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ABSTRAK
Pembelajaran matematika yang berhasil didukung oleh perangkat pendukung pembelajaran yang baik,
seperti Lembar Kerja Siswa (LKS). Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan LKS Bangun Ruang Sisi
Datar dengan pendekatan kontekstual yang valid dan praktis. LKS ini juga dilengkapi dengan muatan nilai
karakter seperti nilai kerja sama, kerja keras, rasa ingin tahu dan peduli. Penelitian ini merupakan penelitian
pengembangan dengan menggunakan model pengembangan Thiagharajan, Dorothy S. Semmel dan Melvyn
I Semmel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kevalidan LKS ditinjau dari penilaian para ahli dan
mencapai kategori valid, dan aspek kepraktisan LKS mencapai kategori sangat praktis ditinjau penilaian oleh
guru dan praktis jika ditinjau dari penilaian oleh siswa.

Kata kunci : pengembangan, Lembar Kerja Siswa (LKS), Bangun Ruang Sisi Datar, Pendekatan
Kontekstual, nilai karakter
ABSTRACT
Successful mathematics learning is supported by good learning support devices, such as Student
Worksheets (LKS). This study aims to develop polyhedron student’s worksheet with contextual approach
which is valid and practical. This LKS is also equipped with the contents of character values such as the value
of cooperation, hard work, curiosity and caring. This research is a development research using the
development model of Thiagharajan, Dorothy S. Semmel and Melvyn I Semmel. The results showed that the
validity aspect of the worksheet was viewed from the experts' judgment and reached a valid category, and
the practical aspects of the worksheet reached a very practical category reviewed by the teacher's
assessment and reached a practical category when viewed from the assessment by students.

Keywords : development, student’s worksheet (LKS), polyhedron, contextual approach, value of character
PENDAHULUAN
Standar proses pembelajaran dijelaskan
dalam Permendiknas No.68 tahun 2013 tentang
standar proses yang menyebutkan bahwa
kompetensi inti meliputi menghargai dan
menghayati ajaran agama yang dianutnya,
menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,
tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong),
santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam
jangkauan pergaulan dan keberadaannya,
memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan
journal.umbjm.ac.id/index.php/THETA

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya
terkait fenomena dan kejadian tampak mata,
mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah
konkret (menggunakan, mengurai, merangkai,
memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar,
dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori.
Dalam kaitannya dengan penjelasan di atas
standar
proses
pembelajaran
diantaranya
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memahami
pengetahuan
dan
juga
mengembangkan karakter siswa seperti jujur,
disiplin, tanggun jawab, peduli, percaya diri, rasa
ingin tahu. Untuk mengembangkan karakter
tersebut
diperlukan
pembelajaran
yang
terintegrasi dengan muatan nila-nilai karakter.
Karakter memiliki tiga bagian yang saling
berhubungan yaitu pengetahuan moral, perasaan
moral, dan perilaku moral. Karakter yang baik
terdiri dari mengetahui yang baik, menginginkan
yang baik, dan melakukan kebiasaan baik dari
pikiran, kebiasaan hati, dan kebiasaan tindakan.
Ketiganya diperlukan untuk memimpin kehidupan
moral dan membentuk kematangan moral
(Lickona, 2009; Kemdiknas, 2011).
Pembelajaran matematika SMP memiliki
standar kompetensi yang harus dimiliki siswa,
salah satunya geometri. Geometri SMP termuat
dalam pokok bahasan bangun Ruang Sisi Datar
dan merupakan salah satu kategori kemampuan
yang diujikan dalam ujian nasional. Oleh karena
itu, pokok bahasan ini penting untuk dipahami
dengan baik oleh siswa. Berdasarkan data Ujian
Nasional tahun 2013 tentang daya serap siswa
untuk diperoleh informasi bahwa pokok bahasan
kemampuan memahami sifat dan unsur bangun
ruang dan menggunakannya dalam pemecahan
masalah menempati posisi paling rendah dari 6
kemampuan yang diujikan. Untuk mengatasi
masalah ini, guru diharapkan dapat mengaitkan
pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari agar
siswa dapat memahami konsep dengan mudah,
sehingga prestasi belajarnya dapat meningkat.
Pembelajaran di sekolah masih cenderung
belum mengaitkan pembelajaran yang dipelajari di
kelas dengan masalah yang berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari. Sutama & Putro (2013)
menyatakan bahwa berdasarkan pengamatan
awal, pembelajaran matematika di Sekolah
Menengah Pertama (SMP) cenderung text book
oriented dan kurang terkait dengan kehidupan
sehari-hari siswa. Pembelajaran
cenderung
abstrak, sehingga konsep-konsep akademik sulit
dipahami.
Dengan demikian diperlukan usaha oleh guru
untuk menyusun pembelajaran yang tidak hanya
membuat siswa memahami konsep materi saja,
tetapi juga dapat mengaitkan pembelajaran yang
dipelajari di kelas dengan masalah yang berkaitan
dengan
kehidupan
sehari-hari,
sekaligus
memberikan penanaman nilai karakter dalam
pembelajaran. Pembelajaran tersebut dapat
terlaksana salah satunya dengan memilih
pendekatan pembelajaran yang tepat, salah satu
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pendekatan
tersebut
adalah,
pendekatan
kontekstual.
Pendekatan Kontekstual adalah pendekatan
pembelajaran yang mengaitkan materi yang
dipelajari dengan kehidupan sehari-hari, keadaan
pribadi, sosial dan lingkungan di sekitar siswa,
sehingga siswa merasakan bahwa pelajaran yang
mereka pelajari bermanfaat bagi kehidupan.
(Johnson, 2009; Nurhadi, 2002). Pendekatan
kontekstual mempunyai tujuh komponen utama,
yakni konstruktivisme (constructivism), penemuan
(inquiry), bertanya (questioning), masyarakat
belajar
(learning
community),
pemodelan
(modeling), refleksi (reflection), dan penilaian yang
sebenarnya (authentic assessment) (Nurhadi,
2002). Pendekatan kontekstual yang digunakan
dalam pembelajaran diharapkan dapat pula
mengembangkan nilai pendidikan karakter.
Adapun nilai pendidikan karakter yang penting
dikembangkan dalam pembelajaran matematika
menurut Kemdiknas (2010) antara lain adalah
kerja keras, rasa ingin tahu, kerja sama dan peduli.
Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual ini
perlu didukung oleh bahan belajar yang digunakan
di kelas,
salah satunya melalui LKS yang
digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran di
kelas. LKS yang disusun dapat dirancang dan
dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi
kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi
(Widjajanti, 2008). Untuk itu, guru sebagai
pengajar dikelas dapat menyusun LKS dengan
menggunakan pendekatan kontekstual dan juga
memuat nilai pendidikan karakter.
Berdasarhasil survey yang dilakukan pada
guru pengajar matematika SMP, guru tersebut
belum membuat dan menggunakan LKS yang
memuat pendidikan karakter dalam pembelajaran.
Hal yang senada juga diperoleh dari hasil
prasurvei Sanjaya (2012) yang dilakukan pada
enam SMP, diperoleh data bahwa ketersediaan
perangkat dan sumber belajar terutama Lembar
Kegiatan Siswa (LKS) yang menunjang nilai-nilai
karakter sangatlah terbatas. Selain informasi
tersebut, berdasarkan hasil prasurvey dengan
wawancara guru dan pengamatan juga diketahui
bahwa siswa enggan belajar jika tidak ada PR,
siswa enggan belajar terlebih dahulu jika materi
tersebut belum diajarkan di sekolah, hanya senang
mengerjakan soal-soal yang mudah saja, dan
kurang terlibat aktif jika belajar dalam kelompok.
Hal ini menandakan bahwa nilai karakter kerja
keras, rasa ingin tahu dan kerja sama dalam
proses pembelajaran di sekolah masih kurang
dimiliki oleh siswa.
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Dengan demikian diperlukan penelitian untuk
mengembangkan LKS bangun ruang sisi datar
dengan pendekatan kontekstual bermuatan nilai
pendidikan karakter.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian
pengembangan dengan menggunakan model
pengembangan Thiagharajan, Dorothy S. Semmel
dan Melvyn I Semmel yang terdiri dari empat
tahapan yaitu define, design, development, dan
dissemination (Thiagarajan, Semmel & Semmel,
1974). Subjek penelitian pada uji coba terbatas
adalah 9 orang siswa SMP. Subjek penelitian pada
uji coba lapangan adalah 34 orang siswa kelas 8
SMP dan 1 orang guru matematika SMP yang
mengajar siswa tersebut.
Prosedur pengembangan yang dilakukan
peneliti meliputi proses define, design dan
development. Tahap pertama adalah Define
(pendefinisian),
tujuan
tahap
ini
adalah
menentukan dan mendefinisikan syarat-syarat
pembelajaran. Pada tahap ini dilakukan beberapa
hal yaitu analisis awal akhir, analisis siswa, analisis
materi, analisis tugas, dan spesifikasi tujuan
pembelajaran. Berdasarkan tahap pendefinisian
maka direncanakan pengembangan LKS bangun
ruang sisi datar dengan pendekatan kontekstual
bermuatan nilai karakter.
Tahap kedua adalah tahap perancangan
(design). Tujuan tahap ini adalah merancang
perangkat
pembelajaran
dan
instrument
penelitian. Kegiatan utama yang dilakukan pada
tahap ini adalah mengkonstruksi tes menggunakan
acuan kategori, pemilihan media, pemilihan
format, dan perancangan awal. Produk yang
didesain adalah LKS bangun ruang sisi datar
dengan pendekatan kontekstual bermuatan nilai
karakter.
Tahap ketiga adalah tahap pengembangan
(develop). Tujuan tahap ini adalah untuk
menghasilkan LKS yang valid dan praktis. Pada
tahap ini dilakukan proses validasi ahli, uji coba
terbatas, dan uji coba lapangan. Proses validasi
dinilai oleh 3 orang ahli pendidikan matematika.
Selanjutnya peneliti memperbaiki LKS sesuai
dengan saran perbaikan dari validator. LKS yang
sudah diperbaiki kemudian dilakukan uji coba
terbatas. Uji coba terbatas dilakukan dengan
menggunakan panduan keterbacaan yang diisi
oleh siswa. Setelah proses ini, LKS kembali
diperbaiki sesuai dengan hasil dari uji coba
keterbacaan. Selanjutnya, Uji coba lapangan
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dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana
kepraktisan LKS yang dikembangkan.
Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data untuk penilaian
validasi ahli adalah ahli melakukan penilaian
dengan mengisi instrumen lembar validasi ahli
yang telah disusun sesuai dengan indikator
validitas ahli yang terdiri dari 4 aspek yaitu
kesesuaian isi dan materi, kesesuaian dengan
syarat konstruksi, kesesuaian dengan syarat
teknis dan pengembangan karakter. Sedangkan,
teknik pengumpulan data untuk mengukur
kepraktisan LKS yang dikembangkan adalah
dengan
menggunakan
lembar
penilaian
kepraktisan oleh guru dan lembar penilaian
kepraktisan oleh siswa yang telah disusun sesuai
dengan indikator penilaian kepraktisan, yaitu
kemudahan keterbacaan isi LKS, kemudahan
memahami isi dan penjelasan LKS dan keterkaitan
isi LKS dengan nilai karakter.
Teknik Analisis Data
Data kualitatif berupa hasil pengisian
lembar validasi, lembar penilaian kepraktisan oleh
guru dan lembar penilaian kepraktisan oleh siswa
diklasifikasikan menjadi 5 kategori pilihan dengan
rentang skala penilaian 5 yaitu skor 1, skor 2, skor
3, skor 4, dan skor 5. Teknik analisis data dengan
5 kategori pilihan yaitu dengan mengelompokkan
data berdasarkan kualifikasi produk yang akan
dinilai.
Berdasarkan
data
yang
telah
dikelompokkan kemudian dilakukan perhitungan
untuk memperoleh nilai rata-rata. Untuk
menghitung rata-rata menggunakan acuan
sebagai berikut:
Keterangan:
Keterangan:
x  skor rata-rata
x  Σ𝑥
x
 total skor jawaban
𝑛
N = banyak evaluator
Skor rata-rata yang diperoleh
kemudian
dimasukkan kedalam kategori kualitatif
yang
diadaptasi dari Azwar (2009). Adapun tabel
kategori penilaian skala likert untuk penilaian
kevalidan adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Kategori Penilaian Kevalidan
Interval Skor
x > 72
60 < x ≤ 72
48 < x ≤ 60

Nilai
A
B
C

36 < x ≤ 48
x ≤ 36

D
E
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LKS dikatakan valid jika memenuhi kategori
minimal B. Sedangkan penilaian kepraktisan
terdiri dari dua penilaian, yaiu penilaian kepratisan
oleh guru dan penilaian kepraktisan oleh siswa.
Adapun kategori penilaian kepraktisan oleh guru
disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2. Kategori Penilaian Kepraktisan oleh guru
Interval Skor
Nilai
A
x > 32
B
26,67 < x ≤ 32
C
21,33< x ≤ 26,67
D
16 < x ≤ 21,33
E
x ≤ 16
Sedangkan kategori penilaian kepraktisan oleh
siswa disajikan pada tabel berikut.
Tabel 3. Kategori Penilaian Kepraktisan siswa
Interval Skor
Nilai
A
x > 36
B
30 < x ≤ 36
C
24 < x ≤ 30
D
18 < x ≤ 24
E
x ≤ 18
Kategori kualitatif yang digunakan pada lembar
penilaian guru dan lembar penilaian siswa adalah
sangat praktis (A), praktis (B), cukup praktis (C),
kurang praktis (D) dan sangat kurang praktis (E).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengembangan pada penelitian ini adalah
LKS bangun ruang sisi datar dengan pendekatan
kontekstual bermuatan nilai karakter. Masalah,
gambar dan ilutrasi mengenai materi yang akan
diajarkan disesuaikan dengan konteks dunia nyata
dan
dikaitkan dengan pengembangan nilai
karakter misalnya pada materi unsur-unsur
bangun ruang dikaitkan dengan pembuatan kotak
pensil berbentuk kubus dengan mengunakan
kertas bekas yan dikaitkan dengan kepedulian
terhadap lingkungan. Pada LKS juga diberikan
kalimat motivasi yang bermuatan nilai pendidikan
karakter kerja keras, kerja sama dan rasa ingin
tahu. Struktur LKS terdiri dari judul, kompetesi
dasar, kolom nama anggota kelompok, indikator,
petunjuk, permasalahan atau ilustrasi cerita yang
sesuai dengan kehidupan sehari-hari, langkahlangkah kerja, tugas dan latihan. LKS ini terdiri dari
journal.umbjm.ac.id/index.php/THETA

8 LKS. LKS 1 dan 2 dengan materi menyebutkan
bagian-bagian kubus, balok, prisma, dan limas :
rusuk, bidang sisi, diagonal bidang, diagonal
ruang, bidang diagonal. LKS 3 dan 4 dengan
materi membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma
tegak dan limas. LKS 5 dan 6 dengan materi
menemukan rumus dan menghitung luas
permukaan kubus, balok, prisma tegak dan limas.
LKS 7 dan 8 dengan materi menentukan dan
menghitung rumus volum kubus, balok, prisma
tegak dan limas.
Hasil analisis kevalidan LKS oleh 3 orang
ahli disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 4. Hasil Analisis kevalidan LKS oleh Ahli
Interval Skor
Nilai
1
75
2
72
3
83
Skor Total
230
Rata-rata
76,67
Kriteria
A
Berdasarkan hasil analisis validasi LKS dari tabel
4 menunjukkan bahwa setiap aspek yang dinilai
berada pada kategori A, sehingga dapat
disimpulkan bahwa LKS yang dikembangkan valid.
Penilaian kepraktisan dari LKS yang
dikembangkan diketahui dari analisis hasil lembar
penilaian kepraktisan oleh guru dan lembar
penilaian kepraktisan oleh siswa. Berikut ini hasil
analisis penilaian perangkat pembelajaran oleh
guru yang disajikan pada tabel 5.
Tabel 5. Penilaian kepraktisan LKS oleh Guru.
Guru
Skor Penilaian LKS
1
35,25
Kategori
A
Hasil analisis pada tabel 5 menunjukkan bahwa
kepraktisan LKS mendapatkan skor 35,25. Total
skor ini termasuk dalam kategori A, sehingga
dapat
disimpulkan
bahwa
LKS
yang
dikembangkan menurut penilaian kepraktisan oleh
guru adalah sangat praktis. Berikut ini hasil analisis
penilaian kepraktisan LKS oleh siswa.
Tabel 6. Penilaian Kepraktisan LKS oleh siswa
Siswa
Jumlah
Skor
Siswa
Penilaian
LKS
34
1186
Rata-rata
34,88
Kategori
B
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Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa skor rata-rata
penilaian siswa terhadap LKS adalah 34,88. Total
skor ini termasuk dalam kategori B, sehingga
dapat
disimpulkan
bahwa
LKS
yang
dikembangkan menurut penilaian kepraktisan oleh
siswa berada pada kategori praktis.
KESIMPULAN
Keimpulan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut.
1. Aspek kevalidan LKS ditinjau dari penilaian
para ahli mencapai kategori sangat valid,
2. Aspek kepraktisan LKS ditinjau dari penilaian
oleh guru mencapai kategori sangat praktis
dan aspek kepraktisan LKS ditinjau dari
penilaian siswa mencapai kategori praktis.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa LKS
Bangun Ruang sisi datar dengan pendekatan
Kontekstual bermuatan nilai karakter valid dan
praktis untuk digunakan. Adapun saran untuk
penelitian ini adalah LKS dengan pendekatan
Kontekstual bermuatan nilai karakter dapat
dikembangkan untuk materi atau pokok bahasan
matematika yang lain.
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