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ABSTRAK 

 

Pengaruh Penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa 

SMP Gaya Baru Gedangan Kabupaten Malang 

 

Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui perbedaan prestasi hasil belajar siswa yang 

diajar dengan menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan tanpa menggunakan Lembar Kerja 

Siswa dalam pembelajaran matematika, (2) untuk mengetahui metode mana yang lebih baik 

digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar matematika. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Gaya Baru Gedangan 

Kabupaten Malang, dan sampelnya diambil dari semua anggota populasi yang terdiri dari dua 

kelas, yaitu kelas VII A dan VII B.  

Penelitian ini dimulai tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April 2008. pengambilan data 

diperoleh dengan mengadakan tes/uji kompetensi dari masing-masing kelas, yaitu kelas VII A 

(kelas kontrol) dan kelas VII B (kelas eksperimen). 

Statistik yang digunakan adalah uji t dengan taraf signifikansi 5%. Pengujian hipotesisnya adalah 

jika │t hitung│ ≤ t tabel maka Ho diterima, dan jika │t hitung│ > t tabel maka Ho ditolak. 

Setelah data penelitian diperoleh, t hitung = -4,4. Dengan taraf signifikansi 5% dan derajat bebas 

74 diperoleh t tabel = 2,07. Karena │t hitung│ = │4,4│= 4,4, maka │t hitung│ > t tabel, 

sehingga hipotesis nol ditolak. Berarti dapat disimpulkan sebagai berikut : 

“Ada pengaruh yang signifikan dengan taraf signifikansi 5% dalam prestasi belajar matematika 

antara sekelompok siswa yang diajar menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan 

sekelompok siswa yang diajar tanpa menggunakan Lembar Kerja Siswa, artinya sekelompok 

siswa yang diajar dengan menggunakan Lembar Kerja Siswa mempunyai prestasi yang lebih 

baik dari pada sekelompok siswa yang diajar tanpa menggunakan Lembar Kerja Siswa” 

Lembar Kerja Siswa dapat menuntun siswa supaya lebih fokus dalam mempelajari setiaptopik 

atau materi pelajaran. Dengan lembar kerja, siswa diberi kesempatan untuk mempelajari setiap 

topik melalui membaca, melakukan kegiatan, berdiskusi atau bertanya pada guru. Dengan 

menggunakan Lembar Kerja Siswa, prestasi belajar siswa lebih baik dari pada menggunakan 

metode ceramah.  

 


