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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

Pada bagian ini disajikan berbagai kerangka teoritis penelitian. Hal -hal 

pokok yang diuraikan adalah lembar kerja siswa, pendekatan pembelajaran saintifik, 

permasalahan open-ended, materi Aljabar kelas VII, model pengembangan 4D (define, 

design, develop, disseminate). 

 

2.1 Lembar Kerja Siswa 

 Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan salah satu bentuk pengemasan materi 

pembelajaran. Dalam pedoman umum pengembangan bahan ajar (Depdiknas, 2008), 

Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus 

dikerjakan oleh siswa. Sedangkan menurut Kamalia Dewi (2009) LKS yaitu, bahan ajar 

yang berisi tugas yang harusdikerjakan oleh siswa, dengan tujuan membimbing dan 

mengarahkan siswa dalam proses pembelajaran, dengan sedikit atau tanpa bantuan 

guruuntuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 Menurut Trianto (2010) LKS memuat sekumpulan kegiatan mendasar yang 

harus dilakukan oleh siswa untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya 

pembentukan kemampuan dasar sesuai indikatorpencapaian hasil belajar yang harus 

ditempuh. Pengaturan awal (advance organizer) dari pengetahuan dan pemahaman 

siswa terdapat pada setiapkegiatan sehingga situasi belajar menjadi lebih bermakna dan 

dapat meningkatkan pemahaman siswa. Lembar Kerja Siswa merupakan salah satu 

alternatif pembelajaran yang tepat bagi siswa karena dapat membantu siswa untuk 

menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara 

sistematis (Suyitno, 1997). 

 Secara umum LKS dibedakan menjadi LKS terbuka (tak terstruktur) dan LKS 

terstruktur (Kamalia Dewi, 2009). LKS terbuka menggunakan instruksi yang tidak ketat 

dalam artian pertanyaan-pertanyaan yang digunakan bersifat terbuka, berupa permintaan 

atau arahan umum. LKS terstruktur yaitu LKS yang disusun untuk membimbing atau 

mengarahkan siswa dalam proses pembelajaran.  
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 Penyusunan LKS dengan materi dan tugas tertentu disesuaikan dengan tujuan 

yang ingin dicapai. Menurut Setyosari (2007) berdasarkan fungsinya Lembar Kerja 

siswa memiliki beberapa jenis, yaitu  berfungsi untuk: 

1. Membantu siswa dalam menemukan suatu konsep.  

2. Membantusiswa menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah 

ditemukan.  

3. Penuntun belajar bagi siswa. 

4. Penguatan pemahaman konsep siswa.  

5. Petunjuk dalam melakukan praktikum.  

 Bahan ajar yang dirancang dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang baik akan dapat membantu siswa dalam proses belajarnya. Selain itu 

membantu guru untukmengurangi waktu penyajian materi dan memperbanyak waktu 

pembimbingan guru bagi siswa, membantu sekolah dalam menyelesaiakn kurikulum 

dan mencapai tujuan pembelajaran dengan waktu yang tersedia. 

 Lebih lanjut dikatakan bahwa penyusunan LKS yang baik harus memperhatikan 

langkah-langkah sebagai berikut (Diknas, 2004): (1) Melakukan analisis kurikulum 

yang bertujuan untuk memilih materi yang diperlukan bahan ajar LKS. Langkah analisis 

dalam menentukan materi yaitu dengan cara melihat materi pokok, pengalaman belajar 

serta materi pokok yang akan diajarkan. Hasil yang diperoleh berupa data mengenai 

permasalahan pembelajaran pada materi yang akan dikembangkan dalam LKS; (2) 

Menyusun peta kebutuhan LKS untuk mengetahui jumlah LKS yang akan ditulis serta 

melihat sekuensi atau urutan LKS-nya. Sekuensi dibutuhkan dalam menentukan 

prioritas penulisan. Langkah ini di awali dengan analisis kurikulum dan analisis sumber 

belajar; (3) Menentukan judul-judul LKS yang ditentukan atas dasar kompetensi 

dasar,materi pokok, atau pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum; (4) 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan LKS adalah sebagai berikut, 

merumuskan kompetensi dasar, dengan menurunkan rumusannya langsung dari 

kurikulum yang berlaku, menentukan alat penilaian. Penilaian dilakukan terhadap 

proses kerja dan hasil kerja siswa, menyusun materi dengan memperhatikan kompetensi 

dasar yang akan dicapai, memperhatikan struktur LKS yaitu, judul, petunjuk belajar 

(petunjuk siswa), kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, tugas-tugas dan 

langkah kerja, serta penilaian. 
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Darmodjo dan Kaligis (1992) menjelaskan dalam penyusunan LKS harus 

memenuhi berbagai persyaratan diantaranya, syarat didaktik, konstruksi, dan teknik.  

1. Syarat Didaktik 

 Syarat didaktik berarti LKS harus mengikuti asas-asas pembelajaran efektif, 

yaitu dengan memperhatikan adanya perbedaan individu, menekankan pada proses 

untuk menemukan konsep-konsep, serta memiliki variasi stimulus melalui berbagai 

media dan kegiatan siswa. 

2.  Syarat Konstruksi 

  Syarat konstruksi adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan penggunaan 

bahasa, susunan kalimat, kosakata, tingkat kesukaran, dan kejelasan dalam LKS. 

Adapun syarat-syarat konstruksi tersebut, yaitu dengan menggunakan bahasa yang 

sesuai dengan karakteristik siswa, menggunakan struktur kalimat yang jelas, memiliki 

tata urutan materi yang sesuai dengan kemampuan siswa, menghidari pertanyaan yang 

terlalu terbuka, menyediakan ruang yang cukup untuk mengembangkan kekreatifitasan 

siswa, menggunakan kalimat yang sederhana, menggunakan lebih banyak ilustrasi, 

memiliki tujuan belajar yang jelas, 

3.  Syarat Teknik 

Syarat teknik merupakan syarat-syarat yang berkaitan dengan penulisan, 

gambar, dan penampilan LKS. Tulisan dalam LKS diharapkan memperhatikan hal-hal 

berikut yaitu, menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf Latin atau 

Romawi, menggunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik, mengguanakan 

minimal 10 kata dalam10 baris, menggunakan bingkai untukmembedakan kalimat 

perintah dan jawaban siswa, serta menggunakan perbandingan antara huruf dan gambar 

dengan serasi. Selain itu, pengguanan gambar yang baik adalah gambar yang mampu 

menyampaikan pesan secara efektif pada pengguna LKS dan tentunya penampilan LKS 

dibuat menarik agar menumbuhkan minat baca siswa. 

Berdasarkan paparan LKS yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat 

dirumuskan beberapa manfaat dari LKS sebagai berikut: 

1. Siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran karena siswa dapat mengembangkan, 

melatih keterampilan, dan memproses sendiri hasil belajarnya. 

2. Meningkatkan pemahaman materi bagi siswa, karena konsep da kesimpulan 

pembelajaran dikerjakan secara mandiri oleh siswa. 
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3. Memudahkan guru dalam proses belajar mengajar, karena tidak terlalu banyak 

menjelaskan materi. 

4. Membantu siswa untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui 

kegiatan belajar secara sistematis. 

 Penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa LKS dikembangkan berdasarkan 

komponen-komponen penyusunan LKS agar menghasilkan LKS yang berkualitas. 

Sehingga LKS tersebut dapat digunakan oleh siswa dengan kemampuan yang berbeda-

beda. Dengan adanya LKS tersebut, diharapkan siswa mampu meningkatkan 

kemampuan berpikir agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pada penelitian ini, 

LKS yang dikembangkan bercirikan pendekatan saintifik dan menggunakan soal-soal 

open ended. 

 

2.2 Pendekatan Pembelajaran Saintifik 

 Prinsip-prinsip kegiatan pembelajaran adalah: (1) berpusat pada siswa; (2) 

mengembangkan kreativitas siswa; (3) menciptakan suasana belajar yang menantang 

dan menyenangkan; (4) bermuatan nilai etika, estetika, logika, dan kinestetika; (5) 

menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan strategi dan metode 

pembelajaran yang beragam, menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna 

(Permendikbud No. 81A: 2013). Kegiatan pembelajaran untuk jenjang SMP dan SMA 

sederajat sesuai kurikulum 2013, menggunakan pendekatan saintifik. Menurut Alfred 

De Vito dalam Kemdikbud 2013 pembelajaran saintifik merupakan pembelajaran yang 

mengadopsi langkah-langkah metode ilmiah dalam membangun pengetahuan siswa. 

Model pembelajaran yang diperlukan adalah yang memungkinkan terbudayakannya 

kecakapan berpikir sains, terkembangkannya “sense of inqury” dan kemampuan berpikir 

siswa.  

Kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dilakukan melalui lima 

tahapan yaitu melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi 

(mencoba), mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Lima pengalaman belajar ini dapat 

diimplementasikan pada model atau strategi pembelajaran, metode, teknik maupun 

taktik yang digunakan. Uraian dari lima pengalaman belajar pada pendekatan saintifik 

yaitu: 
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1. Mengamati 

Mengamati menurut kamus besar bahasa indonesia adalah melihat dan 

memperhatikan dengan teliti. Mengamti tidak hanya dilakukan dengan bantuan mata, 

tetapi juga bias dengan indera yang lain. Proses mengamati fenomena matematika 

atau objek matematika yaitu untuk mencari informasi, melihat, mendengar, 

membaca, dan menyimak. Mengamati mengutamakan kebermaknaan proses 

pembelajaran.  

Kegiatan mengamati memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media 

objek secara nyata, siswa senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Hal ini 

sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu siswa. Sehingga proses 

pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Kegiatan mengamati dalam 

pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud Nomor 81A/2013, 

hendaklah guru membuka secara luas dan member kesempatan siswa untuk 

melakukan pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, dan 

membaca. Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan pengamatan, sehingga melatih 

mereka untuk memperhatikan hal yang penting dari suatu benda atau objek. Adapun 

kompetensi yang dapat dicapai adalah melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari 

informasi. 

2. Menanya 

Pada kegiatan menanya, guru membuka kesempatan secara luas kepada siswa 

untuk bertanya mengenai sesuatu yang sudah dilihat, disimak, atau dibaca. Kegiatan 

menanya dilakukan sebagai salah satu proses membangun pengetahuan siswa dalam 

bentuk fakta, konsep, prinsip, prosedur, hukum dan teori. Tujuannya agar siswa 

memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi secara kritis, logis, dan sistematis. 

Proses menanya dapat dilakukan melalui kegiatan diskusi dan kerja kelompokserta 

diskusi kelas. Praktik diskusi kelompok member ruang pada siswa untuk 

mengemukakan ide/gagasan dengan bahasa sendiri. Siswa dapat mengajukan 

pertanyaan tentang hasil pengamatan objek yang konkrit sampai abstrak dengan 

fakta, konsep, atau prosedur. Pertanyaan yang disusun bersifat factual atau 

pertanyaan yang bersifat hipotetik. 

Guru melatih siswa agar belajar mengajukan pertanyaan secara mandiri. 

Melalui kegiatan bertanya, rasa ingin tahu siswa dikembangkan. Semakin terlatih 
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dalam bertanya, rasa ingin tahu semakin berkembang. Pertanyaan-pertanyaan 

tersebut akan menjadi dasar untuk mencari informasi lebih lanjut. 

3.  Mengumpulkan Informasi atau Mencoba 

Kegiatan mengumpulkan informasi merupakan tindak lanjut dari bertanya. 

Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber melalui berbagai cara. Untuk itu, siswa dapat membaca buku yang lebih 

banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang telah diteliti, atau bahkan 

melakukan eksperimen agar dapat mengumpulkan sejumlah informasi. Dalam 

Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013, aktivitas mengumpulkan informasi 

dilakukan melalui eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati 

objek/kejadian, aktivitas wawancara dengan nara sumber.  

Adapun kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan sikap teliti, 

jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 

menerapkan kemampuan mengumpulkakn informasi melalui berbagai cara yang 

dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  

4. Mengasosiasi 

Kegiatan mengasosiasi dalam kegiatan pembelajaran adalah memproses 

informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan eksperimen, 

kegiatan mengamati, maupun kegiatan mengumpulkan informasi. Pengolahan 

informasi yang dikumpulkan bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai 

kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber. 

Aktivitas ini juga diistilahkan sebagai kegiatan menalar, yaitu proses berpikir yang 

logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk 

memperoleh simpulan berupa pengetahuan.  

5. Mengkomunikasikan 

Kegiatan mengkomunikasikan dapat dilakukan melalui menuliskan atau 

menceritakan hal yang telah ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, 

mengasosiasikan, dan menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan 

dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta diidik atau sekelompok siswa tersebut. 

Kegiatan mengkomunikasikan adalah menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan 

berdasarkan hasil antara lisan, tertulis, atau media lainnya.  
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 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan saintifik 

mampu membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan membuat siswa lebih aktif. 

Pada penelitian ini, lima tahapan dalam pendekatan saintifik digunakan sebagai acuan 

siswa dalam mengerjakan suatu permasalahan terbuka, sehingga mereka lebih terarah 

dalam menemukan berbagai solusi dari permasalahan yang ada. Selain itu, melalui 

pendekatan saintifik siswa memperoleh pengalaman-pengalaman belajar yang ilmiah, 

serta mampu membangun pengetahuan siswa sendiri. 

 

2.3 Permasalahan Open-Ended 

 Permasalahan dikatakan open-ended apabila siswa diminta untuk focus pada 

metode, cara, pendekatan, untuk memperoleh jawaban benar pada permasalahan yang 

diberikan dan tidak pada penemuan satu jawaban benar. Siswa yang dihadapkan pada 

permasalahan open-ended tidak terfokus pada jawaban dari permasalahan melainkan 

metode untuk memperoleh jawaban. Sehingga, tidak hanya satu pendekatan tetapi 

beberapa pendekatan untuk memperoleh jawaban (Becker, 1997). Permasalahan 

matematika terbagi menjadi tiga jenis yaitu permasalahan tertutup, permasalahan open-

ended serta investigasi dan proyek matematika. Klasifikasi permasalahan dapat 

dipresentasikan melalui gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Skema Klasifikasi untuk Permasalahan Matematika (Yee, 1990:135) 

 

 

Permasalahan Matematika 

Tertutup open-ended Investigasi & Proyek Matematis 

Konten permasalahan 
rutin-langkah rinci yang 
lebih dari satu 

Permasalahan non rutin menggunakan strategi 
problem solving heuristik 

Permasalahan buku teks yang 
dikonversidan situasi open-ended 
untuk pemahaman kontekstual 

Permasalahan yang diaplikasikan 
dengan konteks kehidupan nyata 

Data yang disembunyikan 

Pengajuan permasalahan 

Menjelaskan konsep/kesalahan 
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Berdasarkan Gambar 2.1. permasalahan matematika dibagi menjadi tiga jenis 

yaitu permasalahan tertutup, permasalahan open-ended, dan investigasi dan proyek 

matematika. Permasalahan tertutup yaitu permasalahan yang mempunyai solusi tunggal, 

sedangkan permasalahan open-ended adalah permasalahan yang mempunyai solusi 

tidak tunggal. Investigasi dan proyek matematika merupakan permasalahan matematika 

yang menuntut adanya penelusuran suatu solusi permasalahan melalui suatu proyek. 

Permasalahan tertutup terbagi menjadi dua jenis, yaitu permasalahan rutin yang 

mempunyai langkah penyelesaian khusus dan permaslahan non rutin yang 

menggunakan strategi problem solving secara heuristik. Permasalahan rutin biasa 

disebut dengan permasalahan procedural yaitu permasalahan yang hanya 

menggunakancontoh soal sesuai dengan formula yang diberikan sebelumnya. 

Permasalahan non rutin menggunakan permasalahan problem solving sehingga 

penyelesaiannya menggunakan langkah penyelesaian problem solving. 

 Yee (1990) menjelaskan bahwa permasalahan open-ended tidak mempunyai 

prosedur yang menjamin suatu solusi benar. Permasalahan dengan konten permasalahan 

kehidupan nyata seringkali termasuk pada permasalahan open-ended. Beberapa 

permasalahan open-ended biasanya mengajak siswa untuk mendemonstrasikan 

kemampuannya dalam bentuk laporan rinci hasil penyelesaian masalah dengan 

menggunakan kreativitas berdasar pada pengetahuan matematis dan skill. Hal ini berarti 

permasalahan open-ended merupakan suatu jenis permasalahan yang dapat diadaptasi 

dari permasalahan dunia nyata. Permasalahan open-ended tidak menekankan pada satu 

prosedur dan solusi benar melainkan banyak solusi dapat diperoleh sesuai dengan 

pengetahuan awal dan skill masing-masing siswa. Berarti, permasalahan open-ended 

memberikan kebebasan siswa untuk mengekspresikan ide melalui proses penyelesaian 

suatu permasalahan. 

 Berdasarkan teori dari beberapa ahliterkait permasalahan open-ended maka 

dapat disimpulkan bahwa permasalahan open-ended adalah permasalahan yang dapat 

dikaitkan dengan permasalahan di dunia nyata yang menekankan pada solusi tak 

tunggal dan menggunakan strategi penyelesaian masalah yang tidak tunggal. 

Permasalahan open-ended mampu membangkitkan pemikiran siswa terkait strategi 

untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan alas an dalam pemilihan strategi 

tersebut. 
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 Yee (1990) juga menjelaskan bahwa guru dapat menggunakan permasalahan 

open-ended agar berperan dalam pembelajaran melalui problem solving yang 

menekankan pembelajaran konsep matematika dan skill melalui situasi permasalahan. 

Yee juga menjelaskan pendapat Caroll (1990) bahwa permasalahan open-ended 

membantu guru dalam pengecekan secara cepat terhadap pemikiran dan pemahaman 

konseptual siswa. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 65 tahun 2013 

Tentang standar Proses menetapkan adanya perubahan dari pembelajaran yang 

menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang 

kebenarannya multi dimensi. Hal ini mengakibatkan permasalahan open-ended dapat 

digunakan dalam pembelajaran matematika untuk mengetahui pemahaman konseptual 

dan skill matematika secara cepat. 

 

2.4       Materi Aljabar untuk Kelas VII SMP 

 Berdasarkan Kurikulum 2013 SMP untuk kelas VII, materi aljabar yang harus 

dikuasai siswa meliputi bentuk aljabar, unsur-unsur aljabar, dan operasi bentuk aljabar. 

Aljabar merupakan materi prasyarat untuk mempelajari materi lain baik di jenjang-

jenjang berikutnya. Aljabar memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga dibutuhkan bahan ajar yang bersifat kontekstual. Berikut ini sajian materinya: 

1. Bentuk Aljabar dan Unsur-unsurnya 

Suatu bentuk aljabar terjadi dari suatu konstanta dan variabel (peubah) atau 

kombinasi konstanta dan peubah melalui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

pembagian, perpangkatan, dan pengakaran. Contoh bentuk aljabar: 

2𝑎, 3𝑎 + 5, 4𝑥2 + 5𝑥 − 6, 1

𝑎
+

1

𝑏
 

2. Operasi Hitung 

Suatu bentuk aljabar yang mengandung suku-suku sejenis dapat disederhanakan 

dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku sejenis yang ada. 

Contohnya: 

Tentukan jumlah dari 2𝑎2 + 3𝑎 − 5 dan 3𝑎2 − 5𝑎 + 7! 

Jawab: (2𝑎2 + 3𝑎 − 5) + (3𝑎2 − 5𝑎 + 7)   = 2𝑎2 + 3𝑎 − 5 + 3𝑎2 − 5𝑎 + 7 

= 2𝑎2 + 3𝑎2 + 3𝑎 − 5𝑎 − 5 + 7 

                                                          = (2 + 3)𝑎2 + (3 − 5)𝑎 + (−5 + 7) 

                                                           = 5𝑎2 − 2𝑎 + 2 
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3. Pangkat Aljabar  

Perkalian dengan faktor yang sama dinyatakan sebagai perpangkatan. 

1. 𝑝𝑚 × 𝑝𝑛 = 𝑝𝑚+𝑛 

2. (𝑝𝑚)𝑛 = 𝑝𝑚+𝑛 

4.  Pecahan Bentuk Aljabar 

 Pada bagian ini, kita akan mempelajari tentang pecahan bentuk aljabar dan 

bagaimana cara menyederhanakan pecahan dan menjumlahkan pecahan. Pecahab 

bentuk aljabar adalah pecahan yang pembilang atau penyebut atau kedua0duanya 

memuat bentuk aljabar. Misalnya: 1

𝑎
,

𝑏

2
, dan 

𝑥+𝑦

𝑥
. 

a. Menentukan KPK dan FPB dari bentuk-bentuk aljabar bentuk tunggal 

Sebelum menentukan KPK dan FPB dari bentuk-bentuk aljabar suku tunggal, 

terlebih dahulu harus dapat menguraikannya menjadi faktor-faktor (faktorisasi). 

Faktorisasi dilakukan untuk menerangkan operasi bilangan, sehingga dapat 

mempermudah suatu penyelesaian.  

b. Menyederhanakan pecahan 

Untuk menyederhanakan suatu pecahan dapat dilakukan langkah-langkah berikut. 

1. Memfaktorkan pembilang dan penyebut.. 

2. Menentukan FPB dari faktor-faktor tersebut. 

3. Menggunakan FPB untuk menyederhanakan pecahan. 

c. Menjumlahkan pecahan 

Pengerjaan hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan dapat dilakukan 

hanya jika penyebut-penyebutnya sama. Apabila penyebutnya tidak sama, maka 

harus disamakan dengan menggunakan KPK agar pengerjaan itu dapat dilakukan. 

 

2.5    Kevalidan, Kepraktisan, dan Keefektifan Bahan Ajar 

 Berhubungan dengan kriteria penilaian Lembar Kerja Siswa open-ended dengan 

pendekatan saintifik, maka ada beberapa aspek yang dinilai agar dikatakan sebagai 

Lembar Kerja Siswa yang berkualitas. Menurut Akker (1999) suatu bahan ajar 

dikatakan baik jika memenuhi tiga kriteria yaitu valid, praktis, dan efektif. Aspek valid 

dikaitkan dengan pengembangan bahan ajar yang didasarkan pada rasional teoritik yang 

kuat dan konsisten. Aspek praktis dapat diperoleh dari pernyataan para ahli dan praktisi 
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tentang LKS yang dapat diterapkan. Sedangkan aspek efektif, Akker memberikan 

parameter tentang hasil yang diharapkan dari penerapan LKS tersebut. 

Secara rinci suatu bahan ajar dikatakan valid, praktis, dan efektif, (Suryadi, 

2005) jika sintaks pembelajaran didukung keterlaksanaannya dengan baik oleh fungsi 

perangkat pembelajaran dan dapat dilaksanakan dengan baik, siswa dan guru dapat 

melaksanakan kegiatan/aktifitas sesuai dengan aktifitas yang dicantumkan pada sintaks 

pembelajaran. Menciptakan sistem sosial dengan baik dan bahan ajar mampu 

menciptakan aktifitas siswa dan guru dengan baik, serta menimbulkan dampak 

instruksional dan dampak pengiring. Guru dapat mengelola pembelajaran dan 

menjalankan perannya dengan baik, guru menjalankan perannya sebagai motivator, 

fasilitator, dan pencetus ide. Rata-rata aktifitas siswa pada tugas aktif dan respon siswa 

terhadap pembelajaran positif dan respon guru terhadap pembelajaran yang 

dilaksanakan positif. 

   

2.6    Model Pengembangan 4D (define, design, develop, disseminate) 

Penelitian dan pengembangan adalah proses atau langkah-langkah, untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang 

dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau 

perangkat keras (hardware), seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas atau 

di laboratorium, tetapi bisa juga perangkat lunak (software), seperti program komputer 

untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan atau  laboratorium, ataupun 

model-model pendidikan, pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, 

dan lain-lain (Nana Syaodih Sukmadinata, 2009). 

Model pengembangan 4-D (Four-D) merupakan model pengembangan 

perangkat pembelajaran. Model ini dikembangkan oleh S. Thagarajan, Dorothy S. 

Semmel, dan Melvyn I. Semmel. Model pengembangan 4-D terdiri atas 4 tahap utama 

yaitu: (1) Define (Pembatasan), (2) Design (Perancangan), (3) Develop (Pengembangan) 

dan Disseminate (Penyebaran), atau diadaptasi Model 4-P, yaitu Pendefinisian, 

Perancangan, Pengembangan, dan Penyebaran. Secara garis besar keempat tahap 

pengembangan model 4-D menurut Trianto (2007). 
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1. Tahap Pendefinisian (Define) 

Kegiatan pada tahap ini dilakukan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-

syarat pengembangan. Dalam model lain, tahap ini sering dinamakan analisis 

kebutuhan. Tiap-tiap produk tentu membutuhkan analisis yang berbeda-beda. Secara 

umum, dalam pendefinisian ini dilakukan kegiatan analisis kebutuhan pengembangan, 

syarat-syarat pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta 

model penelitian dan pengembangan (model R & D) yang cocok digunakan untuk 

mengembangkan produk. Analisis bisa dilakukan melalui studi literature atau penelitian 

pendahuluan. Thiagrajan (1974) menganalisis 5 kegiatan yang dilakukan pada tahap 

define yaitu, font-end analysis, learner analysis, task analysis, dan concept analysis.  

2. Tahap Perancangan (Design)  

Thiagarajan membagi tahap design dalam empat kegiatan, yaitu: constructing 

criterion-referenced test, media selection, format selection, initial design. Kegiatan 

yang dilakukan pada tahap tersebut antara lain, menyusun tes kriteria, sebagai tindakan 

pertama untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, dan sebagai alat evaluasi 

setelah implementasi kegiatan, memilih media pembelajaran yang sesuai dengan materi 

dan karakteristik peserta didik, memilihan bentuk penyajian pembelajaran disesuaikan 

dengan media pembelajaran yang digunakan, mensimulasikan penyajian materi dengan 

media dan langkah-langkah pembelajaran yang telah dirancang. Pada saat simulasi 

pembelajaran berlangsung, dilaksanakan juga penilaian dari teman sejawat. 

3. Tahap Pengembangan (Develop) 

Thiagarajan membagi tahap pengembangan dalam dua kegiatan yaitu: expert 

appraisal dan developmental testing. Expert appraisal merupakan teknik untuk 

memvalidasi atau menilai kelayakan rancangan produk. Dalam kegiatan ini dilakukan 

evaluasi oleh ahli dalam bidangnya. Saran-saran yang diberikan digunakan untuk 

memperbaiki materi dan rancangan pembelajaran yang telah disusun. Developmental 

testing merupakan kegiatan uji coba rancangan produk pada sasaran subjek yang 

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

sasaran pengguna model. Hasil uji coba digunakan memperbaiki produk. Setelah 

produk diperbaiki kemudian diujikan kembali sampai memperoleh hasil yang efektif. 
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4. Tahap Penyebarluasan (Disseminate)  

Tahap ini dilakukan supaya produk dapat dimanfaatkan oleh orang lain. 

Pengemasan model pembelajaran dapat dilakukan dengan mencetak buku panduan 

penerapan model pembelajaran. Setelah buku dicetak, buku tersebut disebarluaskan 

supaya dapat diserap (diffusi) atau dipahami orang lain dan digunakan (diadopsi) pada 

kelas mereka. Pada konteks pengembangan bahan ajar, tahap dissemination dilakukan 

dengan cara sosialisasi bahan ajar melalui pendistribusian dalam jumlah terbatas kepada 

guru dan peserta didik. Pendistribusian ini dimaksudkan untuk memperoleh respons, 

umpan balik terhadap bahan ajar yang telah dikembangkan. Apabila respon sasaran 

pengguna bahan ajar sudah baik maka baru dilakukan pencetakan dalam jumlah banyak 

dan pemasaran supaya bahan ajar itu digunakan oleh sasaran yang lebih luas. 

 

2.6  Penelitian yang Relevan 

Penelitian pengembangan LKS menggunakan pendekatan saintifik adalah 

penelitian yang masih jarang ditemukan, karena merupakan hal yang baru. Oleh karena 

itu, tidak banyak penelitian yang dapat dijadikan sebagai sumber penelitian yang 

relevan yang sesuai dengan penelitian LKS. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rosanti (2015) dengan judul 

“Pengembangan Lembar Kerja Siswa dengan Pendekatan Saintifik untuk Memfasilitasi 

Kemampuan Problem Solving Siswa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari syarat 

kelayakan LKS diperoleh rata-rata skor kelayakan sebesar 93,86 % dengan kategori 

sangat baik. LKS juga tergolong efektif digunakan karena memenuhi empat komponen 

efektif antara lain hasil tes kemampuan problem solving, aktivitas siswa, kemampuan 

guru mengelola pembelajaran dan respon siswa yang menunjukkan hasil sangat baik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa LKS dengan pendekatan saintifik layak dan 

efektif digunakan dalam pembelajaran. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hidayanti (2016) dengan judul 

“Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Matematika Dengan Pendekatan 

Saintifik Pada Pokok Bahasan Garis Singgung Lingkaran untuk Smp Kelas VIII”. 

Berdasarkan analisis pengembangan didapatkan hasil bahwa LKS yang dikembangkan 

dinyatakan valid yaitu dengan skor 3,54 dan praktis dengan skor 3,26. Meskipun 
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demikian, sebagai penyempurnaan bahan ajar, pengembang tetap melakukan revisi 

berdasarkan saran dan komentar yang diberikan oleh validator dan subjek ujicoba. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hadi Priyanto (2015) dengan judul 

“Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa Pendekatan Saintifik Sebagai Pendukung 

Implementasi Kurikulum 2013 Materi Pph Pasal 21”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwanLKS yang dikembangkanssangatllayak digunakan dalampproses pembelajaran, 

berdasarkan darikkomponen kelayakan isi, penyajian, bahasa, dan kegrafikan, yaitu 

dengan penilaian validasi dari para ahli diperoleh rata-rata prosentaseeyaitu sebesar 

73,68%ddari komponen isi, sebesar 87,06%ndari komponen penyajian, sebesarr85% 

dari komponen kebahasaan, dan sebesar 78% dari komponen kegrafikan. Dari keempat 

komponen ini diperoleh prosentase rata-rata sebesar 80,94%ndengan kategori sangat 

layak. Sedangkan hasil ujiccoba terbatas menunjukkanbbahwa LKS yang 

dikembangkan sangat baikkmenurut respon siswa dengan hasil rata-rataaprosentase 

sebesar 95,84%. 

2.7       Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam pengembangan ini merujuk pada 

model pengembangan oleh I nengah Parta (2009): 

1. Analisis Data kevalidan LKS, Tes, Lembar Observasi, dan Angket 

Sebelum melakukan analisis hasil validasi, terlebih dahulu dilakukan pengujian 

terhadap reliabilitas lembar validasi. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan 

menghitung selisih skor untuk setiap item dari dua validator terhadap item ke-i 

dikatakan agree, jika penilaian dua validator terhadap item ke-i berbeda tidak lebih dari 

1, yaitu: |𝑂𝑖1 − 𝑂𝑖2| ≤ 1. Dalam situasi lain dikatakan disagree. Selanjutnya, jika 

persentase agree untuk seluruh indikator tidak kurang dari 80%, maka lembar validasi 

dikatakan tidak reliabel. 

Langkah selanjutnya, menganalisis data kevalidan LKS dari perangkat-

perangkatnya. Analisis ini dilakukan untuk menilai kriteria data kevalidan draf LKS dan 

perangkat-perangkat.  Kriteria data kevalidan LKS dan perangkat telah dikonversi ke 

data kuantitatif, sehingga data ini dianalisis dengan analisis deskriptif dengan prosedur 

sebagai berikut: 
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a. Rekap skor untuk tiap-tiap aspek dari semua validator. 

b. Hitung rata-rata nilai tiap spek �̅�𝑖𝑡. 

c. Hitung rata-rata keseluruhan �̅�𝑟. 

d. Buat kesimpulan tentang kevalidan LKS dan perangkat-perangkatnya. 

Kriteria kevalidan produk yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah: 

Valid, jika �̅�𝑟 ≥ 3. 

Cukup valid, jika 2 ≤ �̅�𝑟 ≤ 3 

Tidak valid, jika �̅�𝑟 < 2 

Jika diperoleh kesimpulan cukup valid, maka ini mengindikasikan bahwa masih 

ada bagian-bagian kecil yang perlu direvisi. Revisi ini mungkin hanya pada LKS atau 

revisi yang mengakibatkan revisi perangkat, sehingga LKS dan perangkat tetap 

konsisten. Berdasarkan kriteria kevalidan yang telah ditetapkan, maka perlu tidaknya 

revisi juga memperhatikan catatan, saran dan komentar dari validator. Jika dilakukan 

revisi total, maka LKS dan perangkat yang telah direvisi kemudian divalidasi kembali. 

Produk yang telah divalidasi dan direvisi disebut prototipe 1. 

2.  Data Kepraktisan LKS 

Sebelum melakukan analisis kepraktisan LKS, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian terhadap reliabilitas lembar observasi. Oleh karena itu, dibuat suatu ketetapan 

yaitu suatu observasi ke-1 dikatakan agree, jika penilaian dan validator terhadap item 

ke-i berbeda tidak lebih dari 1, yaitu |𝑂𝑖1 − 𝑂𝑖2| ≤ 1. Dalam situasi lain dikatakan 

disagree. Selanjutnya, jika persentase agree untuk seluruh indikator tidak kurang dari 

80%, maka lembar validasi dikatakan tidak reliabel. 

Berdasarkan pemaparan di atas, jika LKS kurang praktis, maka perlu dilakukan 

revisi kecil tanpa uji lapangan. Jika hasil menunjukkan LKS tidak praktis maka perlu 

dilakukan revisi dan uji lapangan kembali. Data kepraktisan LKS adalah data yang 

menggambarkan keterlaksanaan LKS dan aktivitas guru dalam pembelajaran. 

Pengambilan data ini menggunakan lembar observasi keterlaksanaan LKS dan aktivitas 

guru yang dilaksanakan pada tiap pertemuan.  

3. Data Keefektifan LKS 

Kriteria keefektifan LKS, dapat diukur berdasarkan beberapa indicator. Indikator 

keefektifan dapat dilihat dari hasil penguasaan bahan ajar, aktivitas sisa dan respon 

siswa dalam pembelajaran. 
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a. Data Penguasaan Bahan Ajar  

Analisis penguasaan bahan ajar ditentukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Merekap hasil tes siswa. 

2. Mengkonversi skor setiap siswa ke dalam rentang nilai 0 – 100 dengan 

menggunakan formula: 

𝑁𝑖 =  
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 

Keterangan: 𝑁𝑖 = Nilai siswa ke-i. 

3. Membuat Kesimpulan Ketuntasan Belajar Siswa 

Penguasaan individu siswa dikatakan baik apabila mencapai tingkat penguasaan 

minimal 75% dari skor maksimal ideal, yaitu PBAi ≥ 75%. Hal ini disebabkan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan di SMP Ar-Rohmah Putri 

Malang pada mata pelajaran matematika adalah 75. 

4. Menghitung Tingkat Ketuntasan Klasikal, dengan formula: 

𝑁𝑟 =  
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑆𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎
× 100 

Keterangan: 𝑁𝑟 = Prosentase Ketuntasan Klasikal 

5. Membuat Kesimpulan Ketuntasan Klasikal 

Sejalan dengan penguasaan individu, maka penguasaan kelas dikatakan baik 

jika penguasaan kelas minimal 80% dari skor ideal. 

b. Data Aktivitas Siswa 

Data aktivitas siswa adalah data yang menggambarkan keaktifan siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Data ini memiliki rentang satu sampai empat. Analisis data 

aktivitas siswa memiliki tujuan untuk menguji reliabilitas lembar observasi, serta 

menilai keaktifan siswa dalam pembelajaran. Pengujian reliabilitas diperoleh dari selisih 

skor dua pengamat untuk masing-masing indikator, kemudian dibuat ketentuan dengan 

kriterisa sebagai berikut: 

Sangat aktif (SA), jika�̅�𝑟 ≥ 3,25 

Aktif (A), jika 2,5 ≤ �̅�𝑟 < 3,25 

Kurang Aktif (KA), jika 1,75 ≤ �̅�𝑟 < 2,5 

Tidak Aktif (TA), jika �̅�𝑟 < 1,75 
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 Suatu observasi ke-i dikatakan agree, jika penilaian dua validator terhadap item 

ke-i berbeda tidak lebih dari 1, yaitu |𝑂𝑖1 − 𝑂𝑖2| ≤ 1. Dalam situasi lain dikatakan 

disagree. Selanjutnya, jika persentase agree untuk seluruh indicator tidakkurang dari 

80%,maka lembar validasi dikatakan reliabel. Jadijika hasil persentase kurang dari 80% 

dikatakan tidak reliabel. Analisis data untuk menentukan keaktifan siswa dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Rekap skor aktivitas kelas dari seluruh pertemuan. 

2. Hitung skor rata-rata tiap item aktivitas dari seluruh pertemuan �̅�𝑖 . 

3. Hitung skor rata-rata untuk seluruh aktivitas siswa  �̅�𝑟 . 

4. Tentukan tingkat aktivitas siswa.  

c. Data Respon Siswa 

Data respon siswa meliputi beberapa hal antara lain: 1) respon terhadap LKS, 2) 

Respon terhadap situasi pembelajaran, dan 3) respon terhadap pengalaman 

pembelajaran yang diperoleh. Data ini diperoleh dengan angket siswa dengan skala satu 

sampai tiga, analisa data ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Rekap skor dari seluruh item untuk tiap siswa. 

2. Hitung skor rata-rata untuk 𝑆�̅�. 

3. Hitung skor rata-rata untuk setaiap aspek respon 𝑆�̅�. 

4. Hitung skor rata-rata untuk seluruh responden (seluruh aspek),𝑆̅. 

Kriteria respon siswa dalam pembelajaran dengan perangkat pembelajaran, 

ditentukan oleh respon siswa dalam pembelajaran dengan perangkat pembelajaran 

ditentukan dengan kriteria sebagai berikut: 

- Jika 𝑆�̅� ≥ 2, maka dikatakan subjek ke-i memberi respon positif. 

- Jika 𝑆�̅� < 2, maka dikatakan subjek ke-i member respon tidak positif. 
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