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ABSTRAK 

Widyawati, Evi. 2015. Analisis Kelayakan Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Matematika Kelas V Semester Gasal Terbitan CV.Viva Pakarindo 

Tahun 2014. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr.Umi Rohmah, M.Pd.I. 

Kata Kunci: Kelayakan LKS Matematika 

Berdasarkan pengamatan di lapangan, saat ini beberapa sekolah yaitu SDN 

Pucangombo III dan SDN Pucangombo IV Tegalombo hanya menyarankan agar 

membeli LKS untuk sumber belajar. Hal ini dikarenakan harga LKS lebih murah. 

LKS Matematika yang digunakan di SD/MI yang peneliti amati  menggunakan 

LKS yang sama yaitu LKS Matematika Kelas V semester gasal terbitan CV.Viva 

Pakarindo sebagai sumber utama belajar. LKS tersebut belum dianalisis 

kelayakannya, padahal kelayakan buku berpengaruh pada proses dan hasil belajar 

di sekolah. LKS yang layak digunakan adalah LKS yang memenuhi syarat 

didaktif, konstruksi, dan teknis. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimanakah kelayakan 

buku LKS Matematika kelas V semester gasal terbitan CV.Viva Pakarindo tahun 

2014 berdasarkan syarat didaktif LKS, 2) bagaimanakah kelayakan buku LKS 

Matematika kelas V semester gasal terbitan CV.Viva Pakarindo tahun 2014 

berdasarkan syarat konstruksi LKS, 3) bagaimanakah kelayakan buku LKS 

Matematika kelas V semester gasal terbitan CV.Viva Pakarindo tahun 2014 

berdasarkan syarat teknis LKS. 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan kelayakan buku LKS 

Matematika kelas V semester gasal terbitan CV.Viva Pakarindo tahun 2014 

berdasarkan syarat didaktif LKS, 2) mendeskripsikan kelayakan buku LKS 

Matematika kelas V semester gasal terbitan CV.Viva Pakarindo tahun 2014 

berdasarkan syarat konstruksi LKS, 3) mendeskripsikan kelayakan buku LKS 

Matematika kelas V semester gasal terbitan CV.Viva Pakarindo tahun 2014 

berdasarkan syarat teknis LKS. 

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (Library research), 

sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan 

data menggunakan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif  

kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kelayakan buku LKS Matematika 

kelas V semester gasal terbitan CV.Viva Pakarindo tahun 2014 dengan syarat 

didaktif, LKS memenuhi standar kelayakan dengan kategori layak dengan 

perolehan presentase rata-rata 61,43%, 2) kelayakan buku LKS Matematika kelas 

V semester gasal terbitan CV.Viva Pakarindo tahun 2014 dengan syarat 

konstruksi, LKS memenuhi standar kelayakan dengan kategori layak dengan 

perolehan presentase 80,52%, 3) kelayakan buku LKS Matematika kelas V 

semester gasal terbitan CV.Viva Pakarindo tahun 2014 dengan syarat teknis LKS 

memenuhi standar kelayakan dengan kategori layak dengan perolehan presentase 

71,43%. 
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Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada: 1) bagi pendidik 

disarankan agar menggunakan buku lain selain LKS, memilih LKS sesuai dengan 

kebutuhan atau membuat LKS sendiri, 2) bagi penerbit disarankan agar 

melakukan revisi sebelum menerbitkan LKS ini ditahun ajaran selanjutnya, 3) 

bagi peneliti selanjutnya disarankan agar melakukan penelitian pengembangan 

membuat LKS berdasarkan syarat kualitas LKS. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode kajian, dan sistematika 

pembahasan. 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kemajuannya dalam bidang 

pendidikan, di antara faktor yang berperan dalam peningkatan mutu 

pendidikan adalah dengan adanya sumber belajar yang bermutu. Sumber 

belajar sangat beragam, salah satu jenis sumber belajar antara lain adalah 

buku teks.
1
 Sehingga keberadaan buku teks merupakan salah satu faktor yang 

menunjang tujuan pendidikan nasional.   

Salah satu jenis buku teks yaitu buku Lembar Kerja Siswa (LKS). 

LKS adalah lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta 

didik. LKS biasanya berupa petunjuk, langkah untuk menyelesaikan suatu 

tugas, suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar kegiatan harus jelas 

kompetensi dasar yang akan dicapainya.
2
 

LKS merupakan sumber mengajar guru yang berbentuk media bantu 

mengajar yang berupa pemadatan materi pelajaran dan berisikan soal-soal 

serta tugas-tugas yang berkaitan dengan materi pelajaran yang bersangkutan. 

                                                           

 
1
 Deni Kurniawan As’ari, Mengenal Sumber Belajar, (http://penadeni. com/ 2011/06/13/ 

mengenal-sumber-belajar, diakses 22 Desember 2014).  
2
 Tim Penulis, Sistem Penilaian Kelas SD, SMP, SMA dan SMK (Jakarta: Depdiknas, 

2008), 18. 
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LKS itu sendiri adalah salah satu dari sekian banyaknya alat bantu dalam 

proses belajar mengajar.
3
 

Semakin baik kualitas media pembelajaran yang digunakan akan 

berbanding lurus dengan hasil belajar yang akan dicapai siswa. Semakin 

berkualitas LKS yang digunakan maka akan semakin menunjang proses 

pembelajaran. LKS dikatakan berkualitas baik apabila memenuhi syarat 

berikut: 1) syarat didaktif, 2) syarat konstruksi, dan 3) syarat teknis.
4
 

LKS yang baik yaitu  LKS  yang memenuhi aspek-aspek penilaian 

LKS sebagai berikut: 1) pendekatan penelitian, 2) kebenaran konsep, 3) 

kedalaman konsep, 4) keluasan konsep, 5) kejelasan kalimat, 6) kebahasaan, 

7) evaluasi belajar, 8) kegiatan siswa, 9) keterlaksanaan, 10) penampilan 

fisik.
5
 

Berdasarkan observasi di lapangan, saat ini beberapa sekolah tidak 

lagi mewajibkan siswanya untuk membeli buku teks. Siswa hanya diwajibkan 

membeli buku pendamping  yang sering disebut LKS sebagai pengganti buku 

teks. Ada beberapa sekolah di  wilayah Kecamatan Tegalombo Kabupaten 

Pacitan hanya menggunakan LKS sebagai sumber utama belajar. Sekolah-

sekolah tersebut yaitu SDN Pucangombo 1, SDN Pucangombo II, SDN 

Pucangombo III, SDN Pucangombo IV, SDN Pucangombo V dan MI 

Pucangombo. Penggunaan buku LKS di wilayah Tegalombo memang 

                                                           
3
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2002), 137. 
4
 Hendro Darmodjo dan Jenny R. E. Kaligis, Pendidikan IPA II (Jakarta: Dikti, 1992), 41. 

5
 Endang Widjayanti, Kualitas Lembar Kerja Siswa  (Makalah Seminar Pelatihan 

Penyusunan LKS Mata Pelajaran Kimia Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Bagi 

Guru SMK/MAK pada Kegiatan Pengabdian Masyarakat Jurusan Pendidikan FMIPA Universitas 

Negeri Yogyakarta, 2008), 5-6. 
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beragam namun peneliti menemukan bahwa enam sekolah yang peneliti 

sebutkan di atas menggunakan buku LKS dari penerbit yang sama  yaitu buku 

LKS terbitan CV.Viva Pakarindo. LKS tersebut terbagi dari beberapa 

pelajaran diantaranya: Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Pendidikan Kewarganegaraan 

dan Bahasa Inggris.
6
 

Adapun yang melatarbelakangi penggunaan LKS tersebut yaitu karena 

harga LKS lebih murah dibandingkan dengan harga buku teks sehingga tidak 

memberatkan orang tua siswa untuk membelinya. LKS digunakan sebagai 

sumber belajar utama dengan alasan ekonomis namun mengabaikan kualitas 

kelayakan sebagai sumber belajar utama bagi peserta didik.
7
 

Berdasarkan hasil wawancara dari salah seorang guru di wilayah 

Pucangombo menyebutkan bahwa dalam buku LKS Matematika kelas V 

semester gasal terbitan CV.Viva Pakarindo terdapat beberapa kekurangan, 

diantaranya  yaitu ada beberapa materi yang belum lengkap, ada materi yang 

tidak sesuai dengan kompetensi dasar, dan ada salah satu bab yang hanya 

menyajikan rumus-rumus tanpa penjelasan. Namun belum ada analisis 

mendalam tentang bagaimana kelayakan buku LKS tersebut baik dari pihak 

pemakai maupun pemerintah.
8
 

Terkait dengan pengamatan peneliti mengenai penggunaan buku LKS 

sebagai sumber utama belajar dan hasil temuan sementara peneliti mengenai 

                                                           

              
6
 Lihat dalam Lampiran Skripsi, Nomor  02/O/14-XII/2014 

              
7
 Lihat dalam Lampiran Skripsi, Nomor  01/W/16-XII/2014 

               
8
 Lihat dalam Lampiran Skripsi, Nomor 03/W/20-XII/2014   
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LKS  terdapat beberapa hal yang menarik untuk diteliti, yaitu:  mengenai 

kelayakan berdasarkan syarat didaktif, konstruksi dan teknis LKS 

Matematika kelas V semester gasal terbitan CV. Viva Pakarindo tahun 2014. 

Sudah banyak penelitian tentang analisis LKS, di antaranya penelitian 

yang dilakukan oleh: 1) Widya Arista Dewi Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Malang tahun 2010 yaitu Analisis Kualitas LKS 

Mata Pelajaran IPS Sejarah Kelas VIII Semester II di Kota Malang, 2) Desi 

Indar Kusumastuti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Sebelas Maret Surakarta Tahun 2011 yaitu Studi Analisis LKS Pendidikan 

Kewarganegaraan Kelas IX Berdasarkan Prinsip Pengembangan Bahan Ajar 

dan Evaluasi Pendidikan di SMP Surakarta, namun peneliti belum 

menemukan penelitian mengenai analisis pada LKS mata pelajaran 

Matematika kelas V semester gasal terutama LKS terbitan Cv.Viva Pakarindo 

pada tahun 2014.
9
 

Seiring dengan menjamurnya penggunaan LKS sebagai sumber 

belajar utama di banyak sekolah maka semakin banyak pula penerbit yang 

berlomba-lomba menerbitkan LKS, penyusunannya ingin disesuaikan dengan 

kehidupan sehari-hari, banyak mengangkat isu-isu teraktual namun ada juga 

yang mengabaikan nilai-nilai pendidikan. Dalam kompetisi ini pun ada juga 

yang akhirnya dilarang menerbitkan LKS kembali karena unsur kesengajaan 

                                                           

              
9
 Desy Indar Kusumastuti, Studi Analisis Lembar Kerja Siswa (LKS) Pendidikan 

Kewarganegaraan Kelas IX Berdasarkan Prinsip Pengembangan Bahan Ajar dan Evaluasi 

Pendidikan Di Smp Surakarta , (Online), (http://digilib.uns.ac.id/pengguna. php? mn= detail&d _id 

=20609, diakses 27 Desember 2014).Widya Arista Dewi, Analisis Kualitas LKS Mata Pelajaran 

IPS Sejarah Kelas VIII Semester II di Kota Malang, (Online), (http://fis.um.ac.id/analisis-kualitas-

lks-mata-pelajaran-ips-sejarah-kelas-viii-semester-ii-di-kota-malang/ , diakses 27 Desember 2014). 

http://digilib.uns.ac.id/pengguna.%20php?%20mn=%20detail&d%20_id%20=20609
http://digilib.uns.ac.id/pengguna.%20php?%20mn=%20detail&d%20_id%20=20609
http://fis.um.ac.id/analisis-kualitas-lks-mata-pelajaran-ips-sejarah-kelas-viii-semester-ii-di-kota-malang/
http://fis.um.ac.id/analisis-kualitas-lks-mata-pelajaran-ips-sejarah-kelas-viii-semester-ii-di-kota-malang/
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atau unsur kekurang hati-hatiannya. Kemendikbud pun menyarankan agar 

guru bisa mengelola bagaimana menggunakan LKS di kelas yang dikelolanya 

dan mengetahui bagaimana karakteristik peserta didiknya.
10

  

Berpijak pada permasalahan tersebut peneliti beranggapan bahwa 

penelitian ini penting untuk dilakukan karena penggunaan buku ajar erat 

hubungannya dengan proses pembelajaran yang akan menentukan hasil 

belajar peserta didik.
11

 Selain itu buku LKS yang digunakan belum ada 

penilaian, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak pemakai (guru). 

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti kelayakan buku LKS 

Matematika kelas V semester gasal dengan judul penelitian “Analisis 

Kelayakan Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) Matematika Kelas V Semester 

Gasal Terbitan CV. Viva Pakarindo Tahun 2014”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah kelayakan buku LKS Matematika kelas V semester gasal 

terbitan CV.Viva Pakarindo tahun 2014 berdasarkan syarat didaktif LKS? 

2. Bagaimanakah kelayakan buku LKS Matematika kelas V semester gasal 

terbitan CV.Viva Pakarindo tahun 2014 berdasarkan syarat konstruksi 

LKS? 

3. Bagaimanakah kelayakan buku LKS Matematika kelas V semester gasal 

terbitan CV.Viva Pakarindo tahun 2014 berdasarkan syarat teknis LKS? 

                                                           

              
10

  Glory k. Wadrianto, “Penerbit LKS "Miyabi" Bakal Kena "Blacklist" ”(Online), 
(http://regional.kompas.com/read/2012/09/26/09444447/Penerbit.LKS.Miyabi.Bakal.Kena.Blackli

st, 26 September 2012,  Indra Akuntono, “Kasus "Istri Simpanan" Jadi Refleksi Kemendikbud” 

(Online),(http://edukasi.kompas.com/read/2012/04/16/17293819/Kasus.Istri.Simpanan.Jadi.Reflek

si.Kemendikbud, 16 April 2012. 

11
  Darmodjo & Kaligis, IPA II, 40. 

http://regional.kompas.com/read/2012/09/26/09444447/Penerbit.LKS.Miyabi.Bakal.Kena.Blacklist
http://regional.kompas.com/read/2012/09/26/09444447/Penerbit.LKS.Miyabi.Bakal.Kena.Blacklist
http://regional.kompas.com/read/2012/09/26/09444447/Penerbit.LKS.Miyabi.Bakal.Kena.Blacklist
http://edukasi.kompas.com/read/2012/04/16/17293819/Kasus.Istri.Simpanan.Jadi.Refleksi.Kemendikbud
http://edukasi.kompas.com/read/2012/04/16/17293819/Kasus.Istri.Simpanan.Jadi.Refleksi.Kemendikbud
http://edukasi.kompas.com/read/2012/04/16/17293819/Kasus.Istri.Simpanan.Jadi.Refleksi.Kemendikbud
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan  kelayakan buku LKS Matematika kelas V semester 

gasal terbitan CV.Viva Pakarindo tahun 2014 berdasarkan syarat didaktif 

LKS. 

2. Mendeskripsikan  kelayakan buku LKS Matematika kelas V semester 

gasal terbitan CV.Viva Pakarindo tahun 2014 berdasarkan syarat 

konstruksi LKS. 

3. Mendeskripsikan  kelayakan buku LKS Matematika kelas V semester 

gasal terbitan CV.Viva Pakarindo tahun 2014 berdasarkan syarat teknis 

LKS. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Sebagai sumbangsih pemikiran peneliti untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dalam bidang pendidikan, terutama dalam hal penggunaan 

LKS sebagai salah satu sumber belajar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, terutama terkait dengan 

pemilihan sumber belajar yang layak yang nantinya akan diaplikasikan 

saat terjun ke dunia pendidikan. 

b. Bagi Pendidik 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam memilih sumber 

belajar pada tahun pelajaran berikutnya. Sehingga siswa dapat 
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menggunakan buku LKS yang berkualitas untuk menunjang kegiatan 

belajar mengajar. 

c. Bagi penerbit 

Diharapkan  dapat dijadikan sebagai masukan untuk melakukan revisi 

LKS sebelum diterbitkan kembali guna menjaga kualitas LKS yang 

diterbitkan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat akan 

eksistensi penerbit. 

E. Metode Kajian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian dengan cara 

mengkaji dan menelaah sumber-sumber pustaka baik berupa jurnal 

penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, 

laporan seminar, diskusi ilmiah atau terbitan-terbitan resmi pemerintah 

atau lembaga lain.
12

 Penelitian ini dilakukan pada buku LKS Matematika 

kelas V semester gasal terbitan CV. Viva Pakarindo. CV. Viva Pakarindo 

adalah Badan usaha percetakan yang beralamat di Jl. Bromo, Balang, 

Karanglo, Klaten Selatan, Klaten, Provinsi Jawa Tengah. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu 

penelitian dengan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasi, 

menganalisis, dan menginterpretasikannya secara kualitatif.
13

 

 

                                                           

              
12

 Buku Pedoman Penelitian Skripsi  (Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo, 2014) 55. 

   
13

 Natsir, 1999. 
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2. Sumber Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu sumber 

primer dan sumber sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber primer adalah sumber yang memberikan data langsung yang 

merupakan obyek kajian dalam penelitian ini. Sumber data primer 

tersebut adalah buku LKS Matematika kelas V semester gasal SD/MI 

terbitan CV.Viva Pakarindo  tahun 2014. 

b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder merupakan data yang digunakan sebagai pelengkap 

dari data primer. Dalam hal ini data sekunder digunakan sebagai bahan 

penguat, pembanding, serta penjelasan dari jabaran data primer. 

Diantara yang digunakan sebagai sumber data sekunder antara lain: 

buku Pendidikan IPA II, dan jurnal Kualitas LKS. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Cara mengumpulkan data adalah proses diperolehnya data dari 

sumber data. Sumber data adalah subyek dari penelitian yang dimaksud 

untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini 

metode yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
14

 

                                                           
14

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2008), 240. 
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Dokumentasi yang berbentuk tulisan, misalnya sejarah kehidupan, 

cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Sedangkan dokumentasi 

berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, grafik, dan charta. 

Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa buku LKS Matematika 

kelas V semester gasal  SD/MI terbitan CV.Viva Pakarindo  tahun 2014. 

4. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara deskriptif 

sedangkan untuk mengetahui status kelayakan buku peneliti menggunakan 

metode kualitatif sehingga penelitian ini menggunakan analisis deskriptif  

kualitatif. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah mengenai 

kelayakan buku LKS Matematika kelas V semester gasal terbitan CV.Viva 

Pakarindo berdasarkan kriteria LKS menurut Hendro Darmodjo dan R.E. 

Kaligis. LKS dikatakan berkualitas baik jika memenuhi syarat didaktif, 

syarat konstruksi, dan syarat teknis yang ketiganya terbagi dalam beberapa 

aspek. Jadi, dalam analisis kualitas LKS Matematika kelas V semester 

gasal terbitan CV.Viva Pakarindo ini, peneliti menggunakan tiga aspek 

penilaian, yaitu: 1) syarat didaktif, 2) syarat konstruksi, dan 3) syarat 

teknis. 

Adapun tahapan analisis dalam penelitian ini dapat dijabarkan  

sebagai berikut: 

a. Buku LKS diproses dengan aturan yang dirancang sesuai dengan tiga 

kategori yang telah ditetapkan, dalam hal ini peneliti membaca buku 
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LKS Matematika dan menandai hal-hal yang berkaitan dengan aspek-

aspek yang telah ditentukan. 

b. Proses analisis berdasarkan pada aspek yang telah ditetapkan. Peneliti 

mulai menganalisis bagaimana kondisi buku LKS Matematika terbitan 

CV.Viva Pakarindo berdasarkan aspek-aspek yang telah ditentukan, 

peneliti menjelaskan keadaan LKS secara kualitatif kemudian 

memberikan skor pada masing-masing indikator aspek dengan aturan 

sebagai berikut:
15

 

Skor 7 = Jika makna dari semua kata kunci dalam suatu indikator 

ditemukan dan penilai memperlihatkan nomor halaman 

buku indikator yang dimaksud. 

Skor  5  = Jika lebih dari 50% dari makna kata-kata kunci ditemukan 

dan penilai mengusulkan saran untuk perbaikan. 

Skor  3  =  Jika kurang dari 50% dari makna kata-kata kunci ditemukan 

dan penilai mengusulkan saran untuk perbaikan. 

Skor  1  =  Jika makna dari kata-kata kunci tidak ditemukan dan penilai 

mengusulkan saran untuk perbaikan. 

Setelah diperoleh skor pada masing-masing indikator aspek, kemudian 

presentase setiap aspek dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

     � =  
� ℎ   �� �  ℎ  �  �� ℎ   � �  �  � × 100% 

P = Presentase skor tiap aspek 

                                                           
15

 Pusat Perbukuan, Pedoman Penilaian Buku Pelajaran Matematika Untuk Sekolah 

Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 

2005), 30.  
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Perolehan presentase aspek yang beragam pada masing-masing bab 

kemudian dirata-rata dan diperoleh presentase syarat didaktif, syarat 

konstruksi, dan syarat teknis secara keseluruhan kemudian 

dikategorikan kelayakannya dengan aturan yang ditetapkan dalam tabel 

1.1. 

1.1 Tabel Presentase Kelayakan LKS 

Presentase Kelayakan 

85-100 Sangat layak 

65-84 Layak 

55-64 Cukup layak 

40-54 Kurang layak 

0-39 Tidak layak 

 

( Farisi, 2012,598) 

c. Membahas hasil presentase dari syarat didaktif, syarat konstruksi, dan 

syarat teknis buku LKS Matematika kelas V semester gasal terbitan 

CV.Viva Pakarindo  tahun 2014. 

d. Penarikan kesimpulan dari aspek-aspek yang dianalisis. Peneliti 

menyimpulkan bagaimana keadaan masing-masing aspek yang ada 

pada buku LKS Matematika kelas V semester gasal terbitan CV.Viva 

Pakarindo  tahun 2014.  

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti menyusun dalam bab-bab 

dan sub-sub bab yang dapat peneliti gambarkan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan pola dasar yang 

menggambarkan seluruh penelitian ini yang memuat latar belakang masalah, 
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rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

Bab II Kajian Teori, bab ini berisi kajian teori dan telaah penelitian 

terdahulu meliputi: 1) definisi LKS, 2) fungsi, tujuan, dan manfaat LKS, 3) 

kelebihan dan kekurangan LKS, 4) kualitas LKS, 5) mata pelajaran 

Matematika di SD/MI, dan 6) telaah hasil penelitian terdahulu. 

Bab III Temuan Penelitian, dalam bab ini akan dibahas mengenai 

gambaran umum buku LKS Matematika kelas V semester gasal  terbitan 

CV.Viva Pakarindo meliputi: 1) deskripsi buku LKS Matematika kelas V 

semester gasal terbitan CV.Viva Pakarindo tahun 2014 berdasarkan syarat 

didaktif, 2) deskripsi buku LKS Matematika kelas V semester gasal terbitan 

CV.Viva Pakarindo tahun 2014 berdasarkan syarat konstruksi, dan 3) 

deskripsi buku LKS Matematika kelas V semester gasal terbitan CV.Viva 

Pakarindo  tahun 2014 berdasarkan syarat teknis.  

Bab IV Pembahasan, dalam bab ini akan dibahas tentang analisis LKS 

Matematika kelas V semester gasal terbitan CV.Viva Pakarindo, meliputi: 1) 

analisis buku LKS Matematika kelas V semester gasal terbitan CV.Viva 

Pakarindo  tahun 2014 berdasarkan syarat didaktif, 2) analisis buku LKS 

Matematika kelas V semester gasal terbitan CV.Viva Pakarindo  tahun 2014 

berdasarkan syarat konstruksi, dan 3) analisis buku LKS Matematika kelas V 

semester gasal terbitan CV.Viva Pakarindo  tahun 2014 berdasarkan syarat 

teknis LKS.  
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Bab V Penutup, bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang berisi 

kesimpulan dari pembahasan yang intinya merupakan jawaban dan masalah 

yang dirumuskan, serta memuat saran-saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

Dalam bab ini dibahas mengenai kajian teori dan telaah penelitian 

terdahulu meliputi: 1) definisi LKS, 2) fungsi, tujuan, dan manfaat LKS, 3) 

kelebihan dan kekurangan LKS, 4) kualitas LKS, 5) mata pelajaran Matematika di 

SD/MI, dan 6) hasil telaah penelitian terdahulu. 

A. Definisi Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Menurut taksonomi Leshin, media pembelajaran dibedakan menjadi: 

1) media berbasis manusia seperti guru, tutor, maupun instruktur, 2) media 

berbasis cetakan seperti buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, lembaran 

lepas, 3) media berbasis visual seperti gambar, foto, grafik, dan 4) media 

berbasis audio-visual seperti media berbasis komputer.
16

 

Dilihat  dari segi isi dan fungsinya buku pendidikan dapat dibedakan 

menjadi tujuh jenis, yaitu: 1) buku acuan, 2) buku pegangan, 3) buku teks, 4) 

buku latihan, 5) buku kerja, 6) buku catatan, dan 7) buku bacaan.
17

 Adapun 

uraiannya sebagai berikut: 

1. Buku acuan, yaitu buku yang berisi informasi dasar tentang bidang atau 

hal tertentu. Informasi dasar atau pokok ini bisa dipakai acuan (referensi) 

oleh guru untuk memahami sebuah masalah secara teoretis. 

                                                           
16

 Tim Konsorsium, Pembelajaran Bahasa Indonesia MI (Surabaya: LAPIS PGMI, 

2009),  8-14. 
17

 Masnur Muslich, Text Book Writing: Dasar-dasar Pemahaman, Penulisan, dan 

Pemakaian Buku Teks (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 24. 
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2. Buku pegangan, yaitu buku berisi uraian rinci dan teknis tentang bidang 

tertentu. Buku ini dipakai sebagai pegangan guru untuk memecahkan, 

menganalisis, dan menyikapi permasalahan yang akan diajarkan kepada 

siswa. 

3. Buku teks atau buku pelajaran, yaitu buku yang berisi uraian bahan tentang 

mata pelajaran atau bidang studi tertentu, yang disusun secara sistematis 

dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran, dan 

perkembangan siswa, untuk diasimilasikan. Buku ini dipakai sebagai 

sarana belajar dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. 

4. Buku latihan, yaitu buku yang berisi bahan-bahan latihan untuk 

memperoleh kemampuan dan keterampilan tertentu. Buku ini dipakai oleh 

siswa secara periodik agar yang bersangkutan memiliki kemahiran dalam 

bidang tertentu. 

5. Buku kerja atau buku kegiatan, yaitu buku yang difungsikan siswa untuk 

menuliskan hasil pekerjaan atau hasil tugas yang diberikan guru. Tugas-

tugas ini bisa ditulis di buku kerja tersebut atau secara lepas. 

6. Buku catatan, yaitu buku yang difungsikan untuk mencatat informasi atau 

hal-hal yang diperlukan dalam studinya. Melalui buku catatan ini, siswa 

dapat mendalami dan memahami kembali dengan cara membaca ulang 

pada kesempatan lain. 

7. Buku bacaan, yaitu buku yang memuat kumpulan bacaan, informasi, atau 

uraian yang dapat memperluas pengetahuan siswa tentang bidang tertentu. 
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Buku ini dapat menunjang bidang studi tertentu dalam memberikan 

wawasan kepada siswa.
18

 

Jika kita perhatikan, maka LKS merupakan bagian dari media berbasis 

cetakan terutama buku, untuk lebih spesifiknya jika ditinjau dari manfaat dan 

isinya bisa dikategorikan sebagai buku teks karena berisi uraian bahan 

tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu, bisa dikategorikan sebagai 

buku latihan karena berisi latihan untuk memperoleh kemampuan dan 

keterampilan tertentu, bisa juga dikategorikan sebagai buku kegiatan karena 

difungsikan siswa untuk menuliskan hasil pekerjaan atau hasil tugas yang 

mereka kerjakan. 

LKS merupakan sarana pembelajaran yang dapat digunakan guru 

dalam meningkatkan keterlibatan atau aktivitas siswa dalam proses belajar-

mengajar.
19

 Pada umumnya, LKS berisi petunjuk praktikum, percobaan yang 

bisa dilakukan di rumah, materi untuk diskusi, Teka Teki Silang (TTS), tugas 

portofolio, dan soal-soal latihan, maupun segala bentuk petunjuk yang 

mampu mengajak siswa beraktivitas dalam proses pembelajaran.
20

  

LKS adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan 

oleh siswa. Lembar kerja ini berisi petunjuk dan langkah-langkah untuk 

menyelesaikan suatu tugas yang diberikan oleh guru kepada siswanya. Tugas-

tugas yang diberikan kepada siswa dapat berupa tugas teori dan atau tugas 

praktik. Tugas teoretis misalnya tugas membaca sebuah artikel tertentu, 

                                                           
18

 Muslich, Text Book Writing, 26-32. 
19

 Darmodjo dan  Kaligis, IPA II, 40. 
20

 Das Salirawati, Penyusunan dan Kegunaan LKS  dalam Proses Pembelajaran (Online), 

(http://eprints.uny.ac.id/10074/1/P%20-%2071.pdf, diakses 7 April 2015). 

http://eprints.uny.ac.id/10074/1/P%20-%2071.pdf


19 

 

 

 

kemudian membuat rangkuman yang selanjutnya dipresentasikan. Sedangkan 

tugas praktis dapat  berupa kerja laboratorium atau kerja lapangan.
21

 

LKS merupakan sumber mengajar guru yang berbentuk media bantu 

mengajar yang berupa pemadatan materi pelajaran dan berisikan soal-soal 

serta tugas-tugas yang berkaitan dengan materi pelajaran yang bersangkutan. 

LKS itu sendiri adalah salah satu dari sekian banyaknya alat bantu dalam 

proses belajar mengajar.
22

 

LKS merupakan salah satu bahan ajar yang digunakan sebagai 

panduan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. 

LKS dapat berupa panduan latihan pengembangan aspek kognitif maupun 

panduan pengembangan aspek pembelajaran lainnya. Dengan adanya LKS ini 

diharapkan dapat melatih kemampuan representasi siswa sehingga dapat 

menunjang pembelajaran dan dapat digunakan sebagai alternatif media 

pembelajaran.
23

 

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa  LKS merupakan salah 

satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar 

mengajar sehingga akan terbentuk interaksi yang efektif antara siswa dengan 

guru, sehingga dapat meningkatkan aktivitas siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang akhirnya akan berpengaruh dalam peningkatan prestasi 

belajar.  

                                                           
21

 Theresia Widyantini  “Penyusunan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) sebagai Bahan Ajar   

(Yogyakarta: PPPPTK Matematika, 2013 ), 2. 

22
 Djamarah dan Zain, Strategi Belajar Mengajar , 137. 

23
 Trianto, Mendesain Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) di 

Kelas (Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, 2008), 148. 
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Dalam LKS siswa mendapatkan uraian materi, tugas, dan latihan yang 

berkaitan dengan materi yang diberikan. Dengan menggunakan LKS dalam 

pengajaran akan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk 

ikut aktif dalam pembelajaran. Dengan demikian guru bertanggung jawab 

penuh dalam memantau siswa dalam proses belajar mengajar. 

B. Fungsi, Tujuan, dan Manfaat LKS 

Fungsi LKS yaitu sebagai media pembelajaran. Selain berfungsi 

sebagai media pembelajaran LKS juga mempunyai beberapa fungsi yang lain, 

yaitu : a) merupakan alternatif bagi guru untuk mengarahkan pengajaran atau 

memperkenalkan suatu kegiatan tertentu sebagai kegiatan belajar mengajar, 

b) dapat digunakan untuk mempercepat proses pengajaran dan menghemat 

waktu penyajian suatu topik, c) dapat untuk mengetahui seberapa  jauh materi 

yang telah dikuasai siswa, d) dapat mengoptimalkan alat bantu pengajaran 

yang terbatas, e) membantu siswa dapat lebih aktif dalam proses belajar 

mengajar, f) dapat membangkitkan minat siswa jika LKS disusun secara rapi, 

sistematis mudah dipahami oleh siswa sehingga mudah menarik perhatian 

siswa, g) dapat menumbuhkan kepercayaan pada diri siswa dan meningkatkan 

motivasi belajar dan rasa ingin tahu, h) dapat mempermudah penyelesaian 

tugas perorangan, kelompok atau klasikal karena siswa dapat menyelesaikan 

tugas sesuai dengan kecepatan belajarnya, i) dapat digunakan untuk melatih 

siswa menggunakan waktu seefektif mungkin, dan j) dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah.
24

 

                                                           
24

   Widjayanti, Lembar Kerja Siswa , 2. 
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Berbicara manfaat LKS tidak semua orang beranggapan baik 

mengenai hal ini karena ada yang beranggapan bahwa dengan digunakannya 

LKS hanya akan memberikan peluang kepada pihak-pihak tertentu untuk 

mengembangkan komersialisasi sekolah.
25

 Jika memang hal ini telah terbukti 

kebenarannya maka bisa dikatakan manfaat digunakannya LKS 

menguntungkan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan tambahan 

penghasilan. 

Adapun tujuan LKS meliputi: a) memberikan pengetahuan dan sikap 

serta keterampilan yang perlu dimiliki siswa, b) mengecek tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi yang telah disajikan, c) mengembangkan 

dan menerapkan materi  pelajaran yang sulit dipelajari. 
26

 

Sedangkan prinsipnya meliputi: a) tidak dinilai sebagai dasar 

perhitungan rapor, tetapi hanya diberi penguat bagi yang berhasil  

menyelesaikan tugasnya serta diberi bimbingan bagi siswa yang mengalami  

kesulitan, b) mengandung permasalahan, c) sebagai alat pengajaran, dan d) 

mengecek tingkat pemahaman, pengembangan dan penerapannya
27

 

Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan LKS antara lain: a) 

memudahkan guru dalam mengelola proses belajar, misalnya mengubah 

kondisi belajar dari suasana “guru sentris” menjadi “siswa sentris”, b) 

membantu guru mengarahkan siswanya untuk dapat menemukan konsep-

konsep melalui aktivitasnya sendiri atau dalam kelompok kerja, c) dapat 

                                                           
25

 Alex Jepat 19 Juli 2011, forum.kompas.com, Buku LKS, Apa Kelebihan dan 

Kekurangannya? (online), (http://forum.kompas.com// Buku LKS, Apa Kelebihan dan 

Kekurangannya. html, diakses 25 April 2015). 
26

 Dhari, Metodologi Pembelajaran (Malang: Depdikbud, 1998), 18. 
27

 Ibid. 

http://forum.kompas.com/
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digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses, mengembangkan 

sikap ilmiah serta membangkitkan minat siswa terhadap alam sekitarnya, dan 

d) memudahkan guru memantau keberhasilan siswa untuk mencapai sasaran 

belajar.
28

 

C. Kelebihan dan Kekurangan LKS  

Adapun kelebihan-kelebihan dari LKS adalah: a) pembelajaran lebih 

sistematis dan terarah, karena urutan pembelajaran telah tertuang dalam LKS, 

b) memotivasi siswa terlibat aktif dalam pembelajaran baik secara 

perseorangan maupun kelompok, karena terdapat permasalahan yang harus 

dipecahkan, c) memberikan kesempatan lebih luas kepada guru menjadi 

pembimbing dan fasilitator dalam pembelajaran.
29

 

Dibalik kelebihannya, LKS juga memiliki kekurangan-kekurangan 

antara lain:  dengan adanya LKS, guru tidak perlu lagi merancang tugas bagi 

siswa. LKS telah menyediakan berbagai persoalan dan tugas-tugas belajar 

yang cukup lengkap, bahkan melebihi yang dibutuhkan. Fenomena umum 

penggunaan buku LKS di sekolah pada akhir-akhir ini menunjukkan adanya 

beban tambahan belajar pada siswa. Siswa harus menyelesaikan berbagai 

macam soal yang ada di dalam LKS. Soal-soal tersebut belum tentu mengarah 

pada pencapaian indikator yang semestinya dikembangkan oleh guru dalam 

silabus sesuai kearifan lokal.
30

 

                                                           
28

 Darmodjo & Kaligis, IPA II, 40. 
29

 Mulatsih, Buku Teks &LKS, (online),(http://mulatsihacihh.blogspot.com/p/pai_27.html, 

diakses 2 April 2015). 
30

 Alex Jepat 19 Juli 2011, forum kompas.com, Buku LKS, Apa Kelebihan dan 

Kekurangannya? (online), (http://forum.kompas.com//Buku LKS, Apa Kelebihan dan 

Kekurangannya.html, diakses 25 April 2015). 

http://mulatsihacihh.blogspot.com/p/pai_27.html
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Dengan buku LKS ini, siswa dipaksa untuk menyelesaikan tugas-

tugas yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Siswa 

dipaksa untuk mengetahui dan menggali pengetahuan dari buku LKS yang 

disusun oleh orang yang sama sekali tidak mengenal budaya, lingkungan, dan 

kebutuhan mereka. Tidak jarang, guru sendiri tidak mengetahui jawaban dari 

sebagian soal yang ada dalam buku yang dinamai LKS itu. Tidak jarang pula, 

orang tua siswa tidak hanya dibuat kalang kabut mencarikan jawaban dari 

soal-soal yang ada dalam buku LKS namun juga harus membayar biaya buku 

lebih mahal untuk setiap semester karena LKS hanya bisa digunakan satu kali 

pakai. 

Dari fenomena di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kekurangan 

penggunaan LKS antara lain: 1) guru menjadi tidak kreatif, tidak inovatif, dan 

menjadi malas, 2) buku LKS hanya memberikan kecakapan aspek kognitif, 

sedang aspek afektif dan psikokmotorik terabaikan, 3) menambah anggaran 

biaya sekolah, 4) memberi kesempatan kepada pihak-pihak tertentu untuk 

mengembangkan "komersialisasi sekolah".
31

 

D. Kualitas LKS 

Kriteria LKS yang berkualitas adalah menimbulkan minat baca, ditulis 

dan dirancang untuk siswa, menjelaskan tujuan instruksional, disusun 

berdasarkan pola belajar yang fleksibel, struktur berdasarkan kebutuhan siswa 

dan kompetensi akhir yang akan dicapai, memberi kesempatan pada siswa 

untuk berlatih, mengakomodasi kesulitan siswa, memberikan rangkuman, 

                                                           
31

 Ibid. 
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gaya penulisan komunikatif dan semi formal, kepadatan berdasar kebutuhan 

siswa, dikemas untuk proses instruksional, mempunyai mekanisme untuk 

mengumpulkan umpan balik dari siswa, menjelaskan cara mempelajari bahan 

ajar.
32

 

LKS dikatakan berkualitas baik bila memenuhi persyaratan berikut: 1) 

syarat didaktif, 2) syarat konstruksi, dan 3) syarat teknis.
33

 Syarat-syarat 

tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Syarat-syarat Didaktik 

LKS sebagai salah satu bentuk sarana berlangsungnya PBM 

haruslah memenuhi persyaratan didaktik. Didaktif adalah ilmu tentang 

masalah mengajar dan belajar secara efektif.
34

  

LKS dikatakan memenuhi syarat didaktif artinya LKS harus 

mengikuti asas-asas belajar-mengajar yang efektif, yaitu: 1) 

memperhatikan adanya perbedaan individual, 2) tekanan 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.
35

 

a. Memperhatikan perbedaan individual 

                                                           
32

Widyantini, Penyusunan Lembar Kegiatan Siswa (LKS), 3-4. 
33

 Darmodjo & Kaligis, IPA II, 41. 
34

 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1989), 204. 
35

 Darmodjo & Kaligis, IPA II, 41. 
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Perbedaan individual dipengaruhi atau bersumber dari dua 

faktor yaitu faktor bawaan dan faktor lingkungan. Faktor bawaan 

berasal dari kromosom pembentuk dari orang tua, sementara itu faktor 

lingkungan dipengaruhi oleh keadaan alam, keadaan tempat tinggal, 

keadaan sosial lingkungan, keadaan ekonomi orang tua, pola asuh orang 

tua, budaya, dan urutan kelahiran.
36

 

Macam-macam perbedaan individual antara lain: 1) jenis 

kelamin dan  gender, 2) kemampuan, 3) kepribadian, dan 4) gaya 

belajar.
37

 Adapun penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Jenis kelamin dan gender 

Gender adalah perbedaan dan fungsi peran sosial yang 

dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab laki-laki dan 

perempuan, sehingga gender belum tentu sama di tempat yang 

berbeda, dan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
38

 

Perbedaan jenis kelamin dan gender: 1) gender ciptaan manusia, 

jenis kelamin ciptaan Tuhan, 2) gender dapat diubah, jenis kelamin 

tidak dapat diubah, 3) gender dapat ditukar, jenis kelamin tidak dapat 

ditukar, 4) gender tidak berlaku di semua ras, jenis kelamin berlaku 

di segala ras.
39

  

2) Kemampuan 

                                                           
36

Agus Triyanto, Perbedaan Individual Pada Peserta Didik, (online),  

(http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Agus%20Triyanto,%20M.Pd./03Perbedaan%2

0Individual %20 Pada %20Peserta%20Didik.pdf, diakses tanggal 25 Mei 2015). 
37

 Ibid. 
38

 Irma Rumtianing U.H, Gender Sosial Inklusi di PTAI (Ponorogo: Stain Press Ponorogo, 

2012), 13. 
39

 Tim Konsorsium, Inklusi dan Gender Sosial (Surabaya: LAPIS PGMI,  2009), 4-7. 
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26 

 

 

 

Kemampuan secara sederhana dapat diartikan sebagai kecerdasan. 

Kemampuan secara umum didefinisikan sebagai prestasi komparatif 

individu dalam berbagai penyelesaian tugas belajar.
40

 Berhubungan 

dengan masalah kemampuan, para ahli psikologi telah 

mengembangkan berbagai alat ukur untuk mengetes tingkat 

intelegensi seseorang. Pengukuran tingkat intelegensi ini disebut 

dengan Intelegensi Quotient (IQ). Perbedaan kecerdasan dapat 

dilihat dari perbedaan skor IQ.
41

 Adapun kategorisasi berdasarkan 

tingkat skor IQ dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Tingkatan IQ dan Kategorisasi 

IQ Kategori  

>140 Genius 

130 – 139 Sangat cerdas 

120 – 129 Cerdas 

110 – 119 Di atas normal 

90 – 109 Normal 

80 – 89 Di bawah normal 

70 – 79 Bodoh 

50 – 69 Debil 

25 – 49 Imbisil 

< 30 Idiot 

 

3) Kepribadian 

Kepribadian berasal dari terjemahan Bahasa Inggris “personality” 

yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin “person” yang 
                                                           

40
Agus Triyanto, Perbedaan Individual Pada Peserta Didik, (online),  

(http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Agus%20Triyanto,%20M.Pd./03Perbedaan%2
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 Tim Konsorsium, Perkembangan Peserta Didik  (Surabaya: LAPIS PGMI,  2008), 6-9. 
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berarti kedok. Jadi kepribadian adalah kualitas perilaku individu 

yang tampak dalam melakukan adaptasi dengan lingkungannya.
42

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian antara lain yaitu: 

fisik, intelegensi, keluarga, teman sebaya, dan kebudayaan. 

Kepribadian seseorang dapat berubah karena dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan maupun faktor fisik, namun faktor lingkungan lebih 

dominan.
43

 

4) Gaya belajar 

Gaya belajar atau learning style yaitu cara siswa beraksi dan 

menggunakan perangsang-perangsang yang diterimanya dalam 

proses belajar. 
44

 

Macam-macam gaya belajar antara lain: 1) gaya belajar visual, 2) 

gaya belajar auditori, dan 3) gaya belajar kinestetik.
45

 

a) Belajar visual adalah belajar yang menggunakan penglihatan 

sebagai unsur utama. Anak yang belajar dengan cara ini akan 

memahami pelajaran jika apa yang diajarkan bisa dilihat oleh 

indra penglihatannya, misalnya saja dengan tampilan-tampilan 

visual seperti diagram, buku pelajaran bergambar, video dan 

sejenisnya. 
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b) Auditori yaitu belajar dengan cara mendengar, anak tipe ini 

mampu memahami pelajaran yang diajarkan dengan cara 

mengandalkan indra pendengarannya, mereka lebih senang 

membaca dan berdiskusi. 

c) Kinestetik yaitu belajar dengan cara bergerak, bekerja dan 

menyentuh. Anak tipe ini mampu memahami pelajaran yang 

diajarkan dengan cara bergerak, strategi untuk mempermudah 

proses belajar tipe ini dengan menggunakan obyek sesungguhnya 

untuk belajar konsep baru, jadi alat peraga sangatlah diperlukan.
46

 

b. Tekanan pada proses untuk menemukan konsep-konsep 

Penemuan konsep pada anak berhubungan dengan perkembangan 

kognitif pada anak. Menurut Piaget tahapan perkembangan kognitif  

terbagi menjadi empat periode, yaitu: 1) sensori motor (0-2 tahun), 2) 

pra operasional (2-6 tahun), 3) operasional konkret (6-11), operasional 

formal (11 tahun-dewasa).
47

 

Pada anak usia SD/MI berada pada tahapan operasional konkret, pada 

tahapan ini anak sudah dapat membentuk operasi-operasi mental atas 

pengetahuan yang mereka miliki. Namun pada tahap ini anak akan lebih 

cenderung memahami masalah yang bersifat konkret dari pada yang 

bersifat abstrak, jadi penjelasan suatu konsep baru yang didahului 

dengan sesuatu yang berdasarkan konteks akan mempermudah 
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pemahaman anak dari pada pemberian rumus secara langsung yang 

bersifat abstrak.
48

 

c. Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media 

Media berasal dari bahasa Latin medius yang berarti pengantar atau 

perantara. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim 

ke penerima pesan.
49

 

Macam-macam media pembelajaran antara lain: 1) media visual, 

diantaranya slide, foto, gambar, grafik, diagram, 2) media audio 

diantaranya: rekaman, pita kaset, 3) audio visual, diantaranya slide plus 

suara, film, video, televisi,  4) media cetak, diantaranya buku teks, 

modul, majalah, hand out, 5) permainan, diantaranya teka-teki, 

simulasi, permainan papan dan sejenisnya, dan 6) realita, diantaranya 

model, contoh, dan manipulatif.
50

 

 

d. Pengembangan kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral, dan 

estetika Siswa. 

e. Pengalaman belajarnya ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi 

siswa dan bukan ditentukan oleh materi bahan pelajaran. 

2. Syarat-Syarat Konstruksi 

Syarat konstruksi ialah syarat-syarat yang berkenaan dengan 

penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa-kata, tingkat kesukaran, dan 
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kejelasan yang pada hakikatnya haruslah tepat guna dalam arti dapat 

dimengerti oleh pengguna yaitu siswa.
51

 

Syarat konstruksi harus memenuhi syarat-syarat yang dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

1) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan siswa. 

Bahasa merupakan sarana berinteraksi atau berkomunikasi antar 

individu dengan menggunakan simbol bahasa yang telah disepakati 

bersama. Bahasa sebagai alat komunikasi dilihat dari dasar dan motif 

penggunaannya memiliki empat fungsi yaitu: fungsi informasi, fungsi 

ekspresi diri, fungsi adaptasi dan integrasi, dan sebagai alat kontrol 

sosial. 
52

  

Perkembangan bahasa anak pada usia SD/MI dapat digambarkan 

sebagai berikut: usia lima tahun anak sering menggunakan bahasa untuk 

mengajukan permintaan, mengulang perbaikan, dan mulai 

membicarakan topik-topik gender. Usia enam tahun anak sering 

menggunakan bahasa untuk mengajukan permintaan, mengulang 

perbaikan, dan mulai membicarakan topik-topik gender. Usia tujuh 

tahun anak menggunakan dan memahami sebagian istilah dan membuat 

plot naratif yang mempunyai pengantar dan akhir dari topik yang akan 

diungkapkan. Usia delapan tahun anak menggunakan topik-topik yang 

konkret, mengenal makna nonliteral dalam bentuk permintaan 

langsung, dan mulai mempertimbangkan maksud lainnya. Usia 
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sembilan tahun anak memelihara topik melalui beberapa perubahan. 

Perkembangan bahasa menjadi berkurang atau sedikit bicara pada anak 

yang mendekati masa puber dan dewasa karena anak sudah dihadapkan 

pada masalah yang dipikirkan orang dewasa.
53

 

Seiring dengan bertambahnya usia dan perkembangan berbagai 

aspek psikologis yang lain maka akan semakin sempurna kemampuan 

berbahasa anak. Isi pembicaraan pada anak usia SD/MI dapat dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu: egosentrik dan sosialisasi. Egosentrik yaitu 

kegiatan berbicara yang berpusat pada diri sendiri, anak akan selalu 

mendominasi pembicaraan meskipun dalam kelompok tentang 

kesenangan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya 

sendiri sehingga sulit dan kurang berminat untuk mendengarkan serta 

sulit menerima pendapat orang lain. Sosialisasi yaitu kegiatan berbicara 

yang berpusat pada orang lain, anak cenderung menyesuaikan isi dan 

cara berbicaranya dengan orang lain, sehingga mampu berkomunikasi 

dengan baik.
54

 

Peningkatan kemampuan analisis kata-kata pada anak juga 

disertai dengan kemajuan dalam tata bahasa. Anak usia enam tahun 

sudah menguasai hampir semua jenis struktur kalimat. Setelah usia 

sembilan tahun, secara bertahap anak mulai menggunakan kalimat lebih 
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singkat dan padat, serta dapat menerapkan berbagai aturan tata bahasa 

secara tepat.
55

 

Kalimat yang digunakan tidak bertele-tele, langsung, dan tidak 

terlalu banyak anak kalimat. Kalimat yang bertele-tele akan membuat 

peserta didik bingung untuk dapat memahami inti dari apa yang 

disajikan.
56

  

2) Menggunakan struktur kalimat yang jelas. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan agar kalimat menjadi jelas maksudnya, yaitu: 

a) Hindarkan kalimat kompleks. 

Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu 

struktur dan satu verba utama karena di dalam kalimat ini 

terkandung lebih dari satu aksi (predikat), peristiwa, atau keadaan. 

Di dalam kalimat kompleks ada dua struktur kalimat yang biasanya 

dihubungkan dengan konjungsi, tetapi terkadang struktur tersebut 

hanya dihubungkan dengan tanda koma bahkan tidak ditunjukkan 

oleh tanda baca atau konjungsi apapun.
57

 

Kalimat kompleks ada dua macam yaitu kalimat kompleks paratatik 

dan kalimat kompleks hipotaktik. Kalimat kompleks paratatik adalah 

kalimat kompeks yang  terdiri dari dua struktur yang memiliki 

makna setara atau sejajar contoh konjungsi kalimat kompleks 

paratatik adalah “dan”, “tetapi” dan “atau”. Sedangkan Kalimat 
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kompleks hipotaktik adalah kalimat yang memiliki dua struktur yang 

maknanya bersifat tidak setara atau sejajar yang digabungkan 

menjadi satu kalimat dengan menggunakan konjungsi seperti 

“apabila, “jika, “karena”, dan  “ketika”.58
 

b) Hindarkan “kata-kata tak jelas” misalnya “mungkin”, “kira-kira”. 

c) Hindarkan kalimat negatif, apalagi kalimat negatif ganda. 

Kalimat negatif adalah salah satu jenis kalimat pernyataan. Kalimat 

pertanyaan dipakai jika penutur ingin menyatakan sesuatu dengan 

lengkap pada waktu ia ingin menyampaikan informasi kepada lawan 

berbahasanya dengan diakhiri tanda titik. Perbedaan Kalimat negatif 

dan positif terletak pada penggunaan kata “tidak” pada kalimat 

negatif.
59

 

d) Menggunakan kalimat positif lebih jelas daripada kalimat negatif. 

3) Memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan 

siswa. Apalagi konsep yang hendak dituju merupakan sesuatu yang 

kompleks, dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana 

dulu. 

4) Hindarkan pertanyaan yang terlalu terbuka.  

Pertanyaan terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai 

kebenarannya. Biasanya, kalimat terbuka memuat variabel. Jika 
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variabel diganti dengan bilangan tertentu, kalimat terbuka akan menjadi 

pernyataan bernilai benar atau salah.
60

 

Pertanyaan dianjurkan merupakan isian atau jawaban yang didapat dari 

hasil pengolahan informasi, bukan mengambil dari perbendaharaan 

pengetahuan yang tak terbatas. 

5) Tidak mengacu pada buku sumber yang di luar kemampuan   

keterbacaan siswa. 

6) Menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi keleluasaan pada 

siswa untuk menuliskan jawaban atau menggambar pada LKS. 

Memberikan bingkai dimana anak harus menuliskan jawaban atau 

menggambar sesuai dengan yang diperintahkan. Hal ini dapat juga 

memudahkan guru untuk memeriksa hasil kerja siswa. 

7) Menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek.  

Kalimat yang panjang tidak menjamin kejelasan instruksi atau isi. 

Namun kalimat yang terlalu pendek juga dapat mengundang 

pertanyaan. 

8) Menggunakan lebih banyak ilustrasi daripada kata-kata.  

Gambar lebih dekat pada sifat konkret sedangkan kata-kata lebih dekat 

pada sifat “formal” atau abstrak sehingga lebih sukar ditangkap oleh 

anak. 

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

cepat. 
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10) Memiliki tujuan belajar yang jelas serta bermanfaat sebagai sumber 

motivasi. 

11) Mempunyai identitas untuk memudahkan administrasinya. Misalnya, 

kelas, mata pelajaran, topik, nama atau nama-nama anggota 

kelompok, tanggal dan sebagainya. 

3. Syarat-syarat Teknis  

Syarat teknis menekankan penyajian LKS, yaitu berupa tulisan, 

gambar dan penampilannya dalam LKS. Syarat teknis dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

1) Tulisan 

Kriteria dari aspek tulisan antara lain yaitu: a) gunakan huruf cetak dan 

tidak menggunakan huruf latin atau romawi, b) gunakan huruf tebal 

yang agak besar untuk topik, bukan huruf biasa yang diberi garis 

bawah, c) gunakan kalimat pendek, tidak boleh lebih dari 10 kata dalam 

satu baris, d) gunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah 

dengan jawaban siswa, e) usahakan agar perbandingan besarnya huruf 

dengan besarnya gambar serasi.
61

 

2) Gambar 

Dengan menggunakan gambar, tabel, rumus, cerita, grafik, atau ilustrasi 

dapat lebih membantu memahami konsep yang disajikan. Melalui 

gambar, suatu materi lebih mudah dipahami dibandingkan tampilan 
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rumus-rumus atau uraian yang sangat panjang. Melalui gambar pula 

peserta didik atau pembaca lebih mudah mengingat.
62

  

Gambar yang baik untuk LKS adalah gambar yang dapat 

menyampaikan pesan atau isi dari gambar tersebut secara efektif kepada 

pengguna LKS. Kualitas gambar fotografi yang tinggi belum tentu 

dapat dijadikan gambar LKS yang efektif. Anak akan menangkap 

kejelasan isi gambar jika tingkat perkembangan kognitifnya sesuai 

dengan gambar yang disajikan.
63

 

3) Penampilan 

Penampilan sangat penting dalam LKS. Anak pertama-tama akan 

tertarik pada penampilan bukan pada isinya. Apabila LKS ditampilkan 

dengan kata-kata, kemudian diikuti dengan sajian pertanyaan yang 

harus dijawab oleh anak, maka akan menimbulkan kesan jenuh dan 

membuat LKS menjadi tidak menarik, namun sebaliknya jika LKS 

hanya disajikan gambar saja maka pesan yang disampaikan melalui 

gambar tersebut akan sulit bahkan tidak akan sampai pada siswa. 

Sehingga LKS yang memiliki penampilan baik adalah LKS yang 

memiliki antara gambar dan tulisan. 
64

 

Aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh suatu LKS yang baik yaitu: 

1) pendekatan penulisan, 2) kebenaran konsep, 3) kedalaman konsep, 4) 

keluasan konsep, 5) kejelasan kalimat, 6) kebahasaan, 7) evaluasi belajar, 
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8) kegiatan siswa, 9) keterlaksanaan, 10) penampilan fisik.
65

 Adapun 

jabaran dari masing-masing aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Pendekatan penulisan  

Pendekatan penulisan adalah penekanan keterampilan proses, 

hubungan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kehidupan dan 

kemampuan mengajak siswa aktif dalam pembelajaran.  

2. Kebenaran konsep  

Kebenaran konsep adalah menyangkut kesesuaian antara konsep yang 

dijabarkan dalam LKS dengan pendapat ahli Matematika dan 

kebenaran materi setiap materi pokok. Kebenaran konsep disebut juga 

dengan akurasi. 

Akurasi merupakan hal yang mutlak yang harus muncul baik di 

Matematika maupun di ilmu lainnya. Materi harus disajikan 

sedemikian sehingga peserta didik dapat terhindar dari miskonsepsi 

dan melakukan error secara sistematis. Misalnya menggunakan 

algoritma yang salah dan menggunakan notasi yang salah dapat 

menghambat komunikasi dan menghambat pemahaman Matematika 

peserta didik. Akurasi dapat menjadi dasar bagi peserta didik dalam 

membangun pengetahuan Matematika di atas fondasi atau dasar yang 

benar.
66

  

3. Kedalaman Konsep  
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Kedalaman konsep terdiri dari muatan latar belakang sejarah 

penemuan konsep, hukum, atau fakta dan kedalaman materi sesuai 

dengan kompetensi siswa berdasarkan Kurikulum KTSP. 

4. Keluasan Konsep  

Keluasan konsep adalah kesesuaian konsep dengan materi pokok 

dalam kurikulum KTSP, hubungan konsep dengan kehidupan sehari-

hari dan informasi yang dikemukakan mengikuti perkembangan 

zaman. 

5. Kejelasan kalimat  

Kejelasan kalimat adalah berhubungan dengan penggunaan kalimat 

yang tidak menimbulkan makna ganda serta mudah dipahami. 

6. Kebahasaan  

Kebahasaan adalah penggunaan Bahasa Indonesia yang baku dan 

mampu mengajak siswa interaktif. Ejaan bahasa Indonesia yang 

digunakan adalah EYD. Hal ini amat diperlukan mengingat bahwa hal 

yang sama pun dituntut dalam setiap kegiatan berbahasa, membaca, 

dan menulis seperti kosakata, simbol-simbol, notasi, dan istilah yang 

menunjang pemahaman materi. Kosakata dan simbol atau notasi, 

hendaknya digunakan secara tepat dan konsisten. Penggunaan 

kosakata yang tidak tepat, akan memberi pemahaman yang keliru dari 

peserta didik. Apabila konsep yang peserta didik pelajari atau 

pengetahuan yang peserta didik bentuk itu berdasarkan pada 

pemahaman yang keliru, mengakibatkan peserta didik akan 
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melakukan kesalahan-kesalahan (error) secara sistematis. Selain 

daripada itu, Matematika memerlukan adanya komunikasi yang jelas 

dan benar, dengan menggunakan kosakata atau notasi yang tepat.
67

  

7. Evaluasi belajar  

Evaluasi belajar yang disusun dapat mengukur kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotorik secara mendalam. 

8. Kegiatan siswa  

Kegiatan siswa dapat memberikan pengalaman langsung, mendorong 

siswa menyimpulkan konsep, hukum atau fakta serta tingkat 

kesesuaian kegiatan siswa . 

9. Keterlaksanaan  

Keterlaksanaan meliputi kesesuaian materi pokok dengan alokasi 

waktu di sekolah dan kegiatan siswa . 

 

10. Penampilan Fisik  

Penampilan fisik yaitu desain yang meliputi konsistensi, format, 

organisasi, dan daya tarik buku baik. Kejelasan tulisan dan gambar 

dapat mendorong minat baca siswa. 

E. Mata Pelajaran Matematika di SD/MI 

Matematika merupakan dasar perkembangan teknologi modern, 

Matematika mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan 

memajukan daya pikir manusia. Mata pelajaran Matematika perlu diberikan 
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kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali 

peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, 

dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Standar kompetensi dan 

kompetensi dasar Matematika disusun sebagai landasan pembelajaran untuk 

mengembangkan kemampuan tersebut di atas. 
68

 

Mata pelajaran Matematika bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 1) memahami konsep Matematika, menjelaskan 

keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara 

luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah, 2) menggunakan 

penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi Matematika dalam 

membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan Matematika, 3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model Matematika, menyelesaikan model 

dan menafsirkan solusi yang diperoleh, 4) mengomunikasikan gagasan 

dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan 

atau masalah, 5) memiliki 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.
69

 Adapun penjabaran standar kompetensi dan konpetensi dasar mata 

pelajaran Matematika kelas V SD/MI dapat dilihat pada Lampiran 4.  

F. Kajian Teori dan atau Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 
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Untuk memeperjelas mengenai permasalahan, peneliti akan menguraikan 

beberapa skripsi yang relevan mengenai pembahasan yang dibicarakan, antara 

lain: 

1. Analisis Kualitas LKS Mata Pelajaran IPS Sejarah Kelas VIII Semester II 

di Kota Malang. Skripsi Widya Arista Dewi Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Malang tahun 2010. Fokus utama penelitian ini 

yaitu kelengkapan komponen, kualitas fisik , kualitas aspek isi/materi dan 

kualitas aspek bahasa LKS IPS kelas VIII semester II di kota Malang. 

Penelitian menggunakan penelitian deskriptif analisis isi. Sampel 

penelitian diambil dengan teknik purposive sampling dari LKS IPS 

Sejarah yang digunakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri di kota 

Malang. LKS IPS Sejarah yang dipilih sebagai sampel adalah “CH”, “CR” 

dan “ES”. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah metode 

dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif 

kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas LKS IPS Sejarah “CH”, 

“CR”, dan “ES” adalah cukup baik. Meskipun demikian, kualitas LKS IPS 

Sejarah “CR” lebih unggul dibandingkan dengan dua LKS IPS Sejarah 

yang lainnya dengan rincian : 1) Kualitas aspek kelengkapan komponen 

ketiga LKS  IPS Sejarah tersebut adalah baik yaitu 90,90%, 2) Kualitas 

aspek fisik LKS IPS Sejarah “CH” adalah kurang baik (54,76%), “CR” 

adalah cukup baik (66,67%), sedangkan “ES” juga cukup baik (67,85%), 

3) Kualitas aspek isi/materi LKS IPS Sejarah “CH” adalah kurang baik 
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(51,28%), LKS IPS Sejarah “CR” adalah cukup baik (69,23%), sedangkan 

LKS IPS Sejarah “ES” juga cukup baik (61,56%), 4) Kualitas aspek 

bahasa LKS IPS Sejarah “CH” adalah cukup baik (63,63%), “CR” adalah 

cukup baik (60,6%), sedangkan “ES” juga cukup baik (60,6%). Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahawa dalam penggunaan ketiga LKS IPS 

Sejarah tersebut harus dilengkapi dengan buku-buku penunjang lain yang 

relevan. 

2. Studi Analisis Lembar Kerja Siswa (LKS) Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas IX Berdasarkan Prinsip Pengembangan Bahan Ajar dan Evaluasi 

Pendidikan di SMP Surakarta. Skripsi Desi Indar Kusumastuti Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta 

Tahun 2011. Tujuan  utama penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

relevansi, konsistensi dan kecukupan pada materi dan untuk mengetahui 

kognitif, afektif dan psikomotor pada LKS PKn kelas IX semester ganjil di 

SMP Surakarta. Penelitian menggunakan penelitian deskriptif analisis isi. 

Sampel penelitian diambil dengan teknik purposive sampling dari 

pengurus MGMP dan guru-guru kelas IX mata pelajaran PKn di SMP 

Surakarta.  

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah 

wawancara, FGD serta mengkaji dokumentasi dan arsip (content analysis). 

Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Hasil penelitian 

yang dilakukan menyatakan bahwa: pertama, Materi LKS PKn kelas IX 

semester ganjil yang ada di SMP Surakarta untuk Standar Kompetensi 
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“usaha pembelaan negara dan otonomi daerah” belum sepenuhnya 

memenuhi prinsip relevansi, konsistensi dan kecukupan. Hal tersebut 

dibuktikan dengan konsep-konsep materi dalam Standar Kompetensi 

tersebut masih perlu diperbaiki.  

Perbaikan tersebut antara lain: istilah perlindungan negara, 

penambahan contoh peran serta dalam pembuatan kebijakan publik di 

daerah dan penambahan aturan terbaru pada otonomi daerah. Kedua, soal-

soal dalam LKS PKn kelas IX semester ganjil yang ada di SMP Surakarta 

belum sepenuhnya memenuhi sasaran evaluasi pendidikan yang berupa 

ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Hal itu dibuktikan dengan 

perlunya diadakan perbaikan evaluasi tugas mandiri dan uraian pada 

Kompetensi Dasar “menjelaskan pentingnya usaha pembelaan negara”. 

Perbaikan jenis dan bentuk evaluasi pada Kompetensi Dasar 

“menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan negara”. 

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian yang 

sebelumnya tentang LKS yaitu penelitian sebelumnya fokus masalah 

terletak pada analisis LKS Sejarah dari segi kualitasnya dan analisis LKS 

PKn untuk mengetahui relevansi, konsistensi dan kecukupan pada materi 

dan untuk mengetahui kognitif, afektif dan psikomotor, dalam penelitian 

ini peneliti fokus pada LKS Matematika dari segi kelayakan berdasarkan 

syarat didaktif, syarat konstruksi, dan syarat teknis penyusunan LKS. 

Alasan dasar peneliti memilih mata pelajaran Matematika dalam 

penelitian ini, disamping peneliti kuliah konsentrasinya adalah Matematika 
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alasan tersebut juga dikarenakan Matematika merupakan bidang studi yang 

dipelajari oleh semua siswa dari SD hingga SLTA dan bahkan di 

Perguruan Tinggi. Hal ini dikarenakan Matematika merupakan ilmu dasar 

yang diperlukan oleh peserta didik dalam mempelajari mata pelajaran lain. 

Matematika  adalah ratunya ilmu (Mathematics is the Queen of the 

Sciences), maksudnya Matematika itu tidak bergantung kepada bidang 

studi lain.
70

 Matematika perlu diajarkan kepada peserta didik agar dapat 

memenuhi kebutuhan praktis dan dapat memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari.
71

Misalnya dapat menghitung isi dan berat, dapat 

mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menafsirkan data dan 

sebagainya.  
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