
 
 

i 
 

ABSTRAK 
 
Pengembangan Model Lembar Kerja Siswa (LKS) Dilengkapi Komik Strip 
Pada Materi Menulis Narasi Sugestif Siswa Kelas X SMA Negeri 8 Padang 
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Permasalahan dalam penelitian ini adalah LKS yang digunakan di 

sekolah selama ini belum menarik minat baca siswa dan belum meningkatkan 
pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Hal ini disebabkan tampilan 
LKS yang monoton dan tidak didukung oleh media yang menarik sehingga 
mengurangi minat siswa menggunakan LKS dalam proses pembelajaran. 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk berupa model LKS 
dilengkapi komik strip pada materi menulis narasi sugestif untuk siswa kelas X 
SMA Negeri  8 Padang yang valid, praktis, dan efektif.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (research and the 
development) dengan desain pengembangan menggunakan 4-D models, yaitu 
define (pendefinisian), design (perancangan), develop (pengembangan) dan 
dessiminate (penyebaran). Namun, mengingat keterbatasan penelitian, peneliti 
hanya melakukan sampai pada tahap develop (pengembangan). Data penelitian ini 
merupakan data primer atau data yang diperoleh langsung dari angket validitas, 
angket praktikalitas yang telah divalidasi dan hasil tes ranah kognitif untuk 
efektivitas.  

Hasil penelitian ini adalah model LKS dilengkapi komik strip pada 
materi menulis narasi sugestif siswa kelas X SMA Negeri 8 Padang. Dari hasil 
analisis angket validitas diperoleh rata-rata validitas LKS adalah 91,84% dengan 
kriteria sangat valid. Sementara itu, dari hasil analisis angket praktikalitas 
diperoleh rata-rata praktikalitas LKS oleh guru adalah 86,5% dengan kriteria 
praktis dan rata-rata nilai praktikalitas LKS oleh siswa adalah 84,07% dengan 
kriteria praktis. Kemudian, untuk keefektifan Model LKS dilengkapi komik strip 
diperoleh nilai ketuntasan siswa menulis karangan narasi sugestif rata-rata di atas 
KKM (nilai tertinggi 95) dan untuk uji t, ttabel pada taraf signifikan 95% < thitung  
(2,024 < 16,944) sehingga penggunaan model LKS dilengkapi komik strip pada 
materi menulis narasi sugestif efektif.   

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh simpulan 
sebagai berikut. Pertama, telah dihasilkan model LKS dilengkapi komik strip 
pada materi menulis narasi sugestif siswa kelas X SMA Negeri 8 Padang. Kedua, 
model LKS yang dihasilkan dinyatakan valid oleh validator, baik dari aspek 
kelayakan isi, kebahasaan, penyajian modul maupun kegrafisan dengan nilai 
91,84%. Ketiga, model LKS yang dihasilkan juga dinyatakan praktis, baik dari 
segi aspek kemudahan penggunaan, efisiensi waktu pembelajaran maupun 
manfaat dengan nilai 86,5% oleh guru dan 84,07% oleh siswa. Keempat, model 
LKS yang dihasilkan dinyatakan efektif karena ttabel < thitung pada taraf signifikan 
95%. 
 
 


