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ABSTRACT 

This study aims to generate Student Activity Sheet (LKS) based 

Learning Model Student Team Achievement Divisions (STAD) to 

improve learning outcomes in study subjects Economics 

Accounting material class XII SMA / MA. LKS feasibility review 

of aspects of the feasibility of the contents, aspects of language, 

presentation aspects, and aspects kegrafikan, so it can be used to 

improve student learning outcomes. 

This study is a Research and Development (R & D). development 

is carried out with reference to the 4-D model of the phases of 

Definition, Design, Development, and Dissemination. Test 

subjects involving experts both materials, media, economics 

teacher, colleague or early trials to determine the level of 

legibility worksheets in class XII-IPS MA State Lamongan some 

10 people. 

Collecting data using a questionnaire which is a validation LKS 

of media experts, subject matter experts, teachers and peers as 

well as a questionnaire to test subjects crew readability level 

LKS by students of class XII-IPS, the results of the 

questionnaires were used to test the validity of LKS well as the 

appropriateness of the use as materials and models beajar. The 

results of the validation and the initial trials (legibility) were 

tabulated and then calculated the average score and judged by 

the criteria and were analyzed descriptively appropriateness and 

necessity of revision. 

The results showed that the worksheets that are developed in 

terms of the contents of the feasibility aspects, aspects of 

language, presentation aspects, and aspects of good kegrafikan 

according to media experts, subject matter experts, teachers, and 

peers overall "good" and eligible for use in the learning 

economy. 

Keywords:  Economics, Models, Learning, STAD 
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PENDAHULUAN
Pada saat ini, dalam realitas 

pendidikan  di lapangan, disamping 
model pembelajaran konvensional juga 
banyak guru yang masih menggunakan 
media pembelajaran berupa LKS 
Konvensional atau LKS yang monoton, 
yaitu LKS yang tinggal pakai, tinggal beli, 
instan, serta tanpa upaya merencanakan, 
menyiapkan, dan menyusun sendiri 
(Prastowo, 2012). Padahal guru tahu dan 
sadar bahwa LKS yang mereka gunakan 
sering kali tidak sesuai  dengan  
kompetensi  dasar dan indikatornya. 
Pembelajaran dengan menggunakan LKS 

konvensional memiliki keterbatasan 
dalam meningkatkan kompetensi dan 
karakteristik siswa. 

Dalam penerapan penggunaan LKS 
konvensional di sekolah, model 
pembelajaran yang digunakan dalam 
proses pembelajaran tidak terintegrasi 
dengan LKS yang digunakan. Hal yang 
demikian  membuat  pembelajaran 
monoton dan siswa akan merasa bosan 
mengikuti proses pembelajaran. 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan 
adalah salah satu MAN di Kabupaten 
Lamongan yang berada di bawah 

ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan menghasilkan Lembar Kegiatan Siswa 

(LKS) berbasis Model Pembelajaran Student Team Achievement 

Divisions (STAD) untuk meningkatkan hasil belajar pada mata 

pelajaran pelajaran Ekonomi Akuntansi kelas XII SMA/MA. 

Kelayakan LKS ditinjau dari aspek kelayakan isi, aspek bahasa, 

aspek penyajian, dan aspek kegrafikan, sehingga dapat 

digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (R&D). 

Pengembangan dilakukan dengan mengacu pada model 4-D dari 

fase definition, design, development, dan diseminasi. Subyek uji 

coba melibatkan ahli baik materi, media, guru ekonomi, rekan 

kerja atau uji coba awal untuk mengetahui tingkat keterbacaan 

LKS di kelas XII-IPS MA Negeri Lamongan sejumlah 10 orang. 

Pengumpulan data menggunakan angket yang merupakan 

validasi LKS dari ahli media, ahli materi, guru dan teman sebaya 

serta angket untuk menguji tingkat keterbacaan LKS mata 

pelajaran oleh siswa kelas XII-IPS, hasil angket tersebut 

digunakan untuk menguji validitas LKS serta kesesuaian 

penggunaan sebagai bahan dan model beajar. Hasil validasi dan 

uji coba awal (keterbacaan) ditabulasikan kemudian dihitung 

skor rata-ratanya dan dinilai berdasarkan kriteria serta dianalisis 

secara deskriptif kelayakan dan perlunya revisi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKS yang dikembangkan 

ditinjau dari aspek kelayakan isi, aspek kebahasaan, aspek 

penyajian, dan aspek kegrafikan yang baik menurut ahli media, 

ahli materi, guru, dan teman sebaya secara keseluruhan “baik” 

dan memenuhi syarat. untuk digunakan dalam pembelajaran 

ekonomi. 

Kata kunci:   Ekonomi, Model, Pembelajaran, STAD 
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Kementerian Agama Kabupaten 
Lamongan. Berdasar pengamatan, selama 
ini pembelajaran ekonomi di MAN 1 
Lamongan menggunakan sumber buku 
teks yang ada, selain itu menggunakan 
sumber belajar yang tersedia di 
perpustakaan, LKS yang digunakan 
adalah LKS konvensional yang sudah jadi 
dan bukan LKS yang diisusun sendiri, 
sehingga terkadang tidak sesuai dengan 
Model pembelajaran yang diterapkan 
oleh guru pada saat kegiatan belajar 
mengajar dan lebih terpusat pada guru 
bukan pada siswa. 

Inovasi pembelajaran yang dapat 
dilakukan di kelas untuk menunjang 
proses pembelajaran yaitu dengan 
menggunakan model pembelajaran 
Student Team Achievement Divisions 
(STAD). Keunggulan menggunakan 
model pembelajaran ini adalah siswa 
diajarkan untuk belajar secara 
berkelompok, mampu bekerjasama dan 
melatih keberanian siswa. Dengan belajar 
secara berkelompok, siswa dapat 
bertukar pikiran dengan siswa lainnya 
dan tanpa malu dapat bertanya kepada 
siswa lainnya apabila ada pelajaran yang 
belum dipahami. 

 
RUMUSAN MASALAH  

Belum ada LKS Ekonomi berbasis 
Model Pembelajaran Student Team 
Achievement Divisions (STAD) yang layak 
diterapkan dalam pembelajaran Ekonomi 
di MAN Lamongan. 

 
TUJUAN, KEKHUSUSSAN, DAN 
KETERBATASAN PRODUK 

Berdasarkan masalah diatas, maka 
penelitian ini dilakukan untuk  
mendapatkan produk pengembangan 
LKS berbasis Model Pembelajaran STAD 
pada materi akuntansi perusahaan 
dagang serta mengetahui kelayakannya 
sebagai  media pembelajaran untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa. 

Dalam penelitian pengembangan 
LKS Ekonomi untuk meningkatkan hasil 
belajar terdapat keterbatasan sebagai 
berikut: 

1. Pengembangan LKS ekonomi ini 
terbatas pada siswa kelas XII-IPS 
semester ganjil. 

2. LKS didesain berdasarkan model 
pembelajaran kooperatif type STAD. 

3. Pengembangan penelitian ini dibatasi 
sampai tahap uji coba awal (uji 
keterbacaan subyek uji siswa kelas 
XII) untuk mengetahui kelayakan 
produk yang diterapkan pada siswa 
kelas XII. 

4. Uji coba akhir/utama pada produk 
bisa dengan menggunakan teknik 
PTK (Penilaian Tindakan Kelas) oleh 
guru Ekonomi kelas XII SMA/MA 
saat kegiatan belajar mengajar setelah 
LKS pengembangan ini dinyatakan 
“Layak” untuk digunakan sebagai 
bahan ajar. 

5. Materi yang dikembangkan untuk 
penelitian terbatas pada materi jurnal 
umum dan khusus akuntansi 
perusahaan dagang. 

6. Peneliti hanya mengembangkan 
pembuatan LKS ekonomi melalui 
program komputer konvensional 
yang ada seperti microsoft office, 
paint, dan Adobe. 
 

KAJIAN PUSTAKA 
Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 
1. Definisi 

Lembaran-lembaran yang  berisi 
tugas yang biasanya berupa petunjuk 
atau langkah untuk menyelesaikan 
tugas yang harus dikerjakan siswa 
dan merupakan salah satu sarana 
yang dapat  digunakan  guru  untuk  
meningkatkan  keterlibatan siswa 
atau aktivitas dalam proses belajar 
mengajar (Depdiknas, 2005) yang 
dapat membantu guru dalam 
memudahkan proses  belajar  
mengajar  dan   mengarahkan  
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siswanya  untuk  dapat menemukan 
konsep-konsep melalui aktivitasnya 
sendiri dalam kelompok kerja. 

2. Tujuan LKS 
LKS membantu siswa untuk 

menemukan menerapkan dan 
mengintegrasikan konsep dengan 
fungsi  sebagai penuntun, penguatan 
belajar, serta petunjuk praktikum. 

3. Manfaat LKS 
Hal ini dipertegas juga oleh 

Arsyad bahwa LKS   sebagai  sumber 
belajar mempunyai banyak manfaat. 
(Arsyad, 2012), beberapa 
mengemukakan kelebihannya, antara 
lain: 
a. Siswa  dapat belajar dan maju 

sesuai dengan kecepatan  
masing-masing sehingga siswa 
diharapkan dapat menguasai 
materi pelajaran tersebut. 

b. siswa akan mengikuti urutan 
pikiran secara logis. 

c. adanya perpaduan antara teks 
dan  gambar  yang dapat 
menambah daya tarik, serta 
dapat memperlancar pemahaman 
informasi yang disajikan. 

d. siswa   akan   berpartisipasi   
dengan aktif karena harus 
memberi respon terhadap 
pertanyaan dan latihan. 

e. Materi dapat direproduksi 
dengan ekonomis dan 
didistribusikan dengan mudah. 

4. Syarat Penyusunan LKS 
menurut Darmodjo dan Kaligis 
(1993), dalam penyusunan LKS harus 
memenuhi berbagai persyaratan, 
yaitu: 
a. Syarat didaktik 

1) Memperhatikan adanya 
perbedaan individu sehingga 
dapat digunakan oleh 
seluruh siswa yang memiliki 
kemampuan yang berbeda.  

2) Menekankan  pada proses 
untuk menemukan konsep-

konsep sehingga berfungsi 
sebagai penunjuk bagi siswa 
untuk mencari informasi 
bukan alat pemberitahu 
informasi. 

3) Memiliki variasi stimulus 
melalui berbagai media dan  
kegiatan siswa sehingga 
dapat memberikan 
kesempatan kepada siswa 
untuk menulis, 
bereksperimen, praktikum, 
dan lain sebagainya. 

4) Mengembangkan 
kemampuan komunikasi 
sosial, emosional, moral, dan 
estetika pada diri anak, 
sehingga tidak hanya 
ditunjukkan untuk mengenal 
fakta-fakta dan konsep-
konsep akademis maupun 
juga kemampuan sosial dan 
psikologis. 

5) Menentukan pengalaman 
belajar dengan tujuan 
pengembangan pribadi siswa 
bukan materi pelajaran. 

b. Syarat konstruksi 
1) LKS menggunakan bahasa 

yang sesuai tingkat 
kedewasaan anak. 

2) LKS menggunakan struktur 
kalimat yang jelas 

3) LKS Memiliki tata urutan 
pelajaran yang sesuai dengan 
tingkat kemampuan siswa, 
artinya dalam hal-hal yang 
sederhana menuju hal yang 
lebih kompleks. 

4) LKS menghindari pertanyaan 
yang terlalu terbuka. 

5) LKS mengacu  pada buku 
standar dalam kemampuan 
keterbatasan siswa. 

6) LKS menyediakan ruang 
yang cukup untuk memberi 
keluasan pada siswa untuk 
menulis  maupun 
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menggambarkan hal-hal 
yang siswa ingin sampaikan. 

7) LKS 
menggunakankalimatyangse
derhanadan pendek. 

8) LKS menggunakan lebih 
banyak ilustrasi dari pada 
kata-kata. 

9) LKS dapat digunakan untu 
kanak-anak baik yang 
lamban maupun yang cepat. 

10) LKS memiliki tujuan belajar 
yang jelas serta manfaat dari 
itu sebagai sumber motivasi. 

11) LKS mempunyai identitas 
untuk memudahkan 
administrasinya.  

c. Syarat teknik 
1) LKS menggunakan huruf 

cetak dan tidak 
menggunakan huruf 
latin/romawi. 

2) LKS menggunakan huruf 
teba lyang agak besar untuk 
topik. 

3) LKS menggunakan minimal 
10 kata dalam10 baris. 

4) LKS  menggunakan  bingkai  
untuk  membedakan  kalimat 
perintah dengan jawaban 
siswa 

5) LKS menggunakan  
memperbandingkan  antara 
huruf dan gambar dengan 
serasi. 

6) Gambar yang baik adalah 
yang menyampaikan pesan 
secara efektif pada pengguna 
LKS. 

7) Penampilan; Penampilan 
dibuat menarik 

Dengan demikian LKS 
merupakan suatu media yang berupa 
lembar kegiatan yang membuat 
petunjuk, materiajar dalam 
melaksanakan proses pembelajaran 
Ekonomi untuk menemukan suatu 
fakta, ataupun konsep. LKS 

mengubah pembelajaran dari teacher 
centered   menjad istudent centered 
sehingga pembelajaran menjadi 
efektif dan konsep materipun dapat 
tersampaikan. 

 
Konsep Metode Pembelajaran STAD 
1. Defisi STAD 

Pembelajaran kooperatif tipe Student 
Team Achievement Division (STAD) 
dikembangkan oleh Robert Slavin dan 
teman-temannya di Universitas John 
Hopkin. Menurut Slavin dalam Sudrajat 
(2008), STAD (Student Teams 
Achievement Division) merupakan salah 
satu pembelajaran kooperatif yang 
paling sederhana, sehingga tipe ini dapat 
digunakan oleh guru guru yang baru 
mulai menggunakan pendekatan tipe 
kooperatif.  

Pada model STAD para siswa 
dikelompokkan dalam tim belajar yang 
beranggotakan 4-5 orang yang 
merupakan gabungan dari berbagi 
tingkatan kinerja, jenis kelamin maupun 
etnik atau kelompok yang heterogen. 
Guru menyajikan pelajaran, dan 
kemudian siswa bekerja di dalam tim 
mereka untuk memastikan bahwa 
seluruh anggota tim telah menguasai 
pelajaran tersebut. Akhirnya seluruh 
siswa dikenai kuis tentang suatu materi, 
dan pada saat kuis mereka mengerjakan 
secara individual 
2. Komponen Tahapan STAD 

Slavin dalam Suhaida Abdul Kadir 
(2002), mengemukakan bahwa STAD 
memiliki lima komponen utama dalam 
tahap atau langkah pembelajaran, yaitu: 
a. Tahap Penyajian Materi. 

Guru menjelaskan materi sesuai 
topik pembelajaran. 

b. Kegiatan kelompok 
Selama siswa berada dalam 

kegiatan kelompok, masing-masing 
anggota kelompok bertugas 
mempelajari materi yang telah 
disajikan oleh guru dan membantu 
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teman sekelompok untuk menguasai 
materi tersebut. Guru membagi 
lembar kegiatan kemudian siswa 
mengerjakan lembar yang diberikan. 
Setiap siswa harus megerjakan secara 
mandiri dan selanjutnya saling 
mencocokkan jawaban dengan teman 
sekelompoknya. 

Guru harus menekankan pada 
kegiatan tutorial yang maksudnya 
bahwa lembar kegiatan untuk 
dipelajari bukan untuk diisi atau 
diserahkan pada guru. Jika siswa 
mempunyai pertanyaan sebaiknya 
ditanyakan terlebih dahulu pada 
anggota kelompoknya. Adapun 
langkah-langkah pelaksanaannya 
adalah guru melatih ketrampilan 
kooperatif pada siswa dengan 
meminta tiap kelompok 
mendiskusikan dan mengerjakan 
lembar kegiatan kemudian 
memonitor kegiatan masing-masing 
kelompok, serta memberi penjelasan 
pada kelompok jika kelompok 
tersebut mengalami kesulitan. 
Adapun langkah-langkah kegiatan 
siswa pada tahap ini adalah 
bekerjasama dalam kelompok untuk 
mendiskusikan dan mengerjakan 
lembar kegiatan siswa, saling 
membantu anggota kelompok yang 
berjumlah 4-5 orang siswa untuk 
memahami materi pokok 
pembelajaran dalam rangka 
mengerjakan lembar kegiatan siswa, 
menunjukkan aktivitas dalam belajar 
kelompok 
c. Pelaksanaan kuis individual 

Pelaksanaan kuis individual 
berlangsung kira-kira setelah satu 
atau dua periode penyampaian 
materi oleh guru dan setelah 1 
atau 2 periode kerja kelompok. 
Dalam pelaksanaan kuis 
individual akan menentukan 
posisi siswa dalam kelompok dan 
posisi kelompok-kelompok lain. 

Maksudnya adalah hasil kuis 
individual yang dicapai siswa 
menunjukkan kompetensi yang 
mampu dicapai siswa tersebut 
dan hasil kuis individual masing 
masing siswa dalam satu 
kelompok akan dijumlah dan 
dirata-rata sehingga diperoleh 
nilai perkembangan kelompok 
yang menunjukkan prestasi 
kelompok. 

d. Nilai perkembangan individu. 
Penilaian ini bertujuan 

untuk mengetahui serta 
menunjukkan seberapa jauh 
siswa menguasai materi yang 
telah disampaikan dan 
keterlibatannya dalam proses 
pembelajaran yang telah 
berlangsung. Setelah masing-
masing siswa mendapat nilai dan 
dapat mengetahui posisi mereka 
di dalam kelompok, maka 
mereka harus selalu berusaha 
agar nilai selanjutnya lebih baik 
dari hasil yang diperoleh 
sekarang. Nilai peningkatan 
prestasi siswa diperoleh dan poin 
peningkatan yang terjadi antara 
tes awal dengan tes berikutnya 
pada topik pengajaran tertentu 
serta memperhatikan batasan 
skor atau nilai minimal yang 
dibuat.  

e. Penghargaan kelompok 
Setelah melakukan kuis, 

diperoleh tiga tingkat 
penghargaan yang diberikan 
untuk prestasi kelompok yaitu 
kelompok yang istimewa, 
kelompok hebat dan kelompok 
baik. 

 
METODE PENELITIAN 
Pengembangan Produk 

Penelitian ini bertujuan untuk 
menghasilkan produk media 
pembelajaran berupa LKS pada 
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pembelajaran ekonomi model 
pembelajaran berbasis STAD. Rancangan 
dan pendekatan penelitian 
pengembangan (research & development/R 
& D) dengan model siklus 4-D oleh 
Thiagarajan & Sammel (1974). Model ini 
terdiri dari 4 tahap pengembangan, yaitu 
Define (pendefinisian), Design 
(Perancanaan), Develop (Pengembangan), 
dan Disseminate (penyebaran).  
Pengembangan dilaksanakan sampai 
pada tahap uji coba produk yang 
dilaksanakan pada kelas XII-IPS1 MAN 
Lamongan. 
1) Tahap Pendefinisian (Define) 

a. Analisis permasalahan 
Berdasarkan hasil observasi 

mengenai proses pembelajaran di 
MA Negeri Lamongan dari 
wawancara dengan guru, proses 
pembelajaran sekolah secara 
umum masih berpusat kepada 
guru. Guru kelas menyampaikan 
materi, sedangkan siswa hanya 
mendengarkan dan mencatat 
materi yang disampaikan oleh 
guru. Selain itu sekolah masih 
menggunakan LKS bersifat 
konvensional. LKS belum dapat 
dijadikan sebagai media 
pembelajaran yang membimbing 
siswa untuk lebih memahami 
materi yang akan dipelajarinya.  
Berdasarkan permasalahan 
tersebut dapat dijadikan sebagai 
dasar dalam menentukan 
pengembangan LKS yang 
dibutuhkan agar dalam 
penerapannya tepat dan efisien. 
Maka diperlukan kesesuaian 
permasalahan yang ada dengan 
model pembelajaran yang 
dikombinasikan. Model 
pembelajaran berbasis STAD 
merupakan model yang tepat 
dalam pengembangan LKS. 

b. Analisis siswa 

Pada tahap operasional 
formal, anak sudah mulai berpikir 
abstrak, terutama   pada anak-
anak yang cerdas.   Selain itu, 
kemampuan ini ditambahkan 
dengan kemampuan untuk 
mengintegrasikan pengetahuan 
sebelumnya dan struktur berpikir 
yang baru. 

Pada dasarnya belajar 
dengan melibatkan objek, kasus, 
atau praktik secara langsung akan 
lebih mudah ditangkap atau 
diserap dan lebih tahan lama 
dalam ingatan siswa. Penggunaan 
media yang dapat menampilkan 
kegiatan praktik akan sangat 
membantu siswa dalam belajar. 

c. Analisis tugas 
Merupakan kumpulan 

prosedur untuk menentukan isi 
dalam satuan pembelajaran 
dengan merinci isi materi ajar 
secara garis besar. Hasil dari 
analisis tugas yang tertuang 
dalam LKS sebagai perangkat 
pembelajaran yang digunakan 
dalam penelitian. 
Penyususan LKS berpedoman 
pada standar Kompetensi dan 
Kompetensi dasar mata pelajaran 
ekonomi MA. 

d. Analisis konsep 
Konsep-konsep  yang  

tedapat  dalam peta konsep saling 
berkaitan secara keseluruhan, 
dengan demikian, agar siswa 
mudah memahami konsep-
konsep yang dibahas, maka 
konsep-konsep tersebut perlu 
diurutkan sehingga sesuai dengan 
pengetahuan dan keterampilan 
yang telah diperoleh siswa pada 
pembelajaran atau pertemuan 
sebelumnya. 

e. Analisis tujuan 
Perumusan tujuan 

pembelajaran merupakan dasar 
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untuk mendesain perangkat 
pembelajaran dan penyusunan 
tes/uji. 

2) Tahap Perencanaan (Design) 
Tahap ini memiliki tujuan untuk 

menyiapkan prototipe perangkat 
pembelajaran, dengan langkah yaitu: 
a. Pemilihan media 

Media yang akan digunakan 
harus sesuai dengan tujuan untuk 
menghasilkan produk sebagai alat 
penyampaian materi penalaran 
dan dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa, media tersebut 
adalah LKS. 

b. Pemilihan format 
Format perangkat 

pembelajaran yang 
dikembangkan berorientasi pada 
model pembelajaran berbasis 
STAD dan sesuai standar 
kompetensi dan kompetensi dasar 
kurikulum KTSP SMA kelas XII. 

c. Rancangan awal LKS 
Penyusunan rancangan awal LKS 
akan menghasilkan draft LKS 
yang di dalamnya sekurang-
kurangnya mencakup: 

1) Judul menggambarkan materi 
yang akan dituangkan di 
dalam LKS 

2) Menentukan standar 
kompeteni, kompetensi dasar. 
Kompetensi dasar yang 
memenuhi pengembangan LKS 
adalah: 
a) SK, memenuhi penyusunan 

siklus akuntansi 
perusahaan dagang 

b) KD, mencatat 
transaksi/dokumen ke 
dalam jurnal khusus 

3) Tujuan yang akan dicapai 
siswa setelah mempelajari 
suatu materi dengan LKS. 

4) Prosedur atau kegiatan yang 
harus diikuti siswa untuk 
mempelajari materi dengan 

menggunakan LKS sesuai 
dengan tahapan LKS yaitu: 
a) Tahap penyajian materi 
b) Kegiatan kelompok 
c) Pelaksanaan kuis individual 
d)  Nilai perkembangan 

individu 
e) Penghargaan kelompok 

3) Tahap Pengembangan (Develop) 
Tahap pengembangan ini 

bertujuan untuk menghasilkan 
Lembar kegiatan siswa (LKS) 
berbasis STAD yang sudah direvisi 
para ahli dan hasil uji coba ke siswa. 
a. Validasi dosen ahli diikuti 

dengan revisi 
b. Validasi guru SMA 
c. Validasi Teman Sejawat 

4) Tahap Penyebaran (Desseminate) 
Tahap ini merupakan tahapan 

penggunaan perangkat yang telah 
dikembangkan dalam penelitian ini 
adalah LKS Berbasis STAD yang 
telah dikembangkan pada skala yang 
lebih luas. Pada penelitian ini tahap 
penyebarluasan dilakukan terbatas 
sekolah yang diujicobakan dengan 
menggunakan satu kelas uji coba. 
UJI PRODUK 
Rancangan Uji 
1. Validasi Ahli Materi Ekonomi 

Validasi ahli materi ini 
dimaksudkan untuk 
mendapatkan data berupa 
penilaian, pendapat, dan saran 
terhadap ketepatan dan 
kesesuaian materi yang ada dalam 
LKS ekonomi yang telah disusun. 
Validasi ini juga bertujuan untuk 
memastikan materi yang ada pada 
LKS benar secara ilmiah. 

2. Validasi Ahli Media Bahan Ajar 
Validasi ahli 

pengembangan bahan ajar ini 
bertujuan untuk mendapatkan 
data yang berupa penilaian, 
pendapat, kritik, dan saran 
terhadap penyusunan LKS yang 
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dilihat dari aspek penyajian dan 
kegrafisan. 

3. Validasi oleh Praktisi 
Pendidikan Ekonoi di Lapangan 

Validasi praktisi 
pendidikan di lapangan oleh guru 
ekonomi ini bertujuan untuk 
mendapatkan data yang berupa 
pendapat, kritik, dan saran 
terhadap kedalaman materi yang 
dikemas dalam LKS yang akan 
disesuaikan dengan karakter dan 
kebiasaan belajar siswa di kelas. 

4. Validasi Peer Reviewer (teman 
Sejawat) 

Validasi Teman sejawat 
merupakan salah satu validator 
yang bertugas untuk menilai 
kelayakan LKS yang sedang 
dikembangkan oleh peneliti. 

5. Uji Coba dengan Sisa 
a. Uji Coba Awal 

Uji coba ini merupakan uji 
keterbacaan LKS ekonomi 
pengembangan yang 
dilakukan pada siswa kelas 
XII-IPS1 MAN Lamongan 
yang telah mendapatkan 
materi tentang akuntansi 
perusahaan dagang. Uji coba 
ini bertujuan untuk: 
1) Mengetahui dan 

membenarkan kesalahan-
kesalahan yang ada pada 
LKS ekonomi 
pengembangan, seperti 
kesalahan cetak, salah 
ketik, kesalahan huruf, 
kesalahan letak gambar, 
dan lain-lain,  

2) menilai tentang kejelasan 
isi apakah mudah 
dipahami, mudah 
dimengerti, kemenarikan 
tampilan, serta 
keterbacaannya. 

b. Uji Coba Utama 

Uji coba akhir dilakukan pada 
siswa kelas XI-IPS1 MAN 
Lamongan. Tujuan uji coba 
lapangan adalah:  
1) Memperoleh tanggapan 

mengenai isi materi dalam 
modul 

2) Menentukan keefektifan 
bahan ajar untuk 
mengetahui pengaruhnya 
pada kemampuan 
pemecahan masalah, hasil 
belajar kognitif 

3) Mengidentifikasi masalah-
masalah yang muncul 
yang dialami oleh peserta 
didik selama berinteraksi 
dengan LKS ekonomi 
pengembangan. 

4) Uji coba akhir, selain 
dimaksudkan untuk 
mengoperasionalkan 
produk akhir LKS, juga 
untuk mengetahui hasil 
penerapan LKS dalam 
pembelajaran ekonomi, 
terhadap peningkatan 
terhadap hasil belajar 
kognitif siswa. Uji coba 
dilaksanakan dengan 
desain penelitian tindakan 
kelas (PTK) yang 
dilakukan pada satu kelas 
untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa. 
 

Subjek Uji 
Ahli materi terdiri dari satu orang 

dosen berasal dari Jurusan Akuntansi 
yang kompeten dalam materi Ekonomi 
terspesialisasi akuntansi. Dosen ahli 
yang akan menjadi validator 
berkualifikasi minimal S2 Akuntansi.  

Ahli pengembangan bahan ajar 

terdiri dari satu orang dosen yang 
berkualifikasi minimal S2  di bidang 
pendidikan.  
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Pada penelitian ini, dipilih dua 
orang guru mata pelajaran ekonomi 
yang memiliki pengalaman mengajar 
minimal 10 tahun.  

Validasi ini dilakukan oleh dua 
orang teman sejawat mahasiswa 
program S2 pendidikan Unipa 
Surabaya. Mahasiswa S2 pendidikan 
sebagai subyek uji berbasis guru atau 
praktisi pendidikan di lapangan. 

Subyek Uji Coba Awal keterbacaan 
LKS Adalah siswa yang sudah pernah 
mendapatkan materi Akuntansi 
Perusahaan dagang yaitu dipilih 10 
orang secara acak siswa kelas XII-IPS1 
MAN Lamongan tahun ajaran 
2020/2021. 

 
Jenis Data  

Data primer; Merupakan data 
tentang kualitas kelayakan lembar 
kegiatan siswa (LKS) hasil 
pengembangan. Data yang 
dikumpulkan berupa hasil validasi ahli 
materi, ahli media, teman sejawat, dan 
guru. Data tersebut meliputi skor 
penilaian dari aspek kelayakan isi, 
aspek kebahasaan, aspek penyajian, 
aspek kegrafisan.  Dan lainnya berupa 
komentar dan saran dari para ahli, 
teman sejawat, guru ekonomi. 

Data sekunder; Merupakan data 
yang diperoleh dari kegiatan 
pembelajaran. Data tersebut merupakan 
data hasil belajar siswa aspek kognitif 
yang diperoleh dari kegiatan setelah 
pembelajaran menggunakan LKS hasil 
pengembangan. 

Selain itu, Data yang diperoleh dari 
hasil uji coba produk pengembangan 
LKS ekonomi berbasis STAD ini terdiri 
dari; Data kualitatif, Hasil validasi ahli 
materi ekonomi, hasil validasi ahli 
pengembangan LKS, hasil uji praktisi 
pendidikan di lapangan, teman sejawat, 
dan hasil uji coba awal. Data  
kuantitatif, hasil penilaian validasi ahli, 

praktisi pendidikan, teman sejawat dan 
uji coba awal, serta hasil belajar kognitif. 

 
Instrumen pengumpulan data 
Adapun rincian instrument penelitian 
yang digunakan untuk mengumpulkan 
data dalam uji coba, sebagai berikut: 
1.Angket/ Kuesioner Validasi LKS 

berbasis STAD 
Komponen yang akan divalidasi 
mencakup pada aspek kelayakan isi, 
kebahasaan, penyajian, dan desain 
kegrafisan 

2.Lembar angket penilaian LKS berbasis 
STAD pada uji awal kelompok 
pengguna 

3.Perangkat Pembelajaran 
4.Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis 

STAD 
 
ANALISIS DATA 
Analisis kelayakan perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan 

Teknik analisis data untuk 
kelayakan perangkat pembelajaran 
ekonomi dan respon siswa, dilakukan 
dengan mentabulasi semua data yang 
diperoleh, Menghitung   skor   rata-rata   
dari   setiap   komponen, dan mengubah 
skor rata-rata menjadi nilai dengan 
kriteria. Untuk mendapatkan data rerata 
hasil penilaian yang akan digunakan 
sebagai kesimpulan, digunakan rumus: 
                

 
                    

                                  
 

Hasil rerata penilaian dikonvesi menjadi 
data kualitatif, yaitu: 
Tabel Pedoman Hasil Konversi Data 
No Rentang 

Skor 

Nilai Kategori Keterangan 

1. 3,4 – 4 A Sangat baik Tidak perlu 

revisi 
2. 2,8 – 3,3 B Baik Tidak perlu 

revisi 
3. 2,2 – 2,7 C Cukup Baik Revisi 

4. 1,5 – 2,1 D Kurang Baik Revisi 

5. 1,0 – 1,4 E Sangat 

Kurang Baik 

Revisi 

Hasil pengkonversian data 
kuantitatif menjadi data kualitatif akan 
didapatkan data katagori untuk 
menyimpulkan layak tidaknya LKS 
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ekonomi berbasis STAD digunakan atau 
diterapkan sebagai media pembelajaran. 
 
HASIL MODEL 
A. Kelayakan  produk LKS  

1. Evaluasi produk pada aspek 
kelayakan isi 

Berdasarkan data diketahui 
LKS hasil pengembangan  ini dari 
ahli materi diperoleh rerata skor 
total 3,83, dari guru diperoleh 
rerata skor sebesar 3,42 dan teman 
sejawat diperoleh rerata skor  total  
3,50. maka dapat dinyatakan 
bahwa LKS hasil pengembangan 
ini mendapat  penilaian  kategori 
sangat  baik untuk ahli materi. 
Pada aspek kelayakan isi hasil  
penilaian guru ekonomi diperoleh 
penilaian kategori sangat baik, dan 
hasil penilaian teman sejawat pada 
aspek kelayakan isi juga 
dikategorikan sangat baik. 

Hasil penilaian LKS pada 
aspek dari ahli materi, guru 
ekonomi, dan  teman  sejawat 
disajikan  dalam  bentuk  diagram  
sebagai berikut: 

 
2. Evaluasi produk pada aspek 

kebahasaan 
Berdasarkan  data diketahui 

LKS  hasil  pengembangan  ini  
pada  aspek  kebahasaan  dari  ahli 
materi diperoleh rerata skor total 
3,67, dari guru ekonomi diperoleh 
rerata skor sebesar 3,50, dan teman 
sejawat diperoleh rerata skor 
sebesar 3,67. Maka dapat 
dinyatakan bahwa LKS hasil 

pengembangan   ini dari aspek 
kebahasaan mendapat penilaian 
kategori sangat baik menurut ahli 
materi. Pada aspek kelayakan hasil 
penilaian  guru ekonomi   
diperoleh  penilaian  kategori 
sangat baik, dan hasil penilaian 
teman sejawat pada aspek 
kebahasaan juga dikategorikan 
sangat baik. 

Hasil penilaian LKS pada 
aspek kebahasaan dari ahli materi, 
guru ekonomi, dan teman sejawat 

disajikan dalam bentuk diagram 
sebagai berikut: 

 
3. Evaluasi produk pada aspek 

penyajian 
Berdasarkan  diketahui LKS 

hasil pengembangan ini pada 
aspek penyajian dari ahli media 
diperoleh rerata skor 3,33, dari 
guru ekonomi diperoleh rerata 
skor sebesar 3,42, dan teman  
sejawat  diperoleh rerata skor  3,42.  
maka dapat dinyatakan bahwa 
LKS hasil pengembangan   ini 
pada aspek penyajian mendapat   
penilaian kategori  baik menurut  
ahli  media.  Pada  aspek  
penyajian  hasil penilaian  guru 
ekonomi   diperoleh  penilaian  
kategori sangat baik, dan hasil 
penilaian  teman  sejawat juga 
dikategorikan sangat baik. 

Hasil penilaian LKS pada 
aspek penyajian dari ahli media, 
guru ekonomi, dan teman sejawat  
disajikan dalam bentuk diagram 
sebagai berikut: 



 

1163 

Jurnal Pendidikan dan Humaniora Vol. 6, No. 02 Juli – Desember 2022 

 

 
4. Evaluasi produk pada aspek 

kegrafikan 
Berdasarkan  data diketahui 

LKS hasil pengembangan ini pada 
aspek kegrafikan dari ahli materi 
diperoleh rerata skor sebesar 3,00,  
dari  guru ekonomi  diperoleh  
rerata skor  sebesar  3,33 dan 
teman sejawat diperoleh rerata 
skor sebesar 3,42. maka dapat 
dinyatakan bahwa LKS hasil 
pengembangan  ini mendapat   
penilaian kategori baik dari ahli 
media. Pada aspek kegrafisan hasil  
penilaian guru ekonomi  diperoleh 
penilaian kategori baik, dan hasil 
penilaian teman sejawat pada 
aspek kegrafikan dikategorikan 
sangat baik. 

Hasil penilaian LKS pada 
aspek kegrafikan dari ahli materi, 
guru ekonomi, dan teman sejawat 
disajikan dalam bentuk diagram 
sebagai berikut: 

 
5. Uji keterbacaan LKS 

Berdasarkan  data aspek 
keterbacaan didapatkan rerata 
skor dari subyek uji ketercabaan 
sebesar 3,31 dengan katagori baik. 

Dari hasil penilaian dari 
beberapa validator dan uji 
keterbacaan dapat rekapitulasi 

seperti yang ada pada tabel 
berikut: 

No Aspek 
Rerata 
Skor 
Akhir 

Katagori 
Keterang
an 

1 
Isi 
materi 

3,58 
Sangat 
baik 

Tidak 
perlu 
revisi 

2 
Kebah
asaan 

3,61 
Sangat 
baik 

Tidak 
perlu 
revisi 

3 
Penyaji
an 

3,39 Baik 
Tidak 
perlu 
revisi 

4 
Kegrafi
san 

3,25 Baik 
Tidak 
perlu 
revisi 

5 
Keterb
acaan 

3,31 Baik 
Tidak 
perlu 
revisi 

Dari tabel di atas 
menunjukkan bahwa secara umum 
dari berbagai aspek penilaian 
mulai dari kelayakan isi materi, 
kebahasaan, penyajian, kegrafisan, 
dan keterbacaan pada uji coba 
awal LKS pengembangan mata 
pelajaran Ekonomi berbasis STAD 
pada pokok bahasan jurnal umum 
dan khusus akuntansi perusahaan 
dagang bisa dan layak digunakan 
sebagai media pembelajaran. 

 
KESIMPULAN 
A. Simpulan 

Berdasarkan  analisis data dan 
pembahasan  yang telah dapat 
disimpulkan: 
1. Kualitas LKS ditinjau dari aspek 

kelayakan isi, aspek kebahasaan, 
aspek penyajian dan aspek 
kegrafikan secara keseluruhan 
“baik” dan layak digunakan 
dalam pembelajaran Ekonomi. 

2. Meskipun LKS yang 
dikembangkan secara umum 
sudah dinilai berkualitas “baik”, 
namun masih memiliki beberapa 
kekurangan karena ada 
pembatasan penelitian. 
Kekurangan tersebut adalah: 
a.Lembar kegiatan siswa yang 

dikembangkan dalam penelitian 
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ini terbatas pada materi 
Akuntansi Perusahaan Dagang 
pokok bahasan Jurnal umum 
dan khusus. 

b. Penelitian    pengembangan    
lembar    kegiatan    siswa    
dalam    tahap penyebaran 
hanya dilaksankan pada 
kelompok kecil (10 siswa) kelas 
pada satu sekolah dan terbatas 
pada uji keterbacaan. 

c. Perlu penelitian lanjutan untuk 
uji akhir dalam rangka 
mengetahui tingkat pemahaman 
secara kognitif ditinjau dari 
hasil belajar pada siswa dan 
dibandingkan dengan LKS 
konvensional. 

 
B. Saran  

1. Saran Pemanfaatan 
a.Lembar  kegiatan   siswa   

berbasis metode 
pembelajaran STAD   
diharapkan dapat 
digunakan  sebagai  salah  
satu  contoh  variasi  dalam  
pembelajaran ekonomi 
untuk guru. 

b. Lembar  kegiatan  siswa  
yang  sejenis  dengan  hasil  
pengembangan dapat   
dikembangkan   lebih   
lanjut   dengan   materi   
berbeda   dan penelitian 
ketegori 
keterampilan/praktik jenis 
lain. 

c. Lembar kegaiatan siswa 
yang sejenis dapat 
dikembangkan dalam 
kegiatan praktikum, baik 
dalam kasus semu maupun 
study kasus yang ada pada 
literature kepustakaan juga 
dikembangkan praktik 
langsung ke koperasi 
sekolah maupun toko yang 

dimiliki oleh orang tua / 
wali siswa. 

2. Saran Pengembangan Lebih 
Lanjut 
Pengembangan modul  secara 
lebih lanjut perlu 
memperhatikan beberapa 
saran sebagai berikut. 
a.Pada tahap identifikasi 

kebutuhan, pada 
pengembangan lebih lanjut 
hendaknya dilakukan 
dengan lebih mendalam, 
sehingga produk yang 
dihasilkan sesuai dengan 
permasalahan yang ada 

b. Pada tahap pengembangan 
draf modul, hendaknya 
dilaksanakan dengan mem-
perhatikan hasil yang 
diproses pada identifikasi 
kebutuhan sehingga tidak 
menyimpang dari tujuan 
pengembangan 

c. Pada tahap validasi dan 
revisi produk hendaknya 
digunakan poin penilaian 
yang spesifik sehingga 
bagian-bagian yang dinilai 
validator sesuai dengan 
keahlian validator. 

d. Pada tahap ujicoba 
kelompok kecil, hendaknya 
dilakukan perbaikan modul 
secara berkala sesuai 
dengan fakta yang 
ditemukan selama uji coba 
kelompok kecil, sehingga 
modul yang dikembangkan 
tetap layak dan efektif 
diterapkan dalam 
pembelajaran. 

e. Penelitian pengembangan 
ini hanya dilaksanakan 
sampai pada tahap uji coba 
kelompok besar,  sehingga 
untuk pengembangan lebih 
lanjut dapat dilaksanakan 



 

1165 

Jurnal Pendidikan dan Humaniora Vol. 6, No. 02 Juli – Desember 2022 

sampai pada tahap uji coba 
operasional dan diseminasi. 

f. Pelaksanaan tahap 
penelitian dan 
pengumpulan informasi 
terutama pada tahap 
analisis kebutuhan 
hendaknya dilaksanakan 
dengan memperhatikan 
unsur guru, siswa dan 
proses pembelajaran yang 
menyertainya secara lebih 
mendalam. Untuk 
pengembangan lebih lanjut, 
analisis kebutuhan dapat 
diperoleh melalui 
wawancara dan observasi, 
serta penyebaran angket 
sehingga produk yang 
dihasilkan dapat tepat dan 
sesuai dengan konteks 
pembelajaran yang akan 
dilaksanakan.  

g. Perlu dilakukan uji coba 
modul pembelajaran 
dengan menggunakan 
subyek yang lebih banyak 
agar dapat dipastikan 
tingkat keefektifan modul 
pembelajaran yang 
dikembangkan. 

h. Pengembangan modul 
berbasis inkuiri terbimbing, 
untuk pengembangan lebih 
lanjut perlu pelaksanaan 
pembelajaran dengan 
modul dapat dipadukan 
dengan model pembelajaran  
yang lain sehingga kegiatan 
pembelajaran lebih 
bervariasi. 

i. Beberapa gambar yang 
digunakan dalam modul 
telah banyak menggunakan 
gambar hasil dokumentasi 
dari penulis namun masih 
ada beberapa yang berupa 
gambar skematis dari 

berbagai sumber, untuk 
pengembangan lebih lanjut 
perlu disempurnakan 
dengan mencari contoh-
contoh gambar yang sesuai 
dengan konteks materi dan 
dekat dengan kehidupan 
siswa serta hasil 
pengamatan langsung oleh 
penulis. 

j. Modul yang dikembangkan 
masih terbatas pada materi 
perubahan lingkungan dan 
limbah  sehingga untuk 
pengembangan lebih lanjut 
dapat dikembangkan untuk 
materi yang lain. 

 
C. Desiminasi 

Bahan ajar khususnya lembar 
kerja siswa yang dihasilkan dari 
penelitian pengembangan ini 
berdasarkan pada analisis 
kebutuhan dan konteks 
permasalahan yang ditemukan di 
MAN Lamongan, namun tidak 
menutup kemungkinan untuk 
dapat dimanfaatkan oleh banyak 
pihak. Oleh karena itu, hal-hal 
yang perlu dilakukan antara lain: 
1. Melakukan sosialisasi tentang 

pembelajaran menggunakan 
LKS hasil pengembangan dalam 
forum guru seperti 
Musyawarah Guru Mata 
Pelajaran (MGMP) ekonomi. 

2.  Memperkenalkan LKS 
pembelajaran pada forum 
seminar atau diskusi ilmiah. 

3. Menerbitkan LKS hasil 
pengembangan melalui suatu 
lembaga penerbit. 

4. Mensosialisasikan produk hasil 
pengembangan dalam seminar 
baik skala regional maupun 
nasional. 
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