleh nilai 

gain untuk indikator menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi sebesar 

0,59 pada kelas eksperimen dan gain sebesar 0,45 pada kelas kontrol. Besar nilai 

gain pada kelas eksperimen dan kontrol termasuk dalam kategori sedang.  

Walaupun kedua gain termasuk dalam kategori sedang namun peningkatan gain 

lebih tinggi terjadi pada kelas eksperimen. Hal ini menunjukkan terjadinya 

peningkatan keterampilan berpikir kritis yang lebih baik pada kelas eksperimen 

yang diakibatkan karena pembelajaran mengunakan LKPD berekstensi EPUB. 

Analisis lebih lanjut terhadap hasil jawaban pada indikator ini sebagian 

besar peserta didik sudah mampu menyelesaikan sebuah solusi alternatif terhadap 

sebuah permasalahan yang ada. Peningkatan keterampilan berpikir krtis pada 

indikator ini tidak lepas dari penggunaan LKPD berekstensi EPUB dengan model 

pembelajaran discovery learning. Hal ini sesuai dengan pendapat Suherman et al 

(2001, h.179) bahwa pembelajaran discovery learning mampu membuat peserta 
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didik memahami benar bahan pelajarannya karena mengalami sendiri proses 

penemuannya serta akan bertahan lama untuk diingat. Selain itu dengan adanya 

soal-soal yang menutut pemikiran kritis peserta didik pada LKPD, keterampilan 

berpikir kritis peserta didik akan dipertajam dan mereka memenuhi syarat untuk 

mengeksplorasi solusi yang paling berlaku dalam situasi kelas dan konteks 

kehidupan nyata (Lismayani, 2017). 

Berdasarkan uraian-uraian terhadap setiap indikator berpikir kritis diatas, 

dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan keterampilan berpikir kritis setelah 

dilaksanakanya pembelajaran Fisika dengan menggunakan LKPD berekstensi 

EPUB dengan kategori “sedang”. Peningkatan aspek berpikir kritis tidak hanya 

diakibatkan oleh penggunaan bahan ajar namun didukung juga oleh penggunaan 

model pembelajaran Discovery Learning yang juga mempengaruhi keberhasilan 

peningkatan keterampilan berpikir kritis. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Telah berhasil dikembangkan bahan ajar LKPD berekstensi EPUB materi 

Elastisitas dan Hukum Hooke.  

2. Bahan ajar yang dikembangkan telah melalui uji media dan uji materi dari 

ahli. Pengujian kelayakan oleh validator dalam hal ini adalah ahli media 

diperoleh kelayakan sebesar 80% dengan kriteria valid. Selanjutnya 

dilakukan pengujian oleh ahli materi diperoleh kelayakan materi sebesar 78% 

dengan kriteria valid. 

3. Hasil penggunaan LKPD berekstensi EPUB materi Elastisitas dan Hukum 

Hooke dalam pembelajaran dapat mengembangkan aspek keterampilan 

berpikir kritis peserta didik. Hasil Uji N-gain menunjukkan besar peningkatan 

keterampilan berpikir kritis yang lebih tinggi pada kelas eksperimen 

dibandingkan pada kelas kontrol setelah dilakukan pembelajaran dengan 

menggunakan LKPD yang dikembangkan. Hasil uji N-gain pada indikator 

menganalisis argumen didapatkan hasil 0,66 dengan kategori “sedang”, hasil 

uji N-gain pada indikator bertanya dan menjawab pertanyaan didapatkan hasil 

0,23 dengan kategori “rendah”, hasil uji N-gain pada indikator menginduksi 

dan mempertimbangkan hasil induksi didapatkan hasil 0,56 dengan kategori 

“sedang”, hasil uji N-gain pada indikator membuat dan menentukan hasil 

pertimbangan didapatkan hasil 0,44 dengan kategori “sedang”, dan hasil uji 

N-gain pada indikator menentukan suatu tindakan didapatkan hasil 0,59 

dengan kategori “sedang”. Dari hasil uji N-gain pada indikator berpikir kritis 

peserta didik, dapat dikatakan bahwa LKPD berekstensi EPUB efektif untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian-penelitian selanjutnya berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan indikator-indikator 

lain dari keterampilan berpikir kritis yang belum dikembangkan dalam 

penelitian ini. 

2. Pelaksanaan pembelajaran dalam rangka mengembangkan keterampilan 

berpikir kritis disarankan dilakukan dalam jangka waktu yang lama sehingga 

pengembangan keterampilan berpikir kritis dapat lebih terlihat. 
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SILABUS MATA PELAJARAN 

FISIKA 

Satuan Pendidikan : SMA Kesatrian 2 Semarang 

Kelas/ Semester : XI/ I 

Kompetensi Inti : 

• KI-1 dan KI-2: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 

disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi 

secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, 

negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 

• KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

• KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 

di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

3.2 Menganalisis sifat elastisitas 

bahan dalam kehidupan 

sehari hari 

Elastisitas dan Hukum 

Hooke: 

• Hukum Hooke 

• Susunan pegas seri-

paralel 

• Mengamati dan menanya sifat elastisitas bahan 

dalam kehidupan sehari-hari 

• Mendiskusikan pengaruh gaya terhadap perubahan 

panjang pegas/karet  dan melakukan percobaan 

hukum Hooke dengan menggunakan pegas/ karet, 

mistar, beban gantung, dan statif secara 

berkelompok 

• Mengolah data dan menganalisis hasil percobaan, 

menentukan persamaan, membandingkan hasil 

percobaan dengan bahan pegas/karet yang berbeda, 

perumusan  tetapan pegas susunan seri-paralel 

• Membuat laporan hasil percobaan dan 

mempresentasikannya 

Tes tertulis 2x3 JP 1, 2, 3, 4 

4.2 Melakukan percobaan 

tentang sifat elastisitas suatu 

bahan berikut presentasi hasil 

percobaan dan 

pemanfaatannya 

Sumber Belajar: 

1. Buku Ajar 

2. Lembar Kerja Peserta Didik 

3. Buku atau sumber beajar yang relevan 

4. Media elektronik 
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan Pendidikan : SMA Kesatrian 2 Semarang 

Mata Pelajaran  : FISIKA 

Kelas / Semester : XI (Sebelas) / 1 

Alokasi waktu : 6JP  x 45 menit 

Materi : Elastisitas, Tegangan, dan Regangan 

 

A. Kompetensi Inti 

KI Komperensi Inti 

KI 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, 

dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan 

anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam 

sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional 

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

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

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

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 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 metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

No. 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.2 Menganalisis sifat elastisitas 

bahan dalam kehidupan 

sehari hari 

3.1 Mengategorikan benda elastis dan plastis 

3.2 Mengidentifikasi sifat-sifat elastisitas 

bahan (tegangan, regangan dan modulus 

elastisitas). 
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3.3 Menjelaskan tentang hukum Hooke. 

3.4 Menentukan besar nilai konstanta pegas 

melalui percobaan Hukum Hooke 

3.5 Menganalisis konsep hukum hooke pada 

pegas susunan seri dan paralel  

3.6 Menentukan nilai koefisien pegas 

pengganti dan pertambahan panjang 

pegas berdasarkan susunan pegas 

4.2 
Melakukan percobaan 

tentang sifat elastisitas suatu 

bahan berikut presentasi hasil 

percobaan dan 

pemanfaatannya 

4.1 Menyelidiki hubungan gaya dan 

pertambahan panjang melalui percobaan. 

4.2 Mempresentasikan hasil dan kesimpulan 

percobaan tentang hubungan gaya dan 

pertambahan panjang. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Dengan menggunakan Model Pembelajaran Discovery Learning diharapkan siswa mampu 

mengelompokkan bahan plastis dan bahan elastis, mampu menjelaskan pengertian 

elastisitas bahan beserta besaran fisika yang menyertainya, mampu menjelaskan konsep 

konsep tegangan (stress) dan regangan (strain), mampu menjelaskan konsep modulus 

elastisitas dalam elastisitas bahan, mampu menjelaskan konsep dari hukum Hooke dalam 

elastisitas bahan, mampu menentukan besar nilai konstanta pegas melalui percobaan 

Hukum Hooke, mampu menjelaskan konsep hukum Hooke dalam elastisitas bahan, 

mampu menentukan besar nilai konstanta pegas penganti yang disusun secara seri dan 

paralel. 

 
D. Materi Pembelajaran 

a. Fakta 

i. Pegas akan akan kembali ke keadaan semua apabila ditarik atau di dorong 

selama tidak melebihi batas elastisitas pegas. 

b. Konsep 

i. Menurut sifat elastisitasnya, bahan-bahan di alam dapat dikategorikan 

menjadi dua yaitu bahan elastis dan bahan tidak elastis (plastis) 

ii. Setiap sifat elastisitas mempunyai manfaatnya masing-masing 

iii. Hukum Hooke 

iv. Susunan pegas seri dan paralel 

c. Prinsip 

i. Regangan : e = 
∆𝑙

𝑙0
 

ii. Tegangan : 𝜎 =
𝐹

𝐴
 

iii. Modulus elastisitas : E = 
𝜎

𝑒
 

iv. Hukum Hook : F = k ∆x 
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v. Susunan pegas: 

1. Susunan seri 

1

𝑘𝑠
=

1

𝑘1
+

1

𝑘2
+

1

𝑘3
+ ⋯ +

1

𝑘𝑛
 

2. Susunan Paralel  

𝑘𝑝 = 𝑘1 + 𝑘2 + 𝑘3 + ⋯ + 𝑘𝑛 

d. Prosedur 

i. Mengolah dan menyajkan data hasil percobaan 

ii. Melakukan percobaan sifat elastisitas suatu bahan 

E. Metode Pembelajaran:  

1. Pendekatan : Saintific Learning 

2. Metode  : Diskusi, Demonstrasi, Tanya Jawab 

3. Model  : Discovery Learning 

 

F. Media, Alat, dan Sumber Belajar: 

1. Video 

2. Proyekto dan LCD 

3. Laptop 

4. Whiteboard 

5. Spidol 

6. Penggaris 

7. Statif 

8. Beban 

9. Bupena fisika kelas XI 

10. Sumber internet: 

i. www.e-edukasi.net 

ii. www.fisikasma.net 

iii. www.youtube.com 

 

 

 

 

http://www.e-edukasi.net/
http://www.fisikasma.net/
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

Kegiatan Rincian Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

• Melakukan pembukaan dengan salam 

pembuka dan berdoa untuk memulai 

pembelajaran. 

• Guru memeriksa kehadiran peserta didik 

• Menyiapkan fisik dan psikis siswa dalam 

mengawali kegiatan pembelajaran 

• Mengajukan pertanyaan mengenai benda-

benda yang sifatnya elastis. 

• Menjelaskan manfaat mempelajari sifat-

sifat elastisitas bahan. 

• Menjelaskan kompetensi dasar dan 

indikator pencapaian kompetensi yang akan 

dicapai pada pertemuan ini. 

• Guru memberi saran kepada siswa untuk 

mempelajari dahulu materi yang akan 

dibahas dalam pertemuan ini 

10 menit 

Kegiatan Inti 

Stimulation/Stimulasi 

1) Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok heterogen terdiri 

dari 4-5 orang. 

2) Peserta didik memperhatikan gambar 

yang ada pada LKPD 1 

3) Mengajukan pertanyaan kepada 

peserta didik seperti “Mengapa beton 

perlu diberi rangka besi? Bagaimana 

apabila beton dibuat tanpa rangka 

besi? Adakah hubungan tindakan 

tersebut dengan peristiwa elatisitas 

bahan? ” 

4) Guru menanggapi jawaban yang 

diberikan siswa 

Identifikasi masalah 

1) Guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk mengidentifikasi 

70 Menit 
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sebanyak mungkin agenda-agenda 

masalah yang relevan dengan bahan 

pelajaran, kemudian salah satunya 

dipilih dan dirumuskan dalam bentuk 

hipotesis 

Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1) Mengarahkan peserta didik untuk 

menjawab hipotesis yang telah 

ditentukan 

2) Guru menginstruksikan untuk tiap 

kelompok mendiskusikan soal-soal 

yang ada dalam LKPD dan 

menuliskan hasil diskusi pada lembar 

jawab 

Pembuktian 

1) Guru meminta peserta didik 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok didepan kelas. 

2) Guru membahas jawaban hasil diskusi 

kelompok 

Penarikan Kesimpulan 

1) Dengan bimbingan guru, peserta didik 

membuat simpulan dan merangkum 

kegiatan pembelajatran  

Penutup 

• Guru bersama peserta didik mereview 

materi yang telah dipelajari dengan 

menjawab tujuan pembelajaran yang 

tertulis 

• Guru memberikan tugas rumah 

• Guru mengakhiri pelajaran dengan doa dan 

salam  

5 menit 

Pertemuan Kedua 

Kegiatan Rincian Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

• Melakukan pembukaan dengan salam 

pembuka dan berdoa untuk memulai 

pembelajaran. 

• Guru memeriksa kehadiran peserta didik 

10 menit 
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• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 

dalam mengawali kegiatan pembelajaran 

• Mengajukan pertanyaan mengenai Hukum 

Hooke 

• Menjelaskan manfaat mempelajari materi 

tentang hukum Hooke. 

• Menjelaskan kompetensi dasar dan 

indikator pencapaian kompetensi yang akan 

dicapai pada pertemuan ini. 

Kegiatan Inti 

Stimulation/Stimulasi 

1) Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok yang terdiri dari 4-

5 orang. 

2) Guru meminta peserta didik 

mengamati sebuah gambar alat ukur  

pada LKPD 2 

3) Peserta didik mencoba menjawab 

pertanyaan terkait penggunaan dan 

cara kerja alat ukur yang dimaksud 

Identifikasi masalah 

1) Guru memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengidentifikasi 

sebanyak mungkin agenda-agenda 

masalah yang relevan dengan bahan 

pelajaran, kemudian salah satunya 

dipilih dan dirumuskan dalam bentuk 

hipotesis  

2) Peserta didik membaca dan 

memahami langkah kerja yang 

terdapat dalam LKPD 2 

3) Peserta didik diberi kesempatan untuk 

menanyakan cara melakukan 

percobaan menentukan hubungan 

antara gaya dan pertambahan panjang 

pegas. 

Pengumpulan Data 

1) Peserta didik menyusun rangkain alat 

percobaan sesuai petunjuk pada LKPD 

EPUB 

2) Peserta didik melakukan percobaan 

hubungan antara gaya dan 

pertambahan panjang pegas. 

70 Menit 
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3) Peserta didik mengumpulkan 

informasi yang relevan dengan 

membaca referensi tentang hubungan 

antara gaya dan pertambahan panjang 

pegas. 

Pengolahan Data 

1) Mengarahkan siswa untuk menjawab 

hipotesis yang telah ditentukan 

2) Guru menginstruksikan untuk tiap 

kelompok mendiskusikan soal-soal 

yang ada dalam LKPD dan 

menuliskan hasil diskusi dalam lembar 

jawab 

3.1  
Pembuktian 

1) Guru meminta peserta didik 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok didepan kelas. 

2) Guru membahas jawaban hasil diskusi 

kelompok 

Penarikan Kesimpulan 

1) Dengan bimbingan guru, peserta didik 

membuat simpulan dan merangkum 

kegiatan pembelajatran  

 

Penutup 

• Guru bersama peserta didik mereview 

materi yang telah dipelajari dengan 

menjawab tujuan pembelajaran yang 

tertulis 

• Guru memberikan tugas rumah 

• Guru mengakhiri pelajaran dengan doa 

dan salam  

10 menit 

Pertemuan Ketiga 

Kegiatan 3.2 Rincian Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

• Melakukan pembukaan dengan salam 

pembuka dan berdoa untuk memulai 

pembelajaran. 

• Guru memeriksa kehadiran peserta didik 

10 menit 
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• Mengajukan pertanyaan mengenai jenis-

jenis susunan pegas. 

• Menjelaskan manfaat mempelajari materi 

tentang susunan pegas. 

• Menjelaskan kompetensi dasar dan 

indikator pencapaian kompetensi yang akan 

dicapai pada pertemuan ini. 

Kegiatan Inti 

Stimulation/Stimulasi 

1) Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok yang terdiri dari 4-

5 orang. 

2) Guru menginstruksikan peserta didik 

mengamati video susunan pegas pada 

LKPD EPUB 3 

3) Peserta didik mencoba menjawab 

pertanyaan terkait susunan pega yang 

ada pada video 

Identifikasi masalah 

1) Guru memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengidentifikasi 

sebanyak mungkin agenda-agenda 

masalah yang relevan dengan bahan 

pelajaran, kemudian salah satunya 

dipilih dan dirumuskan dalam bentuk 

hipotesis  

2) Peserta didik diberi kesempatan untuk 

menanyakan hal terkait jenis susunan 

pegas. 

Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1) Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok yang terdiri dari 4-

5 orang. 

2) Peserta didik mengumpulkan data 

mengenai cara menentukan koefisien 

pegas dalam susunan seri, paralel, dan 

campuran. 

3) Guru menginstruksikan untuk tiap 

kelompok mendiskusikan soal-soal 

yang ada dalam LKPD EPUB dan 

70 Menit 
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menuliskan hasil diskusi dalam lembar 

jawab 

4) Peserta didik mengolah informasi 

mengenai penentuan koefisien pegas 

dengan susunan seri, paralel, dan 

campuran. 

 

Pembuktian 

1) Guru meminta peserta didik 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok didepan kelas. 

2) Guru membahas jawaban hasil diskusi 

kelompok 

Penarikan Kesimpulan 

1) Dengan bimbingan guru, peserta didik 

membuat simpulan dan merangkum 

kegiatan pembelajaran  

 

Penutup 

• Guru bersama peserta didik mereview 

materi yang telah dipelajari dengan 

menjawab tujuan pembelajaran yang 

tertulis 

• Guru memberikan tugas rumah 

• Guru mengakhiri pelajaran dengan doa dan 

salam  

5 menit 

H. Penilaian Hasil Belajar 

a. Penilaian Kognitif 

b. Teknik : Tes tertulis (uraian) 

c. Instrumen : Soal pretest dan posttest 
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Lampiran 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

 

Satuan Pendidikan : SMA Kesatrian 2 Semarang 

Mata Pelajaran  : FISIKA 

Kelas / Semester : XI (Sebelas) / 1 

Alokasi waktu : 6JP  x 45 menit 

Materi : Elastisitas, Tegangan, dan Regangan 

 

A. Kompetensi Inti 

KI Komperensi Inti 

KI 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, 

dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan 

perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan 

lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan 

internasional 

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

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

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

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 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 metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.2 Menganalisis sifat elastisitas 

bahan dalam kehidupan 

sehari hari 

3.7 Mengategorikan benda elastis dan plastis 
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3.8 Mengidentifikasi sifat-sifat elastisitas 

bahan (tegangan, regangan dan modulus 

elastisitas). 

3.9 Menjelaskan tentang hukum Hooke. 

3.10 Menentukan besar nilai konstanta pegas 

melalui percobaan Hukum Hooke 

3.11 Menganalisis konsep hukum hooke pada 

pegas susunan seri dan paralel  

3.12 Menentukan nilai koefisien pegas 

pengganti dan pertambahan panjang pegas 

berdasarkan susunan pegas 

4.2 
Melakukan percobaan 

tentang sifat elastisitas suatu 

bahan berikut presentasi hasil 

percobaan dan 

pemanfaatannya 

4.1 Menyelidiki hubungan gaya dan 

pertambahan panjang melalui percobaan. 

4.2 Mempresentasikan hasil dan kesimpulan 

percobaan tentang hubungan gaya dan 

pertambahan panjang. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Dengan menggunakan Model Pembelajaran Discovery Learning diharapkan siswa 

mampu mengelompokkan bahan plastis dan bahan elastis, mampu menjelaskan 

pengertian elastisitas bahan beserta besaran fisika yang menyertainya, mampu 

menjelaskan konsep konsep tegangan (stress) dan regangan (strain), mampu 

menjelaskan konsep modulus elastisitas dalam elastisitas bahan, mampu menjelaskan 

konsep dari hukum Hooke dalam elastisitas bahan, mampu menentukan besar nilai 

konstanta pegas melalui percobaan Hukum Hooke, mampu menjelaskan konsep hukum 

Hooke dalam elastisitas bahan, mampu menentukan besar nilai konstanta pegas 

penganti yang disusun secara seri dan paralel. 

 

D. Materi Pembelajaran 

a. Fakta 

i. Pegas akan akan kembali ke keadaan semua apabila ditarik atau di 

dorong selama tidak melebihi batas elastisitas pegas. 

b. Konsep 

i. Menurut sifat elastisitasnya, bahan-bahan di alam dapat dikategorikan 

menjadi dua yaitu bahan elastis dan bahan tidak elastis (plastis) 

ii. Setiap sifat elastisitas mempunyai manfaatnya masing-masing 

iii. Hukum Hooke 

iv. Susunan pegas seri dan paralel 

c. Prinsip 

i. Regangan : e = 
∆𝑙

𝑙0
 

ii. Tegangan : 𝜎 =
𝐹

𝐴
 

iii. Modulus elastisitas : E = 
𝜎

𝑒
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iv. Hukum Hook : F = k ∆x 

v. Susunan pegas: 

1. Susunan seri 

1

𝑘𝑠
=

1

𝑘1
+

1

𝑘2
+

1

𝑘3
+ ⋯ +

1

𝑘𝑛
 

2. Susunan Paralel  

𝑘𝑝 = 𝑘1 + 𝑘2 + 𝑘3 + ⋯ + 𝑘𝑛 

d. Prosedur 

i. Mengolah dan menyajkan data hasil percobaan 

ii. Melakukan percobaan sifat elastisitas suatu bahan 

E. Metode Pembelajaran:  

1. Pendekatan : Saintific Learning 

2. Metode  : Diskusi, Demonstrasi, Tanya Jawab 

3. Model  : Discovery Learning 

 

F. Media, Alat, dan Sumber Belajar: 

1. Video 

2. Proyekto dan LCD 

3. Laptop 

4. Whiteboard 

5. Spidol 

6. Penggaris 

7. Statif 

8. Beban 

9. Bupena fisika kelas XI 

10. Sumber internet: 

i. www.e-edukasi.net 

ii. www.fisikasma.net 

iii. www.youtube.com 

 

 

 

http://www.e-edukasi.net/
http://www.fisikasma.net/
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

Kegiatan Rincian Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

• Melakukan pembukaan dengan salam 

pembuka dan berdoa untuk memulai 

pembelajaran. 

• Guru memeriksa kehadiran peserta didik 

• Menyiapkan fisik dan psikis siswa dalam 

mengawali kegiatan pembelajaran 

• Mengajukan pertanyaan mengenai benda-

benda yang sifatnya elastis. 

• Menjelaskan manfaat mempelajari sifat-sifat 

elastisitas bahan. 

• Menjelaskan kompetensi dasar dan indikator 

pencapaian kompetensi yang akan dicapai 

pada pertemuan ini. 

10 menit 

Kegiatan Inti 

Stimulation/Stimulasi 

1) Guru membagi peserta didik menjadi 

beberapa kelompok heterogen terdiri dari 

4-5 orang. 

2) Guru menampilkan video terkait sifat 

elastisitas bahan 

3) Guru mengajukan pertanyaan kepada 

peserta didik terkait video yang telah 

ditampilkan 

Identifikasi masalah 

1) Guru memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengidentifikasi 

sebanyak mungkin agenda-agenda 

masalah yang relevan dengan bahan 

pelajaran, kemudian salah satunya dipilih 

dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis  

2) Guru mengarahkan peserta didik untuk 

menghasilkan hipotesis tentang elastisitas 

bahan seperti “Besi lebih elastis daripada 

karet” 

Pengumpulan Data 

70 Menit 



95 

 

 

 

1) Guru meminta peserta didik 

mendemonstrasikan menarik karet dan 

besi untuk menjawab hipotesis yang telah 

dibuat 

2) Guru menanggapi hasil demonstrasi dan 

mengaitkannya dengan hipotesis serta 

sifat elastisitas bahan 

 

Pengolahan Data 

1) Mengarahkan peserta didik untuk 

menjawab hipotesis yang telah ditentukan 

2) Guru menginstruksikan untuk  tiap 

kelompok mengerjakan soal-soal yang 

ada pada buku LKS 

 

Pembuktian 

1) Guru meminta peserta didik 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok didepan kelas. 

2) Guru membahas jawaban hasil diskusi 

kelompok 

Penarikan Kesimpulan 

1) Dengan bimbingan guru, peserta didik 

membuat simpulan dan merangkum 

kegiatan pembelajatran  

3.3  

Penutup 

• Guru bersama peserta didik mereview materi 

yang telah dipelajari dengan menjawab tujuan 

pembelajaran yang tertulis 

• Guru memberikan tugas rumah 

• Guru mengakhiri pelajaran dengan doa dan 

salam  

5 menit 

Pertemuan Kedua 

Kegiatan Rincian Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 
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Pendahuluan 

• Melakukan pembukaan dengan salam 

pembuka dan berdoa untuk memulai 

pembelajaran. 

• Guru memeriksa kehadiran peserta didik 

• Mengajukan pertanyaan mengenai Hukum 

Hooke 

• Menjelaskan manfaat mempelajari materi 

tentang hukum Hooke. 

• Menjelaskan kompetensi dasar dan indikator 

pencapaian kompetensi yang akan dicapai 

pada pertemuan ini. 

• Mengaitkan materi yang akan diajarkan 

dengan pengalaman sehari-hari 

10 menit 

Kegiatan Inti 

Stimulation/Stimulasi 

1) Guru membagi peserta didik menjadi 

beberapa kelompok heterogen terdiri dari 

4-5 orang. 

2) Peserta didik mengamati sebuah 

dynamometer 

3) Peserta didik mencoba menjawab 

pertanyaan terkait penggunaan dan cara 

kerja alat ukur yang dimaksud 

Identifikasi masalah 

1) Guru memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengidentifikasi 

sebanyak mungkin agenda-agenda 

masalah yang relevan dengan bahan 

pelajaran, kemudian salah satunya dipilih 

dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis  

2) Peserta didik diberi kesempatan untuk 

menanyakan cara kerja dynamometer 

Pengumpulan Data 

1) Guru mengarahkan peserta didik untuk 

mencari tahu sistem kerja alat tersebut.  

2) Peserta didik mengumpulkan informasi 

yang relevan dengan membaca referensi 

tentang hukum hooke. 

Pengolahan Data 

70 Menit 
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1) Mengarahkan peserta didik untuk 

menjawab hipotesis yang telah ditentukan 

2) Guru menginstruksikan untuk tiap 

kelompok mendiskusikan soal-soal yang 

ada dalam LKS 

 

Pembuktian 

1) Guru meminta peserta didik 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok didepan kelas. 

2) Guru membahas jawaban hasil diskusi 

kelompok 

 

 

 Penarikan Kesimpulan 

1) Dengan bimbingan guru, peserta didik 

membuat simpulan dan merangkum 

kegiatan pembelajatran  

 

Penutup 

• Guru bersama peserta didik mereview materi 

yang telah dipelajari dengan menjawab tujuan 

pembelajaran yang tertulis 

• Guru memberikan tugas rumah 

• Guru mengakhiri pelajaran dengan doa dan 

salam  

10 menit 

Pertemuan Ketiga 

Kegiatan Rincian Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

• Melakukan pembukaan dengan salam 

pembuka dan berdoa untuk memulai 

pembelajaran. 

• Guru memeriksa kehadiran peserta didik 

• Mengajukan pertanyaan mengenai jenis-jenis 

susunan pegas. 

• Menjelaskan manfaat mempelajari materi 

tentang susunan pegas. 

10 menit 
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• Menjelaskan kompetensi dasar dan indikator 

pencapaian kompetensi yang akan dicapai 

pada pertemuan ini. 

Kegiatan Inti 

Stimulation/Stimulasi 

1) Guru membagi peserta didik menjadi 

beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 

orang. 

2) Guru mendemonstrasikan tentang 

susunan pegas seri paralel 

3) Guru mencoba memberikan pertanyaan 

terkait susunan pegas yang telah 

didemonstrasikan 

 

Identifikasi masalah 

1) Guru memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengidentifikasi 

sebanyak mungkin agenda-agenda 

masalah yang relevan dengan bahan 

pelajaran, kemudian salah satunya dipilih 

dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis  

2) Peserta didik diberi kesempatan untuk 

menanyakan hal terkait jenis susunan 

pegas. 

3) Peserta didik diberi kesempatan untuk 

menanyakan perbedaan susunan pegas. 

Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1) Peserta didik mengumpulkan data 

mengenai cara menentukan koefisien 

pegas dalam susunan seri, paralel, dan 

campuran. 

2) Guru membantu peserta didik dalam 

menjawab hipotesis 

Pembuktian 

1) Guru meminta peserta didik 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok didepan kelas. 

2) Guru membahas jawaban hasil diskusi 

kelompok 

70 Menit 
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Penarikan Kesimpulan 

1) Dengan bimbingan guru, peserta didik 

membuat simpulan dan merangkum 

kegiatan pembelajaran  

 

Penutup 

• Guru bersama peserta didik mereview materi 

yang telah dipelajari dengan menjawab tujuan 

pembelajaran yang tertulis 

• Guru memberikan tugas rumah 

• Guru mengakhiri pelajaran dengan doa dan 

salam  

5 menit 

H. Penilaian Hasil Belajar 

a. Penilaian Kognitif 

b. Teknik : Tes tertulis (uraian) 

c. Instrumen : Soal pretest dan posttest 
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Lampiran 4 Contoh Tampilan LKPD 
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Kisi-kisi Soal Uji Coba Pretes-Postest 

Keterampilan Berpikir Kritis Peserta Didik 

Materi Elastisitas dan Hukum Hooke 

Kompetensi Dasar : 

3.2 Menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari hari 

4.2 Melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya 

Indikator Berpikir 

Kritis 
Sub Indikator 

Tipe 

Soal 

No. 

Soal 
Soal 

Menganalisis argumen 
Mengidentifikasi dan menangani 

suatu ketidaktepatan 
C4 1 

Andi mempunyai barang-barang seperti dibawah 

ini kemudian mengelompokkan benda-benda 

tersebut ke dalam kelompok benda plastis dan 

benda elastis. Sudah benarkah Andi 

mengelompokkannya? 

Benda plastis: Plastisin, pegas 

Benda elastis: Karet gelang, ban motor, lilin 

L
am

p
iran

 5
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Menganalisis argumen 
Mengidentifikasi dan menangani 

suatu ketidaktepatan 
C4 2 

Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat benda-

benda yang memanfaatkan sifat elastistisitas 

bahan dan benda yang tidak memanfaatkan sifat 

elastis bahan seperti pada gambar dibawah ini. 

Identifikasilah pengelompokan benda-benda 

dibawah ini dan berikan koreksi bila ada yang 

belum tepat! 

Tidak memenfatkan sifat elastisitas: Raket 

bulutangkis, ban motor, kulkas 

Memanfatkan sifat elastisitas: setrika, ketapel 

Menganalisis argumen 
Mengidentifikasi dan menangani 

suatu ketidaktepatan 
C4 3 

Dua orang siswa berdiskusi mengenai rangkain 

pegas. Menurut siswa A, rangkaian pegas yang 

disusun secara seri akan menghasilkan konstanta 

pegas gabungan yang semakin besar. Sedangkan 

menurut siswa B, rangkaian pegas yang disusun 

secara seri akan menghasilkan konstanta pegas 

gabungan yang semakin kecil. Manakah 

pernyataan dari kedua siswa diatas yang benar? 

Jelaskan! 
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Bertanya dan 

menjawab pertanyaan 
Memberikan penjelasan sederhana C4 4 

Kasus rantai yang kendur seringkali ditemui pada 

sepeda motor. Apa yang menyebabkan hal ini 

terjadi? 

Bertanya dan 

menjawab pertanyaan 
Memberikan penjelasan sederhana C4 5 

Tali panjat tebing seringkali terbuat dari bahan 

nylon. Mungkinkah sebuah kawat baja dengan 

kekuatan yang sama cukup bagus dipilih sebagai 

pengganti tali nylon?Jelaskan alasanmu! 

Bertanya dan 

menjawab pertanyaan 
Memberikan penjelasan sederhana C4 6 

Mengapa beton dengan rangka besi lebih kuat bila 

dibandingkan beton tanpa rangka besi? 

Menginduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil induksi 

Menarik kesimpulan dari hasil 

menyelidiki 
C4 7 

Dilan sedang melakukan praktikum hukum 

Hooke. Dia menggantung sebuah beban bermassa 

pada sebuah pegas, kemudian didapatkan 

pertambahan panjang pegas sesuai tabel berikut. 

Tentukan besar nilai konstanta pegas yang agus 

gunakan dan serta gambarkan grafik hubungan 

gaya berat (F) terhadap perubahan panjang pegas 

(∆x)! 
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Menginduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil induksi 

Menarik kesimpulan dari hasil 

menyelidiki 
C4 8 

Sebuah pegas digambarkan memiliki grafik 

hubungan gaya berat (F) dengan pertambahan 

panjang pegas (∆x) seperti tampak pada gambar 

disamping. Berdasarkan grafik tersebut, tentukan: 

a) besar nilai konstanta pegas dan  

b) titik patah pegas 

Menginduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil induksi 

Menarik kesimpulan dari hasil 

menyelidiki 
C4 9 

Sebuah neraca pegas dirancang untuk menimbang 

massa maksimum 0,5 kg. Tejo anak bungsu Bu 

Supri yang masih duduk di bangku SD bermain-

main dengan neraca pegas tersebut kemudian 

megaitkan massa sebesar 1kg. Namun setelah 

digunakan untuk menimbang benda seberat 1 kg, 

penujuk skala tidak kembali ke angka nol. 

Simpulkan peristiwa ini dengan sebuah 

pernyataan! 

Membuat dan 

menentukan hasil 

pertimbangan 

Membuat dan menentukan hasil 

pertimbangan berdasarkan akibat 
C4 10 

Budi mempunyai lima kawat (tungsten, baja, 

tembaga, brass, aluminium) dengan diameter dan 

panjang yang sama. Pak budi ingin 

menggantungkan suatu benda dengan massa X 
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pada beberapa kawat yang dia punyai(anggap 

kelima kawat masih kuat menahan benda 

X=kawat tidak putus). Jika diharapkan terjadi 

pertambahan panjang seminimal mungkin, kawat 

manakah yang Pak Budi gunakan? Jelaskan! 

Membuat dan 

menentukan hasil 

pertimbangan 

Membuat dan menentukan hasil 

pertimbangan berdasarkan akibat 
C4 11 

Sebuah kawat besi memiliki modulus elastisitas 

yang lebih besar daripada kawat alumuinium. 

Kedua kawat memiliki luas penampang yang 

sama besar. Jika kedua kawat diberikan gaya yang 

sama besar. Kawat manakah yang akan memiliki 

pertambahan panjang terbesar?  

Membuat dan 

menentukan hasil 

pertimbangan 

Membuat dan menentukan hasil 

pertimbangan berdasarkan akibat 
C4 12 

Seorang pemain sirkus berayun ke atas panggung 

dengan menggunakan seutas tali baja. Tegangan 

yang diberikan pada kabel saat pemain sirkus 

mencapai titik terendah mencapai 940 N serta 

kabel baja yang digunakan sepanjang 10 m. Jika 

tidak diinginkan terjadi pertambahan panjang 

kabel lebih dari 0,50 cm,berapakah diameter 
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minimal kabel baja yang harus dimiliki dalam 

kondisi ini?  

Menentukan suatu 

tindakan 
Merumuskan solusi alternatif C5 13 

Empat buah pegas identik, disusun secara seri dan 

parallel. Seperti pada gambar berikut. Berapakah 

besar perbandingan massa yang harus diberikan 

pada masing-masing rangkaian pegas, agar 

menghasilkan pertambahan panjang pegas yang 

sama? 

Menentukan suatu 

tindakan 
Merumuskan solusi alternatif C5 14 

Milea mempunyai tiga buah pegas identik dengan 

nilai konstanta pegas sebesar k=200 N/m. Milea 

ingin menggantungkan sebuah benda bermassa 20 

kg pada pegas dengan  pertambahan panjang 

pegas seminimal mungkin. Bagaimana bentuk 

rangkaian pegas yang harus disusun oleh Milea 

dan berapa besar pertambahan panjang pegas 

yang terjadi? (anggap g=10 m/s2) 

Menentukan suatu 

tindakan 
Merumuskan solusi alternatif C4 15 

Shockbreaker pada kendaraan bermotor 

salahsatunya tersusun dari pegas. Jika sebuah 

motor seringkali melewati jalan yang kasar/ tidak 
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rata. Maka bagaimana sebaiknya pemilihan pegas 

shockbreaker, apakah dipilih pegas dengan 

konstanta pegas yang kecil atau besar? Jelaskan 

alasanmu! 
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Lampiran 6 Soal Uji Coba 
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RUBRIK PENILAIAN SOAL UJI COBA  

 

Kompeternsi Dasar: 

3.2 Menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari hari 

4.2 Melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya 

Nomor 

Soal 

Indikator 

Berpikir Kritis 
Indikator Penilaian Skor Keterangan 

1, 2, 3 
Menganalisis 

argumen 

Mengidentifikasi dan menangani suatu 

ketidaktepatan 

0 Tidak memberikan jawaban 

1 Memberikan jawaban namun salah 

2 
Memberikan jawaban namun salah dan disertai 

alasan yang kurang tepat 

3 
Mampu mengidentifikasi namun alasan kurang 

tepat 

4 Mampu mengidentifikasi dan alasan tepat 

4,5,6 

Bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan 

• Jawaban yang diberikan 

memiliki hubungan dengan 

pertanyaan 

• Dapat menunjukkan teori 

yang melandasi 

permasalahan 

• Dapat memahami 

persoalan yang diberikan 

0 Tidak memberikan jawaban 

1 Memberikan jawaban namun salah 

2 
Jawaban yang diberikan memuat salah satu 

indikator 

3 Jawaban yang diberikan memuat dua indikator 

4 
Jawaban yang diberikan memuat semua 

indikator 

L
am

p
iran

 7
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7,8,9 

Menginduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil induksi 

• Jawaban yang diberikan 

memiliki hubungan dengan 

pertanyaan 

• Menggunakan persamaan 

matematis yang tepat 

• Dapat memberikan jawaban yang 

tepat 

0 Tidak memberikan jawaban 

1 Memberikan jawaban namun salah 

2 
Jawaban yang diberikan memuat salah satu 

indikator 

3 Jawaban yang diberikan memuat dua indikator 

4 
Jawaban yang diberikan memuat semua 

indikator 

10,11,12 

Membuat dan 

menentukan hasil 

pertimbangan 

• Jawaban yang diberikan 

memiliki hubungan dengan 

pertanyaan 

• Dapat mencari teori mana 

yang menjalaskan 

permasalahan tersebut 

• Dapat memberikan 

kesimpulan/jawaban yang tepat 

0 Tidak memberikan jawaban 

1 Memberikan jawaban namun salah 

2 
Jawaban yang diberikan memuat salah satu 

indikator 

3 Jawaban yang diberikan memuat dua indikator 

4 
Jawaban yang diberikan memuat semua 

indikator 

13,14,15 
Menentukan suatu 

tindakan 

• Jawaban yang diberikan 

memiliki hubungan dengan 

pertanyaan 

• Menggunakan persamaan 

matematis yang tepat 

• Dapat memberikan jawaban 

yang tepat 

0 Tidak memberikan jawaban 

1 Memberikan jawaban namun salah 

2 
Jawaban yang diberikan memuat salah satu 

indikator 

3 Jawaban yang diberikan memuat dua indikator 

4 
Jawaban yang diberikan memuat semua 

indikator 
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Lampiran 8 

UJI VALIDITAS INSTRUMEN TES KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS 

No Nama 
Skor Jumlah 

Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 UC-01 2 2 3 2 2 4 3 3 1 3 2 0 0 0 0 27 

2 UC-02 2 3 1 1 2 1 2 2 3 0 0 0 0 0 4 21 

3 UC-04 2 3 2 1 3 1 3 2 1 0 0 0 1 0 4 23 

4 UC-05 3 3 1 1 1 1 2 4 3 4 3 1 1 2 4 34 

5 UC-06 4 3 1 1 1 1 0 3 3 0 0 1 0 0 0 18 

6 UC-07 2 2 0 1 3 1 2 0 1 4 3 0 0 0 0 19 

7 UC-08 2 2 3 3 2 4 2 2 2 4 0 0 0 0 0 26 

8 UC-09 4 3 1 3 3 0 2 4 3 2 4 1 1 2 2 35 

9 UC-10 4 3 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18 

10 UC-11 4 3 2 0 2 0 2 2 1 4 4 1 0 0 0 25 

11 UC-12 1 3 3 0 2 3 2 2 2 4 4 0 0 2 3 31 

12 UC-13 4 3 2 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 4 20 

13 UC-14 3 2 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 13 

14 UC-15 4 3 0 0 0 0 4 4 2 4 3 1 2 1 4 32 

15 UC-16 4 3 2 0 2 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 19 

16 UC-17 4 3 2 2 2 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 19 

17 UC-18 0 0 2 1 2 1 4 4 0 0 0 0 0 1 1 16 

18 UC-19 4 3 0 0 0 0 4 2 0 1 4 1 0 1 0 20 

19 UC-20 1 2 2 4 2 4 3 3 2 4 4 3 2 4 1 41 

20 UC-21 4 3 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 16 
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21 UC-22 1 1 0 1 3 1 2 0 1 4 4 0 0 0 0 18 

22 UC-23 1 2 3 1 2 1 2 2 4 4 4 0 0 0 0 26 

23 UC-25 1 2 3 2 1 3 3 2 3 4 3 0 0 0 4 31 

24 UC-26 1 2 0 1 1 1 1 0 1 4 3 0 0 0 2 17 

25 UC-27 4 3 1 1 1 2 3 2 0 0 4 0 0 0 2 23 

26 UC-28 4 3 2 1 4 1 2 2 1 1 3 2 1 1 2 30 

27 UC-29 4 3 2 1 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 4 22 

28 UC-30 4 3 0 0 2 3 1 2 0 0 2 0 0 1 2 20 

29 UC-31 4 3 2 0 0 0 4 2 3 0 4 2 0 0 0 24 

30 UC-32 4 3 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 15 

Jumlah Skor 21 21 12 13 17 13 16 20 17 17 12 3 3 4 14  

Rata-rata 2.625 2.625 1.5 1.625 2.125 1.625 2 2.5 2.125 2.125 1.5 0.375 0.375 0.5 1.75  

r hitung -0.160 0.132 0.385 0.502 0.070 0.268 0.331 0.550 0.500 0.570 0.554 0.575 0.711 0.679 0.250  

r tabel 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361  

Validitas 
tidak 

valid 

tidak 

valid Valid Valid 

tidak 

valid 

tidak 

valid 

tidak 

valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 

tidak 

valid  
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Lampiran 9 Uji Daya Beda dan Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba 

No Nama 
Skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 UC-01 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 

2 UC-02 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 0 2 2 2 4 

3 UC-04 4 4 2 1 3 4 4 4 3 4 0 2 1 2 4 

4 UC-05 4 4 2 1 3 3 4 4 3 4 3 1 1 2 4 

5 UC-06 1 3 0 0 3 3 3 3 3 4 0 1 1 1 4 

6 UC-07 1 3 0 0 3 3 3 3 3 4 3 1 1 1 4 

7 UC-08 4 4 2 2 2 3 3 3 3 4 0 1 2 1 4 

8 UC-09 4 4 2 2 2 2 3 3 3 4 4 1 2 1 4 

9 UC-10 4 4 2 1 2 2 3 2 2 4 0 1 1 1 3 

10 UC-11 4 4 2 1 2 1 2 2 2 4 4 1 0 1 2 

11 UC-12 4 4 2 1 2 1 2 2 2 4 4 0 0 0 2 

12 UC-13 3 4 1 1 2 1 2 2 2 3 0 0 0 0 2 

13 UC-14 3 4 1 1 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 2 

14 UC-15 2 4 0 1 2 1 2 2 1 1 3 0 0 0 2 

15 UC-16 2 3 0 0 2 1 2 2 1 1 0 0 0 0 2 

16 UC-17 1 3 0 0 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 

17 UC-18 1 3 0 0 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 

18 UC-19 1 3 0 0 2 1 2 2 1 0 4 0 0 0 1 

19 UC-20 1 2 0 0 2 1 2 2 1 0 4 0 0 0 0 

20 UC-21 0 0 0 0 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 

21 UC-22 4 4 3 4 1 1 2 2 1 0 4 0 0 0 0 

22 UC-23 4 4 3 2 1 1 2 2 1 0 4 0 0 0 0 
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23 UC-25 4 4 2 1 1 1 2 2 1 0 3 0 0 0 0 

24 UC-26 4 4 2 1 1 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 

25 UC-27 2 3 0 0 1 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 

26 UC-28 4 4 3 3 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 

27 UC-29 4 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 UC-30 4 4 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 

29 UC-31 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

30 UC-32 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

rata-rata 2.867 3.533 1.300 1.033 1.733 1.400 2.200 2.033 1.467 1.700 1.967 0.467 0.433 0.533 1.667 

Tingkat 

Kesukaran 
0.717 0.883 0.325 0.258 0.433 0.350 0.550 0.508 0.367 0.425 0.492 0.117 0.108 0.133 0.417 

Kriteria Mudah Mudah Sedang Sukar Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sukar Sukar Sukar Sedang 

Kelompok 

Atas 
3.20 3.80 2.27 1.67 2.47 2.27 2.87 2.80 2.40 3.40 0.67 0.93 0.87 1.07 3.13 

Kelompok 

Bawah 
2.53 3.27 0.33 0.40 1.00 0.53 1.53 1.27 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 

Skor 0.57 0.23 0.48 0.32 0.37 0.43 0.33 0.38 0.47 0.85 0.82 0.23 0.22 0.27 0.73 

Daya Beda 
Sangat 

Baik 
Cukup 

Sangat 

Baik 
Baik Baik 

Sangat 

Baik 
Baik Baik 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 
Cukup Cukup Cukup 

Sangat 

Baik 
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Lampiran 10a Uji Reliabilitas I 

No Nama 

Soal 
Skor 

Total 

Kuadrat 

Skor 

Total 3 4 8 9 10 11 12 13 14 

1 UC-01 3 2 3 1 3 2 0 0 0 14 196 

2 UC-02 2 1 2 3 0 0 0 0 0 8 64 

3 UC-04 2 1 2 1 0 0 0 1 0 7 49 

4 UC-05 1 1 4 3 4 3 1 1 2 20 400 

5 UC-06 2 1 3 3 0 0 1 0 0 10 100 

6 UC-07 0 1 0 1 4 3 0 0 0 9 81 

7 UC-08 3 3 2 2 4 0 0 0 0 14 196 

8 UC-09 1 3 4 3 2 4 1 1 2 21 441 

9 UC-10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

10 UC-11 2 0 2 1 4 4 1 0 0 14 196 

11 UC-12 3 0 2 2 4 4 0 0 2 17 289 

12 UC-13 2 1 2 1 0 0 0 0 0 6 36 

13 UC-14 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 9 

14 UC-15 0 0 4 2 4 3 1 2 1 17 289 

15 UC-16 2 0 3 3 0 0 0 0 0 8 64 

16 UC-17 2 2 2 1 0 0 1 0 0 8 64 

17 UC-18 2 1 4 0 0 0 0 0 1 8 64 

18 UC-19 0 0 2 0 1 4 1 0 1 9 81 

19 UC-20 2 4 3 2 4 4 3 2 4 28 784 

20 UC-21 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 9 

21 UC-22 0 1 0 1 4 4 0 0 0 10 100 

22 UC-23 0 1 2 4 4 4 0 0 0 15 225 

23 UC-25 3 2 2 3 4 3 0 0 0 17 289 

24 UC-26 0 1 0 1 4 3 0 0 0 9 81 

25 UC-27 1 1 2 0 0 4 0 0 0 8 64 

26 UC-28 2 1 2 1 1 3 2 1 1 14 196 

27 UC-29 2 1 2 1 0 0 0 0 0 6 36 

28 UC-30 0 0 2 0 0 2 0 0 1 5 25 

29 UC-31 0 0 2 3 0 4 2 0 0 11 121 

30 UC-32 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 9 

N=30 Jumlah 39 31 61 44 51 59 14 8 16 323 4559 

 𝜎2 1.25 1.00 1.41 1.43 3.60 3.14 0.60 0.34 0.88   

 ∑𝜎2  13.65   

Varians Total  108.13   

 𝑟11 0.936           

 

 



119 

 

 

 

Lampiran 10b Uji Reliabilitas II 

No Nama 
Soal Skor 

Total 

Kuadrat 

Skor 

Total 3 4 8 9 10 12 13 14 

1 UC-01 3 2 3 1 3 0 0 0 12 144 

2 UC-02 2 1 2 3 0 0 0 0 8 64 

3 UC-04 2 1 2 1 0 0 1 0 7 49 

4 UC-05 1 1 4 3 4 1 1 2 17 289 

5 UC-06 2 1 3 3 0 1 0 0 10 100 

6 UC-07 0 1 0 1 4 0 0 0 6 36 

7 UC-08 3 3 2 2 4 0 0 0 14 196 

8 UC-09 1 3 4 3 2 1 1 2 17 289 

9 UC-10 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

10 UC-11 2 0 2 1 4 1 0 0 10 100 

11 UC-12 3 0 2 2 4 0 0 2 13 169 

12 UC-13 2 1 2 1 0 0 0 0 6 36 

13 UC-14 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4 

14 UC-15 0 0 4 2 4 1 2 1 14 196 

15 UC-16 2 0 3 3 0 0 0 0 8 64 

16 UC-17 2 2 2 1 0 1 0 0 8 64 

17 UC-18 2 1 4 0 0 0 0 1 8 64 

18 UC-19 0 0 2 0 1 1 0 1 5 25 

19 UC-20 2 4 3 2 4 3 2 4 24 576 

20 UC-21 0 0 2 0 0 0 0 1 3 9 

21 UC-22 0 1 0 1 4 0 0 0 6 36 

22 UC-23 0 1 2 4 4 0 0 0 11 121 

23 UC-25 3 2 2 3 4 0 0 0 14 196 

24 UC-26 0 1 0 1 4 0 0 0 6 36 

25 UC-27 1 1 2 0 0 0 0 0 4 16 

26 UC-28 2 1 2 1 1 2 1 1 11 121 

27 UC-29 2 1 2 1 0 0 0 0 6 36 

28 UC-30 0 0 2 0 0 0 0 1 3 9 

29 UC-31 0 0 2 3 0 2 0 0 7 49 

30 UC-32 2 1 0 0 0 0 0 0 3 9 

N=30 Jumlah 39 31 61 44 51 14 8 16 264 3104 

 𝜎2 1.25 1.00 1.41 1.43 3.60 0.60 0.34 0.88   

 ∑𝜎2 10.51   

Varians Total 78.08   

 𝑟11 0.927          



120 

 

 

 

Kisi-kisi Soal Pretes-Postest 

Keterampilan Berpikir Kritis Peserta Didik 

Materi Elastisitas dan Hukum Hooke 

Kompetensi Dasar : 

3.2 Menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari hari 

4.2 Melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya 

Indikator Berpikir 

Kritis 
Sub Indikator 

Tipe 

Soal 

No. 

Soal 
Soal 

Menganalisis argumen 
Mengidentifikasi dan menangani 

suatu ketidaktepatan 
C4 1 

Dua orang siswa berdiskusi mengenai rangkain 

pegas. Menurut siswa A, rangkaian pegas yang 

disusun secara seri akan menghasilkan konstanta 

pegas gabungan yang semakin besar. Sedangkan 

menurut siswa B, rangkaian pegas yang disusun 

secara seri akan menghasilkan konstanta pegas 

gabungan yang semakin kecil. Manakah 

L
am

p
iran

 1
1
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pernyataan dari kedua siswa diatas yang benar? 

Jelaskan! 

Bertanya dan 

menjawab pertanyaan 
Memberikan penjelasan sederhana C4 2 

Kasus rantai yang kendur seringkali ditemui pada 

sepeda motor. Apa yang menyebabkan hal ini 

terjadi? 

Menginduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil induksi 

Menarik kesimpulan dari hasil 

menyelidiki 
C4 3 

Sebuah pegas diberikan beban sedikit demi 

sedikit hingga putus kemudian digambarkan 

memiliki grafik hubungan gaya berat (F) dengan 

pertambahan panjang pegas (∆x) seperti tampak 

pada gambar disamping. Berdasarkan grafik 

tersebut, tentukan: 

c) besar nilai konstanta pegas dan  

d) beban maksimal yang dapat diberikan 

pada pegas 

Menginduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil induksi 

Menarik kesimpulan dari hasil 

menyelidiki 
C4 4 

Sebuah neraca pegas dirancang untuk menimbang 

massa maksimum 0,5 kg. Tejo anak bungsu Bu 

Supri yang masih duduk di bangku SD bermain-

main dengan neraca pegas tersebut kemudian 

megaitkan massa sebesar 1kg. Namun setelah 
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digunakan untuk menimbang benda seberat 1 kg, 

penujuk skala tidak kembali ke angka nol. 

Jelaskan mengapa hal ini dapat terjadi! 

 

Membuat dan 

menentukan hasil 

pertimbangan 

Membuat dan menentukan hasil 

pertimbangan berdasarkan akibat 
C4 5 

Budi mempunyai lima kawat (tungsten, baja, 

tembaga, brass, aluminium) dengan diameter dan 

panjang yang sama. Pak budi ingin 

menggantungkan suatu benda dengan massa X 

pada beberapa kawat yang dia punyai(anggap 

kelima kawat masih kuat menahan benda 

X=kawat tidak putus). Jika diharapkan terjadi 

pertambahan panjang seminimal mungkin, kawat 

manakah yang Pak Budi gunakan? Jelaskan! 

Membuat dan 

menentukan hasil 

pertimbangan 

Membuat dan menentukan hasil 

pertimbangan berdasarkan akibat 
C4 6 

Seorang pemain sirkus berayun ke atas panggung 

dengan menggunakan seutas tali baja. Tegangan 

yang diberikan pada kabel saat pemain sirkus 

mencapai titik terendah mencapai 940 N serta 

kabel baja yang digunakan sepanjang 10 m. Jika 

tidak diinginkan terjadi pertambahan panjang 
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kabel lebih dari 0,50 cm,berapakah diameter 

minimal kabel baja yang harus dimiliki dalam 

kondisi ini?  

Menentukan suatu 

tindakan 
Merumuskan solusi alternatif C5 7 

Empat buah pegas identik, disusun secara seri dan 

parallel. Seperti pada gambar berikut. Berapakah 

besar perbandingan massa yang harus diberikan 

pada masing-masing rangkaian pegas, agar 

menghasilkan pertambahan panjang pegas yang 

sama? 

Menentukan suatu 

tindakan 
Merumuskan solusi alternatif C5 8 

Milea mempunyai tiga buah pegas identik dengan 

nilai konstanta pegas sebesar k=200 N/m. Milea 

ingin menggantungkan sebuah benda bermassa 20 

kg pada pegas dengan  pertambahan panjang 

pegas seminimal mungkin. Bagaimana bentuk 

rangkaian pegas yang harus disusun oleh Milea 

dan berapa besar pertambahan panjang pegas 

yang terjadi? (anggap g=10 m/s2) 
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Lampiran 12 Soal Pretest-Postes 

 

 

 

SOAL PRETEST-POSTEST 

 
Mata Pelajaran : Fisika 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas 

Alokasi Waktu : 30 menit 

Jumlah Soal : 8 Soal 

Materi Pokok : Elastisitas dan Hukum Hooke 

 
PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 

2. Tulis nama, kelas, dan no absen di pojok kanan atas pada lembar jawab. 

3. Bacalah baik-baik soal yang akan Anda kerjakan. 

4. Kerjakanlah terlebih dahulu soal yang kamu anggap mudah dengan sungguh-sungguh- 

sungguh dan bertanggungjawab. 

5. Yakinlah pada jawaban diri sendiri, hindari kegiatan menyontek jawaban teman maupun 

membuka catatan dalam bentuk apapun. 

 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan tepat dan benar! 

 

1. Dua orang siswa berdiskusi mengenai rangkain pegas seri dan paralel. Menurut siswa A, 

rangkaian pegas yang disusun secara seri akan menghasilkan konstanta pegas gabungan 

yang semakin besar, sedangkan menurut siswa B, rangkaian pegas yang disusun secara seri 

akan menghasilkan konstanta pegas gabungan yang semakin kecil. Manakah pernyataan 

dari kedua siswa diatas yang benar? Jelaskan! 

 

2. Kasus rantai yang kendur seringkali 

ditemui pada sepeda motor. Bagaimana 

hal ini dapat terjadi? Jelaskan!  

 

Gambar 1. Rantai Sepeda Motor 

Kendor 
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3. Sebuah pegas diberikan beban sedikit demi sedikit 

hingga putus kemudian digambarkan memiliki grafik 

hubungan gaya berat (F) dengan pertambahan 

panjang pegas (∆x) seperti tampak pada gambar 

disamping. Berdasarkan grafik tersebut, tentukan: 

a) besar nilai konstanta pegas  

b) beban maksimal yang dapat diberikan pada 

pegas 

 

4. Sebuah neraca pegas dirancang untuk menimbang massa maksimum 0,5 kg. 

Tejo anak bungsu Bu Supri yang masih duduk di bangku SD bermain-main 

dengan neraca pegas tersebut kemudian megaitkan massa sebesar 1kg. 

Namun setelah digunakan untuk menimbang benda seberat 1 kg, penujuk 

skala tidak kembali ke angka nol. Jelaskan mengapa hal ini dapat terjadi! 

 

 

 

5. Pak Budi mempunyai lima kawat (tungsten, baja, 

tembaga, brass, aluminium) dengan diameter dan 

panjang yang sama. Pak budi ingin menggantungkan 

suatu benda dengan massa X pada beberapa kawat yang 

dia punyai. Ketika dicoba, kelima kawat masih kuat 

menahan benda X (kawat tidak putus). Jika diharapkan 

terjadi pertambahan panjang seminimal mungkin, 

kawat manakah yang harus Pak Budi gunakan? 

Jelaskan! 

 

6. Seorang pemain sirkus berayun ke atas panggung dengan menggunakan seutas tali baja. 

Tegangan yang diberikan pada kabel saat pemain sirkus mencapai titik terendah mencapai 

940 N serta kabel baja yang digunakan sepanjang 10 m. Jika tidak diinginkan terjadi 

pertambahan panjang kabel lebih dari 0,50 cm,berapakah diameter minimal kabel baja yang 

harus dimiliki dalam kondisi ini? 

Gambar 2. Grafik Pertambahan 

Panjang Pegas 

Gambar 3. 

Neraca pegas 
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7. Empat buah pegas identik, disusun secara seri dan 

paralel. Seperti pada gambar berikut. Agar 

menghasilkan pertambahan panjang pegas (∆𝑥) 

yang sama, berapakah perbandingan massa yang harus 

diberikan pada masing-masing rangkaian? 

 

 

 

8. Milea mempunyai tiga buah pegas identik dengan nilai konstanta 

pegas sebesar k=200 N/m. Milea ingin menggantungkan sebuah 

benda bermassa 20 kg pada pegas dengan  pertambahan panjang 

pegas seminimal mungkin. Bagaimana bentuk rangkaian pegas yang 

harus disusun oleh Milea dan berapa besar pertambahan panjang 

pegas yang terjadi? (𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑝 𝑔 = 10
𝑚

𝑠2) 

 

 

~Selamat Mengerjakan~ 

 

 

Gambar 1. Rantai Sepeda Motor 

Kendor 

Gambar 5. Tiga Pegas 

Identik 
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RUBRIK PENILAIAN SOAL PRETEST-POSTEST  

 

Kompeternsi Dasar: 

3.2 Menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari hari 

4.2 Melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya 

Nomor 

Soal 

Indikator 

Berpikir Kritis 
Indikator Penilaian Skor Keterangan 

1 
Menganalisis 

argumen 

Mengidentifikasi dan menangani suatu 

ketidaktepatan 

0 Tidak memberikan jawaban 

1 Memberikan jawaban namun salah 

2 
Memberikan jawaban namun salah dan disertai 

alasan yang kurang tepat 

3 
Mampu mengidentifikasi namun alasan kurang 

tepat 

4 Mampu mengidentifikasi dan alasan tepat 

2 

Bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan 

• Jawaban yang diberikan 

memiliki hubungan dengan 

pertanyaan 

• Dapat menunjukkan teori 

yang melandasi 

permasalahan 

• Dapat memahami 

persoalan yang diberikan 

0 Tidak memberikan jawaban 

1 Memberikan jawaban namun salah 

2 
Jawaban yang diberikan memuat salah satu 

indikator 

3 Jawaban yang diberikan memuat dua indikator 

4 
Jawaban yang diberikan memuat semua 

indikator 

L
am

p
iran

 1
3
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3, 4 

Menginduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil induksi 

• Jawaban yang diberikan 

memiliki hubungan dengan 

pertanyaan 

• Menggunakan persamaan 

matematis yang tepat 

• Dapat memberikan jawaban yang 

tepat 

0 Tidak memberikan jawaban 

1 Memberikan jawaban namun salah 

2 
Jawaban yang diberikan memuat salah satu 

indikator 

3 Jawaban yang diberikan memuat dua indikator 

4 
Jawaban yang diberikan memuat semua 

indikator 

5, 6 

Membuat dan 

menentukan hasil 

pertimbangan 

• Jawaban yang diberikan 

memiliki hubungan dengan 

pertanyaan 

• Dapat mencari teori mana 

yang menjalaskan 

permasalahan tersebut 

• Dapat memberikan 

kesimpulan/jawaban yang tepat 

0 Tidak memberikan jawaban 

1 Memberikan jawaban namun salah 

2 
Jawaban yang diberikan memuat salah satu 

indikator 

3 Jawaban yang diberikan memuat dua indikator 

4 
Jawaban yang diberikan memuat semua 

indikator 

7, 8 
Menentukan suatu 

tindakan 

• Jawaban yang diberikan 

memiliki hubungan dengan 

pertanyaan 

• Menggunakan persamaan 

matematis yang tepat 

• Dapat memberikan jawaban 

yang tepat 

0 Tidak memberikan jawaban 

1 Memberikan jawaban namun salah 

2 
Jawaban yang diberikan memuat salah satu 

indikator 

3 Jawaban yang diberikan memuat dua indikator 

4 
Jawaban yang diberikan memuat semua 

indikator 
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Lampiran 14 Daftar nama siswa kelas eksperimen dan kontrol 

Kelas Eksperimen 

Nama Kode 

An-Nita Dwipuspa E-01 

Angga Yuli Saputra E-02 

Angger Wahyu. P E-03 

Anggita Yuditama E-04 

Dhimas Surya Firman 

Hadita 
E-05 

Elyza Noor Eviola E-06 

Erlangga Alif Nugraha E-07 

Fadli Putra Anugerah E-08 

Ganis Nurul Azizah E-09 

Genta Dwipa E-10 

Hadist Nurrafi Arrasyid E-11 

Indrawan Dima Triatmojo E-12 

Laksmita Annisa Akbari E-13 

M. Billy Kusvi Wanadri E-14 

Mayvrick Giri Seilendra E-15 

Mohammad Afla H E-16 

Nahdah Mardiyah Rokha A E-17 

Naufaldi Napollyto E-18 

Ninda Tri Pradita E-19 

Nindya Putri Agustina E-20 

Nofandito Prima Ikhsandra E-21 

Novera Hidayati Safitri E-22 

Novita Fitrianika W. E-23 

Nurul Indah Sari E-24 

Olga Halim E-25 

Rengga Adi Candra E-26 

Renova Zahaya Awana E-27 

Resa Syalaisha Sabila E-28 

Revina Putri Aprilia E-29 

Reza Falevi E-30 

Rio Yudhistira Ramadhan E-31 

 

Kelas Kontrol 

Nama Kode 

Adi Perwira Perdana K-01 

Andhika Bayu Guna Dharma K-02 

Andre Irfiaditya Pratama K-03 

Anggita Pramesti Candra 

Ramadhani 
K-04 

Arjaya Pradipta Kretapradana K-05 

Cantika Ajeng Rengganis K-06 

Dewinda Helmira Putri K-07 

Dilla Amalia K-08 

Elisa Afifah Kurniati K-09 

Hafis Ikrom Maulana K-10 

Hanaya Shahnaz Suherman K-11 

Husna Rizki Maulida K-12 

Khoirul Nizam K-13 

Marin Putri Muzdalifah K-14 

Michael Calvin Mumba K-15 

Nanda Septiawan Nur 

Hidayatullah 
K-16 

Novita Putri Mulyani K-17 

Prayuga Dwi Fatchuli K-18 

Putri Salwa Anggraeni K-19 

Rahmatan Ganda K-20 

Rakha Pranaja Arkham K-21 

Ratedjo Putera K-22 

Risti Mustika Sari K-23 

Salsabilla Nuraini K-24 

Sena Kian Saputra K-25 

Shafira Aulia Febrianti K-26 

Shaula Anggraeni Seco K-27 

Tiara Amalia K-28 

Zulfikar Ajib Pradana K-29 
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Lampiran 15 Daftar nilai kelas eksperimen dan kontrol 

Kelas Eksperimen  

Kode 
Nilai 

Pretest 

Nilai 

Postest 

E-01 25 75.00 

E-02 12.5 59.38 

E-03 15.625 65.63 

E-04 15.625 68.75 

E-05 21.875 56.25 

E-06 25 68.75 

E-07 15.625 56.25 

E-08 18.75 53.13 

E-09 9.375 65.63 

E-10 15.625 59.38 

E-11 12.5 43.75 

E-12 9.375 56.25 

E-13 12.5 71.88 

E-14 25 53.13 

E-15 21.875 62.50 

E-16 21.875 56.25 

E-17 18.75 62.50 

E-18 18.75 46.88 

E-19 21.875 71.88 

E-20 18.75 71.88 

E-21 18.75 46.88 

E-22 25 62.50 

E-23 12.5 62.50 

E-24 21.875 65.63 

E-25 18.75 43.75 

E-26 21.875 68.75 

E-27 18.75 46.88 

E-28 15.625 68.75 

E-29 12.5 62.50 

E-30 15.625 46.88 

E-31 21.875 59.38 

 

Kelas Kontrol  

Kode 
Nilai 

Pretest 

Nilai 

Postest 

K-01 18.75 50.00 

K-02 15.625 59.38 

K-03 15.625 53.13 

K-04 21.875 62.50 

K-05 21.875 56.25 

K-06 12.5 65.63 

K-07 9.375 62.50 

K-08 9.375 40.63 

K-09 18.75 65.63 

K-10 18.75 59.38 

K-11 25 56.25 

K-12 28.125 59.38 

K-13 21.875 53.13 

K-14 12.5 46.88 

K-15 21.875 56.25 

K-16 15.625 53.13 

K-17 15.625 68.75 

K-18 12.5 37.50 

K-19 25 62.50 

K-20 25 56.25 

K-21 12.5 43.75 

K-22 15.625 37.50 

K-23 18.75 65.63 

K-24 28.125 40.63 

K-25 15.625 56.25 

K-26 18.75 62.50 

K-27 9.375 62.50 

K-28 28.125 46.88 

K-29 9.375 50.00 
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Lampiran 16 Uji Homogenitas 

Levene Statistic (F) Sig. 

2.002 .162 

Signifikansi nilai sig yaitu 0,162 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

varians data nilai pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah sama sehingga 

kedua kelompok homogen/ tidak jauh berbeda keragamannya. 

 

Lampiran 17.a Uji Normalitas Pretest 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Eksperimen .139 29 .159 .937 29 .085 

Kontrol .150 29 .095 .933 29 .066 

a. Lilliefors Significance Correction 

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov Smirnov, distribusi nilai pretst adalah normal. 

Hal ini bisa dilihat pada tingkat signifikansi Kolmogorov Smirnov dimana 

semuanya memiliki nilai signifikansi > 0,05. 

 

Lampiran 17.b Uji Normalitas Postest 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Eksperimen .126 31 .200* .945 31 .115 

Kontrol .130 31 .198 .947 31 .128 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov Smirnov, distribusi nilai postest adalah normal. 

Hal ini bisa dilihat pada tingkat signifikansi Kolmogorov Smirnov dimana 

semuanya memiliki signifikansi > 0,05. 
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Lampiran 18 Uji t terhadap data postest 

Group Statistics 

 ket N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

nilai eksperimen 31 59.9823 9.03594 1.62290 

kontrol 29 54.7438 8.82390 1.63856 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

nilai Equal 

variances 

assumed 

.049 .826 2.270 58 .027 5.23846 2.30 0.618 9.8586 

Equal 

variances not 

assumed 
  2.270 57.887 .027 5. 23846 2.30 0.621 9.8550 

 

Berdasarkan uji homogenitas data diatas, diketahui nilai sig yaitu 0,826 > 

0,05 sehingga data Homogen. Karena data homogen, maka lajur yang dipaka yaitu 

lajur Equal variances assumed. Kemudian membandingkan nilai nilai Sig (2 tailed) 

atau p value. Karena nilai p value sebesar 0,027 < 0,05, maka terdapat perbedaan 

secara signifikan pada probabilitas 0,05. 

Besarnya perbedaan rerata atau mean kedua kelompok ditunjukkan pada 

kolom Mean Difference, yaitu 5,23846. Karena bernilai positif, maka berarti 

kelompok pertama (kelas eksperimen) memiliki Mean lebih tinggi dari pada 

kelompok kedua (kelas control). 
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Lampiran 19 Hasil Uji-t data pretest-postest kelas eksperimen 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pretest 18.0444 31 4.61469 .82882 

postest 59.9823 31 9.03594 1.62290 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 pretest & postest 31 .120 .521 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

pretest - 

postest 
-41.93 9.64 1.73 -45.47 -38.40 -24.22 30 .000 
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Lampiran 20 

Uji Gain Untuk Kelas Eksperimen 

Kode 
Nilai pretes 

Nilai 
Postest Gain Kategori 

E-01 25 75.00 0.67 Sedang 

E-02 12.5 59.38 0.54 Sedang 

E-03 15.625 65.63 0.59 Sedang 

E-04 15.625 68.75 0.63 Sedang 

E-05 21.875 56.25 0.44 Sedang 

E-06 25 68.75 0.58 Sedang 

E-07 15.625 56.25 0.48 Sedang 

E-08 18.75 53.13 0.42 Sedang 

E-09 9.375 65.63 0.62 Sedang 

E-10 15.625 59.38 0.52 Sedang 

E-11 12.5 43.75 0.36 Sedang 

E-12 9.375 56.25 0.52 Sedang 

E-13 12.5 71.88 0.68 Sedang 

E-14 25 53.13 0.38 Sedang 

E-15 21.875 62.50 0.52 Sedang 

E-16 21.875 56.25 0.44 Sedang 

E-17 18.75 62.50 0.54 Sedang 

E-18 18.75 46.88 0.35 Sedang 

E-19 21.875 71.88 0.64 Sedang 

E-20 18.75 71.88 0.65 Sedang 

E-21 18.75 46.88 0.35 Sedang 

E-22 25 62.50 0.50 Sedang 

E-23 12.5 62.50 0.57 Sedang 

E-24 21.875 65.63 0.56 Sedang 

E-25 18.75 43.75 0.31 Sedang 

E-26 21.875 68.75 0.60 Sedang 

E-27 18.75 46.88 0.35 Sedang 

E-28 15.625 68.75 0.63 Sedang 

E-29 12.5 62.50 0.57 Sedang 

E-30 15.625 46.88 0.37 Sedang 

E-31 21.875 59.38 0.48 Sedang 
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Lampiran 21 

Uji Gain Untuk Kelas Kontrol 

Kode 
Nilai 
Pretest 

Nilai 
Postest Gain 

Kriteria 
gain 

K-01 18.75 50.00 0.38 Sedang 

K-02 15.625 59.38 0.52 Sedang 

K-03 15.625 53.13 0.44 Sedang 

K-04 21.875 62.50 0.52 Sedang 

K-05 21.875 56.25 0.44 Sedang 

K-06 12.5 65.63 0.61 Sedang 

K-07 9.375 62.50 0.59 Sedang 

K-08 9.375 40.63 0.34 Sedang 

K-09 18.75 65.63 0.58 Sedang 

K-10 18.75 59.38 0.50 Sedang 

K-11 25 56.25 0.42 Sedang 

K-12 28.125 59.38 0.43 Sedang 

K-13 21.875 53.13 0.40 Sedang 

K-14 12.5 46.88 0.39 Sedang 

K-15 21.875 56.25 0.44 Sedang 

K-16 15.625 53.13 0.44 Sedang 

K-17 15.625 68.75 0.63 Sedang 

K-18 12.5 37.50 0.29 Rendah 

K-19 25 62.50 0.50 Sedang 

K-20 25 56.25 0.42 Sedang 

K-21 12.5 43.75 0.36 Sedang 

K-22 15.625 37.50 0.26 Rendah 

K-23 18.75 65.63 0.58 Sedang 

K-24 28.125 40.63 0.17 Rendah 

K-25 15.625 56.25 0.48 Sedang 

K-26 18.75 62.50 0.54 Sedang 

K-27 9.375 62.50 0.59 Sedang 

K-28 28.125 46.88 0.26 Rendah 

K-29 9.375 50.00 0.45 Sedang 
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Lampiran 22 uji gain setiap aspek berpikir kritis 

Uji N-Gain Kemampuan Bepikir Kritis Setiap Aspek 

Rumus yang digunakan: 

〈𝑔〉 = 
〈𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡〉−〈𝑆𝑝𝑟𝑒〉

100%−〈𝑆𝑝𝑟𝑒〉
 

Keterangan : 

Spost : nilai rata-rata tes akhir (%) 

Spre : nilai rata-rata tes awal (%) 

 

No. Indikator Berpikir Kritis Pretes Postes 

Uji 

N-

Gain 

Kriteria 

1. Menganalisis argumen 35.48 78,23 0.66 Sedang 

2. 
Bertanya dan menjawab 

pertanyaan 
37.90 52,42 

0.23 Rendah 

3. 
Menginduksi dan 

mempertimbangkan hasil induksi 
20.97 65,16 

0.56 Sedang 

4. 
Membuat dan menentukan hasil 

pertimbangan 
10.89 50,00 

0.44 Sedang 

5. Menentukan suatu tindakan 3.63 60,48 0.59 Sedang 

 Rata-rata 21,77 61,26 0.49 Sedang 
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Lampiran 23 Dokumentasi 

Uji Coba Soal 

 

Diskusi pada Kelas Eksperimen 
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Lampiran 24 Surat penetapan dosen pembimbing 
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Lampiran 25 Surat ijin penelitian 
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Lampiran 26 Surat keterangan dari sekolah 
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Lampiran 27 Angket keterlaksanaan pembelajaran 
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Lampiran 28 Lembar validasi LKPD oleh ahli media 
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Lampiran 29  Lembar validasi LKPD oleh ahli materi 
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Lampiran 30 Angket keterbacaan 

 



145 

 

 

 

Lampiran 31 Angket respon siswa 
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Lampiran 32 Hasil uji coba soal 
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Lampiran 33 Hasil pretes peserta didik 
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Lampiran 34 Hasil postest peserta didik 
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Lampiran 35 Indikator berpikir kritis Ennis dan perinciannya 

Kelompok 

Berpikir Kritis 

Indikator berpikir 

kritis 

Perincian 

Memberikan 

penjelasan 

sederhana 

(elementary 

clarification) 

Memfokuskan 

pertanyaan 

a. Mengidentifikasi atau merumuskan 

masalah 

b. Mengidentifikasi atau merumuskan 

kriteria untuk menentukan jawaban 

yang mungkin. 

c. Menjaga kondisi pikiran. 

Menganalisis 

argumen 

a. Mengidentifikasi kesimpulan. 

b. Mengidentifikasi alasan yang 

dikemukakan. 

c. Mengidentifikasi alasan yang tidak 

dikemukakan. 

d. Mencari persamaan dan perbedaan. 

e. Mengidentifikasi dan menangani 

kerelevanan dan ketidakrelevanan. 

f. Mencari struktur dari suatu 

argumen. 

g. Membuat rangkuman. 

Bertanya dan 

menjawab suatu 

penjelasan atau 

tantangan. 

a. Mengapa? 

b. Apa yang menjadi tujuan 

utamamu? 

c. Apa yang dimaksud dengan...? 

d. Apa saja contohnya dan apa saja 

yang bukan contohnya? 

e. Bagaimana mengaplikasikannya 

pada keadaan ini (menggambarkan 

keadaan, yang dapat muncul selain 

yang sudah dicontohkan)? 

f. Apa yang menyebabkan 

perbedaannnya? 

g. Apa faktanya? 

h. Inikah yang kamu katakan...? 

i. Dapatkah kamu mengatakan 

sesuatu tentang hal tersebut? 

Membangun 

keterampilan 

dasar (basic 

Menyesuaikan 

dengan sumber 

a. Keahlian. 

b. Kelemahan dari permasalhan yang 

bersangkutan. 
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support) 

 

 

 

c. Kesesuaian diantara beberapa 

sumber. 

d. Reputasi. 

e. Menggunakan prosedur yang telah 

diakui. 

f. Mengetahui resiko berdasarkan 

reputasi. 

g. Kemampuan memberikan alasan. 

h. Waspada terhadap kebiasaan. 

Mengobservasi dan 

mempertimbangkan 

hasil observasi. 

a. Terlibat dalam menyimpulkan. 

b. Interval waktunya singkat antara 

observasi dengan pembuatan 

laporan. 

c. Laporan dibuat oleh pengamat. 

d. Merekam yang biasanya diperlukan 

sekali. Jika laporan disertai 

rekaman, umumnya lebih baik, 

yaitu: 

1. Rekaman berlangsung sampai 

waktu observer berakhir, 

2. Rekaman dibuat oleh observer, 

3. Rekaman dibua oleh reporter, 

4. Pernyataan telah dipercaya 

oleh reporter salah satunya, 

karena kepercayaan 

sebelumnya merupakan 

kebenaran atau karena 

kepercayaan observer 

merupakan kebiasaan yang 

benar. 

e. Bukti-bukti yang kuat. 

f. Mungkin tidaknya bukti-bukti kuat 

tersebut. 

g. Kondisi yang merupakan jalan 

masuk yang baik. 

h. Mampu menempatkan teknologi, 

jika teknologi tersebut berguna. 

i. Kepuasan observer terhadap 

keterpercayaan kriteria. 

Mendeduksi dan a. Termasuk dalam kelompok logis. 
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Menyimpulkan 

(inference) 

mempertimbangkan 

hasil deduksi 

b. Kondisi yang logis. 

c. Menafsirkan suatu pernyataan. 

1. Penyangkalan atau double 

penyagkalan. 

2. kondisi yang cukup dan 

penting. 

3. kata logis lain:”hanya”, “jika 

dan hanya jika”,”atau”, 

“beberapa”, “kecuali jika”, dan 

lain-lain. 

Menginduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil induksi 

a. Menggeneralisasikan. 

1. Kekhususan data; 

2. pembatasan terhadap ulasan. 

3. Pengambilan contoh. 

4. Tabel dan grafik. 

b. Memberikan penjelasan mengenai 

suatu kesimpulan dan hipotesis. 

1. Jenis dari penjelasan mengenai 

suatu kesimpulan dan hipotesis. 

a) Menyatakan sebab akibat. 

b) Menyatakan mengenai 

kepercayaan dan sikap orang. 

c) Menafsirkan maksdu dari 

penulis. 

d) Mengungkapakan runtutan 

kejadian tentang suatu 

peristiwa yang khusus. 

e) Melaporkan definisi. 

f) Menyatakan tentang beberapa 

hal mengenai alasan atau 

kesimpulan. 

2. Menyelidiki. 

a) Merancang eksperimen, 

merancang untuk 

mengendalikan variabel. 

b) Mencari bukti diluar bukti 

yang telah ada. 

c) Mencari penjelasan lain yang 

mungkin. 
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3. Memberikan kriteria alasan dalam 

membuat asumsi. 

a) Mengusulkan kesimpulan yang 

dapat menjelasakan bukti 

(esensial). 

b) Mengusulkan kesimpulan yang 

sesuai dengan faktafakta yang 

telah diketahui (esensial). 

c) Kesimpulan alternative serupa 

yang tidak sesuai dengan fakta 

yang telah diketahui (esensial). 

d) Mengusulkan kesimpulan yang 

nampak masuk akal 

(diperlakukan sekali). 

Membuat dan 

mempertimbangkan 

nilai keputusan. 

a. Latar belakang fakta. 

b. Konsekuensinya. 

c. Penerapan utama terhadap prinsip 

yang telah diterima. 

d. Memperhitungkan banyak 

alternatif. 

e. Menyesuaikan, menimbang dan 

memutuskan. 

Memberikan 

penjelasan 

lebih 

lanjut 

(advanced 

clarification) 

Mendefinisikan 

istilah dan 

mempertimbangkan 

nya. 

a. Bentuk: 

1. Sinonim 

2. Klasifikasi. 

3. Jarak. 

4. Kesamaan pernyataan. 

5. Operasional. 

6. Contoh dan bukan contoh. 

b. Definisi strategi. 

1. Menentukan tindakan 

a) Melaporkan pengertian. 

b) Mengajukan pengertian. 

c) Cepat tanggap terhadap isu-

isu (memasukan ke dalam 

definisi programatik dan 

persuasif). 

2. Mengidentifikasi dan menangani 

kebohongan. 

a) Perhatian terhadap konteks. 
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b) Kemungkinana dari jenis 

respon. 

c) Konten. 

Mengidentifikasi 

asumsi. 

a. Alasan-alasan yang tidak 

dikemukakan (implisit). 

b. Memerlukan asumsi; membangun 

argumen. 

Menyusun 

strategi 

dan taktik 

(strategy and 

tactics). 

Menentukan 

tindakan. 

a. Mendefinisikan masalah. 

b. Menyeleksi kriteria untuk 

membuat solusi. 

c. Merumuskan solusi alternatif. 

d. Menentukan apa yang harus 

dilakukan sementara. 

e. Meninjau kembali, mendapatkan 

sejumlah total situasi, dan 

menentukannya. 

f. Memantau pelaksanaan. 

 a. Memberi label. 

b. Strategi logika. 

c. Retorika logika. 

d. Presentasi posisi, lisan/tulisan. 

(Ennis dalam Costa, 1985, hlm. 54-57) 

 

 


