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ABSTRAK
PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
SEJARAH PADA MATERI AKAR-AKAR NASIONALISME DAN
DEMOKRASI DI INDONESIA UNTUK SMA KELAS XI
Yohana Evantry Andema
Universitas Sanata Dharma
2020
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan lembar kerja peserta didik
pada materi akar-akar nasionalisme dan demokrasi di Indonesia yang layak
digunakan oleh SMA kelas XI. Penelitian ini menggunakan

penelitian

pengembangan model ADDIE dengan 5 tahapan (1) Analisis (2) Perancangan (3)
Pengembangan (4) Implementasi , (5) Evaluasi. Subjek penelitian yang terlibat
terdiri dari tiga dosen pendidikan sejarah dan dua orang guru sejarah.
Hasil penelitian yang didapatkan adalah kelayakan LKPD berdasarkan
penilain ahli.
Hasil validasi ahli I mendapatkan kriteria “sangat baik” . Ahli II mendapatkan
kriteria “sangat baik”.

Ahli III mendapatkan kriteria “baik” . hasil validasi

perorangan pada kedua guru juga mendapatkan kriteria “sangat baik”.
Kata kunci: Penelitian Pengembangan, Lembar Kerja Peserta Didik, Akarakar Nasionalisme Dan Demokrasi Di Indonesia
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ABSTRACT
THE DEVELOPMENT OF STUDENT WORKSHEETS ON THE
MATERIAL ON THE ROOTS OF NATIONALISM AND
DEMOCRACY IN INDONESIA OF GRADE XI SENIOR HIGH
SCHOOL
Yohana Evantry Andema
Sanata Dharma University
2020

This study aims to develop students' worksheets on the material of the roots of
nationalism and democracy in Indonesia that are suitable for use by grade XI
high schools. This research uses ADDIE model development research with 5
stages (1) Analysis (2) Design (3) Development (4) Implementation, (5)
Evaluation. The research subjects involved consisted of three history education
lecturers and two history teachers.
The research results obtained are the feasibility of LKPD based on expert
assessment.
The results of expert I validation get "very good" criteria. Expert II got the
criteria of "very good". Expert III gets a "good" criterion. Individual validation
results for the two teachers also get the criteria of "very good".

Keywords: Development Research, Student WorkSheets, The Roots of
Nationalism and Democracy in Indonesia
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam meningkatkan
sumber daya manusia yang berkualitas dan nantinya berguna bagi diri sendiri,
masyarakat bangsa dan negara seperti yang telah ditetapkan dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang sistem pendidikan
Nasional pasal 1 yang berbunyi :
“Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran siswa secara aktif mengembangkan
potensi dirinya,pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.
Dengan definisi ini, pendidikan merupakan suatu proses interaksi manusia
dengan lingkungannya yang berlangsung secara sadar dan terencana dalam rangka
mengembangkan segala potensinya, baik jasmani (kesehatan fisik) dan rohani
(pikir, rasa, karsa, karya cipta, dan budi nurani) yang menimbulkan perubahan
positif dan kemajuan baik secara kognitif,.1
Pendidikan masa sekarang ini menjadi salah satu penentu untuk tumbuh
kembangnya seorang bahkan menjadi penilaian berhasil tidaknya seseorang dalam
kehidupannya. Kualitas sumber daya manusia bergantung pada kualitas
pendidikannya. Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan masyarakat

1

Rulam Ahmadi, Pengantar Pendidikan Asas dan Filsafat Pendidikan, Yogyakrta, AR- RUZZ
MEDIA 2014, hlm 38
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yang cerdas, damai, terbuka, dan demokratis. Pendidikan merupakan tolak ukur
dapat terwujudnya generasi muda siap bersaing di era globalisasi dan tuntutan
zaman. Oleh karena itu dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan
belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti berhasil

tidaknya

pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung kepada bagaimana proses
pembelajaran yang dialami oleh guru dan peserta didik.
Pembelajaran sejarah adalah salah satu di antara sejumlah pembelajaran di
SMA (Sekolah Menengah Atas), yang mengandung tugas menanamkan semangat
berbangsa dan bertanah air. Tugas pokok pembelajaran sejarah adalah dalam
rangka

character

building

peserta

didik.

Pembelajaran

sejarah

akan

membangkitkan kesadaran empati (emphatic awareness) dikalangan peserta didik
yakni sikap simpati dan toleransi terhadap orang lain yang disertai dengan
kemampuan mental dan sosial untuk mengembangkan imajinasi dan sikap kreatif,
inovatif, serta partisipatif.2
Pembelajaran sejarah bertujuan menciptakan wawasan historis atau
perspektif sejarah. Wawasan historis lebih menonjolkan kontinuitas segala
sesuatu. Being adalah hasil proses becoming, dan being itu sendiri adalah titik
proses becoming. Di samping itu, pelajaran sejarah mempunyai fungsi sosio
kultural, membangkitkan kesadaran historis. Berdasarkan kesadaran historis
dibentuk kesadaran nasional. Hal ini membangkitkan inspirasi dan aspirasi kepada

2

Aman, Model evaluasi pembelajaran Sejarah ,Yogyakarat, Ombak 2011, hlm 2
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generasi muda bagi pengabdian kepada negara dengan penuh dedikasi dan
kesediaan berkorban.3
Hingga kini pembelajaran sejarah di Sekolah kurang begitu diminati oleh
peserta didik. kebanyakan peserta didik menganggap bahwa pelajaran sejarah
tidak membawa manfaat karena kajiannya adalah masa lampau. Tidak memiliki
sumbangan yang berarti bagi dinamika dan pembangunan bangsa. Sikap peserta
didik yang cenderung apatis terhadap pelajaran sejarah tentu diakibatkan oleh
banyak faktor baik intern maupun ekstern.
Faktor internalnya peserta didik kurang begitu minat dengan pelajaran
sejarah dan belajar sejarahnya yang cenderung rendah. Faktor eksternal misalnya
terkait dengan penyajian materi pelajaran sejarah yang cenderung rentetan fakta
yang membuat peserta didik membosankan, metode pembelajaran yang kurang
sesuai dengan substansi materi pelajaran sejarah, kurangnya sarana pendukung,
seperti bahan ajar. Bahan ajar atau instructional materials merupakan bahan yang
digunakan oleh guru untuk menyampaikan isi kurikulum. Untuk itulah bahan ajar
menjadi salah satu faktor atau komponen dalam pembelajaran yang ikut
mempengaruhi tercapai tidaknya tujuan pembelajaran. Hasil belajar peserta didik
ikut ditentukan oleh bahan ajarnya. maka agar proses pembelajaran dapat
mencapai hasil optimal, bahan ajar perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.
Salah satu bahan ajar ajar yang direkomendasikan adalah

Lembar kerja

peserta (LKPD). Lembar kerja peserta didik merupakan salah satu bahan ajar

3

Ibid, hlm 31
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yang digunakan dalam mengembangkan pengetahuan siswa juga sekaligus
sebagai alat evaluasi bagi peserta didik. Dengan menggunakan LKPD diharapkan
membuat tujuan pembelajaran tercapai dengan lebih optimal. LKPD yang baik
sangat dibutuhkan agar tercapainya proses pembelajaran yang mendorong peserta
didik lebih berperan aktif.
Namun kini masih banyak guru yang belum menggunakan LKPD. Guru
masih cenderung membeli LKPD yang sudah ada yang tidak sesuai dengan KD
dibandingkan membuat sendiri. Padahal dengan membuat LKPD sendiri lebih
memudahkan guru untuk menyesuaikan materi dan kebutuhan peserta didik. Guru
dituntut harus inovatif dan kreatif dalam menciptakan suasana belajar yang
menyenangkan dan dapat membuat LKPD sendiri yang menarik dan kreatif.
Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, LKPD bisa dijadikan sebagai
panduan peserta didik di dalam melakukan kegiatan belajar,seperti melakukan
percobaan. LKPD berisi alat dan bahan serta prosedur kerja. Dengan
menggunakan LKPD akan terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik
dengan guru, sehingga dapat meningkatkan daya pikir kritis, dan melibatkan
peserta didk untuk mengerjakan tugas secara mandiri.
Terkait dengan latar belakang dan alasan tersebut peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
Sejarah Peminatan tentang Materi “Akar-akar Nasionalisme dan Demokrasi di
Indonesia.”

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
5

B. Identifikasi Masalah

1. Pembelajaran sejarah kurang diminati oleh peserta didik
2. Peserta didik menganggap pelajaran sejarah tidak membawa manfaat
karena kajiannya adalah masa lampau.
3. LKPD yang kurang kreatif, hanya memuatkan banyak materi
4. Kurangnya sarana pendukung, di samping kinerja guru Sejarah yang
merupakan faktor utama cenderung belum memuaskan
5. Guru yang belum menggunakan LKPD

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam
penelitian dan pengembangan ini adalah
1. Bagaimana mengembangakan lembar kerja peserta didik (LKPD) Sejarah
yang layak pada materi Akar-akar Nasionalisme dan Demokrasi di
Indonesia untuk SMA Kelas XI?

D. Manfaat Pengembangan

Manfaat dan pengembangan dari penelitian ini :
1. Manfaat Teoritis
Sumbangan teori yang berkaitan dengan pengembangan Lembar Kerja
Peserta Didik tangga dalam mata pelajaran sejarah pada materi Akar-akar
Nasionalisme dan Demokrasi di Indonesia SMA Kelas XI
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2.

Manfaat Praktis
a. Bagi Mahasiswa
Melalui penelitian ini memberikan pengalaman serta ilmu baru dalam
mengembangkan Lembar Kerja Peserta Didik pada Materi Akar-akar
Nasionalisme dan Demokrasi di Indonesia SMA Kelas XI
b. Bagi Peserta Didik
Memberikan stimulus baru pada peserta didik melalui Lembar Kerja
Peserta Didik sehingga peserta di dik merasa tertantang untuk mencapai
prestasinya.
c. Bagi Guru
Penelitian ini diharapkan membantu guru memfasilitasi lembar kerja
peserta didik yang menarik dan unik sehingga dalam proses
pembelajaran sejarah berjalan dengan kondusif.
d. Bagi Sekolah
1) Memberi

masukan

untuk

sekolah

sehingga

sekolah

dapat

menerapkannya pada kebijakan dan pembelajaran guru di sekolah.
2) Memberikan masukan kepada sekolah tentang manfaat dari lembar
kerja peserta didik (LKPD).
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E. Spesifik Produk

1. LKPD yang dikembangkan berbentuk cetak atau visual yang mengacu pada
kurikulum 2013
2. LKPD yang dikembangkan berdasarkan materi dengan topik Akar-akar
Nasionalisme dan Demokrasi di Indonesia untuk peserta didik SMA Kelas
XI
3. LKPD tiap indikator ada penugasan, dibagian akhir KD ada evaluasi
4. Penugasannya berbentuk mind mapping
5. Evaluasi terdiri soal pilihan ganda dan uraian
6. LKPD sejarah dikembangkan dan dilengkapi dengan refleksi
7. LKPD dikembangkan untuk meningkatkan daya pikir kritis dan semangat
belajar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.
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BAB II
KAJIAN TEORI
A. Landasan Teori
1. Pembelajaran Berbasis Konstruktivisme

Konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan
bagaimana pengetahuan disusun dalam diri manusia. Unsur-unsur konstruktivisme
telah lama dipraktekkan dalam proses belajar dan pembelajaran baik di tingkat
sekolah dasar, menengah, maupun universitas, meskipun belum jelas terlihat.4
Berdasarkan paham konstruktivisme, dalam proses belajar mengajar, guru
tidak serta merta memindahkan pengetahuan kepada peserta didik dalam bentuk
yang serba sempurna. Dengan kata lain, peserta didik harus membangun suatu
pengetahuan itu berdasarkan pengalamannya masing-masing. Pembelajaran
adalah hasil dari usaha peserta didik itu sendiri. Pola pembinaan ilmu pengetahuan
di sekolah merupakan suatu skema, yaitu aktivitas mental yang digunakan oleh
peserta didik sebagai bahan mentah bagi proses renungan dan pengabstrakan.
Pikiran peserta didik tidak akan menghadapi kenyataan dalam bentuk yang
terasing dalam lingkungan sekitar. Realita yang diketahui peserta didik adalah
realita yang dia bina sendiri. Peserta didik sebenarnya telah mempunyai satu set
ide dan pengalaman yang membentuk struktur kognitif terhadap lingkungan
mereka.Untuk membantu peserta didik dalam membina konsep atau pengetahuan
4

Y.R. Subakti, Paradigma Pembelajaran Sejarah Berbasis Konstruktivisme, Paradigma
Pembelajaran Sejarah, vol.24 No , April 2010, hlm 7
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baru, guru harus memperkirakan struktur kognitif yang ada pada mereka. Apabila
pengetahuan baru telah disesuaikan dan diserap untuk dijadikan sebagian daripada
pegangan kuat mereka, barulah kerangka baru tentang sesuatu bentuk ilmu
pengetahuan dapat dibina. 5
John Dewey menguatkan teori konstruktivisme ini dengan mengatakan
bahwa pendidik yang cakap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran
sebagai proses menyusun atau membina pengalaman secara berkesinambungan.
Beliau juga menekankan kepentingan keikutsertaan peserta didik di dalam setiap
aktivitas pengajaran dan pembelajaran.
Ditinjau perspektif epistemologi yang disarankan dalam konstruktivisme,
maka fungsi guru akan berubah. Perubahan akan berlaku dalam teknik pengajaran
dan pembelajaran, penilaian, penelitian dan cara melaksanakan kurikulum.
Sebagai contoh, perspektif ini akan mengubah kaidah pengajaran dan
pembelajaran yang menumpu kepada kemampuan peserta didik mencontohii
dengan tepat apa saja yang disampaikan oleh guru, kepada kaidah pengajaran dan
pembelajaran yang menumpu kepada kemampuan peserta didik dalam membina
skema pengkonsepanberdasarkan pengalaman yang aktif. Ia juga akan mengubah
tumpuan penelitian dari pembinaan model berdasarkan kaca mata guru kepada
pembelajaran sesuatu konsep ditinjau dari kaca mata peserta didik.6
Konsep pembelajaran konstruktivisme merupakan pembelajaran yang
didasarkan pada pemahaman bahwa proses belajar yang dilakukan peserta didik
merupakan proses konstruksi pengetahuan, pemahaman dan pengalaman yang
5
6

Ibid, hlm 7
Ibid, hlm 8
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dilakukan oleh peserta didik. dalam proses pembelajaran ini, pendidik di tuntut
untuk menjadi fasilitator yang baik, yang mampu menggali potensi yang dimiliki
oleh peserta didik.
Pendekatan konstruktivisme memiliki beberapa karakter yang dapat dilihat
dari proses pembelajarannya. Karakteristik pendekatan kosntruktivisme menurut
Hanafiah dan Suhana (2010:63) adalah sebagai berikut:
a. Proses pembelajaran berpusat pada peserta didik.
b. Proses pembelajaran merupakan proses integrasi pengetahuan baru
dengan pengetahuan lama yang dimiliki peserta didik.
c. Pandangan yang berbeda antara peserta didik dihargai sebagai tradisi
dalam proses pembelajaran.
d. Dalam proses pembelajaran peserta didik didorong untuk menemukan
berbagai kemungkinan dan menyintesiskan secara terintegrasi.
e. Proses pembelajaran berbasis masalah dalam rangka mendorong peserta
didik dalam proses pencarian (inquiri) yang alami.
f. Proses pembelajaran mendorong terjadinya kooperatif dan kompetitif
dikalangan

peserta

didik

secara

aktif,

kreatif,

inovatif,

dan

menyenangkan.
g. Proses pembelajaran dilakukan secara kontekstual, yaitu peserta didik
dihadapkan ke dalam pengalaman nyata.
Ada beberapa ciri pembelajaran sejarah secara konstruktivis adalah:
1) Siswa terlibat secara aktif dalam belajarnya. Keterlibatan ini tidak
sekedar perintah atau petunjuk dari guru, tetapi siswa diberi
kesempatan untuk berkreativitas mengusulkan suatu topik,
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2)

3)

4)

5)

6)

masalah, atau berargumentasi. Keterlibatan dapat dalam forum
klasikal maupun kelompok.
Siswa belajar materi sejarah secara bermakna dalam bekerja dan
berfikir. Agar siswa dapat memberi makna tentang materi sejarah
yang sedang dibahas, maka perlu sebuah materi yang bersifat
analisis yang berdasar pada hukum kausalitas. Materi tidak bisa
diberikan yang bersifat hafalan, tetapi harus diangkat dari
kehidupan sehari-hari dan kemudian dihubungkan dengan fakta
sejarah yang pernah terjadi.
Siswa belajar bagaimana belajar itu. Melalui pemberian masalah
yang berbobot masalah, maka diharapkan siswa mampu belajar
memahami, menerapkan dan kemudian mampu bersikap terhadap
hasil analisis permasalahan. Dengan demikian siswa tidak hanya
mengfapal, tetapi sungguh dihadapkan tuntutan kemampuan
analisis.
Informasi baru harus dikaitkan dengan informasi lain sehingga
menyatu dengan skemata yang dimiliki siswa agar pemahaman
terhadap informasi (materi) kompleks terjadi. Informasi yang
diberikan jangan hanya tunggal, tetapi harus terkait dengan
informasi lain dan dengan disiplin lain. Dengan demikian siswa
akan mendapatkan informasi yang utuh dan komprehensif.
Orientasi pembelajaran adalah investigasi dan penemuan (inkuiri).
Permasalahan yang diajukan seharusnya mampu menimbulkan
rangsangan pada siswa untuk melakukan penelitian, pengamatan
atau menuntut suatu analisis. Dengan demikian siswa selalu
dirangsang untuk dapat menghubungkan berbagai informasi yang
diterimanya dan kemudian mampu mengendapkan dalam
pemikirannya. Muaranya adalah siswa akan terbiasa untuk berpikir
secara mendalam.
Berorientasi pada pemecahan masalah. Sejarah bukan hanya
deretan fakta, namun berdasarkan waktu, kontinutas dan
perubahan. Masalah yang muncul di dalam masyarakat pada masa
global ini sebenarnya memiliki hubungan dengan fakta sejarah
yang lalu. Oleh sebab itu, permasalahan yang dimunculkan untuk
dikaji oleh siswa adalah permasalahan kekinian yang harus dicari
logika kausalitasnya dengan masa lalu.
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2. Sejarah
Sejarah merupakan salah satu disiplin ilmu pengetahuan yang mengkaji
aktivitas manusia sebagai individu, kelompok, atau masyarakat dalam konteks
ruang dan waktu. Aktivitas individu, kelompok, atau masyarakat tersebut akan
melahirkan peristiwa. Tidak semua peristiwa penting untuk perkembangan dan
perubahan masyarakat, melainkan peristiwa yang bermakna sosial dan berdampak
terhadap berbagai aspek kehidupan. Pada suatu peristiwa akan muncul tokoh yang
terlibat, bahkan berperan penting di dalamnya. Di antara tokoh-tokoh ini lah yang
kemudian dalam penulisan sejarah dapat dinyatakan sebagai pahlawan. Pahlawan
ialah sosok yang mampu melampaui dirinya sendiri, dimana dalam dirinya
terkandung nilai-nilai kebaikan yang bersifat pribadi maupun sosial. Mengkaji
pahlawan dalam sejarah memiliki nilai-nilai keteladanan yang dapat dijadikan
sumber dalam pembentukan kepribadian peserta didik. Dengan demikian
peristiwa dan tokoh merupakan kajian penting dalam ilmu sejarah.7
Sejarah juga mengkaji perkembangan suatu masyarakat. Masyarakat
dalam konteks yang lebih luas pada kajian sejarah bisa menjadi kajian terhadap
suatu bangsa seperti kajian perkembangann bngsa Indonesia dan dunia. Dalam
silabus mata pelajaran sejarah (2016) dijabarkan tujuan mata pelajaran sejarah
antara lain: 8

7

Silabus Mata Pelajaran Sejarah SMA, 2016, hlm 1
Hendra Kurniawan, Literasi Dalam Pembelajaran Sejarah, Yogyakarta, GAVA MEDIA 2018,
hlm
8
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1. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mengenai
kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia serta dunia melalui
pengalaman sejarah bangsa Indonesia dan bangsa lain;
2. Mengembangkan rasa kebangsaan, cinta tanah air, dan
penghargaan kritis terhadap hasil prestasi bangsa Indonesia dan
umat manusia masa lalu;
3. Mengembangkan kesadaran tentang konsep waktu dan ruang dalam
berpikir kesejarahan (historical awareness).
4. Mngembangkan kemampuan berpikir sejarah (historical thinking)
keterampilan sejarah (histori skills), dan wawasan terhadap isu
9
sejarah (historical issues), serta menerapkan kemampuan
keterampilan dan wawasan tersebut dalam kehidupan masa kini;
5. Mengembangkan perilaku yang didasarkan pada nilai dan moral
yang mencerminkan karakter diri, masyarakat, dan bangsa;
6. Menanamkan sikap berorientasi kepada kehidupan masa kini dan
masa depan berdasarkan pengalaman masa lampau.
7. Memahami dan mampu mengenai isu-isu kontroversial untuk
mengkaji permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakatnya;
8. Mengembangkann pemahaman internasional dalam menelaah
fenomena aktual global.
Berdasarkan tujuan, muatan isi mata pelajaran sejarah mengembangkan
peserta didik agar memiliki kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik,
pewaris nilai-nilai kebangsaan dan memiliki kepedulian terhadap permasalahan
kehidupan

masyarakat

dan

bangsa

dan

memiliki

kepedulian

terhadap

permasalahan kehidupan masyarakat bangsa pada masa kini dan masa depan.10
Mata pelajaran sejarah untuk peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS),
lebih bersifat akademis untuk penguasaan ilmu sehingga dapat dihasilkan bibitbibit penekun dan pengembangan ilmu sejarah. Ruang lingkup mata pelajaran
Sejarah Indonesia menekankan pada sejarah nasional sedangkan mata pelajaran
Sejarah lebih luas lagi termasuk sejarah dunia. Mata pelajaran Sejarah Indonesia

10

Ibid, hlm 245
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memiliki strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang
bermartabat sera cinta Tanah Air. Meskipun demikian tak berarti pembelajaran
Sejarah Indonesia bersifat doktrinisi. Justru agar proses internalisasi nilai
berlangsung secara optimal, siswa diberi kesempatan untuk menemukan dan
mengkonstruksi pengetahuannya sendiri.
Pembelajaran pada kurikulum 2013 secara prinsip dilakukan dengan
menggunakan pendekatan saintifik dalam rangka memberi ruang bagi pembiasaan
kecakapan berpikir ilmiah. Peserta didik diharapkan mampu mengembangkan
kemampuan menemukan (sense of inquiry) dan berpikir kritis kreatif. Dengan
mengacu pada aturan terbaru tahun 2017, maka dalam praktiknya sintaks
pembelajaran tidak harus meliputi keseluruhan dari kelima langkah pembelajaran
saintifik secara berurutan.

3. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
a.

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
Lembar kerja peserta didik (student worksheet) adalah lembaran-lembaran

berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kerja biasanya
berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Suatu tugas
yang diperintahkan dalam lembar kerja harus jelas kompetensi dasar yang akan
dicapainya. Lembar kegiatan dapat kegiatan dapat digunakan untuk mata
pelajaran apa saja. Lembar kegiatan bermanfaat memudahkan pendidik dalam
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melaksanakan pembelajaran. bagi peserta didik, lembar kerja membantu kegiatan
belajar mandiri dan belajar mengerjakan tugas tertulis.11
Dari uraian diatas bisa disimpulakan bahwa LKPD merupakan suatu bahan
ajar cetak yang berupa lembar-lembar kertas berisi materi, ringkasan, dan
petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan peserta didik,
baik bersifat teoritis/ praktis, yang mengacu kepada kompetensi yang harus
dicapai peserta didik, dan penggunaanya tergantung dengan bahan ajar lain.12

b. Fungsi, Tujuan, dan Kegunaan Lembar Kerja Peserta Didik dalam
Pembelajaran
Lembar kerja peserta didik mempunyai empat fungsi, pertama LKPD
sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik namun lebih
mengaktifkan peserta didik.

Kedua, LKPD sebagai bahan ajar yang

mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan. Ketiga,
LKPD sebagai bahan ajar yang ringkas dan seperti tugas untuk berlatih. Keempat,
memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik.
Durri Andriani mengungkapkan bahwa , paling tidak ada tiga poin penting
yang menjadi tujuan penyusunan LKPD, yaitu, pertama menyajikan bahan ajar
yang memudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan materi yang diberikan;
kedua, menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik

11

Ratuman, Rosmiati, Perencanaan Pembelajaran , Depok , PT RjaGrafindo Persada 2019, hlm
290
12
Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajar Tematik: Tinjauan Teoritis dan Praktik, Jakarta,
Kencana 2014 hlm 269
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terhadap materi yang diberikan; ketiga, melatih kemandirian belajar peserta didik;
keempat, memudahkan pendidik dalam memberikan tugas peserta didik.13
Lembar kerja peserta didik juga memiliki banyak manfaat bagi
pembelajaran,diantaranya

melalui

LKPD

kita

dapat

kesempatan

untuk

mendapatkan hasil yang optimal dari pemanfaatan LKPD yaitu dengan
menerapkan metode Survey, Question, Recite, dan Review ( menyurvei, membuat
pertanyaan, membaca, meringkas, dan mengulang).14
Menurut Andi Prastowo terdapat lima macam bentuk LKPD yang biasa
digunakan oleh peserta didik, meliputi:15
1) LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep, yaitu
LKPD yang memiliki ciri-ciri mengetengahkan terlebih dahulu suatu
fenomena yang bersifat konkret, sederhana, dan berkaitan dengan
konsep yang dipelajari. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu
fenomena, selanjutnya peserta didik diajak untuk mengkonstruksii
pengetahuan yang mereka dapat tersebut. LKPD bentuk ini memuat
apa yang harus dilakukan oleh peserta didik, meliputi melakukan,
mengamati, dan menganalisis. Dalam penggunaannya LKPD jenis ini
seharusnya didampingi oleh sumber belajar lain, seperti buku yang
dapat digunakan sebagai bahan verifikasi bagi peserta didik.
2) LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan
mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan, yaitu LKPD
yang melatih peserta didik untuk dapat menerapkan konsep yang telah
dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari.
3) LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar, yatu LKPD yang
berisi pertanyaan atau isian yang jawabannya terdapat pada buku.
Peserta didik akan dapat mengerjakan LKPD tersebut jika mereka
membaca buku, sehingga fungsi utama dari LKPD adalah membantu
peserta didik menghafal dan memahami materi pembelajaran yang
terdapat di dalam buku.
4) LKPD yang berfungsi sebagai penguatan, yaitu LKPD yang diberikan
setelah peserta didik selesai mempelajari suatu topik tertentu. Materi
13

Ibid, 270
Ibid, hlm 270
15
Endang Surani, Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Presentasi Ganda Untuk
Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Fisika Peserta Didik SMA, Yogyakarta, UNY 2018, HLM
14-15
14
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pembelajaran lebih mengarah pada pendalaman dan penerapan materi
pembelajaran yang terdapat di dalam buku pelajaran
5) LKPD yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum berisi petunjukpetunjuk praktikum yang akan dilakukan

c. Kelebihan dan Kekurangan Lembar Kerja Peserta Didik
Menurut Kemp & Dayton dalam Azhar Arsyad (2014: 39), lembar kerja
peserta didik memiliki kelebihan diantaranya: 1) peserta didik dapat belajar dan
maju sesuai dengan kecepatan masing-masing; 2) peserta didik dapat mengulang
belajar sendiri materi yang sudah disampaikan pada saat teori; 3) perpaduan teks
dan gambar bisa menambah daya tarik sehingga memperlancar penyampaian
informasi yang disajikan dalam format verbal dan visual; 4) peserta didik akan
lebih aktif berpartisipasi karena harus memberikan respon terhadap latihan dan
pertanyaan yang disusun; dan 5) media cetak dapat dicetak ulang dan disebar
dengan mudah.Kekurangan dari lembar kerja siswa yaitu: 1) biaya percetakan
mahal jika akan menampilkan gambar yang berwarna; 2) proses percetakan
seringkali memakan waktu; 3) penyusunan dirancang sedemikian rupa agar tidak
terlalu panjang; 4) membutuhkan perawatan yang lebih baik; dan 5) tidak bisa
menampilkan gerak.16
d. Unsur-unsur Lembar Kerja Peserta Didik
Menurut Prastowo,

dilihat dari strukturnya LKPD lebih sederhana

daripada modul, namun lebih kompleks daripada buku. LKPD terdiri dari enam

16

Anur Falah, Pengembangan lembar Kerja Siswa (LKS) Sebagai Bahan Ajar Pada Mata
Pelajaran Pengetahuan Bahan Makanan Bagi Siswa Kelas X Jasa Boga SMK Muhammadiyah 1
Moyudan , Yogyakarta, UNY 2016, hlm 14
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unsur utama yang meliputi: 1) judul, 2) petunjuk belajar, 3) kompetensi dasar atau
materi pokok, 4) informasi pendukung, 5) tugas atau langkah kerja, dan 6)
penilaian.Sedangkan dilihat dari formatnya, LKPD memuat paling tidak delapan
unsur yaitu (1) judul, (2) kompetensi dasar yang akan dicapai, (3) waktu
penyelesaian, (4) peralatan atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan
tugas, (5) informasi singkat, (6) langkah kerja, (7) tugas yang dilakukan, dan (8)
laporan yang harus dikerjakan.17.

e. Langkah-langkah membuat LKPD
Keberadaan LKPD yang inovatif menjadi harapan semua peserta didik.
Karena, LKPD yang inovatif dan kreatif akan menciptakan proses pembelajaran
menjadi lebih menyenangkan. Maka dari itu, sebuah keharusan bahwa setiap
pendidik maupun calon pendidik mampu menyiapkan dan membuat bahan ajar
sendiri yang inovatif.18
1) Analisis Kurikulum
Langkah ini dimaksudkan untuk menentukan materi pokok dan
pengalaman belajar manakah yang membutuhkan bahan ajar
berbentuk LKPD sesuai dengan kurikulum 2013.
2) Menyusun Peta Kebutuhan LKPD
Peta ini sangat diperlukan untuk mengetahui materi apa saja yang
ditulis dalam LKPD urutan materi dalam LKPD.
3) Menentukan Judul LKPD
Judul LKPD yang ditentukan atas dasar Kompetensi Dasar , materi
poko yang terdapat dalam materi.

17

Ibid, hlm 15

18

Ibid, hlm 15-16
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4) Penulisan LKPD
Untuk menulis LKPD, langkah-langkah yang perlu dilaksanakan
yaitu, sebagai berikut
a. Merumuskan Kompetensi Dasar
Kompetensi pada LKPD langsung diturunkan dari Kompetensi
Dasar dan Indikator dalam silabus.
b. Menentukan alat penilaian
Penilaian dilakukan guna mengetahui proses kerja dan hasil kerja
peserta didik
c. Penyusunan Materi
Penyusunan materi LKPD tergantung pada Kompetensi Dasar
yang akan dicapai. Materi LKPD berupa informasi pendukung,
yaitu gambaran umum atau ruang lingkup substansi yang akan
dipelajari. Materi LKPD diambil dari berbagai sumber seperti
buku, majalah, internet, jurnal hasil penelitian.

4. Kerangka Berpikir
Sebagian besar peserta didik beranggapan bahwa pembelajaran sejarah itu
cenderung membosankan karena hanya bermodalkan hafalan. Sedikit sekali
pembelajarn sejarah diminati oleh peserta didik sehingga mengakibatkan minat
belajar peserta didik rendah.
Bahan ajar yang digunakan guru pun kurang menarik. Masih banyak guru
yang menggunakan bahan ajar seperti buku. Sehingga diperlukan bahan ajar yang
menarik untuk memberikan kesempatan pada peserta didik untuk memahami
pembelajaran sejarah dengan suatu tindakan. Salah satu bahan ajar yang sesuai
adalah lembar kerja peserta didik (LKPD).
Bahan ajar yang menarik dapat menimbulkan perasaan senang sehingga
menimbulkan minat belajar pada peserta didik. Setelah minat belajar peserta didik
meningkat kemudian berdampak pada hasil belajar peserta didik. Bahan ajar
berupa LKPD yang menarik dapat melibatkan peserta didik dalam pembelajaran.
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Pada gambar berikut disajikan bagan kerangka berpikir pada penelitian
pengembangan LKPD.
Pembelajaran Sejarah
pada Materi Akar-Akar
Nasionalisme dan
Demokrasi di Indonesia

Pembelajaran
menggunakan LKPD

Menggunakan LKPD dapat
melibatkan peserta didik
dalam pembelajaran.

Melatih peserta didik untuk bisa
belajar mandiri dan
Kemampuan berpikir kritis
terhadap pelajaran Sejarah

LKPD memfasilitasi kegiatan
yang membangun pemahaman
belajar sejarah dengan suatu
tindakan

Meningkatkan semangat
belajar Sejarah pada materi
Akar-akar Nasionalisme dan
Demokrasi di Indonesia

Gambar I. Bagan Kerangka Berpikir.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (Research of
Development) dengan mengembngkan lembar kerja peserta didik (LKPD).
Penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk
menghasilkan produk tertentu yaitu lembar kerja peserta didik.

B. Model Pengembangan produk
Salah satu model yang digunakan dalam penelitian pengembangan adalah
model ADDIE (Analyze, Design, Development, Implementation, Evalution).
Model ADDIE terdiri atas lima tahap yaitu:19
1. Tahap 1 AnalisiS ( Analyze )

Tahap analisisi meliputi kegiatan sebagai berikut: 1) melakukan analisis
kompetensi yang dituntut kepada peserta didik; 2) melakukan analisis
karakteristik

peserta

didik

tentang

kapasitas

belajarnya,

pengetahuan,

keterampilan, sikap yang telah dimiliki peserta didik serta aspek lain yang terkait;
3) melakukan analisis materi sesuai dengan tuntutan kompetensi. Tahap analisisi
menyangkut tiga pertanyaan yang harus dijawab secara tuntas.

19

Made Tegeh, Nyoman Jampel dan Ketut Pudjawan, Model Penelitian Pengembangan ,
Yogyakarta, GRAHA ILMU 2014, hlm 42-43
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Analyze

Evaluate

Implement

Design

Develop

Gambar II. Tahapan ADDIE Model

2. Tahap II Perancangan (Design)
Tahap perancangan dilakukan dengan kerangka acuan sebagai berikut: 1)
untuk siapa pembelajaran dirancang? (peserta didik); 2) kemampuan apa yang
anda inginkan untuk dipelajari? (kompetensi); 3) bagaimana materi pembelajaran
atau keterampilan dapat dipelajari dengan baik? (strategi pembelajaran); 4)
Bagaimana anda menentukan tingkat penguasaan pelajaran yang sudah dicapai?
(asesmen dan evaluasi).
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3. Tahap III Pengembangan (Development)
Tahap ketiga adalah kegiatan pengembangan (Development) yang pada
intinya adalah kegiatan menerjemahkan spesifik desain kedalaman bentuk fisik,
sehingga kegiatan ini menghasilkan prototype produk pengembangan. Kegiatan
tahap pengembangan antara lain: pencarian dan pengumpulan segala sumber atau
referensi yang dibutuhkan untuk pengembangan materi, pembuatan bagan dan
table-tabel

pendukung,

pembuatan

gambar-gambar

ilustrasi,

pengetikan,

pengaturan layout, penyusunan instrumen evaluasi dan lain-lain.
4. Tahap IV Implementasi (Implementation)
Hasil pengembangan diterapkan dalam pembelajaran untuk mengetahui
pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran yang meliputi keefektifan,
kemenarikan dan efisiensi pembelajaran. prototype produk pengembangan perlu
diujicobakan secara riil di lapangan untuk memperoleh gambaran tentang tingkat
keefektifan, kemenarikan dan efisiensi pembelajaran.
Namun, karena pandemik sehingga uji coba di lapangan tidak
dilaksanakan. Ui coba hanya sampai kepada guru mata pelajaran sejarah secara
online. keefektifan berkaitan dengan sejauh mana produk pengembangan dapat
mencapai tujuan atau kompetensi yang diharapkan. Kemenarikan kerkenan
dengan sejauh mana produk pengembangan dapat menciptakan suasana belajar
yang menyenangkan, menantang dan memotivasi belajar peserta didik. Efisiensi
berkaitan dengan penggunaan segala sumber seperti dana, waktu dan tenaga untuk
mencapai tujuan yang diinginkan.
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5. Tahap VI Evaluasi (Evaluation)
Evaluasi adalah proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang
sedang dibangun berhasil, sesuai dengan harapan awal atau tidak. Tahap evaluasi
bisa dilakukan pada setiap empat tahap diatas yang disebut evaluasi formatif,
karena tujuannya untuk kebutuhan revisi. Misalnya pada tahap rancangan kita
memerlukan review ahli untuk memberikan C. input terhadap rancangan yang
sedang kita buat.

C. Subjek Uji Coba Produk

1. Subjek Penelitian
a. Tiga ahli LKPD yaitu Bapak YR. Subakti M.Pd, Ibu Brigida Intan Printina
M.pd, dan Bapak Hendra Kurniawan M.Pd. selaku dosen pendidikan
sejarah Universitas Sanata Dharma ahli bertugas untuk menilai materi, soal,
tulisan ,dan gambar serta penugasan yang disajikan dalam produk.
b. Dua orang guru sejarah yaitu ibu Maria Desta Ernia Sari, S.Pd. dari SMA
Santa Ursula Jakarta, dan Ibu Agatha Cristhy Leatemia, S.Pd dari SMA
Citra Berkat Citra Indah.
2. Objek penelitian
Objek penelitian adalah pengembangan lembar kerja peserta didik (LKPD)
dengan materi akar-akar nasionalisme dan demokrasi di Indonesia.
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D. Uji Coba Produk
Berkenaan dengan uji coba produk ini, ada beberapa hal yang ingin
disampaikan meliputi desain uji coba, subjek uji coba, jenis data, instrumen
pengumpulan data, teknik analisis data.
1. Desain uji coba produk
Desain uji coba merupakan tahap uji coba yang penting untuk mengetahui
kelayakan lembar kerja peserta didik (LKPD) sebagai bahan ajar guna dan
meningkatkan pemahaman peserta didik pada mata pelajaran sejarah tentang
materi akar-akar nasionalisme dan demokrasi di Indonesia. Pada tahap produk
awal yang telah dikembangkan uji coba produk akan dievaluasi melalui beberapa
tahap agar menghasilkan produk yang efektif dan mendukung pembelajaran.
proses uji coba produk sendiri meliputi:
a. Validasi produk awal oleh tiga ahli dosen pendidikan sejarah .
Yaitu Bapak Drs.Y.R. Subakti M. Pd. Ibu Brigida Intan Printina M.Pd.
Bapak Hendra Kurniawan M.Pd
b. Revisi produk 1
Revisi produk 1 dilakukan sesuai dengan kritik dan saran dari ketiga ahli.
c. Validasi perorangan pada dua orang guru SMA yaitu, Ibu Maria Desta
Ernia Sari, S.Pd. dari SMA Santa Ursula Jakarta, dan Ibu Agatha Cristhy
Leatemia, S.Pd. dari SMA Citra Berkat Citra Indah.
d. Revisi produk akhir dilakukan sesuai kritik dan saran yang diberikan oleh
guru sejarah dari hasil validasi praktis
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Analisis Kurikulum

Analisis
materi

Tahap
Awal

Merumuskan
Tujuan

Penyusunan Format LKPD

Penyusunan Materi

Tahap
Perancangan

Rancangan Awal

Validasi Ahli dan Guru

Revisi Produk

Tahap
Pengembang
an

LKPD Sejarah

Gambar III. Diagram Alur Pengembangan LKPD
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E. Instrumen Pengumpulan Data
1. Kuesioner
Kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk
memperoleh informasi dari responden kuisioner dilihat dari cara menjawabnya
kuisoner dapat dibagi menjadi dua yaitu kuesioner terbuka dan tertutup. Dalm
penelitian ini peneliti menggunakan kuisioner tertutup. Kuesioner tertutup adalah
kuesioner yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal
memilih.
Dalam penelitian dan pengembangan ini, peneliti akan menggunakan
kuesioner dalam bentuk skala likert dengan skor 1,2,3,4, dan 5. Skala likert
digunakan untuk mengukur sikap pendapat dan prsepsi seseorang atau
sekelompok orang tentang fenomena sosial (variabel penelitian). 20
Tabel 1: Kisi-Kisi Instrumen Penilaian ahli validasi

No
.
1.

Aspek

4.
5.

20

Skor Hasil Validasi
1 2 3 4 5

Kesesuaian materi dengan
Kompetensi Dasar
Kesesuaian materi dengan Indikator
dan Tujuan Pembelajaran

2.
3.

Indikator

Materi
LKPD

Kebenaran materi yang disajikan
dalam produk LKPD
Keefektifan penyampaian materi
melalui produk LKPD
Kemudahan peserta didik dalam
memahami materi dalam produk
LKPD

Sugiyono ,metode penelitian pendidikan :pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D, Alfabeta
, Bandung, 2010, hlm 134
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6.
7.
8.

9.

Penggu
naan
LKPD

10.

Kejelasan petunjuk penggunaan
produk LKPD
Materi yang disajikan dalam produk
memiliki kebaruan
Kejelasan alur materi dalam produk
jelas dan dapat dipahami dengan
baik
Penyusunan soal-soal berbasis
HOTS (Higher Order Thinking
Skill) berdasarkan materi LKPD
Kesesuaian ilustrasi desain sampul
produk LKPD

11.

Kesesuaian bahasa dengan
perkembangan peserta didik

12.

Kesesuaian gambar dengan materi
LKPD

13.

Bahasa
dan
Tulisan

14.

Keefektifan bahasa yang
dipergunakan dalam produk LKPD
Ketepatan pilihan kata

15.

16.

Kelengkapan komponen-komponen
dalam produk LKPD
Ketepatan komposisi, warna,
gambar, dan tulisan LKPD

17.
18.

Tampil
an
(Fisik
LKPD)

19.
20.
Penggu
naan
Tulisan
21.

Ketepatan Pemilihan kata, sehingga
produk LKPD mudah
dipahami/komunikatif

Kesesuaian LKPD dengan
kebutuhan dalam pembelajaran
Ketepatan pemilihan ukuran dan
jenis huruf
Ketersediaan ruang untuk
menuliskan jawaban dalam produk
LKPD

Kualitas gambar yang digunakan
menarik
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22.
23.
24.

25.

26.
27

Penggu
naan
gambar

Indikat
or
warna

Kesesuaian penggunaan gambar
dengan materi
Ketepatan penataan tata letak
gambar
Kesesuaian tingkat perkembangan
peserta didik dengan pemilihan
gambar
Pemilihan warna pada cover LKPD
sudah menarik dan jelas
Ketepatan dalam pemilihan warna
huruf
Ketepatan warna gambar

F. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan langkah yang dilakukan peneliti untuk
mengetahui suatu hasil penelitian. Analisis data yang dilakukan adalah jenis data
kualitatif. Kualitatif merupakan penilaian berdasarkan mutu dan kualitas suatu
produk yang dikembangkan. Penilaian Acuan Patokan (PAP) merupakan
Penilaian yang berdasarkan hasil dari kuesioner. PAP adalah pembanding nilai
antara kuesioner dengan kriteria yang telah ditetapkan.21
Dalam penilaian ini, peneliti menggunakan skala likert dalam memperoleh
skor penilaian. Skor penilaian yang digunakan yaitu 1-5. Maka untuk membuat
kriteria penilaian, berikut ini merupakan cara mengubah skor aktual menjadi nilai
dengan pendekatan PAP dalam konversi skor menjadi nilai dengan skala 5.22

21

Herman Yosep Sunu, dkk, Penilaian Belajar Siswa di Sekolah, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2014,
hlm. 250
22
Eko Putro Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis bagi Pendidikan dan
Calon Pendidikan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 238
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Tabel 2: Tabel Skala Lima Berdasarkan Penilaian Acuan Patokan (PAP)
Skor
Rumus
Rerata Skor
Kategori
5

x > Xi + 1,80 Sbi

>4,2

Sangat Baik

4

Xi + 0,60 Sbi < x ≤ Xi + 1,80 Sbi

>3,4 – 4,2

Baik

3

Xi – 0,60 < x ≤ Xi + 0,60 Sbi

>2,6 – 3,4

Cukup Baik

2

Xi – 1,80 Sbi < x ≤ Xi – 0,60 Sbi

>1,8 – 2,6

Kurang Baik

1

X ≤ Xi -1,80 Sbi

≤ 1,8

Sangat
Kurang Baik

Keterangan:
Skor maksimal

=5

Skor minimal

=1

Skor minimal ideal

= Jumlah indikator X tertinggi

Skor maksimal ideal

= Jumlah indikator X terendah

X

= Skor yang diperoleh

Rerata ideal
= (skor maks. ideal + skor min. ideal)
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Pengembangan
1. Hasil Analisis Kebutuhan
Bersumber dari hasil pra peneliti PLP KP di SMA Sang Timur
Yogyakarta. Hasil analisis yang telah dilakukan digunakan sebagai pedoman dan
pertimbangan dalam penyusunan bahan ajar mata pelajaran sejarah. Analisis yang
dilakukan meliputi analisis kinerja dan analisis kebutuhan. Analisis kinerja
dilakukan untuk mengetahui dan mengklasifikasikan permasalahan yang dihadapi
di sekolah berkaitan dengan bahan ajar yang digunakan di sekolah selama ini.
Setelah melakukan analisis kinerja diketahui bahwa bahan ajar yang digunakan
adalah buku paket dan PPT, belum menggunakan bahan ajar seperti Lembar kerja
peserta didik.
Analisis kebutuhan yaitu menentukan bahan ajar yang diperlukan oleh
peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan daya piker kritis
peserta didik. Dengan demikian,peneliti mengembangkan lembar kerja peserta
didik yang dirasa akan dapat meningkatkan daya pikir kritis peserta didik saat
mempelajari mata pelajaran sejarah.
Dengan menggunakan LKPD akan terbentuk interaksi yang efektif antara
peserta didik

dengan guru, sehingga dapat meningkatkan daya piker kritis,

motivasi dan minat belajar.

31
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2. Desain produk
a. Pengkajian Materi setelah ditetapkan spesifik produk yang akan
dikembangkan, kemudian pada tahap ini ditentukan spesifik produk yang
akan disampaikan pada peserta didik,. Materi yang dipilih dalam penelitian
ini adalah materi tentang akar-akar nasionalisme dan demokrasi di Indonesia
kelas XI, kemudian ditentukan indikator dan tujuan pembelajaran dari materi
yang dipilih sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi ke dalam lembar
kerja peserta didik.
b. Perancangan LKPD
Berikut adalah perencanaan pengembangan bahan ajar berupa lembar kerja
peserta didik (LKPD) pada materi akar-akar nasionalisme dan demokrasi
untuk SMA kelas XI. Proses pembuatan lembar kerja ini dengan
menggunakan microsoft word. Langkah-langkah penyusunan desain produk
LKPD ini diantaranya, adalah menyesuaikan standar kompetesi dasar
dengan berdasarkan kurikulum 2013. LKPD menggunakan kertas hvs A5 .
ukuran dan jenis font yang digunakan 12 (Time news roman, Algerian,
Calibri body, Bahnschrift) 11 (arial black, bodoni IMT ) dengan spasi 1,0 .
Adapun desain produk pengembangan LKPD adalah terdiri dari cover, depan
dan cover belakang , kata pengantar, petunjuk penggunaan LKPD,KI dan
KD, halaman isi, daftar pustaka, dan catatan.
Halaman isi terdiri dari, ringkasan materi beserta gambar-gambar , tugas
diskusi berkelompok, tugas individu . di dalam LKPD juga ada gambargambar dan tokoh-tokoh sejarah.
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Gambar IV. Cover depan & cover belakang LKPD
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Gambar IV. Cover depan & cover belakang LKPD

Gambar V. Kata pengantar
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Gambar VI. Petunjuk penggunaan LKPD
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Gambar VII. KI dan KD
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Gambar VIII. Bagian materi
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Gambar IX. Bagian refleksi dan uji kompetensi
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Gambar X. Daftar pustaka dan catatan
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3. Pengembangan
Setelah produk berhasil dikembangkan langkah berikutnya dengan
melakukan uji kelayakan dengan cara validasi produk. Validasi dilakukan oleh 5
orang validator. 3 orang dosen pendidikan sejarah dan 2 orang guru sejarah.
Selaian instrumen diberikan kepada dosen, peneliti juga memberikan instrumen
kepada masing-masing guru sejarah.
B. Kelayakan LKPD

1.

Validasi Ahli I

a. Deskripsi validasi produk ahli I
Ahli pertama yang memvalidasi LKPD adalah bapak Y.R. Subakti. M,Pd.
Proses validasi produk oleh ahli I dilakukan pada tanggal 3 Juni 2020. Terdapat
beberapa aspek yang akan dinilai oleh ahli I yaitu, penggunaan LKPD, materi
LKPD, bahasa dan tulisan, tampilan fisik, penggunaan gambar, indikator warna.
Melalui validasi ahli I diharapkan dapat memberikan kritik dan saran terhadap
produk LKPD tahap pertama yang akan dikembangkan sehingga produk LKPD
layak digunakan.
Dibawah ini merupakan hasil penilaian produk LKPD ahli I yang akan
disajikan dalam tabel berikut:
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Tabel 3. Hasil penilaian produk LKPD pada aspek materi oleh ahli I
No
.
1.

Aspek

Kesesuaian materi dengan
Kompetensi Dasar
Kesesuaian materi dengan Indikator
dan Tujuan Pembelajaran

2.
3.
4.
5.

6

Indikator

Materi
LKPD



Kebenaran materi yang disajikan
dalam produk LKPD



Materi yang disajikan dalam produk
memiliki kebaruan



Kejelasan alur materi dalam produk
jelas dan dapat dipahami dengan
baik
Keefektifan penyampaian materi
melalui produk LKPD



7.

Kesesuaian penggunaan gambar
dengan materi

8.

Kesesuaian LKPD dengan
kebutuhan dalam pembelajaran
Kemudahan peserta didik dalam
memahami materi
Jumlah skor

9

Skor Hasil Validasi
1 2 3 4 5






32 5

Total skor

37

Rata-rata skor

37/8=4,6

Kriteria

Sangat Baik
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Tabel 4. Hasil penilaian produk LKPD pada aspek isi oleh ahli I
No
Aspek
Indikator
Skor Hasil Validasi
1

2

3

4


1.

Kelengkapan
komponenkomponen dalam produk LKPD

2.

Penyusunan soal-soal berbasis
HOTS (Higher Order Thinking
Skill) berdasarkan materi LKPD



Ketepatan komposisi, warna,
gambar, dan tulisan LKPD



4.

Ketersediaan ruang untuk
menuliskan jawaban dalam
produk LKPD



5.

Kesesuaian tingkat perkembangan
peserta didik dengan pemilihan
gambar



6.

Kejelasan petunjuk penggunaan
produk LKPD



3.

Isi LKPD

Jumlah skor
Total skor

24 0
24
24/6=4,0

Rata-rata skor
Baik
Kriteria

5
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Tabel 5. Hasil penilaian produk LKPD pada tampilan fisik oleh ahli I

No

Aspek

Indikator

Skor Hasil Validasi
1

1.
2.
3.

2

3

Ketepatan pemilihan ukuran dan
jenis huruf
Tampilan
(Fisik
LKPD)

4


5



Kualitas gambar yang digunakan
menarik
Pemilihan warna pada cover
LKPD sudah menarik dan jelas



4

Ketepatan dalam pemilihan
warna huruf



5

Kesesuaian penggunaan gambar
dengan materi



6

Ketepatan warna gambar



7

Kesesuaian ilustrasi desain
sampul produk LKPD



8

Ketepatan penataan tata letak
gambar



Jumlah skor

1
2

Total skor

37

Rata-rata skor

57/8=4.6

Kriteria

Sangat baik

25
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Tabe1 6. Hasil penilaian produk LKPD pada aspek bahasa oleh ahli I
No

Aspek

1.
2.
Bahasa
3.
4

Indikator
Kesesuaian bahasa dengan
perkembangan peserta didik
Ketepatan Pemilihan kata, sehingga
produk LKPD mudah
dipahami/komunikatif
Keefektifan bahasa yang
dipergunakan dalam produk LKPD

Skor Hasil Validasi
1 2 3 4 5





Ketepatan pilihan kata
Jumlah skor
Total skor

16

0

16
16/4=4,0

Rata-rata skor
Kriteria

Baik

Tabel 7. Rekapitulasi penilaian produk LKPD ahli I

NO

Aspek yang dinilai

Rata-rata skor

Skor

1.

Aspek materi

4,6

Sangat baik

2.

Aspek isi

4,0

Baik

3.

Aspek tampilan

4,6

Sangat baik

4.

Aspek bahasa dan tulisan

4,0

Baik

17,2/4=4,3

Sangat baik

Rata-rata skor

Pada tabel 3 yaitu, pada aspek materi penilaian ahli I, memberikan
kriteria

“sangat baik “ dengan rata-rata skor 4,6. Tabel 4 yaitu aspek isi

memberikan kriteria “baik” dengan rata-rata skor 4,0. Pada table 5 yaitu aspek
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tampilan memberikan kriteria “sangat baik” dengan skor rata-rata 4,6. Pada tabel
6 yaitu aspek bahasa dan tulisan memberikan kriteria “baik” dengan skor rata-rata
4,0. Setelah semua aspek digabung maka rata-rata gabungan dari 4 aspek dalam
validasi ahli I dapat dilihat pada tabel 7 yaitu sebesar 4,3 dengan kriteria “sangat
baik” . Jadi kesimpulan dari validasi ahli I yaitu LKPD layak digunakan untuk
validasi praktisi (guru) dengan revisi sesuai saran yang tertulis.
Setelah ahli I melakukan penilaian, ahli memberikan saran serta komentar
yang dapat digunakan sebagai revisi produk. Berikut ini merupakan saran
perbaikan oleh ahli I yaitu, sampul depan masih ada kesalahan penempatan
tulisan, ukuran huruf tidak sesuai, dan gambar pada halaman 39 kurang
proporsional.
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Gambar XI. Sampul depan sebelum revisi . kesalahan penulisan nama yang
miring dan seharusnya diletakan dibagian bawah
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Gambar XII. Cover depan setelah revisi, nama diubah dengan penulisan tidak
miring dan diletakan dibawah.
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Gambar XIII. Bagian sub judul demokrasi Liberal di Indonesia
sebelum revisi kesalah penggunaan font
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Gambar XIV. Sesudah revisi
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Gambar XV. Gambarnya sebelum revisi gambar kurang proporsional
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Gambar XVI. Gambar setelah direvisi
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2. Validasi ahli II
a. Deskripsi validasi produk ahli II
Ahli II yang memvalidasi LKPD adalah ibu Brigida Intan Printina M,Pd.
Proses validasi produk oleh ahli II dilakukan pada tanggal 3 Juni 2020. Terdapat
beberapa aspek yang akan dinilai oleh ahli II yaitu, penggunaan LKPD, materi
LKPD, bahasa dan tulisan, tampilan fisik, penggunaan gambar, indikator warna.
Melalui validasi ahli II diharapkan dapat memberikan kritik dan saran terhadap
produk LKPD tahap pertama yang akan dikembangkan sehingga produk LKPD
layak digunakan.
Dibawah ini merupakan hasil penilaian produk LKPD ahli II yang akan
disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 8. Hasil penilaian produk LKPD pada aspek materi oleh ahli II
No

Aspek

1.

Kesesuaian materi dengan
Kompetensi Dasar
Kesesuaian materi dengan Indikator
dan Tujuan Pembelajaran

2.
3.
4.
5.

6
7.

Indikator

Materi
LKPD

Kebenaran materi yang disajikan
dalam produk LKPD
Materi yang disajikan dalam produk
memiliki kebaruan
Kejelasan alur materi dalam produk
jelas dan dapat dipahami dengan
baik
Keefektifan penyampaian materi
melalui produk LKPD
Kesesuaian penggunaan gambar
dengan materi

Skor Hasil Validasi
1 2 3 4 5
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8.



Kesesuaian LKPD dengan
kebutuhan dalam pembelajaran
Kemudahan peserta didik dalam
memahami materi LKPD
Jumlah skor

9.


32 10

Total skor

42

Rata-rata skor

42/9=4,6

Kriteria

Sangat baik

Table 9. Hasil penilaian produk LKPD pada aspek isi oleh ahli II
No

Aspek

1.

Kelengkapan komponen-komponen
dalam produk LKPD
Penyusunan soal-soal berbasis
HOTS (Higher Order Thinking
Skill) berdasarkan materi LKPD
Ketepatan komposisi, warna,
gambar, dan tulisan LKPD

2.

3.
4.

5.

6.

Indikator

Isi
LKPD

Skor Hasil Validasi
1 2 3 4 5





Ketersediaan ruang untuk
menuliskan jawaban dalam produk
LKPD
Kesesuaian tingkat perkembangan
peserta didik dengan pemilihan
gambar
Kejelasan petunjuk penggunaan
produk LKPD
Jumlah skor
Total skor



20 5
25
25/6=4,1

Rata-rata skor
Baik
Kriteria
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Tabel 10. Hasil penilaian produk LKPD pada tampilan fisik oleh ahli II
No

Aspek

Indikator

Skor Hasil Validasi
1

1.

2

3

Ketepatan pemilihan ukuran dan
jenis huruf
Tampilan
(Fisik
LKPD)

4


Kualitas gambar yang digunakan
menarik
Pemilihan warna pada cover
LKPD sudah menarik dan jelas



4

Ketepatan dalam pemilihan
warna huruf



5

Kesesuaian penggunaan gambar
dengan materi



6

Ketepatan warna gambar

7

Kesesuaian ilustrasi desain
sampul produk LKPD



8

Ketepatan penataan tata letak
gambar
Jumlah skor



2.
3.

5





24 10

Total skor

34

Rata-rata skor

34/8=4,25

Kriteria

Sangat baik
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Tabel 11. Hasil penilaian produk LKPD pada aspek bahasa oleh ahli II
No

Aspek

Indikator

Bahasa

Kesesuaian bahasa dengan
perkembangan peserta didik
Ketepatan Pemilihan kata, sehingga
produk LKPD mudah
dipahami/komunikatif
Keefektifan bahasa yang
dipergunakan dalam produk LKPD

1.
2.

3.
4

Skor Hasil Validasi
1 2 3 4 5





Ketepatan pilihan kata
Jumlah skor
Total skor

16

0

16
164/=4,0

Rata-rata skor
Kriteria

Baik

Tabel 12. Rekapitulasi penilaian produk LKPD ahli II
NO

Aspek yang dinilai

Rata-rata skor

Skor

1.

Aspek materi

4,6

Sangat baik

2.

Aspek isi

4,1

Baik

3.

Aspek tampilan

4,25

Sangat baik

4.

Aspek bahasa dan tulisan

4,0

Baik

16,9/4=4,22

Sangat baik

Rata-rata skor

Pada tabel 8 yaitu pada aspek materi penilaian ahli II, memberikan
kriteria

“sangat baik “ dengan rata-rata skor 4,6. Tabel 9 yaitu aspek isi
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memberikan kriteria “baik” dengan rata-rata skor 4,1. Pada table 10 yaitu aspek
tampilan memberikan kriteria “sangat baik” dengan skor rata-rata 4,25. Pada
tabel 11 yaitu aspek bahasa dan tulisan memberikan kriteria “baik” dengan skor
rata-rata 4,0. Setelah semua aspek digabung maka rata-rata gabungan dari 4 aspek
dalam validasi ahli II dapat dilihat pada tabel 12 yaitu sebesar 4,22 dengan
kriteria “sangat baik” . Jadi kesimpulan dari validasi ahli II yaitu LKPD layak
digunakan untuk validasi praktisi (guru) dengan revisi sesuai saran yang tertulis.
Setelah ahli

II

melakukan penilaian, ahli memberikan saran serta

komentar yang dapat digunakan sebagai revisi produk. Berikut ini merupakan
saran perbaikan oleh ahli II yaitu, format yang masih kurang rapi, keterangan
gambar di tengah, pemilihan dan penempatan icon harus proporsional, evaluasi
pilihan jawaban tidak boleh dipisah, konsisten setiap soal harus di enter/tidak .
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Gambar XVII. Sebelum revisi, keterangan gambar harusnya
diletakan ditengah
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Gambar XVIII. Keterangan gambar setelah revisi
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Gambar XIX. Sebelum revisi, tidak konsisten enter setiap soal
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Gambar XX. Setelah direvisi, ada enter setiap soal
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3. Validasi ahli III
a. Deskripsi validasi produk ahli III
Ahli tiga yang memvalidasi LKPD bapak Hendra Kurniawan M.Pd. proses
validasi produk oleh ahli III dilakukan pada tanggal 6 Juni 2020. Terdapat
beberapa aspek yang akan dinilai oleh ahli III yaitu, penggunaan LKPD, materi
LKPD, bahasa dan tulisan, tampilan fisik, penggunaan gambar, indikator warna.
Melalui validasi ahli III diharapkan dapat memberikan kritik dan saran terhadap
produk LKPD tahap pertama yang akan dikembangkan sehingga produk LKPD
layak digunakan.
Dibawah ini merupakan hasil penilaian produk LKPD ahli III yang akan
disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 13. Hasil penilaian produk LKPD pada aspek materi oleh ahli III
No

Aspek

1.

Kesesuaian materi dengan
Kompetensi Dasar
Kesesuaian materi dengan Indikator
dan Tujuan Pembelajaran

2.
3.
4.
5.

6
7.

Indikator

Materi
LKPD

Kebenaran materi yang disajikan
dalam produk LKPD
Materi yang disajikan dalam produk
memiliki kebaruan
Kejelasan alur materi dalam produk
jelas dan dapat dipahami dengan
baik
Keefektifan penyampaian materi
melalui produk LKPD
Kesesuaian penggunaan gambar
dengan materi

Skor Hasil Validasi
1 2 3 4 5
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8.



Kesesuaian LKPD dengan
kebutuhan dalam pembelajaran
Kemudahan peserta didik dalam
memahami materi LKPD
Jumlah skor

9.


24 15

Total skor
Rata-rata skor

39/9=4,3

Kriteria

Sangat baik

Tabel 14. Hasil penilaian produk LKPD pada aspek isi oleh ahli III
No

Aspek

Indikator

Skor Hasil Validasi
1 2 3 4 5


1.

Kelengkapan komponen-komponen
dalam produk LKPD

2.

Penyusunan soal-soal berbasis
HOTS (Higher Order Thinking
Skill) berdasarkan materi LKPD
Ketepatan komposisi, warna,
gambar, dan tulisan LKPD



Ketersediaan ruang untuk
menuliskan jawaban dalam produk
LKPD
Kesesuaian tingkat perkembangan
peserta didik dengan pemilihan
gambar
Kejelasan petunjuk penggunaan
produk LKPD



3.
4.

5.

6.

Isi
LKPD






Jumlah skor
Total skor

20 5
25
25/6=4,1

Raat-rata skor
Baik
Kriteria
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Tabel 15. Hasil penilaian produk LKPD pada tampilan fisik oleh ahli III
No
1.
2.
3.

Aspek

Indikator

Ketepatan pemilihan ukuran dan
jenis huruf
Tampilan Kualitas gambar yang digunakan
(Fisik
menarik
LKPD)
Pemilihan warna pada cover LKPD
sudah menarik dan jelas

4

Ketepatan dalam pemilihan warna
huruf

5

Kesesuaian penggunaan gambar
dengan materi
Ketepatan warna gambar

6
7

Kesesuaian ilustrasi desain sampul
produk LKPD
Ketepatan penataan tata letak
gambar
Jumlah skor
Total skor
Rata-rata skor
Kriteria

8

Skor Hasil Validasi
1 2 3 4 5








28 5
33/8=4,1
Baik

Tabel 16. Hasil penilaian produk LKPD pada aspek bahasa oleh ahli III
No

Aspek

Indikator

Bahasa

Kesesuaian bahasa dengan
perkembangan peserta didik
Ketepatan Pemilihan kata, sehingga
produk LKPD mudah
dipahami/komunikatif
Keefektifan bahasa yang
dipergunakan dalam produk LKPD

1.
2.

3.

Skor Hasil Validasi
1 2 3 4 5
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No

Indikator

Aspek

4

Skor hasil validasi


Ketepatan pilihan kata
Jumlah skor
Total skor

16

0

12
16/4=4,0

Rata-rata skor
Baik
Kriteria
Tabel 17. Rekapitulasi penilaian produk LKPD ahli III
NO

Aspek yang dinilai

1.

Aspek materi

4,3

Sangat baik

2.

Aspek isi

4,1

Baik

3.

Aspek tampilan

4,1

Baik

4.

Aspek bahasa dan tulisan

4,0

Baik

16,5/4=4,1

Baik

Rata-rata skor

Rata-rata skor

Skor

Pada tabel 13 yaitu pada aspek materi penilaian ahli III, memberikan
kriteria

“sangat baik “ dengan rata-rata skor 4,3. Tabel 14 yaitu aspek isi

memberikan kriteria “baik” dengan rata-rata skor 4,1 Pada table 15 yaitu aspek
tampilan memberikan kriteria “baik” dengan skor rata-rata 4,1. Pada tabel 16
yaitu aspek bahasa dan tulisan memberikan kriteria “baik” dengan skor rata-rata
4,0. Setelah semua aspek digabung maka rata-rata gabungan dari 4 aspek dalam
validasi ahli III dapat dilihat pada tabel 17 yaitu sebesar 4,1 dengan kriteria
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“baik” . Jadi kesimpulan dari validasi ahli III yaitu LKPD layak digunakan untuk
validasi praktisi (guru) dengan revisi sesuai saran yang tertulis.
Setelah ahli

III

melakukan penilaian, ahli memberikan saran serta

komentar yang dapat digunakan sebagai revisi produk. Berikut ini merupakan
saran perbaikan oleh ahli III yaitu, indikator masih dangkal perlu dikembangkan
lagi, tujuan pembelajaran harus merujuk pada indikator/mencakup rumusan KD,
bukan tujuan LKPD, halaman 19 dan 20 terpotong oleh gambar, halaman 7
gambar tanpa keterangan sumber, masih banyak typo, masih ada penulisan yang
tidak konsisten di halaman 8 dan halam 17.
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Gambar XXI. KD seharusnya tidak boleh dijadikan satu, dan hanya
menerangkan KD 3.8
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Gambar XXII. Setelah revisi, menambahkan KD 3.9
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Gambar XXIII. Tujuan pembelajar merujuk pada tujuan LKPD bukan pada
indikator/mencakup rumusan KD
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Gambar XXIV. Setelah revisi,tujuan pembelajaran sudah mencakup KD
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Gambar XXV. Sebelum revisi, terpotong oleh gambar dan menjadi alinea
baru
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Gambar XXVI. Halaman Setelah revisi
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Gambar XXVII. Sebelum revisi, tidak dicantumkan sumber gambar
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Gambar XXVIII. Setelah revisi, sudah dicantumkan sumber gambar
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4. Data Validasi praktisi (Guru Sejarah) dan revisi produk
a. Deskripsi validasi data guru sejarah I
Guru I yang memvalidasi LKPD Ibu Agatha Cristhy Leatemia, S.P dari
SMA Citra Berkat Citra Indah. proses validasi produk oleh guru I dilakukan pada
tanggal 10 Juni 2020. Terdapat beberapa aspek yang akan dinilai oleh guru I yaitu,
penggunaan LKPD, materi LKPD, bahasa dan tulisan, tampilan fisik, penggunaan
gambar, indikator warna, dan pembelajaran. Melalui validasi guru I diharapkan
dapat memberikan kritik dan saran terhadap produk LKPD sehingga produk
LKPD layak digunakan.
Dibawah ini merupakan hasil penilaian produk LKPD guru I yang akan
disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 18. Hasil penilaian produk LKPD pada aspek materi oleh Guru I
No

Aspek

1.
2.
3.
4

5
6
7

Tampilan
(Fisik
LKPD)

Indikator
Ketepatan pemilihan ukuran dan
jenis huruf
Kualitas gambar yang digunakan
menarik
Pemilihan warna pada cover
LKPD sudah menarik dan jelas
Ketepatan dalam pemilihan
warna huruf

Skor Hasil Validasi
1 2 3 4 5





Kesesuaian penggunaan gambar
dengan materi
Ketepatan warna gambar



Kesesuaian ilustrasi desain
sampul produk LKPD
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8

Ketepatan penataan tata letak
gambar
Jumlah skor
Total skor
Rata-rata skor
Kriteria


12 25
37/8=4,6
Sangat Baik

Tabel 19. Hasil penilaian produk LKPD pada aspek materi oleh Guru I
No

Aspek

1.

Kesesuaian materi dengan
Kompetensi Dasar
Kesesuaian materi dengan
Indikator dan Tujuan Pembelajaran

2.
3.
4.
5.

6

Indikator

Kebenaran materi yang disajikan
dalam produk LKPD
Materi
LKPD




Materi yang disajikan dalam
produk memiliki kebaharuan



Kejelasan alur materi dalam
produk jelas dan dapat dipahami
dengan baik
Keefektifan penyampaian materi
melalui produk LKPD



7.

Kesesuaian penggunaan gambar
dengan materi

8.

Kesesuaian LKPD dengan
kebutuhan dalam pembelajaran
Kemudahan peserta didik dalam
memahami materi LKPD

9.

Skor Hasil Validasi
1 2 3 4
5


Jumlah skor





1
6

Total skor
Rata-rata skor

42/9=4,5

Kriteria

Sangat baik

25
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Tabel 20. Hasil penilaian produk LKPD pada aspek pembelajaran oleh
No
1.

2.

3.

4.

5.

Aspek

Indikator

Keefektifan produk LKPD
untuk meminimalkan peran
guru dalam pembelajaran,
sehingga peserta didik lebih
aktif dalam mengikuti
pembelajaran
Pembelajaran Keefektifan penyampaian
materi melalui produk
LKPD
Produk LKPD yang
dihasilkan mempermudah
guru dalam menyampaikan
pembelajaran
Kesesuaian LKPD dengan
kebutuhan dalam
pembelajaran
Kemudahan guru dalam
memberikan penugasan
kepada peserta didik melalui
Produk LKPD
Jumlah skor

Guru I

Skor Hasil Validasi
1
2
3
4
5








8

Total skor

23

Rata-rata skor
Kriteria

23/5=4,6
Sangat baik

15

Tabel 21. Hasil penilaian produk LKPD pada aspek isi oleh Guru I
No

Aspek

Indikator

Isi
LKPD

Kelengkapan komponen-komponen
dalam produk LKPD
Penyususnan soal-soal berbasis
HOTS (Higher Order Thinking
Skill) berdasarkan materi LKPD
Ketepatan komposisi, warna,

1.
2.

3.

Skor Hasil Validasi
1 2 3 4 5
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No

Aspek

Indikator

Skor Hasil Validasi
1 2 3 4 5

gambar, dan tulisan LKPD
Ketersediaan ruang untuk
menuliskan jawaban dalam produk
LKPD
Kesesuaian tingkat perkembangan
peserta didik dengan pemilihan
gambar
Kejelasan petunjuk penggunaan
produk LKPD
Jumlah skor
Total skor

4.

5.

6.




3 16 5
24
24/6=4,0

Rata-rata skor
Baik
Kriteria

Tabel 22. Hasil penilaian produk LKPD pada aspek bahasa oleh Guru I
No

Aspek

Indikator

Skor Hasil Validasi
1

1.
2.

3.

4

2

3

Kesesuaian bahasa dengan
perkembangan peserta didik
Bahasa

Ketepatan Pemilihan kata, sehingga
produk LKPD mudah
dipahami/komunikatif
Keefektifan bahasa yang digunakan
dalam produk LKPD

4







Ketepatan pilihan kata

Jumlah skor

3

Total skor

15

12

15/4=3,75
Rata-rata skor
Kriteria

5

Baik

0
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Tabel 23. Rekapitulasi penilaian produk LKPD guru I
NO

Aspek yang dinilai

Rata-rata skor

Skor

1. Aspek tampilan

4,6

Sangat baik

2. Aspek materi

4,5

Sangat Baik

3. Aspek pembelajaran

4,6

Sangat Baik

4. Aspek isi

4,0

Baik

5. Aspek bahasa dan tulisan

3,75

Baik

21,4/5=4,28

Sangat Baik

Rata-rata skor

Pada tabel 19 yaitu pada aspek tampilan guru I, memberikan kriteria
“sangat baik “ dengan rata-rata skor 4,6. Tabel 20 yaitu, aspek materi
memberikan kriteria “ sangat baik” dengan rata-rata skor 4,5 Pada table 21 yaitu,
aspek pembelajaran

memberikan kriteria “ sangat baik” dengan skor rata-rata

4,6. Pada tabel 22 yaitu aspek isi memberikan kriteria “baik” dengan skor ratarata 4,0. Pada tabel 23 yaitu aspek bahasa dan tulisan memberikan kriteria “baik”
dengan skor rata-rata 3,75. Setelah semua aspek digabung maka rata-rata
gabungan dari 5 aspek dalam validasi guru I dapat dilihat pada tabel 24 yaitu
sebesar 4,28 dengan kriteria “ sangat baik” . Jadi kesimpulan dari validasi guru I
adalah LKPD layak digunakan sesuai revisi dan saran yang diberikan
Setelah guru I melakukan penilaian, guru memberikan saran serta
komentar yang dapat digunakan sebagai revisi produk. Berikut ini merupakan
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saran perbaikan guru I yaitu, masih ada penulisan yang typo, tidak konsisten
dalam penulisan seperti pada bagian KD dan indikator, penempatan tanda baca
yang salah, kesalahan pada halaman 20 jarak antara kertas terlalu jauh dengan
topik. guru menyarankan untuk ditambahkan daftar isi.
Menurut guru I media pembelajaran LKPD yang akan diterapkan di kelas
dapat membantu peserta didik untuk lebih memahami materi-materi secara singkat
tetapi sudah mencakup semua sehingga siswa tidak akan bosan jika materi
pembelajaran sejarah yang terus menerus menggunakan buku konvensional.
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Gambar XXIX. Sebelum revisi, typo penulisan “nasionalisme dan
beberapa”danjuga kesalahan penulisan “mind mapping” harus tulis miring
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Gambar XXX. setelah revisi
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Gambar XXXI. Sebelum revisi typo penulisan kata “demokrasi” dan kata
“memahami” harusnya huruf pertama menggunakan huruf kecil
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Gambar XXXII. Setelah revisi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
84

Gambar XXXIII. Sebelum revisi, penulisan yang tidak konsisten
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Gambar XXXIV. Setelah revisi
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Gambar XXXV. Sebelum revisi, penempatan tanda
baca yang tidak sesuai
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Gambar XXXVI. Penempatan tanda baca Setelah direvisi dari guru

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
88

Gambar XXXVII. Sebelum revisi, kesalahan penempatan tanda baca.
typo penulisan “pemilu” dan nama “Soeharto”
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Gambar XXXVIII. Setelah revisi dari guru I
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Gambar XXXIX. Guru memberikan saran untuk
menambahkan daftar isi
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Gambar XL. Sebelum revisi, typo penulisan “Hukum”
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Gambar XLI.. Setelah direvisi
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Gambar XLII. Sebelum revisi, jarak kertas dengan
topik terlalu jauh
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Gambar XLIV. Setelah revisi
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5. Deskripsi validasi data guru sejarah II
a.

Guru II yang memvalidasi LKPD Ibu Maria Desta Ernia Sari, S.Pd. dari
SMA Santa Ursula Jakarta proses validasi produk oleh guru II dilakukan pada
tanggal 10 Juni 2020. Terdapat beberapa aspek yang akan dinilai oleh guru II
yaitu, penggunaan LKPD, materi LKPD, bahasa dan tulisan, tampilan fisik,
penggunaan gambar, indikator warna dan aspek pembelajaran.

Melalui

validasi guru dua diharapkan dapat memberikan kritik dan saran terhadap
produk LKPD tahap pertama yang akan dikembangkan sehingga produk
LKPD layak digunakan. Dibawah ini merupakan hasil penilaian produk LKPD
guru II yang akan disajikan dalam tabel berikut

Tabel 24. Hasil penilaian produk LKPD pada aspek materi oleh Guru II
No

Aspek

Indikator

Skor Hasil Validasi
1

1.

Ketepatan pemilihan ukuran
dan jenis huruf
Tampilan
(Fisik
LKPD)

2

3

4


Kualitas gambar yang
digunakan menarik
Pemilihan warna pada cover
LKPD sudah menarik dan jelas



4

Ketepatan dalam pemilihan
warna huruf



5

Kesesuaian penggunaan gambar
dengan materi

6

Ketepatan warna gambar

2.
3.

5
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No

Aspek

Indikator

Skor Hasil Validasi
1

7

Kesesuaian ilustrasi desain
sampul produk LKPD

8

Ketepatan penataan tata letak
gambar
Jumlah skor

2

3

4


5


28 5

Total skor
Rata-rata skor

33/8=4,1

Kriteria

Baik

Tabel 25. Hasil penilaian produk LKPD pada aspek materi oleh Guru II
No

Aspek

Indikator

Skor Hasil Validasi
1

1.

3.

5.

6
7.

3

4

Kesesuaian materi dengan
Kompetensi Dasar
Kesesuaian materi dengan Indikator
dan Tujuan Pembelajaran

2.

4.

2

Materi
LKPD





Kebenaran materi yang disajikan
dalam produk LKPD
Materi yang disajikan dalam produk
memiliki kebaaruan



Kejelasan alur materi dalam produk
jelas dan dapat dipahami dengan
baik
Keefektifan penyampaian materi
melalui produk LKPD



Kesesuaian penggunaan gambar
dengan materi

5
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8.

Kesesuaian LKPD dengan
kebutuhan dalam pembelajaran



9.

Kemudahan peserta didik dalam
memahami materi LKPD



Jumlah skor

20 20

Total skor
Rata-rata skor

40/9=4,4

Kriteria

Sangat Baik

Tabel 26. Hasil penilaian produk LKPD pada aspek pembelajaran oleh
No
1.

2.

3.

4.

5.

Aspek

Indikator

Keefektifan produk LKPD
untuk meminimalkan peran
guru dalam pembelajaran,
sehingga peserta didik lebih
aktif dalam mengikuti
pembelajaran
Keefektifan penyampaian
materi melalui produk
Pembelajaran LKPD
Produk LKPD yang
dihasilkan mempermudah
guru dalam menyampaikan
pembelajaran
Kesesuaian LKPD dengan
kebutuhan dalam
pembelajaran

Kemudahan guru dalam
memberikan penugasan
kepada peserta didik melalui
Produk LKPD

Guru II

Skor Hasil Validasi
1
2
3
4
5
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No

Aspek

Indikator
Jumlah skor
Total skor

Skor Hasil Validasi
1
2
3
4
5
3
16 5
24

Rata-rata skor
Kriteria

24/5=4,8
Sangat Baik

Tabel 27. Hasil penilaian produk LKPD pada aspek isi oleh Guru II
No

Aspek

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Isi LKPD

Indikator
Kelengkapan komponenkomponen dalam produk LKPD
Penyususnan soal-soal berbasis
HOTS (Higher Order Thinking
Skill) berdasarkan materi LKPD
Ketepatan komposisi, warna,
gambar, dan tulisan LKPD
Ketersediaan ruang untuk
menuliskan jawaban dalam
produk LKPD
Kesesuaian tingkat
perkembangan peserta didik
dengan pemilihan gambar
Kejelasan petunjuk penggunaan
produk LKPD
Jumlah skor
Total skor

Skor Hasil Validasi
1 2 3 4 5






12 15
27
27/6=4,5

Rata-rata skor
Sangat Baik
Kriteria
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Tabel 28. Hasil penilaian produk LKPD pada aspek bahasa oleh Guru II
No

Aspek

1.
2.
Bahasa
3.
4

Indikator
Kesesuaian bahasa dengan
perkembangan peserta didik
Ketepatan Pemilihan kata, sehingga
produk LKPD mudah
dipahami/komunikatif
Keefektifan bahasa yang
dipergunakan dalam produk LKPD
Ketepatan pilihan kata

Skor Hasil Validasi
1
2 3 4 5





Jumlah skor
Total skor

12

0

12
12/3=4,0

Rata-rata skor
Kriteria

Baik

Tablel 29. Rekapitulasi penilaian produk LKPD ahli II
NO

Aspek yang dinilai

Rata-rata skor

Skor

1.

Aspek tampilan

4,1

Baik

2.

Aspek materi

4,4

Sangat Baik

3.

Aspek pembelajaran

4,8

Sangat Baik

4.

Aspek isi

4,5

Sangat Baik

5.

Aspek bahasa dan tulisan

4,0

Baik

21,8/5=4,36

Sangat Baik

Rata-rata skor

Pada tabel 25 yaitu pada aspek tampilan guru II, memberikan kriteria
“baik “ dengan rata-rata skor 4,1. Tabel 26 yaitu, aspek materi memberikan
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kriteria “ sangat baik” dengan rata-rata skor 4,4 Pada table 27 yaitu, aspek
pembelajaran memberikan kriteria “ sangat baik” dengan skor rata-rata 4,8 Pada
tabel 28 yaitu aspek isi memberikan kriteria “Sangat baik” dengan skor rata-rata
4,5 Pada tabel 29 yaitu aspek bahasa dan tulisan memberikan kriteria “baik”
dengan skor rata-rata 4,0. Setelah semua aspek digabung maka rata-rata gabungan
dari 5 aspek dalam validasi guru II dapat dilihat pada tabel 30 yaitu sebesar 4,36
dengan kriteria “ sangat baik” . Jadi kesimpulan dari validasi guru II adalah LKPD
layak digunakan sesuai revisi dan saran yang diberikan.
Setelah guru II melakukan penilaian, guru memberikan saran serta
komentar yang dapat digunakan sebagai revisi produk. Berikut ini merupakan
saran perbaikan guru II yaitu, sistematika penulisan masih kurang. Untuk isinya
guru sudah menilai sangat baik lebih khusus di bagian materi akar demokrasi bisa
digunakan untuk mempermudah peserta didik dalam pembelajaran. untuk
sistematika penulisan, guru masih banyak menemukan kesalahan dalam penulisan
dan penggunaan huruf kapital yang tidak sesuai tempatnya seperti di halaman 7
pada kata terakhir ”KebangsaaN” dan masih banyak yang lainnya. Guru
menyarankan untuk diteliti

dan dibaca kembali karena kesalahan pengetikan

seperti itu dapat mengurangi estetika dari tulisan, kalau banyak yang salah ketik
takutnya peserta didik jadi malas untuk membacanya .
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Gambar XLIV. Sebelum revisi, tidak konsisten dalam penulisan
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Gambar XLV. Setelah revisi
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C. Hasil Analisis Data
1. Hasil analisis data LKPD ahli I
Ahli LKPD I memvalidasi 4 aspek yaitu materi, aspek isi, aspek bahasa
dan tulisan, serta aspek tampilan
a. Aspek materi
Hasil analisi pada aspek materi dapat dilihat dari tabel berikut
Tabel 30. Hasil analisis pada aspek materi oleh ahli I
Kriteria

Skor item

Frekuensi

Persentase (%)

Sangat baik

5

1

10%

Baik

4

8

90%

Cukup baik

3

0

0%

Kurang

2

0

0%

Sangat kurang

1

0

0%

9

100%

Jumlah

Berdasarkan tabel 30 diatas dapat disimpulkan bahwa hasil analisi data
oleh ahli I dengan jumlah frekuensi 1 memperoleh persentase 10% dan tergolong
dalam kriteria “sangat baik”. Jumlah frekuensi 8 memperoleh persentase 90% dan
tergolong dalam kriteria “baik” kriteria Cukup baik, Kurang, Sangat kurang
memperoleh persentase 0%. Hasil analisi LKPD oleh ahli I dari aspek materi
dapat dilihat pada diagram dibawah ini:
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Cukup baik
0%

Sangat
kurang
0%

Sangat baik
10%

Baik
90%

Gambar XLVI. Diagram hasil validasi pada aspek materi oleh ahli I
b. Aspek isi
Tabel 31. Hasil analisis pada aspe isi oleh ahli I
Kriteria

Skor item

Frekuensi

Persentase(%)

Sangat baik

5

0

0%

Baik

4

6

100%

Cukup baik

3

0

0%

Kurang

2

0

0%

Sangat kurang

1

0

0%

6

100%

Jumlah

Berdasarkan tabel 31 diatas dapat disimpulkan bahwa hasil analisi data
oleh ahli satu dengan jumlah frekuensi 6 memperoleh persentase 100% dan
tergolong dalam kriteria “baik”, dan tergolong dalam kriteria sangat baik, kriteria
Cukup baik, Kurang, Sangat kurang memperoleh persentase 0%. Hasil analisi
LKPD oleh ahli I dari aspek isi dapat dilihat pada diagram dibawah ini:
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0% 0%
0%0%
Sangat baik
Baik
Cukup baik
Kurang
Sangat kurang

100%

Gambar XLVII. Diagram hasil validasi pada aspek materi oleh ahli I
c. Aspek tampilan (fisik)
Tabel 32. Hasil analisis pada aspek fisik oleh ahli I
Kriteria

Skor item

Frekuensi

Persentase(%)

Sangat baik

5

5

62%

Baik

4

3

37%

Cukup baik

3

0

0%

Kurang

2

0

0%

Sangat kurang

1

0

0%

8

100%

Jumlah

Berdasarkan tabel 32 diatas dapat disimpulkan bahwa hasil analisi data
oleh ahli I dengan jumlah frekuensi 5 memperoleh persentase 62% dan tergolong
dalam kriteria “sangat baik”. Jumlah frekuensi 3 memperoleh persentase 37%
tergolong dalam kriteria “baik”. kriteria Cukup baik, Kurang, Sangat kurang
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memperoleh persentase 0%. Hasil analisis LKPD oleh ahli I dari aspek tampilan
dapat dilihat pada diagram dibawah ini:
Kurang Cukup
0%
baik
0%

Sangat
kurang
0%

Baik
38%

Sangat baik
62%

Gambar XLVIII. Diagram hasil validasi pada aspek tampilan oleh ahli I

Tabel 33. Hasil analisis pada Aspek bahasa dan tulisan oleh ahli I
Kriteria

Skor item

Frekuensi

Persentase(%)

Sangat baik

5

0

0%

Baik

4

4

100%

Cukup baik

3

0

0%

Kurang

2

0

0%

Sangat kurang

1

0

0%

4

100%

Jumlah

Berdasarkan tabel 343 diatas dapat disimpulkan bahwa hasil analisi data
oleh ahli satu dengan jumlah frekuensi 4 memperoleh persentase 100% dan
tergolong dalam kriteria sangat baik Cukup baik, Kurang, Sangat kurang
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memperoleh persentase 0%. Hasil analisis LKPD oleh ahli I dari aspek bahasa dan
tulisan dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

Sangat baik

0% 0%
0%0%

Baik
Cukup baik

100%

Kurang
Sangat kurang

Gambar XLIX. Diagram hasil validasi pada aspek bahasa dan tulisan
oleh ahli I
2. Hasil analisis data lKPD ahli II
Ahli LKPD II memvalidasi 4 aspek yaitu materi, aspek isi, aspek bahasa
dan tulisan, serta aspek tampilan
a. Aspek Materi
Hasil analisi pada aspek materi dapat dilihat dari tabel berikut
Tabel 34. Hasil analisis pada aspek materi oleh ahli I I
Kriteria

Skor item

Frekuensi

Persentase(%)

Sangat baik

5

2

22%

Baik

4

7

77%

Cukup baik

3

0

0%

Kurang

2

0

0%

Sangat kurang

1

0

0%

9

100%

Jumlah
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Berdasarkan tabel 34 diatas dapat disimpulkan bahwa hasil analisi data
oleh ahli II dengan jumlah frekuensi 2 memperoleh persentase 22% dan tergolong
dalam kriteria “ sangat baik”. Jumlah frekuensi 7 memeperoleh persentase 77%
Cukup baik, Kurang, Sangat kurang memperoleh persentase 0%. Hasil analisi
LKPD oleh ahli dua dari aspek materi dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

0%

0%

0%

Sangat baik

22%

Baik
Cukup baik
Kurang
78%

Sangat kurang

Gambar L. Diagram hasil validasi pada aspek materi oleh ahli II
b. Aspek isi
Tabel 35. Hasil analisis pada aspek isi oleh ahli II
Kriteria

Skor item

Frekuensi

Persentase(%)

Sangat baik

5

1

10%

Baik

4

5

90%

Cukup baik

3

0

0%

Kurang

2

0

0%

Sangat kurang

1

0

0%

6

100%

Jumlah
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Berdasarkan tabel 35 diatas dapat disimpulkan bahwa hasil analisi data
oleh II dengan jumlah frekuensi 1 memperoleh persentase 10% dan tergolong
dengan kriteria “ sangat baik”. Jumlah frekuensi 5 memeperoleh persentase 90%
dengan kriteria “baik” . Cukup baik, Kurang, Sangat kurang memperoleh
persentase 0%. Hasil analisis LKPD oleh ahli II dari aspek isi dapat dilihat pada
diagram dibawah ini:
Cukup baik Sangat
0%
kurang
0%

Sangat baik
10%

Baik
90%

Ganbar LI. Diagram hasil validasi pada aspek isi ahli II
c. Aspek tampilan fisik oleh ahli II
Tabel 36. Hasil analisis pada aspek Fisik oleh ahli II
Kriteria

Skor item

Frekuensi

Persentase(%)

Sangat baik

5

2

25%

Baik

4

6

75%

Cukup baik

3

0

0%

Kurang

2

0

0%

Sangat
kurang
Jumlah

1

0

0%

8

100%
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Berdasarkan tabel 36 diatas dapat disimpulkan bahwa hasil analisi data
oleh ahli II dengan jumlah frekuensi 2 memperoleh persentase 25% dan tergolong
dengan kriteria “ sangat baik”. Jumlah frekuensi 6 memeperoleh persentase 75%
dengan kriteria “baik” . Cukup baik, Kurang, Sangat kurang memperoleh
persentase 0%. Hasil analisis LKPD oleh ahli dua dari aspek fisik dapat dilihat
pada diagram dibawah ini:
0% 0%

0%
Sangat baik

25%

baik
cukup
kurang
sangat kurang

75%

Gambar LII. Diagram hasil validasi pada aspek tampilan oleh ahli II
d. Aspek bahasa dan tulisan
Tabel 37. hasil analisis pada aspek isi oleh ahli II
Kriteria

Skor item

Frekuensi

Presntase(%)

Sangat baik

5

0

0%

Baik

4

4

100%

Cukup baik

3

0

0%

Kurang

2

0

0%

Sangat kurang

1

0

0%

4

100%

Jumlah
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Berdasarkan tabel 37 diatas dapat disimpulkan bahwa hasil analisi data
oleh ahli dua dengan jumlah frekuensi 4 memperoleh presentase 100% dan
tergolong dengan kriteria “ baik”. Kriteria sangat baik, Cukup baik, Kurang,
Sangat kurang memperoleh presentase 0%. Hasil analisi LKPD oleh ahli dua dari
aspek bahasa dan tulisan dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

0% 0% 0%
0%

Sangat baik
Baik
Cukup baik
Kurang

100%

Sangat kurang

Gambar LIII. Diagram hasil validasi pada aspek bahasa dan tulisan oleh
ahli II

3. Hasil analisis data LKPD ahli III
Ahli LKPD II memvalidasi 4 aspek yaitu materi, aspek isi, aspek
bahasa dan tulisan, serta aspek tampilan
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a. Aspek materi
Tabel 38. Hasil analisis pada aspek materi oleh ahli III
Kriteria

Skor item

Frekuensi

Persentase(%)

Sangat baik

5

3

33%

Baik

4

6

66%

Cukup baik

3

0

0%

Kurang

2

0

0%

Sangat kurang

1

0

0%

9

100%

Jumlah

Berdasarkan tabel 38 diatas dapat disimpulkan bahwa hasil analisi data
oleh ahli tiga dengan jumlah frekuensi 3 memperoleh persentase 33% dan
tergolong dengan

kriteria “sangat baik”.

Jumlah frekuensi 6 memperoleh

persentase 66% dengan kriteria “baik” Kriteria cukup baik, Kurang, Sangat
kurang memperoleh persentase 0%. Hasil analisis LKPD oleh ahli III dari aspek
materi dapat dilihat pada diagram dibawah ini:
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sangat baik

baik

cukup

kurang

sangat kurang

0% 0%

33%
67%

Gambar LIV. Diagram hasil validasi pada aspek materi ahli II
b. Aspek isi
Tabel 39. Hasil analisis pada aspek isi oleh ahli III
Kriteria

Skor item

Frekuensi

Persntase(%)

Sangat baik

5

1

16%

Baik

4

5

83%

Cukup baik

3

0

0%

Kurang

2

0

0%

Sangat kurang

1

0

0%

6

100%

Jumlah

Berdasarkan tabel 39 diatas dapat disimpulkan bahwa hasil analisi data
oleh ahli III dengan jumlah frekuensi 1 memperoleh persentase 10% dan
tergolong dengan

kriteria “sangat baik”.

Jumlah frekuensi 5 memperoleh

persentase 83% dengan kriteria “baik” Kriteria cukup baik, Kurang, Sangat
kurang memperoleh persentase 0%. Hasil analisis LKPD oleh III dari aspek isi
dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
114

Sales
0%

Sangat baik
baik

89%

0%
11%

cukup

0%

kurang
sangat kurang

Gambar LV. Diagram hasil validasi pada aspek isi oleh ahli III
c. Aspek tampilan (fisik)
Tabel 40. Hasil analisis pada aspek tampilan oleh ahli III
Kriteria

Skor item

Frekuensi

Persntase(%)

Sangat baik

5

1

10%

Baik

4

7

87%

Cukup baik

3

0

0%

Kurang

2

0

0%

Sangat kurang

1

0

0%

8

100%

Jumlah

Berdasarkan tabel 40 diatas dapat disimpulkan bahwa hasil analisi data
oleh ahli III dengan jumlah frekuensi 1 memperoleh persentase 10% dan
tergolong dengan

kriteria “sangat baik”.

Jumlah frekuensi 7 memperoleh

persentase 87% dengan kriteria “baik” Kriteria cukup baik, Kurang, Sangat
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kurang memperoleh persentase 0%. Hasil analisis LKPD oleh ahli tiga dari
aspek tampilan dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

0%

0%
10%

sangat baik
baik
cukup

90%

kurang
sangat kurang

Gambar LVI. Diagram hasil validasi pada aspek tampilan oleh ahli III
d. Aspek bahasa dan tulisan
Tabel 41. Hasil analisis pada aspek bahasa dan tulisan oleh ahli III
Kriter
ia
Sangat baik

Skor item

Frekuensi

Persntase(%)

5

0

0%

Baik

4

4

100%

Cukup baik

3

0

0%

Kurang

2

0

0%

Sangat
kurang
Jumlah

1

0

0%

4

100%

Berdasarkan tabel 41 diatas dapat disimpulkan bahwa hasil analisi data
oleh ahli tiga dengan jumlah frekuensi 4 memperoleh persentase 100% dan
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tergolong dengan kriteria “baik”. Kriteria sangat baik, cukup baik, Kurang,
Sangat kurang memperoleh persentase 0%. Hasil analisis LKPD oleh ahli tiga
dari aspek bahasa dan tulisan dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

0% 0% 0%
0%

Sangat baik
Baik
Cukup baik
Kurang

100%

Sangat kurang

Gambar LVII. Hasil validasi aspek bahasa dan tulisan oleh ahli III

4. Hasil Analisi Data Guru Sejarah I
Pada tahap validasi perorangan validasi dilakuakan oleh dua orang uru
sejarah. Aspek yang dinilai adalah aspek fisik, aspek materi, aspek pembelajaran,
aspek isi, aspek bahasa dan tulisan.
1) Aspek tampilan (fisik)
Berikut ini akan disajikan hasil analisi data produk uji coba perorangan pada
aspek tampilan dalam tabel 43 berikut:
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Tabel 42. Hasil analisis pada aspek tampilan oleh guru I
Kriter
ia
Sangat baik

Skor item

Frekuensi

Persentase (%)

5

5

62%

Baik

4

3

37%

Cukup baik

3

0

0%

Kurang

2

0

0%

Sangat
kurang
Jumlah

1

0

0%

8

100%

Berdasarkan tabel 42 diatas dapat disimpulkan bahwa hasil analisi data
oleh guru satu dengan jumlah frekuensi 5 memperoleh persentase 62% dan
tergolong dengan

kriteria “sangat baik”.

Jumlah frekuensi 3 memperoleh

persentase 37% dengan kriteria “baik”. , kriteria cukup baik, Kurang, Sangat
kurang memperoleh persentase 0%. Hasil analisi LKPD oleh guru satu dari
aspek tampilan dapat dilihat pada diagram dibawah ini:
cukup ; 0% kurang ; 0%

baik ;
37%
sangat baik ;
62%

Gambar LVIII. Hasil validasi pada aspek tampilan oleh guru I
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2) Aspek materi
Tabel 43. hasil analisis pada aspek materi oleh guru I
Kriteria

Skor item

Frekuensi

Persentase (%)

Sangat baik

5

5

55%

Baik

4

4

44%

Cukup baik

3

0

0%

Kurang

2

0

0%

Sangat
kurang
Jumlah

1

0

0%

9

100%

Berdasarkan tabel 43 diatas dapat disimpulkan bahwa hasil analisi data
oleh guru satu dengan jumlah frekuensi 5 memperoleh persentase 55% dan
tergolong dengan

kriteria “sangat baik”.

persentase 44% dengan kriteria “baik”.

Jumlah frekuensi 4 memperoleh

kriteria cukup baik, Kurang, Sangat

kurang memperoleh persentase 0%. Hasil analisis LKPD oleh guru satu dari
aspek materi dapat dilihat pada diagram dibawah ini:
cukup
0%

baik
44%

kurang
0%

sangat baik
56%

Gambar LIX. Hasil validasi pada aspek materi oleh guru I
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3) Aspek pembelajaran
Tabel 44. Hasil analisis pada aspek pembelajaran oleh guru I
Krit
eria
Sangat baik

Skor item

Frekuensi

Persentase (%)

5

3

60%

Baik

4

2

40%

Cukup baik

3

0

0%

Kurang

2

0

0%

Sangat
kurang
Jumlah

1

0

0%

5

100%

Berdasarkan tabel 44 diatas dapat disimpulkan bahwa hasil analisi data
oleh guru satu dengan jumlah frekuensi 3 memperoleh persentase 60% dan
tergolong dengan

kriteria “sangat baik”.

Jumlah frekuensi 2 memperoleh

persentase 40% dengan kriteria “baik”. Kriteria cukup baik, Kurang, Sangat
kurang memperoleh persentase 0%. Hasil analisis LKPD oleh guru satu dari
aspek pembelajaran dapat dilihat pada diagram dibawah ini:
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Sales
sangat baik

baik

cukup

kurang

sangat kurang

0% 0%
40%
60%

Gambar LX. Hasil validasi pada aspek pembelajaran oleh guru I
4) Aspek isi
Tabel 45. Hasil analisis pada aspek isi oleh guru I
Kriter
ia
Sangat baik

Skor item

Frekuensi

Persentase (%)

5

1

16%

Baik

4

4

66%

Cukup baik

3

1

16%

Kurang

2

0

0%

Sangat
kurang
Jumlah

1

0

0%

6

100%

Berdasarkan tabel 45 diatas dapat disimpulkan bahwa hasil analisi data
oleh guru satu dengan jumlah frekuensi 1 memperoleh persentase 16% dan
tergolong dengan

kriteria “sangat baik”.

Jumlah frekuensi 4 memperoleh

persentase 66% dengan kriteria “baik”. Jumlah frekuensi 1 memperoleh
persentase 16% dengan kriteria “cukup:” kriteria

kurang , sangat kurang
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memperoleh persentase 0%. Hasil analisis LKPD oleh guru satu dari aspek isi
dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

0%

0%

Sales

0%
16%

sangat
baik
baik

16%

cukup
kurang
68%

sangat
kurang

Gambar LXI. Hasil validasi pada aspek isi oleh guru I
5) Aspek bahasa dan tulisan
Tabel 46. Hasil analisis pada aspek isi oleh guru I
Kriter
ia
Sangat baik

Skor item

Frekuensi

Persentase (%)

5

0

0%

Baik

4

3

75%

Cukup baik

3

1

25%

Kurang

2

0

0%

Sangat
kurang
Jumlah

1

0

0%

4

100%

Berdasarkan tabel 46 diatas dapat disimpulkan bahwa hasil analisis data
oleh guru satu dengan jumlah frekuensi 1 memperoleh persentase 25% dan
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tergolong dengan kriteria “cukup ”. Jumlah frekuensi 3 memperoleh presentase
75% dengan kriteria “baik”. Kriteria sangat baik, kurang, sangat kurang
memperoleh persentase 0%. Hasil analisis LKPD oleh guru satu

dari aspek

bahasa dan tulisan dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

Sales
0%

0%

25%

sangat baik
baik
cukup
75%

kurang
sangat kurang

Gambar LXII. Hasil validasi pada aspek bahasa dan tulisan oleh guru I

5. Hasil analisi penilaian produk oleh guru Sejarah II
1) Aspek tampilan (fisik)
Berikut ini akan disajikan hasil analisi data produk uji coba perorangan pada
aspek tampilan dalam tabel 47 berikut:
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Tabel 47. Hasil analisis pada aspek tampilan oleh guru II
Kriteria

Skor item

Frekuensi

Persentase (%)

Sangat baik

5

1

10%

Baik

4

7

90%

Cukup baik

3

0

0%

Kurang

2

0

0%

Sangat kurang

1

0

0%

8

100%

Jumlah

Berdasarkan tabel 47 diatas dapat disimpulkan bahwa hasil analisi data
oleh guru dua dengan jumlah frekuensi 1 memperoleh persentase 10% dan
tergolong dengan

kriteria “sangat baik”.

Jumlah frekuensi 7 memperoleh

persentase 99% dengan kriteria “baik”. , kriteria cukup baik, Kurang, Sangat
kurang memperoleh persentase 0%. Hasil analisis LKPD oleh guru satu dari
aspek tampilan dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

0%

0%
10%
sangat baik
baik
cukup

90%

kurang
sangat kurang

Gambar LXIII. Digram hasil validasi pada aspek tampilan oleh guru I
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2) Aspek materi
Tabel 48. Hasil analisis pada aspek tampilan oleh guru II

Kriteri
a
Sangat baik

Skor item

Frekuensi

Persentase (%)

5

4

44%

Baik

4

5

55%

Cukup baik

3

0

0%

Kurang

2

0

0%

Sangat kurang

1

0

0%

9

100%

Jumlah

Berdasarkan tabel 48 diatas dapat disimpulkan bahwa hasil analisi data
oleh guru satu dengan jumlah frekuensi 4 memperoleh persentase 44% dan
tergolong dengan

kriteria “sangat baik”. Jumlah frekuensi 5 memperoleh

persentase 55% dengan kriteria “baik”. , kriteria cukup baik, Kurang, Sangat
kurang, memperoleh persentase 0%. Hasil analisis LKPD oleh guru sdua dari
aspek materi dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

Sales
0% 0%

sangat baik
baik

44%
56%

cukup
kurang
sangat kurang

Gambar LXIV. Hasil validasi pada aspek materi oleh guru II
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3) Aspek pembelajaran
Tabel 49. Hasil analisis pada aspek tampilan oleh guru II

Kriter
ia
Sangat baik

Skor item

Frekuensi

Persentase (%)

5

1

16%

Baik

4

4

66%

Cukup baik

3

1

16%

Kurang

2

0

0%

Sangat
kurang
Jumlah

1

0

0%

6

100%

Berdasarkan tabel 49 diatas dapat disimpulkan bahwa hasil analisi data
oleh guru satu dengan jumlah frekuensi 1 memperoleh persentase 16% dan
tergolong dengan

kriteria “sangat baik”.

Jumlah frekuensi 4 memperoleh

persentase 16% dengan kriteria “baik”. Jumlah frekuensi 1 dengan memperoleh
persentase 16% dengan kriteria “cukup”. Kriteria kurang, Sangat kurang
memperoleh persentase 0%. Hasil analisis LKPD oleh guru dua dari aspek
pembelajaran dapat dilihat pada diagram dibawah ini:
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Sales

0%
0%

0%

16%

sangat baik

16%

baik
cukup
kurang
68%

sangat kurang

Gambar LXV. Hasil validasi pada aspek pembelajran oleh guru
1) Aspek isi
Tabel 50. Hasil analisis pada aspek isi oleh guru II
Kriter
ia
Sangat baik

Skor item

Frekuensi

Persentase (%)

5

2

0%

Baik

4

3

100%

Cukup baik

3

0

0%

Kurang

2

0

0%

Sangat
kurang
Jumlah

1

0

0%

5

100%

Berdasarkan tabel 50 diatas dapat disimpulkan bahwa hasil analisi data
oleh guru satu dengan jumlah frekuensi 2 memperoleh persentase 40% dan
tergolong dengan

kriteria “sangat baik”.

Jumlah frekuensi 3 memperoleh

persentase 60% dengan kriteria “baik”. kriteria cukup baik, kurang, Sangat kurang
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memperoleh persentase 0%. Hasil analisis LKPD oleh guru satu dari aspek isi
dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

sangat baik

baik

cukup

60%

kurang

0%

sangat kurang

0%

0%
40%

Gambar LXVI. Hasil validasi pada aspek isi oleh guru II

2) Aspek bahasa dan tulisan
Tabel 51. Hasil analisis pada aspek bahasa dan tulisan oleh guru II
Kriteri
a
Sangat baik

Skor item

Frekuensi

Persentase (%)

5

0

62%

Baik

4

4

37%

Cukup baik

3

0

0%

Kurang

2

0

0%

Sangat kurang

1

0

0%

4

100%

Jumlah
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Berdasarkan tabel 51 diatas dapat disimpulkan bahwa hasil analisi data
oleh guru satu dengan jumlah frekuensi 4 memperoleh persentase 100% dan
tergolong dengan kriteria “baik”. Kriteria sangat baik, cukup baik, Kurang,
sangat kurang memperoleh persentase 0%. Hasil analisis LKPD oleh guru satu
dari aspek isi dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

Sales

0% 0%
0%
0%

Sangat baik
Baik
Cukup baik

100%

Kurang
Sangat kurang

Gambar LXVII. Hasil validasi pada aspek bahasa dan tulisan oleh guru II

D. Pembahasan
LKPD sejarah tentang materi akar-akar nasionalisme dan demokrasi di
Indonesia telah melewati beberapa tahapan berdasarkan penelitian dan
pengembangan model ADDIE. Setelah produk awal sudah siap peneliti meminta
validasi dari tiga ahli yaitu dosen pendidikan sejarah.

Setelah LKPD sudah

direvisi selanjutnya uji coba kelayakan perorangan terhadap dua orang guru
sejarah.
Hasil validasi dari ahli I II, III, pada aspek penggunaan LKPD, materi
LKPD, bahasa dan tulisan, tampilan fisik, penggunaan gambar, indikator warna.
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Ahli I masuk dalam kriteria “sangat baik”dengan perolehan skor rata-rata 4,3.
Ahli II masuk dalam kriteria “sangat baik” dengan s perolehan skor rata-rata
4,22. Validasi oleh ahli III masuk dalam kriteria “baik” dengan perolehan skor
rata-rata 4,1.
Hasil uji coba perorangan oleh guru I dan II aspek materi, aspek isi, aspek
tampilan, aspek bahasa dan tulisan, aspek pembelajaran. guru I masuk dalam
kriteria “sangat baik” dengan perolehan skor rata-rata 4,28. Dan guru II masuk
dalam kriteria “sangat baik” juga dengan perolehan skor rata-rata 4,36
Dikutip dari buku yang ditulis oleh Rosmiatai Ratuman mengatakan,
lembar kerja peserta didik adalah lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan
oleh peserta didik. Lembar kerja biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah
untuk menyelesaiakan suatu tugas yang harus sesuai dan jelas kompetensi dasar
yang akan dicapai.
Lembar kerja peserta didik juga mempunyai empat fungsi yaitu, pertama
LKPD meminimalkan peran pendidik namun lebih mengaktifkan peserta didik,
kedua, LKPD mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang
diberikan. Ketiga, LKPD berisi ringkasan materi dan tuagas

untuk berlatih.

Keempat, LKPD memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Hasil akhir penelitian dengan judul pengembangan lembar krja peserta didik
(LKPD) sejarah pada materi akar-akar nasionalisme dan demokrasi di Indonesia
untuk SMA kelas XI menghasilkan produk yaitu LKPD, yang layak digunakan
dalam pembelajaran sejarah di kelas. Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti
melewati berbagai tahap yang mendukung kelayakan LKPD ini yaitu ji validasi
oleh tiga dosen pendidikan sejarah. Setelah melewati uji validasi dari ketiga ahli
selanjutnya di ujicobakan kepada dua guru sejarah.
Dari hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa penelitian ini
menghasilkan LKPD tentang materi akar-akar nasionalisme dan demokrasi di
Indonesia

yang dikembangkan dengan model penelitian tahap ADDIE layak

digunakan . Rekapitulasi data oleh tiga dosen pendidikan sejarah, dan dua orang
guru sejarah dapat ditunjukan melalui data sebagai berikut:
1. kelayakan LKPD berdasarkan penilaian ahli I mendapatkan kriteria “Sangat
baik” dengan perolehan skor 4,3. Ahli II mendapatkan kriteria “sangat
baik” dengan perolehan skor 4,22. Sedangkan ahli III mendapatkan kriteria
“baik” dengan perolehan skor 4,1.
2. Kelayakan LKPD berdasarkan penilaian

guru I mendapatkan kriteria”

sangat layak” dengan perolehan skor 4,28. Sedangkan guru II mendapatkan
kriteria “sangat layak” dengan perolehan skor rata-rata 4,3
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B. Keterbatasan Penelitian
Pada penelitian dan pengembangan LKPD sejarah pada materi akar-akar
nasionalisme dan demokrasi di Indonesia untuk SMA kelas XI memiliki
keterbatasan. Keterbatasan produk ini yaitu pertama, peneliti membuat produk
dengan dua KD. Kedua, tidak sampai pada tahap pengujian efektivitas sehingga
peneliti belum dapat mengetahui tingkat keberhasilan LKPD sebagai alat evaluasi
dalam membantu peserta didik dalam mengerjakan tugas secara mandiri maupun
berkelompok dan juga memhami pembelajaran sejarah di kelas.

C. Saran
Berdasarkan penelitian dan pengembangan yang dilakukan melalui
beberapa tahapan, maka saran yang diberikan peneliti adalah:
1. Bagi guru
Guru bisa membuat LKD sendiri dengan sekreatif mungkin agar
memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran sejarah dan
bisa meningkatkan daya pikir kritis peserta didik dengan berbagi tugas
yang ada di dalam LKPD
2. Peserta didik
LKPD ini disusun sesuai kebutuhan peserta didik sehingga diharapkan
peserta didik menggunakannya secara mandiri maupun berkelompok.
Diharapkan juga dengan belajar menggunakan LKPD peserta didik dapat
berpikir kritis dalam belajar sejarah
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3. Bagi peneliti
Peneliti dapat lebih mengembangkan LKPD supaya lebih menarik lagi.
Menguji efektifitas pada produk LKPD dapat dilaksanakan sehingga
peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa LKPD dapat dikatakan efektif
jika diterapkan di kelas sebagai bahan ajar sejarah.
4. Hendaknya dalam pembelajaran sejarah tidak hanya menggunakan satu
sumber belajar tetapi bisa menggunakan LKPD yang telah dikembangkan
oleh peneliti agar dapat membantu peserta didik lebih mandiri dan aktif
dan berpikir kritis dalam pembelajaran sejarah
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LAMPIRAN
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LAMPIRAN 1. Silabus
SILABUS
Kompetensi Inti:
KI
KII

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
: Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif
dan proaktif, sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

KIII

: 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
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KIV

: 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

Kompetensi
Dasar

Materi
Pembelajaran
Akar-akar
3.8.Menganalisis nasionalisme
akar-akar
di Indonesia
Nasionalisme di dan pengaruhIndonesia serta
nya pada masa
pengaruhnya
kini
pada masa kini
 Akar
nasionalism
e

Indikator

4.8 Menyajikan
hasil telaah
tentang akar-

4.8.1. Menyajikan
gambarantentang
akar-akar

3.8.1. Menjelaskan
pengertian
Nasionalisme
3.8.2. Menjelaskan
latar belakang
nasionalisme di
Indonesia
3.8.3. Menganalisi
organisasiorganisai
Nasionalisme di
Indonesia

Kegiatan
Pembelajaran
 Membaca buku
teks, melihat
gambar,
menonton
video/film,
dan/atau
menyimak
penjelasan guru
mengenaiakarakar
nasionalisme
Indonesia dan
pengaruhnya
pada masa kini
 Membuat dan
mengajukan
pertanyaan/Tan
ya
jawab/berdiskus

Alokasi Penilaian
Waktu
45X3
 Essay
JP
 Tertulis
 Penugasan
 Portofolio

Sumber



Buku sejarah
peminatan
kelas XI
Sumber
Internet

137

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kompetensi
Dasar
akar
nasionalisme
Indonesia dan
pengaruhnya
bagi masa kini
dalam bentuk
tulisan dan/atau
media lain

Materi
Pembelajaran

Indikator
nasionalisme
Indonesia dan
pengaruhnya pada
masa kini dalam
bentuk tulisan
dan/atau media
lain

Kegiatan
Alokasi Penilaian
Pembelajaran
Waktu
i tentang
informasi yang
belum
dipahami/infor
masi tambahan
yang ingin
diketahui/atau
sebagai
klarifikasi
mengenai akarakar
nasionalisme
Indonesia dan
pengaruhnya
pada masa kini
 Mengumpulkan
data dari
berbagai sumber
mengenai akarakar
nasionalisme
Indonesia dan
pengaruhnya
pada masa kini
 Menganalisis
dan menarik

Sumber
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Kompetensi
Dasar

Materi
Pembelajaran

Indikator

Kegiatan
Pembelajaran
kesimpulan dari
data yang
dikumpulkan
akar-akar
nasionalisme
Indonesia dan
pengaruhnya
pada masa kini
 Menyajikan
gambaran
tentang akarakar
nasionalisme
Indonesia dan
pengaruhnya
pada masa
kinidalam
bentuk tulisan
dan/atau media
lain

Alokasi Penilaian
Waktu

Sumber
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Kompetensi
Dasar

Materi
Pembelajaran
Akar-akar
3.9.Menganalisis demokrasi di
akar-akar
Indonesia dan
demokrasi di
pengaruh-nya
Indonesia serta
pada masa kini
pengaruhnya
 Akar
pada masa kini
nasionalism
e

4.9 Menyajikan
hasil telaah
tentang akarakar demokrasi
Indonesia dan
pengaruhnya

Indikator
3.9.1 .Menjelaskan
pengertian demokrasi
3.9.2.Menganalisis
sejarah perkembangan
demokrasi
3.9.3. Menjelaskan
sejarah demokrasi di
Indonesia
3.9.4. Menjelaskan
pelaksanaan
demokrasi di
Indonesia

4.9.1. Menyajikan
gambarantentang
akar-akar
nasionalisme
demokrasi
pengaruhnya pada
masa kini dalam
bentuk tulisan

Kegiatan
Pembelajaran
 Membaca
buku teks,
melihat
gambar,
menonton
video/film,
dan/atau
menyimak
penjelasan
guru
mengenai
akar-akar
demokrasi
Indonesia
dan
pengaruhnya
pada masa
kini
 Membuat
dan
mengajukan
pertanyaan/
Tanya

Alokasi Penilaian
Waktu
45X3
 Essay
JP
 Tertulis
 Penugasan
 Portofolio

Sumber



Buku sejarah
peminatan
kelas XI
Sumber
Internet
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Kompetensi
Dasar
bagi masa kini
dalam bentuk
tulisan dan/atau
media lain

Materi
Pembelajaran

Indikator
dan/atau media lain

Kegiatan
Alokasi Penilaian
Pembelajaran
Waktu
jawab/berdis
kusi tentang
informasi
yang belum
dipahami/inf
ormasi
tambahan
yang ingin
diketahui/ata
u sebagai
klarifikasi
mengenai
akar-akar
demokrasi
Indonesia
dan
pengaruhnya
pada masa
kini
 Mengumpul
kan data dari
berbagai
sumber
mengenai
akar-akar
demokrasi

Sumber
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Kompetensi
Dasar

Materi
Pembelajaran

Indikator

Kegiatan
Alokasi Penilaian
Pembelajaran
Waktu
Indonesia
dan
pengaruhnya
pada masa
kini
 Menganalisi
s dan
menarik
kesimpulan
dari data
yang
dikumpulka
n akar-akar
demokrasi
Indonesia
dan
pengaruhnya
pada masa
kini
 Menyajikan
gambaran
tentang
akar-akar
demokrasi
Indonesia
dan

Sumber
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Kompetensi
Dasar

Materi
Pembelajaran

Indikator

Kegiatan
Alokasi Penilaian
Pembelajaran
Waktu
pengaruhnya
pada masa
kinidalam
bentuk
tulisan
dan/atau
media lain

Sumber
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Lampiran 2. RPP
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan Pendidikan : SMA
Mata Pelajaran

: Sejarah

Kelas/Semester

: XI/II

Materi Pokok

: Akar Nasionalisme dan pengaruhnya pada masa kini

Alokasi Waktu

: 3 JP

A. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based
learning peserta didik dapat:
1. Menjelaskan pengertian Nasionalisme
2. Menjelaskan latar belakang lahirnya nasionalisme di Indonesia
3. .Menganalisi organisasi-organisasi Nasionalisme di Indonesia

B. Langkah-langkah Pembelajaran
Kegiatan

Aktivitas

Pendahuluan 1. Guru memberi dan menyiapkan peserta
didik untuk mengikuti proses
pembelajaran
2. Guru mengingatkan peserta didik
mengenai materi pembelajaran
sebelumnya

Waktu
15 menit
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Kegiatan

Inti

Aktivitas
3. Guru memotivasi peserta didik
4. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran secara rinci dan jelas.
5. Guru menjelaskan model pembelajaran
yang akan dilakukan.
Guru bersama peserta didik membahas
materi tentang akar nasionalisme di yang
diperlukan dalam kegiatan pemecahan
masalah dan membahas soal-soal yang
belum tuntas
1. Mengorientasikan Peserta Didik Pada
Masalah
a. Guru mengemukakan masalah
kepada peserta didik mengenai
materi akar nasionalisme dan
pengaruhnya pada masa kini.
Meminta siswa mengemukakan ide
mereka untuk memecahkan masalah
2. Mengorganisasi Peserta Didik Untuk
Belajar
a. Peserta didik dibagi dalam kelompok
dengan memperhatikan kemampuan,
rasial, etnis, dan jenis kelamin.
3. Membantu Peserta Didik Memecahkan
Masalah.
a. Peserta didik melakukan
penyelidikan/ pemecahan secara
bebas, baik kelompok besar maupun
kelompok kecil.
b. Guru menggunakan LKPD untuk
memuat penugasan untuk berdiskusi
kelompok
c. Guru mendorong peserta didik
mengumpulkan data dan
melaksanakan analisis aktual, hingga
mereka benar-benar mengerti
dimensi situasi permasalahannya.
d. Guru membantu peserta didik
mengumpulkan informasi,
mengajukan permasa-

Waktu

150 menit
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Kegiatan

Aktivitas

4.

5.

Penutup

1.

2.

3.

4.

Waktu

lahan/pertanyaan yang dapat
dipikirkan siswa, dan memberikan
berbagai jenis informasi yang
diperlukan peserta didik dalam
menemukan penyelesaian masalah.
Membantu Mengembangkan dan
Menyajikan Hasil Pemecahan Masalah.
a. Guru menyuruh salah seorang
anggota kelompok untuk
mempresentasikan hasil pemecahan
masalah kelompok dan membantu
peserta didik jika mereka mengalami
kesulitan.
Menganalisis dan Mengevaluasi Proses
Pemecahan Masalah
a. Guru membantu menganalisis dan
mengevaluasi proses berpikir peserta
didik.
b. Peserta didik menyusun kembali
hasil pemikiran dan kegiatan yang
dilampaui pada setiap tahap-tahap
pembelajaran.
Guru memfasilitasi peserta didik utnuk
15 menit
menyimpulkan materi yang dibahas
dalam pertemuan ini.
Guru mengajak peserta didik berefleksi
untuk menemukan hal-hal penting dan
bermakna dari pengalaman belajarnya
hari ini.
Guru menugaskan peserta didik dalam
kelompok untuk diserahkan pada
pertemuan berikutnya
Guru menutup pembelajaran dengan rasa
syukur dan memberi salam.
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C. Penilaian Pembelajaran
1. Teknik Penilaian
a. Sikap

: Penilaian diri

b. Pengetahuan : Tes tertulis
c. Keterampilan : Mind Mapping
2. Bentuk Penilaian
a. Sikap

: Lembar Penilaian diri

b. Pengetahuan : Soal Esai
c. Keterampilan : Rubrik mind mapping
3. Rencana Kegiatan Remedial
a. Bagi peserta didik yang belum mencapai batas kriteria ketuntasan minimal
maka diberi kegiatan remedial berupa penugasan membuat artikel tentang
latar belakang dari akar Nasionalisme .
b. Bagi peserta didik yang sudah mencapai atau melampaui batas kriteria
ketuntasan minimal maka diberi kegiatan pengayaan berupa penugasan
membuat poster tentang sebab-sebab lahirnya Nasionalisme

Mengetahui,

Kota, tanggal

Kepala Sekolah SMA

Guru Mata Pelajaran

Nama Lengkap

Yohana Evantry Andema

NIP

NIP
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Lampiran 1. Bahan Ajar
Akar Nasionalisme dan Pengaruhnya Pada Masa Kini
A. Pengertian Nasionalisme
Nasionalisme memiliki beberapa pengertian menurut beberapa ahli. Hans
Kohn mengatakan nasionalisme adalah suatu paham yang menempatkan kesetiaan
tertinggi individu kepada negara dan bangsa. Nasionalisme secara fundamental
timbul dari adanya kesadaran nasional berbangsa dan bernegara sendiri. Sedangkan
Joseph Ernest Renan mendefinisikan nasionalisme sebagai sekelompok manusia yang
berkeinginan untuk bersatu. Berbeda lagi dengan Otto Bauer yang mengatakan
nasionalisme merupakan suatu persatuan karakter yang timbul karena persamaan
nasib.V Otto Bauer.
Kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme memiliki
dua arti nih. Pertama adalah paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara
sendiri; sifat kenasionalan. Pengertian kedua adalah kesadaran keanggotaan dalam
suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai,
mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan
bangsaitu atau bisa juga diartikan dengan semangat kebangsaan.
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B. Latar belakang Nasionalisme di Indonesia

Masuknya paham nasionalisme ke negara-negara Asia dan Afrika
memberikan dampak positif terhadap perkembangan kesadaran berbangsa dan
bernegara Indonesia. Meskipun persatuan di Nusantara telah bertumbuh lama dalam
sejarah , semangat kebangsaan atau nasionalisme sendiri baru lahir pada permulaan
abad XX. Nasionalisme di Nusantara ini lahir terutama sebagai reaksi atau
perlawanan terhadap kolonialisme pemerintahan Belanda.

Nasionalisme tumbuh di Indonesia dimulai setelah munculnya Sarekat Islam.
Budi O etomo yang sudah terbentuk dahulu merupakan organisasi "elit".

Serikat

Islam melakukan berbagai upaya dalam menumbuhkan nasionalisme di seluruh
daerah Hindia-Belanda pada waktu itu.

Organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI) pada awalnya merupakan
perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Organisasi ini dirintis oleh Haji Samanhudi
di Surakarta pada 16 Oktober 1905, dengan tujuan awal untuk menghimpun para
pedagang pribumi Muslim (khususnya pedagang batik) agar dapat bersaing dengan
pedagang-pedagang besar Tionghoa. Pada saat itu, pedagang-pedagang keturunan
Tionghoa tersebut telah lebih maju usahanya dan memiliki hak dan status yang lebih
tinggi daripada penduduk Hindia Belanda lainnya. Kebijakan yang sengaja diciptakan
oleh pemerintah Hindia-Belanda tersebut kemudian menimbulkan perubahan sosial

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
150

karena timbulnya kesadaran di antara kaum pribumi yang biasa disebut sebagai
Inlanders.
C. Organisasi –organisasi Nasionalisme di Indonesia
1. Budi Utomo

Pada tanggal 20 Mei 1908 didirikan sebuah organisasi yang diberi nama Budi
Utomo oleh para mahasiswa fakultas kedokteran (STOVIA) di Jakarta, mereka adalah
Sutomo, Suraji, Gunawan Mangunkusumo. Jika ditinjau dari sejarah Budi Utomo,
organisasi Budi Utomo merupakan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan.
Oleh karena itu organisasi ini sejak awal sudah menetapkan bidang pendidikan
sebagai pusat perhatiannya.

Pada tanggal 3-5 Oktober 1908 diadakan sebuah kongres Budi Utomo, yang mana
pada kongres tersebut Tirto Kusumo diangkat menjadi Ketua Pengurus Besar. Dalam
kongres tersebut terjadi perpecahan yang mengakibatkan munculnya dua golongan
besar, yaitu kelompok pertama dimotori oleh golongan muda yang merupakan
minoritas lebih condong menghadapi kolonial melalui jalur politik, sedang kelompok
kedua yakni golongan tua lebih memilih melawan kolonial lewat jalur sosiokultural
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2. Sarekat Islam

Pada tahun 1909 didirikan sebuah organisasi oleh para pedagang muslim yang
diprakarsai oleh H. Samanhudi dan R.M Tirtoadisuryo. Organisasi ini memiliki
tujuan sebagai pelindung hak-hak pedagang muslim dari aksi monopoli pedagang
China. Namun organisasi ini kemudian berkembang ke arah politik ketika dijabat
oleh Haji Oemar Said Tjokroaminoto yang kemudian organisasi ini berganti nama
menjadi sarekat Islam.

3. Indische Partij

Pada tahun 1912 didirikanlah sebuah organisasi yang dipelopori oleh Douwes
Dekker yang bertujuan untuk menghapuskan kolonialisme serta eksploitasi Belanda
kepada bangsa Hindia Belanda yang disebut Indische Partij. Selanjutnya Douwes
mengajak Suwardi Suryaningrat dan Cipto mangunkusumo untuk memajukan
organisasi. Jika ditinjau dari sejarah Indische Partij, yang merupakan partai pertama
yang secara terang-terangan menuntut kemerdekaan Indonesia.

3. Muhammadiyah

Pada tanggal 18 November 1912 didirikan sebuah organisasi yang dipelopori
oleh K.H Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Organisasi ini bertujuan untuk memurnikan
peribadatan ajaran agama Islam, gebrakan yang dilakukan organisasi ini mendapat
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pengakuan dari pemerintahan dan sambutan dari rakyat melalui jalur mendirikan
sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan.

5. Perhimpunan Indonesia

Pada tahun 1925 didirikan sebuah organisasi yang merupakan perkembangan
dari beberapa organisasi yang menyulut semangat mahasiswa, yang kemudian
organisasi ini semakin aktif dalam memberantas kolonialisme. Hal tersebut terlihat
dari keaktifannya dalam mengikuti Kongres

Liga Demokrasi

Perdamaian

Internasional di Paris pada tahun 1926, kemudian Perhimpunan Indonesia hadir
dalam Liga Anti Kolonial di Brussels. Uraian singkat diatas menjelaskan secara
singkat sejarah Perhimpunan Indonesia

6. Partai Nasional Indonesia

Pada tanggal 4 Juli 1927 didirikan sebuah organisasi yang dipelopori oleh Ir.
Soekarno dengan dibantu oleh mahasiswa yang melaksanakan studi di Bandung,
organisasi ini semakin marak ketika PKI dilarang pemerintah yang disebut Partai
Nasional Indonesia.

Jika ditinjau dari sejarah Partai Nasional Indonesia, organisasi ini berdiri dengan
tujuan untuk meraih kemerdekaan Indonesia, oleh sebab itu organisasi ini termasuk
organisasi yang radikal. Metode penyampaian dilakukan melalui pertemuan akbar
yang mengikutsertakan rakyat sehingga rakyat dapat belajar politik secara langsung
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dari pemimpin. Banyak tokoh dari organisasi ini yang ditangkap kemudian dipenjara
atau dibuang ke berbagai daerah. Ir. Soekarno melakukan pidato pembelaannya di
pengadilan negeri Bandung, pidato beliau berjudul Indonesia Klaagt Aan atau
Indonesia Menggugat. Namun pidato tersebut tidak dapat menyelamatkan beliau dari
penjara selama 4 tahun.

Lampiran 2. Media Pembelajaran
1. Powerpoint mengenai pengertian nasionalisme, latar belakang masuknya
nasionalisme di Indonesia, Organisasi-organisasi nasionalisme di Indonesia
2. Powerpoint berisi gambar-gambar tokoh-tokoh Nasionalisme di Indonesia
3. Buku paket

Lampiran 3. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
LKPD diberikan kepada peserta didik dalam bentuk cetak berupa booklet

Lampiran 4. Instrumen Penilian
1) Penilaian Sikap: Lembar Penilian Diri
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Sikap Patriotisme
Nama Siswa :
No absen
No.

:
Pernyataan
STS

1.

Saya sangat menghargai jasa-jasa
para pahlawan.

2.

Saya tidak senang mengikuti upacara
hari besar kenegaraan.

3.

Saya suka mengikuti kegiatan bakti
sosial di sekolah dan di lingkungan
masyarakat

4.

Saya tidak suka mengikuti kegiatan
yang berhubungan dengan seni
budaya

5.

Saya sering ikut berpartisipasi dalam
kegiata-kegiatan disekolah seperti
kegiatan pramuka. PMR, dll.

6.

Saya tidak suka menulis di madding
sekolah

7.

Saya senang memberi tanggapan pada
presentasi teman

8.

Saya menuruti peraturan dimanapun
saya berada

9.

Saya senang melestarikan budaya
bangsa Indonesia

TS

Sikap
R
S

SS
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Pedoman penskoran sebagai berikut :
Pernyataan positif : STS=1, TS=2, R=3, S=4, SS=5
Pernyataan negatif : STS=5, TS=4, R=3, S=2, SS=1
Nilai = Skor Perolehan x 100
Skor Total
Kriteria =
Nilai Kuantitatif
80-100
70-79
61-69
50-59
<50

Kriteria
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

Nilai Kualitatif
A
B
C
D
E

2) Penilaian Pengetahuan: Soal Esai
1. Coba analisislah mengapa paham nasionalisme menjadi landasan yang kuat
bagi tumbuhnya kesadaran untuk berbangsa dan bernegara terutama bagi
negara-negara yang pernah mengalami penjajahan?
2. Apa buktinya kalau semangat bangsa Indonesia untuk bersatu dari zaman atau
masa tradisional samapai zaman modern sungguh menarik perhatian.
Jelaskan!
3. Mengapa jiwa dan semangat nasionalisme dari suatu bangsa itu harus
ditaklukan secara terus menerus?
4. Sumpah pemuda mempunyai nilai simbolik yang penting dalam proses
pembentukan bangsa artinya…
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5. Jelaskan bahwa nasionalisme yang diperjuangkan para perintis kebangsaan
bukan sekedar alat untuk mengusir penjajah?
Pedoman penskoran sebagai berikut:
Setiap nomor;

benar sempurna, skor = 4
benar, skor = 3
sebagian benar, skor = 2
salah, skor = 1
tidak menjawab, skor = 0

Nilai = Skor Perolehan x 100
Skor Total

3) Penilaian Keterampilan: Rubrik mindmapping

TUGAS MINDMAPPING
Lahirnya nasionalisme di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor . faktor apa
saja yang mendorong sebab-sebab lahirnya nasionalisme di Indonesia ! buatlah dalam
bentuk MindMapping
MindMapping dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
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1. Setiap kelompok membuat satu Mind Mapping Mind . faktor apa saja yang
mendorong sebab-sebab lahirnya nasionalisme di Indonesia Mapping harus
sesuai dengan sistematis yang telah ditentukan.
2. Mind Mapping akan diserahkan kepada guru dipertemuan selanjutnya.
Pedoman penilaian sebagai berikut:
No. Aspek/Indikator
1.
Mind Mapping dibuat sesuai dengan topik yang yang telah
ditentukan (sangat sesuai=5, kurang sesuai=4, sesuai=3, tidak
sesuai=2, sangat tidak sesuai=1).
2.
Isi Mind Mapping (sangat menarik=5, kurang menarik=4,
menarik=3, tidak menarik=2, sangat tidak menarik=1).
3.
Pembuatan Mind Mapping sesuai dengan sistematika (sangat
sesuai=5, kurang sesuai=4, sesuai=3, tidak sesuai=2, sangat
tidak sesuai=1).

Nilai = Skor Perolehan x 100
Skor Total

Skor
1-5
1-5
1-5
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LAMPIRAN 3. Produk LKPD

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan yang maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya
sehingga bahan ajar Sejarah ini dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan pembuatan
bahan ajar ini ialah untuk membantu guru dalam menyiapkan pembelajaran terkait
materi akar-akar nasionalisme dan demokrasi di Indonesia sehingga meningkatkan
daya tarik peserta didik dalam pemebelajaran sejarah.
Bahan ajar ini dirancang untuk pembelajaran kelas XI semester II pada lembaga
pendidikan atau sekolah yang menerapkan kurikulum 2013.
Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan bahan ajar ini terdapat banyak
kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca bahan
ajar dapat menjadi evaluasi atau perbaikan sehingga bahan ajar Sejarah “akar-akar
nasionalisme dan demokrasi di Indonesia ” menjadi semakin baik. Semoga bahan ajar
ini bermanfaat untuk seluruh pihak, baik peserta didik , guru dan sekolah. Serta dapat
menambah wawasan dan keterampilan bagi peserta didik.

Yogyakarta, Mei 2020
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Nama

: …………………………

Kelas

: …………………………

Mata pelajaran : ............................................

Petunjuk Belajar

1. Bacalah secara cermat bahan ajar sebelum
peserta didik mengerjakan tugas
2. Kerjakan LKPD ini bersama teman
kelompokmu
3. Baca sumber lain yang mendukung untuk
memperkuat pemahaman peserta didik
4. Kerjakan langkah sesuai tugas
5. Jika kurang mengerti, segera tanyakan kepada
guru dan pastikan semua anggota kelompok
memahami materi di LKPD
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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, 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
KI 4: 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

Indikator

3.8. Menganalisis akar-akar
nasionalisme dan di Indonesia
dan pengaruhnya pada masa
kini

3.8.1. Menjelaskan pengertian
Nasionalisme
3.8.2. menjelaskan latar belakang
nasionalisme di Indonesia
3.8.3. Menganalisi organisasorganisasi Nasionalisme di
Indonesia

4.8. Menyajikan hasil telaah
tentang akar-akar
nasionalisme Indonesia dan
pengaruhnya bagi masa kini
dalam bentuk tulisan dan/atau
media lain

4.8.1. Menyajikan gambarantentang
akar-akar nasionalisme Indonesia
dan pengaruhnya pada masa kini
dalam bentuk tulisan dan/atau
media lain

3.9. Menganalisis akar-akar
demokrasi di Indonesia dan
perkembangannya pada masa
kini.

3.9.1 . Menjelaskan pengertian
demokrasi
3.9.2. Menganalisis sejarah
perkembangan demokrasi
3.9.3. Menjelaskan sejarah
demokrasi di Indonesia
3.9.4. Menjelaskan pelaksanaan
demokrasi di Indonesia
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Kompetensi dasar
4.9. Menyajikan hasil telaah
tentang akar-akar demokrasi di
Indonesia dan
perkembangannya pada masa
kini dalam bentuk tulisan
dan/atau media lain

Indikator
4.9.1. Membuat analisis tentang
akar-akar demokrasi di Indonesia
dan perkembangannya pada masa
kini dalam bentuk tulisan dan/atau
media lain

“TUJUAN PEMBELAJARAN KITA “

Peserta didik memahami
materi tentang akar-akar
nasionalisme dan
pengaruhnya pada masa
kini
Peserta didik memahami
materi tentang aka-akar
demokrasi di Indonesia
dan pengauhnya pada
masa kini
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AKAR NASIONALISME DI INDONESIA
1. PENGERTIAN
Nasionalisme memiliki beberapa pengertian menurut beberapa ahli. Hans
Kohn mengatakan nasionalisme adalah suatu paham yang menempatkan kesetiaan
tertinggi individu kepada negara dan bangsa. Nasionalisme secara fundamental
timbul dari adanya kesadaran nasional berbangsa dan bernegara sendiri.
Sedangkan Joseph Ernest Renan mendefinisikan nasionalisme sebagai
sekelompok manusia yang berkeinginan untuk bersatu. Berbeda lagi dengan Otto
Bauer yang mengatakan nasionalisme merupakan suatu persatuan karakter yang
timbul karena persamaan nasib.V Otto Bauer.
Kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme memiliki
dua arti nih. Pertama adalah paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara
sendiri; sifat kenasionalan. Pengertian kedua adalah kesadaran keanggotaan dalam
suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai,
mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan
kekuatan bangsaitu atau bisa juga diartikan dengan semangat kebangsaan.
2. LATAR BELAKANG

Gambar 1. Penyerbuan Bastille oleh Jean-Pierre Houël. Peristiwa ini
merupakan bagian dari revolusi Prancis
Sumber:https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Anonymous__Prise_de_la_Bastille.jpg

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
165

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Nasionalisme di Indonesia, coba amati
dengan saksama ilustrasi gambar 1 di atas, kira-kira apa yang dimaksudkan dengan
gambar itu? jelaskan pendapat kalian! Apa yang kalian pahami dengan ilustrasi
gambar tersebut? Apakah ada kaitannya dengan prisitiwa Nasionalisme? jika ya
berikan penjelasanmu dibawah ini yah!

”Mari berdiskusi”

”Hasil diskusi kita”

3. NASIONALISME DI INDONESIA
Masuknya paham nasionalisme ke negara-negara Asia dan Afrika
memberikan dampak positif terhadap perkembangan kesadaran berbangsa dan
bernegara Indonesia. Meskipun persatuan di Nusantara telah bertumbuh lama
dalam sejarah , semangat kebangsaan atau nasionalisme sendiri baru lahir pada
permulaan abad XX. Nasionalisme di Nusantara ini lahir terutama sebagai reaksi
atau perlawanan terhadap kolonialisme pemerintahan Belanda.
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Nasionalisme tumbuh di Indonesia dimulai setelah munculnya Sarekat
Islam. Budi Oetomo yang sudah terbentuk dahulu merupakan organisasi "elit"
sehingga tidak berkontribusi dalam menumbuhkan nasionalisme diseluruh
kalangan masyarakat. Serikat Islam melakukan berbagai upaya dalam
menumbuhkan nasionalisme di seluruh daerah Hindia-Belanda pada waktu itu.
Organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI) pada awalnya merupakan
perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Organisasi ini dirintis oleh Haji
Samanhudi di Surakarta pada 16 Oktober 1905, dengan tujuan awal untuk
menghimpun para pedagang pribumi Muslim (khususnya pedagang batik) agar
dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa. Pada saat itu,
pedagang-pedagang keturunan Tionghoa tersebut telah lebih maju usahanya dan
memiliki hak dan status yang lebih tinggi daripada penduduk Hindia Belanda
lainnya. Kebijakan yang sengaja diciptakan oleh pemerintah Hindia-Belanda
tersebut kemudian menimbulkan perubahan sosial karena timbulnya kesadaran di
antara kaum pribumi yang biasa disebut sebagai Inlanders.

Gambar 2. Salah satu pertemuan Sarekat Dagang Islam
Sumber:https://id.wikipedia.org/wiki/Sarekat_Islam
Kongres pertama diadakan pada bulan Januari 1913 di Surabaya. Dalam kongres ini
Tjokroaminoto menyatakan bahwa SI bukan merupakan organisasi politik, dan
bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antarbangsa Indonesia, membantu
anggotanya yang mengalami kesulitan ekonomi serta mengembangkan kehidupan
religius dalam masyarakat Indonesia.
Kongres Pemuda Kedua yang diselenggarakan dua hari, 27-28 Oktober 1928 di
Batavia (Jakarta). Keputusan ini menegaskan cita-cita akan ada "tanah air Indonesia",
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"bangsa Indonesia", dan "bahasa Indonesia". Keputusan ini juga diharapkan menjadi
asas bagi setiap "perkumpulan kebangsaan Indonesia" dan agar "disiarkan dalam berbagai
surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan".

Gambar 3. Para peserta kongres pemuda II yang dilaksanakan pada 27-28
Oktober 1928 menghasilkan ikrar sumpah pemuda.
Sumber:https://id.wikipedia.org/wiki/Kongres_Pemuda_Kedua
Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan
Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan citacita berdirinya negara Indonesia

“ selamat bekerja”
TUGAS 1
1. Coba analisislah mengapa paham nasionalisme menjadi landasan yang kuat
bagi tumbuhnya kesadaran untuk berbangsa dan bernegara terutama bagi
negara-negara yang pernah mengalami penjajahan?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
168

2. Apa buktinya kalau semangat bangsa Indonesia untuk bersatu dari zaman atau
masa tradisional sampai zaman modern sungguh menarik perhatian. Jelaskan!

“Selamat berdiskusi “

TUGAS 2
Pertanyaan: Lahirnya nasionalisme di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor .
faktor apa saja yang mendorong sebab-sebab lahirnya nasionalisme di Indonesia !

1. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang peserta didik
2. Analisislah pertanyaan di atas
3. Buatlah simpulan dari hasil analisis kalian dalam bentuk mind mapping dan
presentasikan di depan kelas
4. Carilah referensi, baik dari media cetak maupun elektronik.
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1. PENGERTIAN
Menurut KBBI, demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan
yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya;
pemerintahan rakyat. Pengertian lainnya adalah gagasan atau pandangan hidup
yang mengutamakan persamaan hak dan
Kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
Sedangkan menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan yang
berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dari dua pengertian itu, kita bisa
tahu kalau negara yang menganut sistem demokrasi memiliki kekuasaan tertinggi
di tangan rakyat

2. LATAR BELAKANG
Paham demokrasi sudah berkembang sejak masa Yunani Kuno pada abad
ke-5 SM. Pada masa Yunani Kuno, demokrasi yang dilaksanakan berupa
demokrasi langsung. Artinya, rakyat menjadi warga negara terlibat langsung
dalam pemikiran, pembahasan dan pengambilan keputusan mengenai berbagai hal
yang menyangkut kehidupan negara. Hal ini dapat dilakukan karena jumlah
penduduk di Yunani Kuno masih sedikit, sekitar 300 ribu jiwa. Ketentuan
menikmati demokrasi tidak berlaku untuk warga negara yang berstatus budak
belian, pedagang asing, perempuan dan anak-anak tidak dapat menikmatinya.
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Gambar 3. Ilustrasi demokrasi pada masa awal kemunculannya di Yunani
Sumber:https://blog.ruangguru.com/nasionalisme-dan-demokrasi-di-indonesia

Gagasan demokrasi mulai hilang ketika Eropa mengalami masa Abad
Pertengahan. Pada masa ini terjadi praktik feodalisme, dimana kekuasaan politik
dipegang oleh para agamawan atau gereja. Demokrasi kembali muncul dengan
adanya piagam Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Piagam ini menjelaskan
bahwa Raja John mengakui dan menjamin beberapa hak-hak khusus bawahannya.
Selain itu, piagam ini menganut dua prinsip yaitu:
1. adanya pembatasan kekuasaan raja.
2. Hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja

3. TOKOH-TOKOH
Tokoh pertama adalah Montesquieu dari Prancis (1689-1755). Montesquieu
mencetuskan Trias Politika atau teori mengenai pembagian kekuasaan. Teori ini
dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan-kekuasaan sebuah
pemerintahan harus dibagi ke dalam tiga lembaga, yaitu:




Eksekutif yaitu lembaga yang melaksanakan undang-undang.
Legislatif yaitu lembaga yang berwenang sebagai pembuat undang-undang.
Yudikatif yaitu lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan,
menafsirkan undang-undang jika terjadi sengketa dan menjatuhkan sanksi
bagi lembaga maupun perorangan yang melanggar undang-undang.

Pemisahan kekuasaan ini dilakukan agar pemerintah yang berkuasa tidak bertindak
sesuka hati.
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Locke. Menurutnya, semua umat manusia diciptakan setara di mana manusia
mempunyai hak hidup, kemerdekaan dan mengejar kebahagiaan. Sehingga sama
seperti dalam hidup, demokrasi juga melihat rakyat memiliki kedudukan yang setara.
Sedangkan menurut J.J. Rousseau, rakyat dapat mengadakan perlawanan menghadapi
pemerintah saat pemerintah tidak menghargai hak-hak tersebut.
Pemikiran-pemikiran ini kemudian mengilhami munculnya demokrasi di
Amerika Serikat. Deklarasi Kemerdekaan AS pada tahun 1776 diakui oleh Thomas
Jefferson mendapat pengaruh kuat dari pemikiran John Locke dan Rousseau. Sampai
saat ini, demokrasi sudah diadopsi oleh berbagai negara di dunia sebagai sistem
pemerintahan salah satunya adalah Indonesia.

Gambar 4. Ilustrasi wajah Rousseau, Locke, dan Montesquieu
Sumber:https://blog.ruangguru.com/sejarah-kelas-12-kehidupan-indonesia-dimasa-demokrasi-terpimpin
Demokrasi di Indonesia muncul sejak tahun 1913 saat para pemimpin organisasi
Indische Partij dan Sarekat Islam mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial
untuk diberi kebebasan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan politik dan
menyatakan pendapat. Usulan ini kemudian dipenuhi oleh pemerintah kolonial
dengan pembentukan Dewan Rakyat (Volksraad).
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4. Perkembangan Demokrasi Indonesia
a. Demokrasi Indonesia pada awal kemerdekaan

Gambar.5.Coretan di kota-kota merayakan kemerdekaan Indonesia. Foto:
Pinterest.
Sumber:https://www.hariansejarah.id/2017/06/kondisi-awal-indonesiamerdeka.html

Keadaan Indonesia pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dapat dikatakan
belum stabil. Kondisi politik di Indonesia masih dalam keadaan gonjang-ganjing
dikarenakan masih banyaknya ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih
terus terjadi. Hal ini disebabkan karena masih adanya sisa-sisa kekuatan Jepang yang
setelah menyerah kepada Sekutu diwajibkan mempertahankan status quo.
Pada
awal kemerdekaan, Indonesia belum dapat mengatur sistem
pemerintahannya dengan sempurna. Hal ini karena negara yang baru merdeka ini
masih harus menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan yang seringkali harus
diakhiri dengan konflik bersejarah. Contohnya kedatangan tentara sekutu.

b. Demokrasi Liberal di Indonesia
Setelah RIS bubar dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tahun
1950, pemerintah Indonesia masih melanjutkan model demokrasi parlementer
yang liberal. Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung
jawab kepada parlemen. Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara.
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Gambar 6. Indonesia masa Demokrasi Liberal (1950-1959)
Sumber;https://history1978.wordpress.com/2013/03/26/indonesia-masa-demokrasi-liberal1950-1959/

Demokrasi parlementer telah mendorong lahirnya partai-partai politik karena sistem
keanggotan di parlemen menganut sistem multipartai. Partai-partai inilah yang akan
menjalankan pemerintahan melalui pertimbangan kekuasaan di parlemen. Antara
tahun 1950 hingga 1955, partai Nasioanal Indonesia dan Majelis Syuro.
Muslimin Indonesia (Masyumi) merupakan partai terkuat yang duduk di
parlemen sehingga dalam kurun waktu tersebut kedua partai ini secara bergantian
memegang kekuasaan di kabinet.dari tahun 1950 hingga 1959, pergantian kabinet
berlangsung secara cepat. Jatuh bangunnya kabinet terjadi karena emosi tidak percaya
partai oposisi. Karena seringnya pergantian tersebut, program-program kabinet tidak
dapat berjalan secara maksimal.

Gambar 7. Suasana Dekrit Presiden 1959
Sumber:https://id.wikipedia.org/wiki/Dekret_Presiden_5_Juli_1959
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Historia

Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Kata “dekrit” berasal dari bahasa Latin Decemere yang artinya mengakhiri atau
memutuskan .kata ini kemudian digunakan untuk menunjukan adanya perintah dari
kepala negara pemerintahan untuk mengakhiri atau memutuskan sesuatu terkait
dengan sistem pemerintahan untuk mengakhiri yang sedang berjalan. Presiden
Sukarno mengeluarkan dekrit yang isinya sebagai berikut ; (a) membubarkan badan
konstituante hasil pemilu 1955, (b) memberlakukan kembali UUD 1945
menggantikan UUD sementara tahun 1950, (c) membentuk MPR sementara yang
terdiri dari para anggota DPR ditambah dengan para utusan daerah dan golongan.
Kata sementara digunakan karena aka nada ketetapan selanjutnya setelah hasil
pemilihan umum. Alasan presiden Soekarno harus mengeluarkan dekrit antara lain
sebagai berikut;
1) Kegagalan konstituante dalam membuat UUD baru meskipun telah berkalikali melakukan persidangan. Padahal, UUD sangat diperlukan sebagai pijakan
2) hukum yang penting dalam melaksanakan pemerintahan .
3) Konflik antar partai yang terus menerus terjadi mengakibatkan instabilitas
poltik.
4) UUD sementara 1950 dan penerapan demokrasi liberal dianggap tidak
sesuai dengan kondisi Indonesia saat itu.
5) Terjadinya berbagai gerakan separatis dan pemberontakan.

c. Demokrasi Terpimpin di Indonesia
Demokrasi terpimpin yang pernah dilaksanakan di Indonesia antra
tahun 1959-1965 adalah sistem demokrasi yang semua keputusan dan
pemikiran terpusat kepada presiden Sukarno.
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Gambar. 8. Soekarno ketika masa Demokrasi Terpimpin
Sumber:https://blog.ruangguru.com/sejarah-kelas-12-kehidupan-indonesia-dimasa-demokrasi-terpimpin
Pelaksanaanya diawali dengan mundurnya Ir. Djuanda sebagai perdana
menteri. Landasan penerapan demokrasi ditafsirkan dari sila ke-4 pancasila yaitu
“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan”. Menurut ketetapan MPRS, demokrasi terpimpin adalah demokrasi
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan
perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat, secara gotong royong di
anatara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan
nasionalisme, agama, dan komunisme (NASAKOM).

Gambar 9. Presiden Soekarno pidato di hadapan anggota dan pendukung PKI,
dengan semangat Nasakom (nasionalis, agama dan komunis).
Sumber:https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Pidato_sukarno_di
_depan_PKI.jpg&filetimestamp=20140412061438&
Perkembangannya kemudian pada masa demokrasi terpimpin kekuasaan terpusat
pada tangan presiden Soekarno dengan TNI AD dan partai komunis Indonesia
sebagai pendukung utama.
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d. Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru
Era demokrasi Pancasila diawali dengan suatu peristiwa sejarah yang sangat
kelam bagi Indonesia, yaitu Gerakan 30 September (G30S) atau yang sering
juga disebut dengan G30S/PKI. Pemberontakan G30S terjadi pada antara 30
September dan juga 1 Oktober 1965, Soekarno lebih suka menyebutnya Gestok
(Gerakan Satu Oktober) semenatara Soeharto lebih suka menyebutnya Gestapu
(Gerakan September Tiga puluh).

Gambar.10 Potret Mayor Jenderal Soeharto menghadiri pemakaman
lima jenderal yang tewas dalam peristiwa Gerakan 30 September.
Sumber:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Suharto_at_funeral.jpg
Setelah mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno berdasarkan Surat
Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Soeharto kemudian menjadi suksesor Soekarno
sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua dan secara resmi periode Orde Baru
atau era demokrasi Pancasila dimulai.
Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah dan
mufakat yang penerapannya memiliki beberapa ciri antara lain (a) pemerintah
dijalankan dengan didasari oleh konstitusi, (b) pelaksanaan pemilu diselenggarakan
setiap lima tahun sekali, (c) penghargaan terhadap hak asasi manusia serta
perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, demokrasi
pancasila adalah demokrasi konstitusional yang mengedepankan mekanisme
kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraannya. Karena sangat terikat dengan UUD
1945, semua aturan dasar harus dilandasi oleh pasal-pasal yang tercantum di dalam
UUD 1945 tersebut.
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“Mari kta berdidskusi sebentar “

Gambar 11. suasana perhitungan suara pemilu 1971 yang
dimenangkan golkar
Sumber:https://www.nu.or.id/post/read/51129/teror-orba-di-pemilu-1971
Coba perhatikan gambar 7 di atas, selama masa pemerintahan Orde Baru, partai
Golkar selalu meraih suara terbanyak dalam setiap pemilu sehingga pendukung
soeharto selalu mencalonkan Soeharto sebagai calon tunggal pada setiap pemilu yang
berlangsung 6 kali pada masa pemerintahan orde Baru

Nah, menurut kalian
mengapa pendukung partai
selalu mencalonkan Soeharto
sebagai calon tunggal!
Silahkan berdiskusi ya
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e. Demokrasi Indonesia Masa Reformasi
Proses Reformasi politik di Indonesia pasca jatuhnya Presiden Soeharto pada
Mei 1998 telah membuka peluang bagi tumbuhnya nilai-nilai demokrasi demi
mewujudkan suatu pemerintahan yang baik.
Proses Reformasi itu terbagi dalam dua fase, yaitu:
1. Transisi Demokrasi
"Begins with the breakdown of the former authoritarian regime and ends with
the establishment of a relatively stable configuration of political institutions
within a democratic regime"
yang artinya adalah:
"Dimulai dengan hancurnya bekas rezim otoriter dan diakhiri dengan
pembentukan konfigurasi institusi politik yang relatif stabil dalam sebuah
rezim demokratis.
Proses transisi demokrasi atau proses demokratisasi di Indonesia
dimulai ketika terjadinya perpindahan kekuasaan dari Presiden Soeharto
kepada Wakil Presiden B. J. Habibie pada 21 Mei 1998.

Gambar 12.Kabinet Reformasi Pembangunan BJ Habibie
Sumber:https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Kabinet_Reformasi_Pem
bangunan_BJ_Habibie.jpg&filetimestamp=20170925050557&

Disebut "transisi" karena pada fase inilah Indonesia mengalami peralihan atau
transisi sistem politik dari otoritarian menuju demokrasi, transisi dari supremasi
militer kepada supremasi sipil, transisi dari sentralisasi ke desentralisasi, dan
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seterusnya, yang maknanya adalah Indonesia telah beranjak meninggalkan sistem
diktator dan sedang menuju perubahan sebagai negara yang demokratis.

2. Konsolidasi Demokrasi

Setelah proses transisi demokrasi berhasil, maka selanjutnya adalah
konsolidasi atau pemantapan sistem demokrasi. Menurut Kacung Marijan,
konsolidasi demokrasi menjadi penting karena sering kali beberapa negara yang
berusaha melakukan proses demokratisasi justru gagal ditengah jalan karena
proses transisinya yang tidak selesai atau gagal dalam proses konsolidasi sebuah
sistem yang demokratis, sehingga negara itu kembali kepada sistem otoriter dan
diperintah kembali oleh seorang diktator.
Konsep utama dari proses konsolidasi demokrasi menurut Andreas Schedler
adalah manakala ada suatu negara yang menghadapi stabilitas rezim, itu artinya
bahwa konsolidasi ditentukan oleh seberapa stabilnya rezim, dalam hal ini adalah
bagaimana konsolidasi demorkrasi menjadi berhasil bila stabilitas rezim yang
demokratis itu juga dapat terjaga.

TUGAS
Tugas I
Bacalah kembali dengan telit materi di atas kemudian diskusikanlah hal-hal
berikut !
1. Mengapa setelah perang dunia II berakhir, sebagian negara di dunia mengganti
sistem pemerintahan kerajaan menjadi pemerintahan dengan sistem republik?
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2. Menurut kalian apakah sistem demokrasi cocok diterapkan di Indonesia yang
berbentuk kesatuan? Jelaskan!

Tugas II
1. Carilah beberapa artikel tentang peristiwa-peristiwa masa kini yang
berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia
2. Buatlah dalam bentuk kliping
3. Analisislah artikel tersebut yang mencakup pelaksanaan demokrasi, fungsi,
dan hambatannya dalam peristiwa tersebut
4. Buatlah kesimpulan hasil analisis anda
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Refleksiku
Apa tanggapan kalian tentang pudarnya nasionalisme masa kini ?
Bagaimana cara kalian sebagai generasi muda agar nasionalisme tetap
ditanamkan dalam diri setiap warga negara Indonesia !

Hingga kini, Indonesia masih menerapkan demokrasi sebagai sistem
pemerintahannya. Kalau kamu punya pendapat tentang demokrasi dan
nasionalisme di Indonesia, tuliskan komentar kalian!

Nilai-nilai apa saja yang kalian dapatkan dari materi ini?
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Uji Kompetensi
A. Pilihan Ganda
Pilihlah jawaban yang tepat
1. Kalangan terpelajar yang muncul setelah politik etis menjadi pelopor
nasionalisme Indonia. Artinya para pelajar…
A. Menghimpun rakyat untuk memberontak melawan Belanda
B. Membuka kesadaran masyarakat sebagai satu bangsa
C. Menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial
D. Membawa nama Indonesia ke dunia Internasional
E. Menjadi pendiri partai-partai politik di Indonesia
2. Perhatikan informasi berikut
a. Dominasi politik
b. Eksploitasi ekonomi
c. Liberalisasi perdagangan
d. Penetrasi budaya
e. Ekspolitasi sumber daya manusia
Bentuk kolonilisme modern yang diterapkan Belanda di Nusantara ditunjukan oleh
nomor…
A.
B.
C.
D.
E.

(1), (2), dan (4)
. (1), (2), dan ( 3)
(2), (3), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)
(2), (3) dan (4)

3. Pemerintah kolonial Belanda menganggap Indisch Partji sebagai organisasi
berbahaya karena…
A. Mencetuskan keinginan untuk mendekatkan Hindia Belanda
B. Memfasilitasi gerakan bawah tanah melawan pemerintah kolonial
C. Aktif menyebarluaskan kritikan-kritikan yang tajam terhadap pemerintah
kolonial
D. Memobilisasi masa untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan
kolonial
E. Salah satu pendirinya adalah keturunan Indo-Belanda sehingga dianggap
bentuk pengkhianatan
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4. Budi Utomo yang berdiri tahun 1908 bukan merupakan organisasi politik
melainkan organisasi sosial yang lebih memperhatikan
A. Kegiatan perdagangan
B. Kesehatan masyarakat
C. Pengentasan kemiskinan
D. Pemahaman keagamaan
E. Pendidikan dan kebudayaan
5. Sumpah pemuda mempunyai nilai simbolik yang penting dalam proses
pembentukan bangsa artinya…
A. Menunjukan identitas masing-masing organisasi untuk memilih yang terbaik
B. Setiap pemuda berlomba menunjukan keunggulan visi dan misi organisasiny
C. Pergerakan nasioanal tidak lagi bersifat kesukuan dan memiliki tujuan yang
sama
D. Mengukuhkan rasa solidaritas anatara pemuda di masing-masing wilayah
E. Membatasi peran pemuda dalam organisasi

6. Ber ikut ini yang bukan menjadi latar belakang kegagalan penerapan demokrasi
di awal kemerdekaan adalah…
A. Tidak stabilnya kondisi politik karena kembalinya Belanda Untuk menguasai
Indonesia
B. Munculnya berbagai gerakan sporadic di beberapa wilayah Indonesia
C. Keinginan presiden menerapkan dwifungsi ABRI
D. Belum terbentuknya lembaga-lembaga legislative
E. Terjadinya pemusatan kekuasaan
7. Penerapan demokrasi liberal di Indonesia membuat terjadi ketidakstabilan
politik karena…
A. Anggota partai kebanyakan bukan golongan terpelajar
B. Terlalu sering berganti kabinet akibat mosi tidak percaya dari partai lawan
sehingga program kabinet tidak maksimal
C. Masing-masing partai dalam kabinet mengutamakan kepentingan
golongannya hingga menimbulkan konflik.
D. Penerapan demokrasi liberal di Indonesia tidak di dukung oleh kalangan
militer
E. Masalah ekonomi tidak di perhatikan oleh partai-partai
8. Perhatiakn data-data berikut .
1) Membina terwujudnya persatuan dan kesatuan
2) Pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi
3) Pemilu dilaksanakan secara berkesinambungan
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4) Mengimplementasikan Bhineka Tunggal Ika
5) Penghargaan terhadap HAM dan hak-hak minoritas
Ciri-ciri Demokrasi pancasiala mas Orde Baru ditunjukan pada nomor…
A.
B.
C.
D.
E.

(1), (2) dan ( 3)
D. (2), (3), dan (5)
(1), (2) dan (4)
(3), 94), dan (5)
(2), (3), dan (4)

9. Isi maklumat pemerintah 3 November 1945 adalah
A. KNIP berubah menjadi lembaga legislative
B. Pembentukan partai-partai politik di Indonesia
C. Menentapakan Bukittinggi sebagai pemerintahan Darurat Republik Indoeneisa
(PDRI)
D. Perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan
parlementer
E. Segala kekuasaan dijalnkan oleh presiden dibantu oleh komite Nasional
Indonesia pusat (KNIP)
10. Berikut yang merupakan bukan ciri pokok Demokrasi Terpimpin adalah…
A. Pelaksanaan ajaran-ajaran presiden Soekarno
B. Kedudukan lembaga tinggi negera cenderung di bawah presiden
D. Partai-partai dapat menciptakan suasan demokratisKuatnya kedudukan dalam
pemerintahan
E. Orientasi sistem ekonomi yang sesuai dengan Manipol
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LAMPRAN 5. Instrumen Validasi ahi II
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LAMPIRAN 6. Instrumen validasi ahli III
Lembar Penilaian Ahl III
Mata Pelajaran

: Sejarah Peminatan

Sasaran Program

: Siswa SMA kelas XI

Judul Penelitian

: Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Sejarah
Tentang Materi Akar-akar Nasionalisme dan Demokrasi di
Indonesia
Nasional SMA Kelas XI

Peneliti

: Yohana Evantry Andema

Ahli

: Hendra Kurniawan

Tanggal

: 05-06-2020

Petunjuk
1. Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari Bapak/Ibu
sebagai ahli tentang kualitas LKPD yang masih dalam proses pengembangan.
2. Penilaian, kritik dan saran dari Bapak/Ibu akan membantu peneliti dalam proses
pengembangan produk LKPD sehingga diharapkan dapat menghasilkan LKPD
yang baik dan berkualitas.
3. Terkait dengan banyak hal untuk kualitas LKPD ini maka diharapkan kepada
Bapak/Ibu untuk bersedia memberikan penilaian dengan cara memberikan tanda
“” pada kolom yang telah disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
Kriteria
Skor
Sangat Baik (SB)
5
Baik (B)
4
Cukup (C)
3
Kurang (K)
2
Sangat Kurang (SK)
1
4. Pemberian saran dan kritik dapat dituliskan pada pembar yang telah disediakan.
5. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar penilaian ini, kami mengucapkan
terimakasih.
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No
.
1.

Aspek

Indikator

Skor Hasil Validasi

1
Kesesuaian materi dengan
Kompetensi Dasar
Kesesuaian materi dengan Indikator
dan Tujuan Pembelajaran

2.

2

3

4




Kebenaran materi yang disajikan
dalam produk LKPD



4.

Keefektifan penyampaian materi
melalui produk LKPD



5.

Kemudahan peserta didik dalam
memahami materi dalam produk
LKPD

6.

Kejelasan petunjuk penggunaan
produk LKPD

7.

Materi yang disajikan dalam produk
memiliki kebaharuan
Kejelasan alur materi dalam produk
jelas dan dapat dipahami dengan baik

3.

Materi
LKPD

8.
9.

Pengguna
an LKPD

10.

Penyususnan soal-soal berbasis
HOTS (Higher Order Thinking Skill)
berdasarkan materi LKPD
Kesusaian ilustrasi desain sampul
produk LKPD










11.

Kesesuaian bahasa dengan
perkembangan peserta didik

12.

Kesesuaian gambar dengan materi
LKPD



Ketepatan Pemilihan kata, sehingga
produk LKPD mudah
dipahami/komunikatif



Keefektifan bahasa yang
dipergunakan dalam produk LKPD



13.

14.

Bahasa
dan
Tulisan

5
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15.

Ketepatan pilihan kata



16.

Kelengkapan komponen-komponen
dalam produk LKPD
Ketepatan komposisi, warna, gambar,
dan tulisan LKPD



17.
18.

Tampilan
(Fisik
LKPD)

19.
20.



Kesesuaian LKPD dengan kebutuhan
dalam pembelajaran



Ketepatan pemilihan ukuran dan jenis
huruf
Ketersediaan ruang untuk menuliskan
jawaban dalam produk LKPD



Kualitas gambar yang digunakan
menarik
Kesesuaian penggunaan gambar
dengan materi



Ketepatan penataan tata letak gambar



Kesesuaian tingkat perkembangan
peserta didik dengan pemilihan
gambar



Pemilihan warna pada cover LKPD
sudah menarik dan jelas



Ketepatan dalam pemilihan warna
huruf
Ketepatan warna gambar





Pengguna
an
Tulisan
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27

Pengguna
an
gambar

Indikator
warna
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Komentar dan Saran :
Kesalahan dan perbaikan: hlm. 2: Petunjuk belajar perlu ditetapkan menggunakan
sapaan langsung, seperti kamu, kalian, dsb atau menggunakan sapaan peserta didik?
Ini perlu konsisten, saran saya gunakan sapaan langsung agar lebih komunikatif. hlm.
4: Indikator masih dangkal, bisa dikembangkan lagi. Bahkan tepatnya bukan hanya
pengaruh akar nas dan akar dem saja, tapi semua ttg nas dan dem dipaparkan kan?
hlm. 5: Tujuan pembelajaran harus merujuk pada Indikator/mencakup rumusan KD,
bukan tujuan LKPD ini ada. hlm. 8: Mengapa nasionalisme ditandai dengan SI? Jika
memang iya, kemukakan alasannya. hlm. 10: Sumpah Pemuda momentum penting
bagi bangkitnya nasionalisme, mengapa tidak dijabarkan lebih lanjut? Ada banyak
temuan baru sebenarnya yg bisa dikaji. hlm. 19 dan 20: terpotong oleh gambar dan
malahan menjadi alinea baru, coba baca lagi. hlm. 21: gambar 7 tanpa sumber? Saran
umum: 1. Sajikan kebaruan, apalagi ini mapel Sejarah utk Peminatan IPS, memang
fokus pada kajian keilmuan sejarah. 2. Ada banyak sekali typo, penggunaan tanda
baca yang tidak tepat. Ini ada di setiap halaman! Cermati lagi dengan teliti! 3. Ada
hal-hal tidak konsisten, coba perhatikan lagi. Produkmu adalah satu kesatuan utuh
maka harus konsisten dari A-Z. Contoh: Kepanjangan SI pada hlm 8 disebut Syarikat
Islam, sementara pada hlm 17 disebut Sarekat Islam. Mana yg dipakai? Kesimpulan:
produk layak diteruskan dengan revisi!

Yogyakarta,

Mei 2020
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Lampiran 7. Instrumen validasi ahli Guru
Lembaran Penilaian guru I
Mata Pelajaran

: Sejarah Peminatan

Sasaran Program

: Siswa SMA kelas XI

Judul Penelitian

: Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Sejarah
Tentang Materi Akar-akar Nasionalisme dan Demokrasi di
Indonesia
Nasional SMA Kelas XI

Peneliti

: Yohana Evantry Andema

Guru

: Agatha Cristhy Leatemia, S.Pd

Tanggal

: 10-06-2020

Petunjuk
6. Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari Bapak/Ibu
sebagai ahli tentang kualitas LKPD yang masih dalam proses pengembangan.
7. Penilaian, kritik dan saran dari Bapak/Ibu akan membantu peneliti dalam proses
pengembangan produk LKPD sehingga diharapkan dapat menghasilkan LKPD
yang baik dan berkualitas.
8. Terkait dengan banyak hal untuk kualitas LKPD ini maka diharapkan kepada
Bapak/Ibu untuk bersedia memberikan penilaian dengan cara memberikan tanda
“” pada kolom yang telah disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
Kriteria
Sangat Baik (SB)
Baik (B)
Cukup (C)
Kurang (K)
Sangat Kurang (SK)

Skor
5
4
3
2
1
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9. Pemberian saran dan kritik dapat dituliskan pada pembar yang telah disediakan.
10. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar penilaian ini, kami mengucapkan
terimakasih
No. Aspek

Indikator

Skor Hasil Validasi

1
1.

2

3

4



Kesesuaian materi dengan
Kompetensi Dasar
Kesesuaian materi dengan Indikator
dan Tujuan Pembelajaran

2.



Kebenaran materi yang disajikan
dalam produk LKPD



Keefektifan penyampaian materi
melalui produk LKPD
Kemudahan peserta didik dalam
memahami materi dalam produk
LKPD
Kejelasan petunjuk penggunaan
produk LKPD
Materi yang disajikan dalam produk
memiliki kebaharuan
Kejelasan alur materi dalam produk
jelas dan dapat dipahami dengan baik



Penyususnan soal-soal berbasis
HOTS (Higher Order Thinking Skill)
berdasarkan materi LKPD
Kesusaian ilustrasi desain sampul
produk LKPD



11.

Kesesuaian bahasa dengan
perkembangan peserta didik



12.

Kesesuaian gambar dengan materi
LKPD

3.

Materi
LKPD

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Pengguna
an LKPD

10.

13.

Bahasa
dan
Tulisan

Ketepatan Pemilihan kata, sehingga
produk LKPD mudah
dipahami/komunikatif

5
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14.

Keefektifan bahasa yang
dipergunakan dalam produk LKPD
Ketepatan pilihan kata

15.
16.

Kelengkapan komponen-komponen
dalam produk LKPD
Ketepatan komposisi, warna, gambar,
dan tulisan LKPD

17.
18.

Tampilan
(Fisik
LKPD)

19.

Kesesuaian LKPD dengan kebutuhan
dalam pembelajaran
Ketepatan pemilihan ukuran dan jenis
huruf
Ketersediaan ruang untuk menuliskan
jawaban dalam produk LKPD

20.









Pengguna
an
Tulisan
21.

Kualitas gambar yang digunakan
menarik
Kesesuaian penggunaan gambar
dengan materi

22.
23.

Pengguna Ketepatan penataan tata letak gambar
an gambar

24.

25.

Indikator
warna

26.
27
28

29
30

Indikataor
pembelaja
ran





Kesesuaian tingkat perkembangan
peserta didik dengan pemilihan
gambar



Pemilihan warna pada cover LKPD
sudah menarik dan jelas



Ketepatan dalam pemilihan warna
huruf
Ketepatan warna gambar



LKPD yang dihasilkan mempermudah
guru dalam menyampaikan materi



LKPD yang dihasilkan meminimalkan
peran guru dalam pembelajaran
LKPD yang dihasilkan mempermudah
guru dalam memberikan tugas kepada
peserta didik
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Komentar dan saran:
LKPD yang dirancang sudah baik akan tetapi alangkah lebih baiknya jika
menggunakan daftar isi, guna mempermudah pengecekan. ;) keep fighting!!!
Kesimpulan: Produk layak digunakan dengan catatan sudah melakukan revisi sesuai
saran yang diberikan.

Lampiran 8. Instrumen validasi ahli Guru
Lembaran Penilaian gur I
Mata Pelajaran

: Sejarah Peminatan

Sasaran Program

: Siswa SMA kelas XI

Judul Penelitian

: Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Sejarah
Tentang Materi Akar-akar Nasionalisme dan Demokrasi di
Indonesia
Nasional SMA Kelas XI

Peneliti

: Yohana Evantry Andema

Guru

: Maria Desta Ernia Sari, S.Pd

Tanggal

: 10-06-2020

Petunjuk
11. Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari Bapak/Ibu
sebagai ahli tentang kualitas LKPD yang masih dalam proses pengembangan.
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12. Penilaian, kritik dan saran dari Bapak/Ibu akan membantu peneliti dalam proses
pen gembangan produk LKPD sehingga diharapkan dapat menghasilkan LKPD
yang baik dan berkualitas.
13. Terkait dengan banyak hal untuk kualitas LKPD ini maka diharapkan kepada
Bapak/Ibu untuk bersedia memberikan penilaian dengan cara memberikan tanda
“” pada kolom yang telah disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
14.
Kriteria
Skor
Sangat Baik (SB)
5
Baik (B)
4
Cukup (C)
3
Kurang (K)
2
Sangat Kurang (SK)
1
15. Pemberian saran dan kritik dapat dituliskan pada pembar yang telah disediakan.
16. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar penilaian ini, kami mengucapkan
terimakasih

No
.
1.

Aspek

4.
5.

6.
7.

Skor Hasil Validasi

1

2.
3.

Indikator

Materi
LKPD

2

3

4

5

Kesesuaian materi dengan
Kompetensi Dasar
Kesesuaian materi dengan Indikator
dan Tujuan Pembelajaran



Kebenaran materi yang disajikan
dalam produk LKPD



Keefektifan penyampaian materi
melalui produk LKPD
Kemudahan peserta didik dalam
memahami materi dalam produk
LKPD
Kejelasan petunjuk penggunaan
produk LKPD
Materi yang disajikan dalam produk
memiliki kebaharuan
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Kejelasan alur materi dalam produk
jelas dan dapat dipahami dengan
baik
Penyususnan soal-soal berbasis
HOTS (Higher Order Thinking Skill)
berdasarkan materi LKPD
Kesusaian ilustrasi desain sampul
produk LKPD



11.

Kesesuaian bahasa dengan
perkembangan peserta didik



12.

Kesesuaian gambar dengan materi
LKPD

8.

9.

Penggunaan
LKPD

10.

13.

Bahasa dan
Tulisan

14.
15.
16.

18.

Tampilan
(Fisik
LKPD)

19.
20.
Penggunaan
Tulisan
21.
22.
23.

Penggunaan
gambar





Ketepatan Pemilihan kata, sehingga
produk LKPD mudah
dipahami/komunikatif



Keefektifan bahasa yang
dipergunakan dalam produk LKPD
Ketepatan pilihan kata



Kelengkapan komponen-komponen
dalam produk LKPD
Ketepatan komposisi, warna,
gambar, dan tulisan LKPD

17.








Kesesuaian LKPD dengan
kebutuhan dalam pembelajaran
Ketepatan pemilihan ukuran dan
jenis huruf
Ketersediaan ruang untuk
menuliskan jawaban dalam produk
LKPD



Kualitas gambar yang digunakan
menarik
Kesesuaian penggunaan gambar
dengan materi



Ketepatan penataan tata letak
gambar
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24.

25.

Indikator
warna

26.

29

30



Pemilihan warna pada cover LKPD
sudah menarik dan jelas




Ketepatan dalam pemilihan warna
huruf
Ketepatan warna gambar

27
28

Kesesuaian tingkat perkembangan
peserta didik dengan pemilihan
gambar

Indikataor
pembelajara
n

LKPD yang dihasilkan
mempermudah guru dalam
menyampaikan materi
LKPD yang dihasilkan
meminimalkan peran guru dalam
pembelajaran
LKPD yang dihasilkan
mempermudah guru dalam
memberikan tugas kepada peserta
didik






Komentar dan Saran :
Jujur saya lebih berfokus pada sistematika penulisan meskipun untuk isi tentu saja
tetap saya perhatikan. Untuk isinya sendiri sudah sangat baik, masih cukup padat
materi di bagian demokrasi tapi bisalah digunakan untuk mempermudah siswa dalam
pembelajaran. Lalu untuk sistematika penulisan, saya masih menemukan banyak
kata-kata yang salah tulis & penggunaan huruf kapital yang tidak sesuai tempatnya,
contoh: di halaman 7 pada kata terakhir "kebangsaaN" dan masih banyak yang lain.
Saran saya mohon diteliti dan dibaca ulang lagi karena kesalahan pengetikan seperti
itu dapat mengurangi estetika dari tulisan. Selain itu, kalau banyak yang salah ketik
takutnya siswa jadi malas untuk membacanya. Itu saja dari saya, terima kasih.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
204

Lampiran 9. Kisi kisi Soal
Kompetensi Dasar

3.8.Menganalisi
akar-akar
nasionalisme
di Indonesia

3.9.Menganalsisis
akar-akar
demokrasi di
Indonesia

Materi Pokok

Akar-akar nasionalisme di
Indonesia dan pengaruhnya pada masa kini
 Akar nasionalisme

Akar-akar nasionalisme di
Indonesia dan pengaruhnya pada masa kini
 Akar nasionalisme

Indikator

-Menjelaskan
pengertian
Nasionalisme
-Menjelaskan latar
belakang nasionalisme
di Indonesia
-Menganalisi
organisasi-organisai
Nasionalisme di
Indonesia

Kompetensi

Bentuk

soal

soal

C1

1,3

No soal

1,3

C2

4,2,

C4

5

-.Menjelaskan
C2
pengertian demokrasi
-Menganalisis sejarah
perkembangan
C4
demokrasi-.
Menjelaskan sejarah
demokrasi di Indonesia-Menjelaskan
pelaksanaan demokrasi
di Indonesia

PG

6,8,9

PG

7,10

