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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1    Tujuan Pembelajaran Matematika SMP 

Menurut Rusman (2012) pembelajaran adalah suatu kondisi yang dengan 

sengaja diciptakan oleh guru guna membelajarkan siswa. Pembelajaran 

menunjukkan proses dimana guru mengembangkan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan siswa di dalam kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan 

sarana atau prasarana belajar mengajar (Isjoni, 2010). Hal tersebut sejalan dengan 

pandangan Suherman (dalam Jihad dan Haris, 2008) yang menyatakan bahwa 

pembelajaran merupakan proses komunikasi antara siswa dengan pendidik dan juga 

antar siswa dalam rangka perubahan sikap. 

Matematika adalah suatu bidang ilmu yang merupakan alat pikir, 

berkomunikasi, alat untuk memecahkan berbagai persoalan praktis, yang unsur-

unsurnya logika dan intuisi, analisis dan konstruksi, generalitas dan individualitas 

serta mempunyai cabang-cabang antara lain aritmatika, aljabar, geometri dan 

analisis (Uno, 2012). Sedangkan menurut Ruseffendi (Soedjadi, 2000) bahwa 

matematika adalah pola pikir, pola mengorganisasikan pembuktian yang logis, 

matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan 

cermat, jelas dan akurat, representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa 

simbol mengenai ide (gagasan) dari pada mengenai bunyi, matematika adalah 

pengetahuan struktur yang teroganisasikan sifat-sifat atau teori-teori itu dibuat 

secara deduktif berdasarkan pada unsur-unsur yang didefinisikan atau tidak 

didefinisikan, aksioma-aksioma, sifat-sifat atau teori-teori yang telah dibuktikan 

kebenarannya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pembelajaran matematika adalah 

suatu usaha yang dilakukan oleh guru dan siswa yang di dalamnya terdapat proses 

komunikasi dua arah baik antara guru dan siswa maupun antar siswa dalam rangka 

mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa agar siswa dapat 
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berpikir secara logis dan deduktif untuk dapat memecahkan berbagai persoalan 

praktis dalam belajar sehingga tujuan pembelajaran matematika dapat tercapai. 

Pada hakekatnya, mata pelajaran matematika di sekolah mempunyai banyak 

tujuan. Dalam standar isi, Kemendikbud (2013) menyatakan bahwa mata pelajaran 

matematika di sekolah bertujuan agar siswa dapat  : 

1. Memiliki kemampuan berfikir kritis, logis, analitik dan kreatif, kemampuan 

pemecahan masalah dan kemampuan mengkomunikasikan gagasan serta 

budaya bermatematika. 

2. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan atau alogaritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam 

pemecahan masalah. 

3. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. 

4. Mengembangkan sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah di 

kehidupan sehari-hari (dunia nyata). 

5. Mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam 

metematika dan pembelajarannya. 

Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran matematika SMP pada kurikulum 2013 adalah siswa dituntut untuk 

memahami konsep materi pembelajaran matematika pada kurikulum 2013, dapat 

memecahkan masalah secara kreatif,  dan saling menghargai pendapat orang lain. 

2.2    Rencana Pembelajaran 

Perencanaan yang matang dalam pembelajaran merupakan langkah awal 

untuk menciptakan suatu pembelajaran yang baik. Pembelajaran yang baik adalah 

pembelajaran yang dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan 

pembelajaran merupakan proses penyusunan materi pengajaran, penggunaan media 

pengajaran, penggunaan metode pengajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi 

waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan (Majid, 2007). Dapat dikatakan bahwa rencana pembelajaran 

dikembangkan berdasarkan silabus. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintahan 

Nomor 19 Tahun 2005 Bab IV Pasal 20 yang menyatakan bahwa perencanaan 

proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode 
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pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar. Badan Nasional Standar 

Pendidikan (BNSP) menyatakan bahwa silabus merupakan rencana pembelajaran 

pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar 

kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pengajaran, dan indicator 

pencapaian kompetensi untuk penilaian (Sanjaya, 2010). 

Menurut Trianto (2010)  rencana pelaksanaan pembelajaran mempunyai dua 

fungsi. Pertama, fungsi perencanaan yaitu mendorong guru lebih siap melakukan 

kegiatan pembelajaran. Kedua, fungsi pelaksanaan yaitu pelaksanaannya harus 

benar-benar sesuai dengan kebutuhan lingkungan, sekolah, dan daerah. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan rencana pembelajaran adalah suatu 

rencana yang menjadi langkah-langkah pembelajaran dalam suatu alokasi waktu 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Komponen-komponen yang 

harus diperhatikan dalam menyusun rencana pembelajaran yaitu materi, metode, 

dan sumber belajar. 

2.2.1 Materi 

Bahan ajar diistilahkan juga dengan materi ajar yang merupakan bagian dari 

sumber belajar. Menurut Dian Hayati (2012), bahan ajar diartikan seperangkat 

materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta lingkungan atau suasana 

yang memungkinkan siswa untuk belajar secara efektif. Materi ajar yang akan 

dilaksanakan di kelas VII SMP semester ganjil yaitu materi PLSV. 

2.2.2 Metode 

Metode pembelajaran mempunyai peran yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran harus tepat dan sesuai dengan 

materi yang akan disampaikan agar tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 

dapat tercapai. 

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata 

dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran (Prastowo, 2013). Metode 

pembelajaran merupakan cara kerja yang bersistem untuk memudahkan 

pelaksanaan pembelajaran sehingga kompetensi dan tujuan pembelajaran dapat 
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tercapai. Akan tetapi, tidak setiap metode pembelajaran yang digunakan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Metode pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran matematika 

seperti metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan banyak lagi yang lainnya. 

Pemilihan sebuah metode pembelajaran harus sesuai dengan materi ajar yang akan 

disampaikan kepada siswa (Yamin, 2009). 

2.2.3 Sumber 

Sumber belajar adalah semua sumber baik data, orang dan wujud tertentu 

yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar baik secara terpisah maupun secara 

terkombinasi, sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar atau 

mencapai kompetensi tertentu (Sadiman, 2010). Sumber belajar dalam pelaksanaan 

pembelajaran terdiri dari Lembar Kerja Siswa (LKS), buku paket dan media. Ketiga 

komponen pembelajaran tersebut sangat penting dalam proses pembelajaran, 

karena tanpa komponen-komponen tersebut pembelajaran yang dilakukan tidak 

akan maksimal. 

Dari ketiga komponen di atas, peneliti ingin mengembangkan lembar kerja 

siswa. LKS yang akan dikembangkan adalah LKS yang menarik dan mudah 

dipahami oleh siswa. LKS ini berisi materi prasyarat yang harus dikuasai siswa, 

perumusan masalah, dan contoh soal untuk mempermudah siswa dalam menguasai 

materi yang disampaikan, serta cover LKS didesain dengan warna yang menarik 

agar siswa tertarik untuk mempelajarinya. 

2.3 Pendekatan Ilmiah 

2.3.1  Pengertian Pendekatan Ilmiah 

  Pendekatan merupakan suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh individu. 

Menurut Hakim (2008) pendekatan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh 

guru yang dimulai dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, dan akhirnya dengan penilaian hasil belajar berdasarkan suatu 

konsep tertentu, yang praktiknya mencerminkan keaktifan maksimum pada pihak 

guru dalam mengajar, dan keaktifan maksimum pada siswa dalam belajar. 

Sedangkan pendekatan ilmiah itu sendiri adalah adalah proses pembelajaran yang 
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dirancang sedemikian rupa agar  siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan, 

ketrampilan, dan lainnya  melalui tahapan ilmiah dari mengamati, menanya, 

menalar, mencoba, dan menbentuk jejaring (Kemendikbud, 2013). 

  Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah yaitu pendekatan 

pembelajaran yang berpusat pada siswa  yang memiliki kriteria sebagai berikut 

(Kemendikbud, 2013) : 

a. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan 

dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, khayalan, 

legenda, atau dongeng semata. 

b. Penjelasan guru, respon siswa , dan interaksi edukatif guru-siswa  terbebas dari 

prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang 

menyimpang dari alur berpikir logis. 

c. Mendorong dan menginspirasi siswa  berpikir secara kritis, analistis, dan tepat 

dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan 

mengaplikasikan materi pembelajaran. 

d. Mendorong dan menginspirasi siswa  mampu berpikir hipotetik dalam melihat 

perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran. 

e. Mendorong dan menginspirasi siswa  mampu memahami, menerapkan, dan 

mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon 

materi pembelajaran. 

f. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

g. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik 

sistem penyajiannya. 

  Menurut Varelas (dalam Atsnan, 2013) menyatakan metode scientific ini 

memiliki karakteristik “doing science”. Metode ini memudahkan guru atau 

pengembang kurikulum untuk memperbaiki proses pembelajaran, yaitu dengan  

memecah proses ke dalam langkah-langkah atau tahapan-tahapan secara terperinci 

yang memuat instruksi untuk siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Proses 

pembelajaran scientific sebenarnya merupakan perpaduan antara proses 

pembelajaran yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi 

dilengkapi dengan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan 

mengkomunikasikan. Meskipun ada yang mengembangkan lagi menjadi 

mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengolah data, mengkomunikasikan, 

menginovasi dan mencipta. Sebenarnya esensi dari pendekatan ilmiah adalah 
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pembelajaran berbasis aktifitas, dimana pembelajaran berpusat pada siswa atau 

disebut student center. Siswa harus lebih aktif dalam proses pembelajaran 

sedangkan guru di kelas hanya sebagai fasilitator. 

  Dari beberapa pendapat tentang pendekatan ilmiah di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pendekatan ilmiah merupakan proses pembelajaran yang 

menuntut adanya keaktifan siswa yang mendorong untuk berfikir kritis dan logis  

dengan materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat 

dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu melalui tahap-tahap mengamati, 

menanya, menalar atau mengumpukan informasi, mencoba, dan membentuk 

jejaring atau mengkomunikasikan. 

2.3.2  Pendekatan Ilmiah dalam Pembelajaran 

  Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk semua jenjang 

dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Proses pembelajaran harus 

menyentuh tiga ranah, yaitu sikap (attitude), pengetahuan (knowledge), dan 

keterampilan (skill) (Hosnan, 2014). Pendekatan ilmiah meliputi menggali 

informasi melaui pengamatan, berta-nya, percobaan, kemudian mengolah data atau 

informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, 

menalar, kemudian menyimpulkan, dan mencipta. 

a. Mengamati 

Kegiatan mengamati merupakan kegiatan awal pada pendekatan ilmiah. 

Guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan  siswa  untuk  melakukan 

pengamatan melalui kegiatan: melihat,  menyimak, mendengar, dan  membaca.  

Guru  memfasilitasi  peserta  didik  untuk melakukan  pengamatan,  melatih  

mereka  untuk memperhatikan  (melihat,  membaca,  mendengar)  hal  yang 

penting dari suatu benda atau objek (Permendikbud No 81A, 2013). Metode 

mengamati mengedepankan pengamatan langsung pada objek yang akan 

dipelajari sehingga siswa dapat mendapatkan fakta berbentuk data yang objektif 

yang kemudian dianalisis sesuai tingkat perkembangan siswa. Objek matematika 

yang dipelajari dalam matematika adalah buah pikiran manusia, sehingga 

bersifat abstrak.  Mengamati objek matematika dapat dikelompokkan dalam dua 

macam kegiatan yang masing-masing mempunyai ciri berbeda, yaitu: 
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(1)Mengamati fenomena dalam lingkungan kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan objek matematika tertentu, (2)Mengamati objek matematika 

yang abstrak. 

b. Menanya 

Dalam kegiatan menanya, guru membuka kesempatan secara luas  

kepada  siswa untuk  bertanya  mengenai  apa  yang sudah  dilihat,  disimak,  

dibaca  atau  dilihat.  Guru  perlu membimbing  siswa untuk  dapat  mengajukan 

pertanyaan.  Pertanyaan  tentang    hasil  pengamatan  objek yang  konkrit  sampai  

kepada  yang  abstra  berkenaan  dengan fakta,  konsep,  prosedur,  atau  pun  hal  

lain  yang  lebih  abstrak. Pertanyaan  yang  bersifat  faktual  sampai  kepada  

pertanyaan yang bersifat hipotetik. Dari  situasi  di  mana  siswa dilatih  

menggunakan pertanyaan dari guru, masih memerlukan bantuan guru untuk 

mengajukan  pertanyaan  sampai  ke  tingkat  di  mana  siswa mampu mengajukan 

pertanyaan secara mandiri. Dari  kegiatan  kedua  dihasilkan  sejumlah  

pertanyaan.  Melalui kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu siswa. 

Semakin terlatih dalam bertanya maka rasa ingin tahu semakin dapat 

dikembangkan.  Pertanyaan  terebut  menjadi  dasar  untuk  mencari  informasi 

yang  lebih  lanjut  dan  beragam  dari  sumber  yang  ditentukan guru  sampai  

yang  ditentukan  siswa,  dari  sumber  yang tunggal sampai sumber yang 

beragam (Permendikbud No 81A, 2013). 

c. Menalar atau mengumpulkan informasi 

Secara umum penalaran adalah proses berfikir yang logis dan sistematis 

atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan 

berupa pengetahuan (Kemendikbud, 2013). Menggali  dan mengumpulkan  

informasi  dari  berbagai  sumber  melalui berbagai  cara.  Untuk  itu  peserta  

didik  dapat  membaca  buku yang  lebih  banyak,  memperhatikan  fenomena  

atau  objek  yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan 

tersebut terkumpul sejumlah informasi (Permendikbud No 81A, 2013). 
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d. Mencoba

Kegiatan selanjutnya adalah memeroses informasi untuk menemukan 

keterkaitan satu informasi  dengan  informasi  lainnya,  menemukan  pola  dari 

keterkaitan  informasi  dan  bahkan  mengambil  berbagai kesimpulan dari pola 

yang ditemukan (Permendikbud No 81A, 2013). Demi memperoleh hasil belajar 

yang nyata, siswa harus melakukan percobaan terutama untuk materi yang 

sesuai. Pada melakukan percobaan, siswa diberi kesempatan menerapkan 

pengetahuan yang telah diperoleh  pada proses mengamati, menanya, menalar 

dengan cara menyelesaikan permasalahan. 

e. Membentuk jejaring atau mengkomunikasikan

Membentuk jejaring atau mengkomunikasikan adalah menuliskan atau 

menceritakan apa yang  ditemukan  dalam  kegiatan  mencari  informasi, 

mengasosiasikan  dan  menemukan  pola. Kemudian hasil yang didapat tersebut 

disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar siswa  atau 

kelompok siswa tersebut (Permendikbud No 81A, 2013). Menurut Fauziah 

(2013), membentuk jejaring terdiri dari tiga langkah, yaitu menyimpulkan, 

menyajikan dan mengkomunikasikan. Menyimpulkan dapat dilakukan oleh 

individu atau berkelompok setelah kegiatan mengolah informasi. Menyajikan 

dapat disajikan dalam bentuk laporan tertulis. Kemudian pada tahap akhir 

diharapkan siswa dapat mengkomunikasikan hasil pekerjaan yang telah disusun. 

Guru dapat mengevaluasi hasil pekerjaan siswa apakah sudah benar atau ada 

yang perlu diperbaiki. 

2.3.3  Langkah-langkah Pendekatan Ilmiah 

Langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan pendekatan ilmiah 

menurut Permendikbud No 81A (2013) adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 Langkah-Langkah Pembelajaran Pendekatan Ilmiah 

Langkah 

Pembelajaran 

Kegiatan Belajar 

Mengamati Membaca, mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan 

suatu objek) 

Menanya Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami 

dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan 

informasi tambahan tentang apa yang diamati 

Menalar / 

mengumpulkan 

informasi 

Melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, 

mengamati objek/ kejadian/ aktivitas, wawancara dengan nara 

sumber. 

Mencoba / 

Mengolah informasi 

Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari 

hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen mau pun hasil dari 

kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. 

Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat 

menambah keluasan dan kedalaman sampai pada pengolahan 

informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber 

yang memiliki pendapat yang berbeda sampai pada yang 

bertentangan. 

Jejaring 

Networking/ 

mengkomunikasikan 

Menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan 

hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. 

2.3.4 Kelebihan dan Kelemahan Pendekatan Ilmiah 

Kelebihan dan kelemahan pendekatan ilmiah menurut materi pelatihan 

kurikulum 2013 (2013) adalah sebagi berikut: Kelebihan pendekatan ilmiah dapat 

mendukung proses pembelajaran antara lain kegiatan pembelajaran berpusat pada 

peserta didik, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan 

berpikir siswa, mendorong peserta didik untuk berfikir kritis dalam memecahkan 

masalah, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam 

berkomunikasi pada pembelajaran. Sedangkan kelemahan yang dimiliki 

pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran antara lain memerlukan waktu yang 

cukup lama pada proses pembelajaran, karena proses pembelajaran menggunakan 

lima langkah yaitu lima M (mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan 

membentuk jejaring), persiapan guru harus lebih matang, untuk mempersiapkan 

pembelajaran. dengan adanya kelemahan tersebut guru harus mempersiapkan 

proses pembelajaran lebih matang agar pembelajaran lebih efektif. 
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2.4 Lembar Kerja Siswa 

2.4.1  Pengertian Lembar Kerja Siswa 

LKS merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang 

berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran 

yang harus dikerjakan oleh siswa yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus 

dicapai (Wulansari, 2013). Hal ini senada dengan pendapat Prastowo (2013) yang 

menyatakan bahwa LKS adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus 

dikerjakan oleh siswa. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk atau langkah-

langkah untuk menyelesaikan suatu tugas, tugas tersebut haruslah jelas dengan 

kompetensi dasar yang akan dicapai. 

LKS bisa dijadikan sebagai alat evaluasi sekaligus bisa digunakan sebagai 

sumber belajar karena di dalam LKS terdapat ringkasan materi. LKS dalam 

pembelajaran matematika diharapkan dapat membantu dan mempermudah dalam 

kegiatan belajar mengajar di kelas, karena di dalam LKS siswa akan mendapatkan 

uraian materi, tugas dan latihan soal yang berkaitan dengan materi yang diberikan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa LKS 

merupakan bahan ajar cetak berupa lembaran-lembaran kertas yang dapat dijadikan 

sebagai sumber belajar bagi siswa untuk mencapai kompetensi dasar tertentu. 

2.4.2  Tujuan Pembelajaran Menggunakan Lembar Kerja Siswa 

LKS merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh 

guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Penyusunan LKS dapat 

dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kondisi para siswa dan lingkungannya. 

Penggunaan LKS diharapkan dapat memberikan kesempatan pada siswa 

untuk bekerja guna menerapkan konsep matematika melalui kerjasama (diskusi) 

kelompok atau berpasangan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika. 

Menurut Depdiknas dalam panduan pelaksanaan materi pembelajaran (2008), 

tujuan pengemasan materi dalam bentuk LKS adalah sebagai berikut : 
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a. LKS membantu siswa menemukan suatu konsep 

LKS mengetengahkan terlebih dahulu suatu fenomena yang bersifat 

konkrit, sederhana, dan berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari. LKS 

memuat apa yang harus dilakukan siswa meliputi melakukan, mengamati, dan 

menganalisis. 

b. LKS membantu siswa menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang 

telah ditemukan 

Setelah siswa berhasil menemukan suatu konsep, kemudian siswa dilatih 

untuk menerapkan konsep yang telah dipelajari tersebut ke dalam kehidupan 

sehari-hari atau ke dalam soal-soal yang mencakup tentang materi yang 

diajarkan. 

c. LKS berfungsi sebagai penuntun belajar 

LKS dikemas untuk mempermudah siswa dalam belajar. Siswa dapat 

mengerjakan LKS jika ia membaca buku, sehingga LKS membantu siswa 

menghafal dan memahami materi yang terdapat di dalam buku. 

d. LKS berfungsi sebagai penguatan 

Materi pembelajaran yang dikemas dalam bentuk LKS perlu diberi 

penguatan setelah siswa selesai mempelajari materi tertentu sehingga 

pemahaman siswa tersebut semakin melekat. 

2.4.3 Penyusunan Lembar Kerja Siswa 

Dalam menyusun suatu LKS diperlukan beberapa acuan yang harus 

diperhatikan. Menurut Depdiknas (2008), penulisan LKS dapat dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Perumusan Kompetensi Dasar (KD) yang harus dikuasai, rumusan KD pada 

LKS langsung diturunkan dari Standar Isi. 

b. Menentukan alat penilaian, penilaian dilakukan terhadap proses kerja dan hasil 

kerja. 

c. Penyusunan materi, materi LKS tergantung pada KD yang akan dicapai. Materi 

LKS dapat berupa informasi pendukung, yaitu gambaran umum atau ruang 

lingkup substansi yang akan dipelajari. Materi dapat diambil dari berbagai 

sumber seperti buku, majalah, internet, jurnal hasil penelitian. 

d. Struktur LKS, secara umum struktur penulisan LKS meliputi judul, petunjuk 

belajar (petunjuk siswa), kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, 

tugas-tugas dan langkah-langkah kerja, dan penilaian. 
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2.4.4  Karakteristik Penilaian Lembar Kerja Siswa 

  Diperlukan beberapa kriteria dalam menentukan kualitas hasil 

pengembangan LKS. Menurut Nieveen (dalam Syakrina, 2012) untuk menentukan 

kriteria kualitas produk antara lain : 

1. Aspek validitas dapat dilihat dari : 

a. Apakah kurikulum atau model yang dikembangkan berdasarkan pada state-

of-the art pengetahuan. 

b. Apakah berbagai komponen dari perangkat pembelajaran terkait secara 

konsisten antara yang satu dengan yang lainnya. 

2. Aspek kepraktisan dapat dilihat dari segi pengguna, antara lain : 

a. Apakah praktisi berpendapat bahwa bahan ajar yang dikembangkan dapat 

digunakan dalam kondisi normal, artinya praktisi mengungkapkan bahwa 

bahan ajar yang dikembangkan dapat digunakan pada kelas yang 

berkemampuan sedang 

b. Apakah kenyataan menunjukkan bahwa apa yang dikembangkan tersebut 

dapat diterapkan oleh guru dan siswa. 

3. Aspek keefektifan juga dikaitkan dengan dua hal, antara lain : 

a. Ahli dan praktisi berdasarkan pengalamannya menyatakan bahwa produk 

tersebut efektif. 

b. Dalam operasionalnya model tersebut memberikan hasil yang sesuai 

harapan. 

2.5 Metode 4-D 

Metode 4-D ini dikembangkan oleh S. Thiagarajan, Dhorothy S. Semmel, 

dan Melvn I. Semmel. Metode pengembangan 4-D terdiri atas 4 tahap utama yaitu: 

(1) Define (2) Design (3) Develop dan (4) Disseminate atau diadaptasi model 4-P, 

yaitu Pendefinisian, Perencanaan, Pengembangan, dan Penyebaran. Adapun 

tahapan-tahapan pengembangan perangkat pembelajaran dengan model 4-D 

menurut Trianto (dalam Amalia, 2010) adalah sebagai berikut. 

1. Define (Pendefinisian) 

Tahap ini sering dinamakan analisis kebutuhan tiap-tiap produk tertentu, 

tujuan dalam pendefinisian ini secara umum dilakukan untuk menganalisis 

kebutuhan pengembangan, syarat-syarat pengembangan produk yang sesuai 
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dengan kebutuhan pengguna serta model penelitian dan pengembangan yang 

cocok digunakan untuk mengembangkan produk. Terdapat 5 kegiatan dalam 

tahap pendefinisian yaitu: 

a. Front end analysis (analisis ujung depan) 

Tahap ini bertujuan untuk menetapkan masalah dasar yang dihadapi 

dalam pembelajaran tertentu sehingga dibutuhkan pengembangan bahan 

ajar. Dalam analisis ujung depan perlu mempertimbangkan beberapa hal 

sebagai alternatif pengembangan perangkat pembelajaran, teori belajar, 

tantangan dan tuntutan masa depan. Analisis ujung depan diawali dengan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap awal yang dimiliki siswa untuk 

mencapai tujuan akhir yaitu tujuan yang tercantum dalam kurikulum. 

b. Learner analysis (Analisis siswa) 

Tahap ini dipelajari karakteristik peserta didik yang meliputi 

kemampuan, latar belakang pengetahuan, dan tingkat perkembangan 

kognitif siswa. Analisis siswa dilakukan untuk mengetahui tingkah laku 

awal dan karakteristik siswa yang meliputi ciri, kemampuan, dan 

pengalaman baik individu maupun kelompok. Dari hasil analisis ini 

nantinya akan dijadikan kerangka acuan dalam menyususn bahan ajar. 

c. Task analysis (Analisis tugas) 

Tahap analisis tugas adalah kumpulan prosedur untuk menentukan 

isi dalam satuan pembelajaran. Analisis tugas dilakukan untuk merinci isi 

materi ajar dalam bentuk garis besar. Dalam analisis tugas ini mencakup 

pertama, analisis struktur isi yaitu dengan mencermati kurikulum yang 

sesuai mulai dari bahan kajian, pokok bahasan, sub pokok bahasan, serta 

garis besar perincian isi pokok bahasan. Kedua, analisis prosedural, yaitu 

dengan mengidentifikasi tahap-tahap penyelesaian tugas sesuai dengan 

bahan kajian, hasil analisis ini diperoleh peta tugas dan analisis prosedural. 

Ketiga, analisis proses informasi, yaitu dengan mengelompokkan tugas-

tugas yang dilaksanakan oleh siswa selama pembelajaran dengan 

mempertimbangkan waktu. Hasil analisis ini adalah cakupan konsep yang 

akan diajarkan dalam satu rencana pembelajaran. 
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d. Concept analisis (Analisis konsep) 

Analisis konsep dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep 

utama yang akan diajarkan dan menyusunnya secara sistematis sesuai 

urutan penyajiannya dan merinci konsep-konsep yang relevan. Hasil 

analisis ini berupa peta konsep. Analisis ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi konsep pokok yang diajarkan. 

e. Specifying instructional objectives(Perumusan tujuan pembelajaran) 

Tujuan perumusan tujuan pembelajaran adalah hal yang akan dapat 

bermanfaat bagi siswa setelah menyelesaiakan proses belajar. Tujuan ini 

seharusnya bermanfaat bagi siswa. Perumusan tujuan dilakukan untuk 

merumuskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan siswa dalam 

pembelajaran. 

2. Design (Perancangan) 

Tujuan dari tahap ini adalah untuk menyiapkan prototipe perangkat 

pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain: 

a. Menyusun tes kriteria, digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa 

dengan melakukan pretest (tes awal), dan sebagai alat untuk mengetahui 

kemampuan siswa setelah implementasi kegiatan dengan melakukan post 

test (tes akhir), serta digunakan untuk mengetahui kemajuan siswa selama 

proses pembelajaran. Hal tersebut berguna sebagai patokan untuk 

mengambil keputusan melanjutkan materi selanjutnya atau mengulang 

kembali materi ini karena belum dikuasai oleh siswa. 

b. Memilih media pembelajaran atau bahan ajar, dalam pemilihan ini 

digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Pemilihan media 

atau bahan ajar berdasarkan analisis tugas, maka untuk memilih alat dan 

bahan disesuaikan dengan tuntutan tujuan pembelajaran yang terdapat pada 

rencana pelaksanaan pembelajaran. Keberhasilan proses pembelajaran 

sangat tergantung pada penggunaan sumber pembelajaran dan media atau 

bahan ajar yang dipilih. 

c. Pemilihan format, dalam pemilihan bentuk penyajian pembelajaran 

disesuaikan dengan mengkaji format-format perangkat pembelajaran yang 

sudah ada dan sudah dikembangkan di negara-negara lain yang lebih maju. 
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Pemilihan format secara umum yang digunakan dalam pengembangan 

perangkat pembelajaran meliputi bahan ajar lembar kerja siswa, rencana 

pembelajaran, dan evaluasi.  

3. Develop (Pengembangan) 

Tahap Develop (Pengembangan) terbagi dalam dua kegiatan yaitu 

expert appraisal dan developmental testing. Expert appraisal merupan teknik 

untuk memvalidasi atau menilai kelayakan rancangan produk. Dalam kegiatan 

ini dilakukan evaluasi oleh ahli dan bidangnya. Saran-saran yang diberikan 

digunakan untuk memperbaiki materi dan rancangan pembelajaran yang telah 

disusun. Developmental testing merupakan kegiatan uji coba terbatas dengan 

siswa sesungguhnya. Pada saat uji coba ini dicari data respon, reaksi atau 

komentar dari sasaran pengguna model. Hasil uji coba digunaka memperbaiki 

produk. Setelah produk diperbaiki kemudian diujiikan kembali sampai 

memperoleh hasil yang efektif.  

4. Disseminate (Penyebarluasan) 

Tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat pembelajaran yang 

telah dikembangkan pada skala yang lebih luas, misalkan digunakan disekolah 

lain, oleh guru lain, dan dilakukan pencetakan dalam jumlah banyak serta 

dilakukan pemasaran supaya bahan ajar itu digunakan oleh sasaran yang lebih 

luas.  




