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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Bahan Ajar 

2.1.1 Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan segala bahan (baik informasi, alat, ataupun teks) 

yang digunakan dalam proses pembelajaran yang di susun secara sistematis dan 

mencakup keseluruhan kompetensi yang akan di kuasai oleh siswa (Prastowo, 

2015). Sejalan dengan pendapat dari ahli lainnya bahwa bahan ajar adalah 

sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran yang di 

desain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang di 

harapkan yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi (Widodo & Jasmadi, 

2008).  

Bahan ajar merupakan komponen pembelajaran yang digunakan oleh 

guru sebagai bahan belajar dan membantu guru dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar di kelas (Syakrina, 2012). Bahan ajar di pandang sebagai 

sarana yang harus secara jelas dapat mengkomunikasikan informasi, konsep, 

pengetahuan, dan mengembangkan kemampuan sedemikian rupa, sehingga 

dapat di pahami dengan baik oleh peserta didik. Berdasarkan beberapa 

pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan segala 

bentuk bahan yang diberisikan seperangkat materi yang di susun secara 

sistematis, dan mencakup keseluruhan kompetensi dasar yang 

diharapkan.Dengan adanya bahan ajar guru dapat mengajarkan materi yang 

lebih terurut dan terarah sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang 

disampaikan. 

2.1.2 Jenis-jenis Bahan Ajar 

Bahan ajar yang digunakan pada setiap jenjang pendidikan sangat 

bervariasi, mulai dari bahan ajar berbentuk cetak hingga bahan ajar berbasis 

teknologi komputer. Jenis-jenis bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi 

empat kategori yaitu: a. cetak (printed) antara lain handout, buku, modul, LKS, 

brosur; b. dengar (audio) antara lain kaset, radio, piringan hitam, dan CD 
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(Compact Disk) audio; c. pandang dengar (audio visual) antara lain video CD 

dan film; d. multimedia interaktif (interactive teaching material) seperti CAI 

(Computer Assisted Intriction), CD multimedia pembelajaran interaktif dan 

bahan ajar berbasis web (Syakrina, 2012). Direktorat Pembinaan Sekolah 

Menengah Atas mengelompokkan bahan ajar menjadi 4 kategori, yaitu: a. 

bahan ajar cetak (printed), seperti handout, buku, modul, LKS, brosur leaflet, 

wallchat, dan foto atau gambar; b. bahan ajar dengar (audio), seperti kaset, 

radio, piringan hitam, dan compact disk audio; c. bahan ajar pandang dengar 

(audio visual), seperti vidio campact disk dan film; d. bahan ajar multimedia 

interaktif (interactive teaching material), seperti CAI (Computer Assisted 

Intruction), CD (Compact Disk), multimedia pembelajaran interaktif, dan 

bahan ajar berbasis web. 

Terdapat beberapa jenis bahan ajar yang telah disebutkan di atas, bahan 

ajar yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah bahan ajar cetak 

(printed) yaitu berbentuk Lembar Kerja Siswa (LKS). 

2.1.3 Fungsi Bahan Ajar 

Penggunaan bahan ajar dalam pembelajaran mempunyai beberapa fungsi 

yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa. Fungsi bahan ajar sebagai 

pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses 

pembelajaran untuk mencapai substansi kompetensi yang akan diajarkan, bagi 

siswa sebagai pedoman untuk mengarahkan aktivitasnya dalam pembelajaran 

sekaligus merupakan substansi kompetensi yang harus dipelajar dan dicapai, 

serta bahan ajar sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil 

pembelajaran (Hamdani, 2010). Bahan ajar dalam proses pembelajaran sebagai 

sumber informasi serta pengawasan dan pengendali proses pembelajaran 

(dalam hal ini bersifat pasif dan belajar sesuai kecepatan siswa dalam belajar), 

dan digunakan sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang 

diselenggarakan (Prastowo, 2015).  

Berdasarkan penelitian Ika(2013) bahan ajar mempunyai fungsi dalam 

proses pembelajaran yaitu kegiatan pembelajaran lebih menarik, memberikan 
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kesempatan siswa untuk belajar secara mandiri dan tidak tergantung pada 

kehadiran guru, mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap 

kompetensi yang harus dikuasai. Bagi guru bahan ajar dapat menambah 

pengetahuan karena dikembangkan dengan menggunakan banyak referensi 

sehingga guru tidak tergantung lagi pada buku teks. Dilihat dari penjelasan 

fungsi bahan ajar diatas, maka bahan ajar mempunyai peranan yang cukup 

penting dalam proses pembelajaran, karena dapat digunakan untuk membantu 

proses pembelajaran. 

2.2 Lembar Kerja Siswa (LKS) 

2.2.1 Pengertian LKS Dalam Pembelajaran 

LKS merupakan bahan ajar cetak berupa lembaran-lembaran kertas 

yang berisi ringkasan materi pembelajaran dan tugas beserta petunjuk-

petunjuk pelaksanaannya yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus 

dicapai (Prastowo, 2015). Hal ini sejalan dengan pendapat komalasari (2010) 

bahwa LKS adalah bentuk latihan atau pekerjaan rumah yang berisi soal-soal 

sesuai dengan materi pembelajaraan dan digunakan sebagai alat evaluasi.  

Secara umum LKS merupakan perangkat pembelajaran sebagai 

pelengkap atau pendukung pelaksanaan rencana pembelajaran. LKS berupa 

lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa yang 

didalamnya memuat petunjuk dan langkah-langkah untuk menyelesaikan 

suatu tugas tersebut  (Majid, 2007). LKS memuat sekumpulan kegiatan 

mendasar yang harus di lakukan oleh siswa untuk memaksimalkan 

pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai indikator 

pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh (Trianto, 2009).  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa LKS merupakan lembaran-lembaran yang berisi pedoman bagi siswa 

untuk melaksanakan kegiatan terstruktur, dimana lembaran tersebut berisikan 

ringkasan materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, petunjuk atau langkah-

langkah menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dan soal-soal yang harus 

dijawab oleh siswa. 
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2.2.2 Fungsi LKS Dalam Pembelajaran 

LKS dalam pembelajaran memiliki fungsi sebagai bahan ajar yang dapat 

meminimalkan peran guru dalam proses pembelajaran, mempermudah siswa 

untuk memahami materi yang diberikan karena LKS sebagai bahan ajar yang 

ringkas dan kaya tugas untuk berlatih dan memudahkan pelaksanaan 

pengajaran kepada siswa (Prastowo, 2015).Adapun fungsi lain yang diperoleh 

dari pembelajaran dengan menggunakan LKS adalah mengaktifkan siswa 

dalam proses belajar mengajar, membantu siswa dalam mengembangkan 

konsep, melatih siswa untuk menemukan dan mengembangkan proses belajar 

mengajar dan membantu siswa untuk menambah informasi tentang konsep 

yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematik (Sunyono, 2008). 

Fungsi LKS dalam pembelajaran menurut Martha(2015) yaitu sebagai 

panduan siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sebagai lembar pengamatan 

yang dapat menyediakan dan memandu siswa dalam kegiatan pengamatan, 

sebagai lembar diskusi yaitu menuntun siswa untuk menyelesaikan masalah 

dengan cara berdiskusi, lembar penemuan yaitu siswa dituntun untuk 

menemukan konsep melalui kegiatan-kegiatan yang disusun secara sistematis 

sehingga mampu melatih siswa berfikir kritis dalam proses belajar, 

pembelajaran menggunakan LKS mampu meningkatkan minat siswa karena 

kegiatan pembelajaran disusun lebih sistematis dan tampilan LKS disusun 

menarik. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa LKS 

mempunyai peranan sangat besar dalam proses pembelajaran karena dengan 

adanya LKS mampu meningkatkan aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran karena LKS disusun dengan kegiatan-kegiatan yang sistematis  

sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep melalui aktivitasnya sendiri 

serta dapat mengoptimalkan hasil belajar. LKS mampu meningkatkan minat 

belajar siswa karena LKS dapat dikembangkan dengan tampilan yang 

berwarna dan menarik. 
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2.2.3 Penyusunan LKS Dalam Pembelajaran. 

LKS yang layak digunakan dalam pembelajaran diperlukan beberapa 

acuan yang harus diperhatikan. Adapun langkah-langkah penyusunan LKS 

menurut DIKNAS yaitu (Prastowo, 2015): 

a. Menganalisis kurikulum, langkah ini dimaksudkan untuk menentukan 

materi-materi yang memerlukan LKS. Langkah analisis dilakukan 

dengan cara melihat materi pokok, pengalaman belajar, materi yang akan 

diajarkan, dan kompetensi yang harus dimiliki siswa. 

b. Menyusun peta kebutuhan siswa, langkah ini dimaksudkan untuk 

mengetahui jumlah LKS yang harus ditulis serta melihat urutan LKS. 

Urutan LKS dibutuhkan dalam menentukan prioritas penulisan LKS. 

c. Menentukan Judul LKS, judul LKS ditentukan berdasarkan kompetensi 

dasar, materi pokok yang terdapat dalam kurikulum. 

d. Penulisan LKS, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam penulisan 

LKS yaitu: a) kompetensi dasar yang akan dicapai; b) informasi 

pendukung yaitu gambaran umum atau ruang lingkup substansi yang 

akan dipelajari; c) sumber belajar; d) pemilihan kalimat yang jelas dan 

tidak ambigu; d) memperhatikan struktur. 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah menulis LKS dalam bentuk naskah, 

naskah ini kemudian dikonsultasikan kepada para pakar. Hal ini dilakukan 

agar LKS yang disusun tidak ada kesalahan pada isinya. Ketika naskah 

tersebut terdapat kesalahan maka naskah akan segera diperbaiki dan setelah 

naskah tersebut tidak terjadi kesalahan maka akan dilanjutkan ke proses 

mendesain LKS 

Langkah-langkah menyususn LKS dapat dijabarkan sebagai berikut 

(Sugianto, 2013): 

a. Menentukan materi, menuliskan Standar Kompetensi. 

b. Menentukan indikator pembelajaran ke dalam LKS. 

c. Menyusun percobaan berdasarkan materi. 
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d. Menyusun pertanyaan-pertanyaan yang jelas dan runtut agar mudah 

dipahami siswa. 

e. Menyempurnakan LKS berdasarkan saran dan masukan dari 

pembimbing. 

LKS dikatakan berkualitas baik bila memenuhi syarat sebagai berikut 

(Darmodjo dan Kaligis, 1992): 

a. Syarat-syarat Didaktik 

LKS sebagai salah satu bentuk sarana berlangsungnya proses 

belajar mengajar haruslah memenuhi persyarakatan didaktik, artinya 

LKS harus mengikuti asas-asas belajar mengajar yang efektif, yaitu: 

1) Memperhatikan adanya perbedaan individual 

2) Tekankan pada proses untuk menemukan konsep-konsep 

3) Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan 

siswa. 

4) Dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, 

moral, dan estetika pada diri siswa. 

5) Pengalaman belajarnya ditentukan oleh tujuan pengembangan 

pribadi siswa dan bukan ditentukan oleh materi bahan pelajaran. 

b. Syarat-syarat kontruksi 

Syarat-syarat yang berkenaan dengan penggunaan bahasa, susunan 

kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran dan kejelasan yang hakekatnya 

harus tepat guna dalam arti dapat dimengerti oleh pengguna yaitu 

siswa. Adapun syarat-syarat tersebut adalah: 

1) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan 

siswa. 

2) Menggunakan struktur kalimat yang jelas. 

3) Memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat 

kemampuan siswa. 

4) Hindarkan pertanyaan terbuka. 

5) Tidak mengacu pada buku sumber yang diluar kemampuan 

keterbacaan siswa. 
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6) Menyediakan ruangan yang cukup untuk menuliskan 

jawaban/menggambar pada LKS. 

7) Menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek. 

8) Menggunakan lebih banyak ilustrasi daripada kata-kata. 

9) Dapat digunakan untuk semua siswa, baik yang lambat maupun 

yang cepat. 

10) Memiliki tujuan belajar yang jelas serta bermanfaat sebagai sumber 

motivasi. 

11) Mempunyai identitas untuk memudahkan administrasinya. 

 

c. Syarat-syarat Teknis Tulisan 

1) Menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf Latin dan 

Romawi. 

2) Gunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik, tidak huruf biasa 

dengan garis bawah. 

3) Gunakan tidak lebih dari 10 kata dalam satu baris. 

4) Gunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah dengan 

jawaban siswa. 

5) Usahakan perbandingan besarnya huruf dengan besarnya gambar 

serasi. 

Berdasarkan uraian pendapat dari para ahli diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa LKS pada dasarnya merupakan sarana pembelajaran yang 

memuat materi dan cara-cara pembelajaran. Oleh karena itu, dalam membuat 

LKS yang baik hendaknya mengikuti cara-cara penyusunan perangkat 

pembelajaran pada umumnya. Penyusunan sebuah LKS dengan urutan 

sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi kompetensi dasar yang akan dibelajarkan, dan 

indikator pencapaian kompetensi yang terdapat dalam silabus. 

b. Menentukan judul LKS yang ditentukan atas dasar kompetensi dasar 

dan materi pokok. 

c. Menyiapkan buku-buku sumber dan buku referensi lainnya. 
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d. Melakukan identifikasi terhadap kompetensi dasar, melakukan kajian 

terhadap materi pembelajarannya, serta merancang bentuk kegiatan 

pembelajaran yang sesuai. 

e. Mengidentifikasi indikator pencapaian kompetensi dan merancang 

bentuk dan jenis penilaian yang akan disajikan. 

f. Merancang format penulisan LKS. 

g. Penyusunan LKS. 

 

2.3 Pengembangan Lembar Kerja Siswa 

Suatu materi pelajaran ketika beberapa siswa mengalami kesulitan 

belajar perlu adanya pembaharuan, baik itu dari segi metode pembelajaran 

yang dipakai maupun dari segi bahan ajar sebagai perantara yang dipakai 

untuk menjelaskan materi tersebut pada siswa sehingga bisa membantu siswa 

memahami materi tersebut.Salah satu bahan ajar yaitu lembar kerja siswa 

yang digunakan guru untuk menyampaikan materi tersebut, perlu adanya 

upaya pengembangan LKS. 

Dalam pengembangan perangkat pembelajaran harus memuat 4 unsur 

yaitu Define, Desaign, Development, dan Dessemination (Thiagarajan, 1974). 

Dalam 4 unsur menurut Thiagarajan terdapat Development (pengembangan) 

dan Dessemination (penyebarluasan). Pengembangan dan penyebarluasan ini 

adalah pengembangan dan penyebarluasan LKS yang dilakukan peneliti serta 

diuraikan beberapa hal yang harus dilakukan untuk pengembangan LKS 

tersebut. 

 

1. Define (Pendefinisian) 

Tahap ini sering disebut analisis kebutuhan. (Thiagarajan, 1974) 

menganalisis 5 kegiatan yang dilakukan pada tahap Define yaitu: 

a. Front And Analysis, mendiagnosis awal untuk meningkatkan efisensi 

dan efektifitas pembelajaran. 
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b. Learner Analysys, mempelajari karakteristik peserta didik, misalnya 

kemampuan, latar belakang pengetahuan, motivasi belajar, tingkat 

perkembangan kognitif siswa, latar belakang pengalaman baik 

kelompok maupun sebagai individu. 

c. Task Analysis, analisis tugas-tugas pokok yang harus dikuasai peserta 

didik agar peserta didik dapat mencapai kompetensi minimal. 

d. Concept Analysis, menganilisis konsep yang akan diajarkan, menyusun 

langkah-langkah secara sistematis yang akan diajarkan    

e. Specifying Intructional Objectives, menuliskan tujuan pembelajaran, 

perubahan perilaku yang diharapkan setelah pembelajaran. 

 

2. Desaign (Perancangan) 

Thiagarajan membagi tahan Desaign menjadi empat kegiatan, yaitu: 

contructing criterion-referenced test, media selection, format selection, initial 

design. Kegiatan yang dilakukan pada tahap tersebut antara lain: 

a. Menyusun tes kriteria 

b. Memilih media pembelajaran yang sesuai 

c. Memilih bentuk penyajian pembelajaran yang digunakan 

d. Mensimulasikan penyejian materi dan langkah-langkah pembelajaran 

yang telah dirancang. 

Dalam konteks pengembangan model pembelajaran, tahap ini diisi 

dengan kegiatan menyiapkan kerangka konseptual model dan perangkat 

pembelajaran (materi, media alat evaluasi) dan mensimulasikan penggunaan 

model dan perangkat tersebut dalam ruang lingkup kecil. 

3. Develop (Pengembangan) 

Thiagarajan membagi tahap pengembangan dalam dua kegiatan yaitu: 

expert appraisal dan developmental testing. 

a. Expert appraisal (penilaian para ahli), merupakan teknik untuk 

memvalidasi atau menilai kelayakan rancangan produk. Dalam kegiatan 

ini dilakukan evaluasi oleh ahli dalam bidangnya. 
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b. Developmental testing, merupakan kegiatan ujicoba rancangan produk 

pada sasaran subjek yang sesungguhnya. 

Dalam konteks pengembangan model pembelajaran, kegiatan 

pengembangan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Validasi oleh ahli/pakar. Tim ahli yang dilibatkan dalam proses validasi 

terdiri dari pakar bidang studi pada mata pelajaran yang sama dan pakar 

evaluasi hasil belajar 

b. Revisi model berdasarkan masukan dari para pakar pada saat validasi 

c. Uji coba terbatas dalam pembelajaran, sesuai situasi nyata yang akan 

dihadapi 

d. Revisi model berdasarkan hasil uji coba 

e. Implementasi model pada wilayah lebih luas. 

 

4. Desseminate (penyebarluasan) 

Thiagarajan membagi tahap desseminate dalam tiga kegiatan, yaitu 

validation testing, packing, diffusion and adoption. 

a. Pada tahap validation testing, produk yang sudah direvisi pada tahap 

pengembangan kemudian diimplementasikan pada sasaran yang 

sesungguhnya. 

b. Pada tahap packing (pengemasan), pengemasan model pembelajaran 

dapat dilakukan dengan mencetak buku panduan penerapan model 

pembelajaran. 

c. Pada tahap diffusion and adoption, buku tersebut disebarluaskan supaya 

dapat diserap (diffusi) atau dipahami orang lain dan digunakan 

(diadopsi) pada kelas mereka. 

 

2.4 LKS menggunakan Papercraft Dalam Pembelajaran Matematika 

Dalam kegiatan pembelajaran matematika lebih mengutamakan 

keterlibatan siswa untuk membangun pengetahuan matematikanya dengan 

cara sendiri (Iqbal, 2010). LKS dalam pembelajaran matematika diharapkan 

dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk bekerja guna menemukan 
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suatu konsep matematika melalui kerja sama (diskusi), individu, maupun 

berpasangan. LKS sebagai pendukung buku siswa yang bertujuan untuk 

membimbing siswa dan mengutamakan penguasaan terhadap konsep 

matematika. Dengan adanya LKS, guru akan lebih terbantu dalam 

melaksanakan pembelajaran yang berorientasi kontruktivisme yaitu 

pembelajaran yang mendiorong siswa membangun pengetahuan 

matematikanya sendiri di bawah bimbingan guru. Oleh karena itu, LKS harus 

dikembangkan lebih inovatif, kreatif, dan menarik. Salah satunya adalah LKS 

menggunakan papercraft 

Papercraft adalah seni membuat objek dari bahan dasar kertas, dengan 

cara menggunting, melipat dan menempel pola yang telah didesain 

sedemikian rupa agar dapat menjadi bentuk yang diinginkan. Papercraft 

dapat dikatakan sebagai pengembangan dari origami, teteapi objek yang 

dihasilkan menyerupai bentuk aslinya dibandingkan origami. Papercraft 

dapat didesain dengan berbagai warna dan diberi gambar-gambar yang 

menarik. Papercraft dalam pembelajaran matematika dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran yaitu sebagai replika bangun ruang sisi datar 

misalnya kubus, balok, prisma dan limas.  

LKS dengan menggunakan papercraft dalam pembelajaran matematika 

akan lebih menyenangkan dan menarik, karena siswa dapat belajar sambil 

bermain menggunakan media papercraft yang dibuat oleh guru. Dengan 

demikian LKS menggunakan papercraft akan lebih menyenangkan 

dibandingan dengan menggunakan metode ceramah yang akan membuat 

siswa bosan dan kurang dalam hal pemahaman konsep. 

2.5 Hasil Penenlitian yang Relevan 

Penelitian ini mengenai pengembangan LKS matematika menggunakan 

papercraft pada materi prisma di SMP. Ditemukan beberapa hasil penelitian 

relevan yang sesuai dengan penelitian ini. Pertama adalah penelitian dari Rina 

Chasanah tahun 2015 yang berjudul “Pengembangan Lembar Kerja Siswa 

dengan Pendekatan Kontekstual pada Pembelajaran Matematika kelas VIII 

SMP 2 Malang”. Peneletian tersebut bertujuan mengembangan LKS dengan 
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pendekatan kontekstual yaitu LKS yang menyajikan persoalan-persoalan 

matematika yang mengaitkan dengan kehidupan nyata sehari-hari. LKS ini 

menyajikan materi bangun ruang khusus bangun kubus dan balok. Penjelasan 

materi tersebut melalui kegiatan-kegiatan mengamati gambar yang telah 

disajikan dalam LKS. 

Kedua, penelitian dari MarthaFarully tahun 2015 yang berjudul 

“Pengembangan Lembar Kerja (LKS) pada SMP pada Materi Kubus dan 

Balok di SMP Muhammadiyah 01 Malang”. Penelitian ini mengembangkan 

LKS dengan menyajikan materi kubus dan balok. Seperti halnya dengan 

penelitian Rina (2015) LKS ini hanya menyajikan kegiatan-kegiatan yang 

menuntun siswa untuk memahami konsep bangun ruang melalui gambar yang 

disajikan tanpa adanya kegiatan dimana siswa menemukan konsep bangun 

ruang melalui gambar yang disajikan.  

Ketiga, penelitian dari Inggrid Tricilia tahun 2016 dengan judul 

“Pengembangan LKS dengan pendekatan open-ended pada materi bangun 

ruang kelas VIII”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangan LKS 

yang menyajikan kegiatan yang berdasarkan open-ended. LKS berfokus pada 

kegiatan dengan pendekatan, sedangkan materi bangun ruang diharuskan 

siswa lebih bisa memahami konsep dengan sendiri. 

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan adalah mengembangkan Lembar Kerja Siswa (LKS) pada materi 

bangun ruang. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan dikembangkan 

dengan penelitian sebelumnya adalah LKS menyajikan kegiatan-kegiatan 

yang akn dilakukan oleh siswa untuk menemukan sebuah konsep bangun 

ruang khususnya prisma. Kegiatan disajikan dengan lebih menekankan 

keaktifan siswa dalam pebelajaran. LKS yang akan dikembangkan dilengkapi 

dengan media papercraft. Media papercraft yang disajikan digunakan untuk 

menjelaskan konsep prisma pada siswa. Setiap kegiatan yang disajikan 

dilengkapi dengan media papercraft yang di gunakan siswa. Dari segi 

penampilan LKS akan menarik dan dilengkapi media papercraf, sehingga 

pembelajaran akan menyenangkan.   

 


