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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

Berikut akan diuraikan kajian teori yang mendukung dalam penelitian ini. 

2.1.1 Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar Kerja Siswa menurut Depdiknas (2008:13) adalah lembaran-

lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. LKS biasanya 

berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas.  Suatu tugas 

yang diperintahkan dalam lembar kegiatan harus jelas kompetensi dasar yang 

akan dicapainya.  

Menurut Trianto dalam Yusefdi (2014:17) LKS adalah panduan peserta 

didik yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan 

masalah. Lembar kegiatan ini dapat berupa panduan untuk latihan pengembangan 

aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan aspek pembelajaran dalam 

bentuk eksperimen atau demonstrasi. LKS memuat sekumpulan kegiatan 

mendasar yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk memaksimalkan 

pemahaman dalam upaya untuk pembentukan kemampuan dasar sesuai dengan 

indikator belajar yang harus ditempuh. Sementara itu, menurut Melawati dalam 

Prastowo (2014:269) LKS bukanlah singkatan dari Lembar Kegiatan Siswa 

melainkan Lembar Kerja Siswa, yaitu materi ajar yang sudah dikemas sedimikian 

rupa, sehingga peserta didik diharapkan dapat mempelajari bahan ajar tersebut 

secara mandiri. Dalam LKS, peserta didik dapat menemukan arahan yang 

terstuktur untuk memahami materi yang diberikan. Selain itu, dalam LKS peserta 

didik pada saat yang bersamaan diberi materi dan tugas yang berkaitan dengan 

materi tersebut. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa LKS 

merupakan bahan ajar yang berupa lembaran-lembaran petunjuk atau panduan 

yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan oleh 

guru. 
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1. Fungsi, Tujuan, dan Kegunaan LKS 

Fungsi LKS menurut Prastowo (2014:270) adalah sebagai berikut: 

a. sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, namun lebih 

mengaktifkan peserta didik;  

b. sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami 

materi yang disampaikan;  

c. sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih; dan  

d. memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik.  

 

Menurut Durri Andriani (dalam Prastowo, 2014:270) mengungkapkan 

tiga poin penting yang menjadi tujuan penyusunan LKS, antara lain: 

a. menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk memberi 

interaksi dengan materi yang diberikan;  

b. menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik 

terhadap materi yang diberikan;  

c. melatih kemandirian belajar peserta didik dan memudahkan pendidik 

dalam memberikan tugas kepada peserta didik.  

 

Menurut Yusefdi (2014:19) manfaat LKS adalah sebagai berikut: 

a. memancing peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran; 

b. membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep; 

c. melatih peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan 

keterampilan proses; 

d. melatih peserta didik untuk memecahkan masalah dan berpikir kritis.  

e. mempercepat proses pembelajaran; 

f. bagi guru menghemat waktu mengajar.  
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Menurut Subekti (2011) lembar kerja siswa yang baik sedapat mungkin 

memperhatikan bahan dalam penyusunannya, antara lain: 

a. tersusun logis dan sistematis; 

b. sesuai dengan kemampuan dan tahap perkembangan peserta didik; 

c. meransang keingintahuan peserta didik dalam mempelajari suatu materi; 

d. penejelasan dan instruksi jelas; 

e.  mengembangkan keterampilan proses peserta didik; 

 

2. Jenis-jenis LKS 

Menurut Prastowo (2014:271-273), setiap LKS disusun dengan materi 

dan tugas-tugas tertentu yang dikemas sedemikian rupa untuk tujuan tertentu. 

Karena adanya perbedaan maksud dan tujuan pengemasan materi pada LKS, 

terdapat lima jenis LKS yang umumnya digunakan oleh peserta didik, yaitu: 

a. LKS yang Penemuan (Membantu Peserta Didik Menemukan Suatu 

Konsep) 

Sesuai dengan prinsip konstruktivisme, seseorang akan belajar jika ia 

aktif mengkonstruksi pengetahuan di dalam otaknya. LKS jenis ini 

memuat apa yang harus dilakukan peserta didik, meliputi melakukan, 

mengamati, dan menganalisis. Untuk membuat LKS ini pertama kali kita 

perlu merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan peserta didik 

lalu mereka harus mengamati fenomena hasil kegiatan. Selanjutnya 

peserta didik diberikan pertanyaan-pertanyaan analisis yang membantu 

peserta didik mengaitkan fenomena yang diamati dengan konsep yang 

dibangun peserta didik dalam benaknya. 

b. LKS yang Aplikatif-Integratif (Membantu Peserta Didik Menerapkan dan 

Mengintegrasikan Berbagai Konsep yang Telah Ditemukan) 

Di dalam sebuah pembelajaran, setelah peserta didik berhasil 

menemukan konsep, selanjutnya peserta didik selanjutnya kita latih untuk 

menerapkan konsep yang telah dipelajari tersebut dalam kehidupan 

sehari-sehari. 
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c. LKS yang Penuntun (Berfungsi sebagai Penuntun Belajar) 

LKS bentuk ini berisi pertanyaan atau isian yang jawabanya ada dalam 

buku. Peserta didik akan dapat mengerjakan LKS tersebut jika membaca 

buku, sehingga fungsi LKS ini adalah membantu peserta didik mencari, 

menghafal dan memahami materi pembelajaran yang terdapat di dalam 

buku. LKS ini juga sesuai untuk keperluan remidial. 

d. LKS yang Penguatan (Berfungsi sebagai Penguatan) 

LKS bentuk ini diberikan setelah peserta didik selesai mempelajari topik 

tertentu. Materi pembelajaran yang dikemas didalam LKS penguatan 

lebih menekankan dan mengarahkan kepada pendalaman dan penerapan 

materi pembelajaran yang terdapat pada buku ajar. Selain sebagai 

pembelajaran pokok, LKS ini cocok untuk pengayaan. 

e. LKS yang Praktikum (Berfungsi sebagai Petunjuk Praktikum) 

LKS jenis ini merupakan modifikasi untuk menggabungkan petunjuk 

praktikum yang ada dalam buku ajar ke dalam kumpulan LKS. Dengan 

demikian, dalam LKS bentuk ini, praktikum merupakan salah satu isi 

(content) dari LKS. 

 

3. Unsur-unsur LKS sebagai Bahan Ajar 

Dilihat dari strukturnya, bahan ajar LKS lebih sederhana dari pada 

modul, namun lebih kompleks dari pada buku (Prastowo, 2014:273). LKS 

setidaknya memiliki enam unsur utama yang meliputi: judul, petunjuk belajar 

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

tugas-tugas atau langkah-langkah kerja, dan penilaian. 

Menurut Depdiknas (2008:23) lebih spesifiknya LKS memuat delapan 

unsur, yaitu: judul, kompetensi dasar yang akan dicapai, waktu penyelesaian, 

peralatan atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, informasi 

singkat, langkah kerja, tugas yang harus dilakukan, dan laporan yang harus 

dikerjakan. 
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4. Langkah-langkah Membuat LKS 

LKS merupakan salah satu bahan ajar cetak yang tidak asing lagi oleh 

guru maupun peserta didik. LKS adalah salah satu bahan ajar yang sering 

digunakan oleh guru untuk membantu peserta didik lebih memahami materi 

yang telah diberikan oleh guru. Dengan adanya LKS yang dapat membantu 

peserta didik dalam proses pembelajaran diharapkan mampu menghasilkan 

proses pembelajaran yang lebih efektif. 

Dalam membuat LKS, kita perlu memahami langkah-langkah 

penyusunan LKS. Berikut ini dijelaskan langkah-langkah penyusunan LKS 

menurut Depdiknas (2008:23-24). 

a. Melakukan Analisis Kurikulum 

Analisis kurikulum dimaksudkan untuk menentukan materi-materi 

mana yang memerlukan bahan ajar LKS. Biasanya dalam menentukan 

materi dianalisis dengan cara melihat materi pokok dan pengalaman 

belajar dari materi yang akan diajarkan, kemudian kompetensi yang 

harus dimiliki oleh peserta didik.  

b. Menyusun Peta Kebutuhan LKS 

Peta kebutuhan LKS sangat diperlukan untuk mengetahui jumlah 

LKS yang harus ditulis dan melihat sekuensi atau urutan LKS-nya. 

Sekuens LKS ini sangat diperlukan dalam menentukan prioritas 

penulisan. 

c. Menentukan Judul LKS 

Judul LKS ditentukan atas dasar kompetensi-kompetensi dasar, 

materi-materi pokok atau pengalaman belajar yang terdapat dalam 

kurikulum. Satu kompetensi dasar dapat dijadikan sebagai judul LKS 

apabila kompetensi itu tidak terlalu besar. 

d. Penulisan LKS 

Untuk menulis LKS, langkah-langkah yang perlu dilaksanakan 

adalah sebagai berikut.  

Pertama, merumuskan kompetensi dasar yang harus dikuasai. 

Untuk merumuskan kompetensi dasar, dapat kita lakukan dengan 

menurunkan langsung dari dokumen kurikulum yang berlaku.  
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Kedua, menentukan alat penilaian. Penilaian dilakukan terhadap 

proses kerja dan hasil kerja peserta didik. Karena pendekatan 

pembelajaran yang digunakan adalah kompetensi, di mana penilaiannya 

didasarkan penguasaan kompetensi, maka alat penilaiaan yang cocok dan 

sesuai adalah Penilaian Acuhan Patokan (PAP) atau Criterion Refrenced 

Assessment. Dengan demikian, guru dapat menilai melalui proses dan 

hasil kerja peserta didik. 

Ketiga, menyusun materi. Untuk menyusun materi LKS, ada 

beberapa hal penting yang perlu diperhatikan antara lain materi LKS 

sangat tergantung pada kompetensi dasar yang akan dicapai. Materi dapat 

diambil dari berbagai sumber seperti buku, majalah, internet, jurnal hasil 

penelitian. Agar pemahaman siswa terhadap materi lebih kuat, maka 

dapat saja dalam LKS ditunjukkan referensi yang digunakan agar peserta 

didik membaca lebih jauh tentang materi itu. Tugas-tugas harus ditulis 

secara jelas guna mengurangi pertanyaan dari peserta didik tentang hal-

hal yang seharusnya peserta didik dapat melakukannya. 

Keempat, memperhatikan struktur LKS. Ini adalah langkah terakhir 

dalam menyusun LKS, yaitu menyusun materi berdasarkan struktur LKS. 

Dalam menyusun sebuah LKS kita harus memahami bahwa struktur LKS 

secara umum terdiri atas enam komponen, yakni judul, petunjuk belajar 

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

tugas-tugas dan langkah-langkah kerja, serta penilaian. 
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Untuk visualisasi langkah-langkah penyusunan LKS dapat dilihat 

pada diagram 2.1 (Prastowo, 2014:275). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.1.2 Pendekatan Konstruktivisme 

Teori konstruktrivisme menyatakan bahwa peserta didik harus menemukan 

sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru 

dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan itu tidak lagi sesuai 

(Trianto, 2009:28). Bagi peserta didik agar benar-benar memahami dan dapat 

menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, 

menemukan segala sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan 

ide-ide. Dengan kata lain, teori konstruktivisme menekankan peran aktif peserta 

didik dalam membangun pemahaman mereka sendiri. 

Analisis Kurikulum 

Menyusun Peta Kebutuhan LKS 

Menentukan Judul LKS 

Menulis LKS 

Merumuskan Kompetensi Dasar 

Menentukan Alat Penilaian 

Menyusun Materi 

Memperhatikan Struktur Bahan Ajar 

Diagram 2.1 Langkah-langkah Penyusunan LKS 
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Pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran menerapkan 

pembelajaran kooperatif secara intesif, atas dasar teori bahwa peserta didik akan 

lebih menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit apabila mereka dapat 

saling mendiskusikan masalah itu dengan temannya (Slavin dalam Trianto, 

2007:27). Pendekatan konstruktivisme mengarahkan peserta didik 

mengkonstruksi gagasan masing-masing, lalu menemukan sendiri pengetahuan 

yang dipelajari. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan konstruktivisme adalah 

suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan bahwa peserta didik harus 

secara aktif membangun atau mengkonstruksi pengetahuannya sendiri yang 

didapat dari pengalaman peserta didik itu sendiri. 

Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam pembelajaran dengan 

pendekatan konstruktivisme, yaitu  

1. Peserta didik didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang 

konsep yang akan dibahas. Bila perlu, guru memancing dengan pertanyaan 

problematik tentang fenomena yang sering dijumpai sehari-hari oleh peserta 

didik dan mengaitkannya dengan konsep yang akan dibahas. Selanjutnya, 

peserta didik diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan dan 

mengilustrasikan pemahamannya tentang konsep tersebut.  

2. Peserta didik diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep 

melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan penginterpretasian data dalam 

suatu kegiatan yang telah dirancang oleh guru. Secara keseluruhan dalam 

hidup ini akan terpenuhi rasa keingintahuan peserta didik tentang fenomena 

dalam lingkungannya.  

3. Peserta didik melakukan penjelasan dan solusi yang didasarkan pada hasil 

observasi peserta didik, ditambah dengan penguatan guru. Selanjutnya peserta 

didik membangun pemahaman baru tentang konsep yang sedang dipelajari.  

4. Guru berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang memungkinkan peserta 

didik dapat mengaplikasikan pemahaman konseptualnya, baik melalui 

kegiatan maupun pemunculan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-

isu dalam lingkungan peserta didik tersebut. 
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Prinsip-prinsip yang sering dari pembelajaran konstruktivisme menurut 

Suparno (1997:73) antara lain: (1) pengetahuan dibangun oleh peserta didik secara 

aktif, (2) tekanan dalam proses belajar terletak pada peserta didik, (3) mengajar 

adalah membantu peserta didik belajar, (4) tekanan pada proses belajar lebih pada 

proses bukan hasil akhir, (5) kurikulum menekankan partisipasi peserta didik, dan 

(6) guru sebagai fasilitator. Prinsip-prinsip tersebut berperan sebagai referensi 

pembaruan dan perencanaan pendidikan. 

 

2.1.3 Lembar Kerja Siswa Berbasis Konstruktivisme 

Menurut Prastowo (2014:271) sesuai prinsip konstruktivisme, seseorang 

belajar akan belajar jika ia aktif mengkonstruksi pengetahuan di dalam otaknya. 

Salah satu mengimplementasikannya di kelas adalah dengan mengemas materi 

pembelajaran dalam bentuk LKS yang dapat mengaitkan dengan konsep yang 

akan dipelajari. Dengan demikian, peserta didik akan kita ajak untuk 

mengkonstruksi pengetahuan yang mereka dapat tersebut. 

LKS berbasis konstruktivisme memuat apa yang harus dilakukan peserta 

didik, meliputi melakukan, mengamati, dan menganalisis. Dengan demikian, kita 

perlu merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan peserta didik, kemudian 

kita minta peserta didik untuk mengamati fenomena hasil kegiatannya. 

Selanjutnya, kita berikan pertanyaan-pertanyaan analisis yang membantu peserta 

didik untuk mengaitkan fenomena yang mereka amati dengan konsep yang akan 

mereka bangun dalm benak mereka. 

Contohnya materi pembelajaran dalam LKS dalam pembelajaran 

matematika  adalah menemukan volume dan luas permukaan limas. Guru tidak 

perlu memberikan langsung rumus-rumus tersebut, karena materi pembelajaran 

ini dapat dikemas dalam bentuk LKS. Peserta didik diharapkan menemukan 

sendiri rumus-rumus volume dan luas permukaan limas tersebut dengan 

menghubungkan konsep limas dengan konsep-konsep materi lain yang sudah 

terlebih dahulu dipelajari.  
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Dapat disimpulkan bahwa LKS berbasis konstruktivisme yang baik 

memenuhi beberapa hal berikut, antara lain: 

1. Terususun logis dan sistematis dalam penyusunnya sehingga peserta didik 

dapat dengan mudah membangun sendiri konsep yang mereka pelajari. 

2. Materi yang diberikan dalam LKS sebaiknya sesuai dengan kemampuan dan 

perkembangan peserta didik sehingga dapat membantu peserta didik dalam 

memahami suatu materi dan membantu peserta didik dalam mengembangkan 

potensi diri yang mereka miliki dengan menggunakan prinsip-prinsip 

pembelajaran konstruktivisme. 

3. Merangsang keingitahuan peserta didik dalam mempelajari suatu materi. 

4. Penjelasan dan instruksi harus jelas sehingga peserta didik dapat memahami 

setiap proses yang ada dalam suatu LKS. 

5. Mengembangkan keterampilan peserta didik. Hal ini diperlukan agar peserta 

didik cenderung lebih aktif dalam suatu pembelajaran. 

 

2.1.4 Model Pengembangan Menurut Thiagarajan 

Model pengembangan perangkat pembelajaran Thiagarajan dikenal dengan 

model 4-D (Four-D Model). Prosedur pengembangan model ini terdiri dari empat 

tahap pengembangan, yakni define, design, develop, dan disseminate atau 

diadaptasi menjadi 4-P, yaitu Pendefinisian, Perancangan, Pengembangan, dan 

Penyebaran (Trianto, 2007:65) Tahapan pengembangan perangkat pembelajaran 

model 4-D akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Tahap Pendefinisian (define) 

Tujuan tahap ini adalah menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat 

pembelajaran. Dalam menentukan dan menetapkan syarat-syarat 

pembelajaran diawali dengan analisis tujuan dari batasan materi yang akan 

dikembangkan perangkatnya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada 

tahap define sebagai berikut (Trianto, 2007:65-68) 

a. Analisis Ujung Depan (Awal-Akhir) 

Analisis ujung depan yaitu mengidentifikasi masalah-masalah yang 

pernah dihadapi saat melaksanakan sebuah pembelajaran dengan suatu 

materi, kemudian melakukan diskusi dengan guru matematika lain pada 
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materi yang sama, dengan kelas yang berbeda mengenai pelaksanaan 

pembelajaran dengan materi yang relevan. Dalam melakukan analisis 

ujung depan, hal yang perlu dipertimbangkan sebagai alternatif 

pengembangan perangkat pembelajaran, teori belajar, tantangan, dan 

tuntutan masa depan adalah untuk mencapai tujuan kurikulum. 

b. Analisis Peserta Didik 

Pada tahap ini dipelajari karakteristik peserta didik yang akan digunakan 

sebagai subjek uji coba, misalnya: kemampuan akademik dan 

pengembangan kognitif peserta didik. Dalam kaitannya dengan 

pengembangan bahan ajar, karakteristik peserta didik perlu diketahui 

untuk menyusun bahan ajar yang sesuai dengan kemampuan 

akademiknya, misalnya: apabila tingkat pendidikan peserta didik masih 

rendah, maka penulisan bahan ajar harus menggunakan bahasa dan kata-

kata sederhana yang mudah dipahami. Apabila minat baca peserta didik 

masih rendah maka bahan ajar perlu ditambah dengan ilustasi gambar 

yang menarik supaya peserta didik termotivasi untuk membacanya. 

c. Analisis Tugas 

Analisis tugas adalah kumpulan prosedural untuk menentukan isi dalam 

suatu pembelajaran. Analisis tugas dilakukan untuk merinci isi materi ajar 

dalam bentuk garis besar. 

d. Analisis Konsep 

Pada analisis konsep ini materi yang telah diidentifikasi disesuaikan 

dengan keterampilan yang harus dicapai peserta didik, selanjutnya 

dibuatkan konsep sistematisnya dan disusun secara hierarkis. Rangkaian 

ini merupakan dasar untuk menyusun Kompetensi Dasar (KD). 

e. Analisis Tujuan Pembelajaran 

Langkah akhir ini mengharapkan tercapainya tujuan pembelajaran. 

Kegiatan pada langkah ini menyesuaikan Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) pada kurikulum. 

2. Tahap Perancangan (design) 

Tujuan tahap ini menyiapkan prototipe perangkat pembelajaran. Kegiatan ini 

terdiri dari empat langkah, yaitu: penyusunan tes, pemilihan media 
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pembelajaran, pemilihan format dan perancangan awal perangkat 

pembelajaran. 

a. Penyusunan tes merupakan langkah awal yang menghubungkan antara 

define dan design. Tes disusun berdasarkan hasil perumusan tujuan 

pembelajaran khusus. Tes ini merupakan alat pengukur terjadinya 

perubahan tingkah laku pada peserta didik setelah kegiatan belajar 

mengajar.  

b. Pemilihan media yang sesuai tujuan untuk menyampaikan materi 

pembelajaran. 

c. Pemilihan format dapat dilakukan dengan mengkaji format-format 

perangkat yang sudah ada.  

3. Tahap Pengembangan (develop) 

Tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang 

sudah direvisi berdasarkan masukan para ahli. Tahap ini meliputi:  

a. validasi perangkat oleh para pakar yang diikuti dengan revisi,  

b. simulasi, yaitu kegiatan mengoperasionalkan rencana pembelajaran, 

c. uji coba terbatas dengan peserta didik yang sesungguhnya. 

Langkah a dan b digunakan sebagai dasar revisi. Selanjutnya uji coba lanjutan 

dengan jumlah peserta didik yang sesuai dengan kelas. 

4. Tahap Penyebaran (disseminate) 

Tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat yang telah dikembangkan 

pada skala yang lebih luas misalnya di kelas lain, di sekolah lain, dan oleh 

guru lain. Selain itu, tujuannya adalah untuk menguji efektivitas penggunaan 

perangkat ini didalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). 

 

2.1.5 Limas 

Limas adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak (segitiga, 

segi empat, segi lima, dll) dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang 

berpotongan pada satu titik. Titik potong dari sisi-sisi tegak limas disebut titik 

puncak limas. 

Pemberian nama limas berdasarkan bentuk bidang alasnya. Jika alasnya 

berbentuk segitiga maka limas tersebut dinamakan limas segitiga. Jika alasnya 
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berbentuk segi empat maka dinamakan limas segi empat dan jika alasnya 

berbentuk segi n beraturan maka disebut limas segi n beraturan. Berdasarkan 

bentuk alas dan sisi-sisi tegaknya, limas dapat dibedakan menjadi limas segi n 

beraturan dan limas segi n tidak beraturan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebuah limas mempunyai puncak dan tinggi. Tinggi limas adalah jarak 

terpendek dari puncak limas ke sisi alas. Jika bidang alas limas tersebut beraturan 

maka tinggi limas akan tegak lurus dengan titik potong sumbu simetri bidang alas. 

Dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari limas antara lain: (1) bidang atas 

berupa sebuah titik puncak (lancip), (2) bidang alas berupa bangun datar, dan (3) 

bidang sisi tegak berupa segitiga. 

 

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Skripsi dengan judul “Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan 

Pendekatan Pembelajararan Matematika Realistik (PMR) pada Materi Kubus 

di Kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Surabaya” ditulis oleh Mazidah Nur 

Hasanah. Pada penelitian ini, LKS yang dikembangkan masuk dalam kategori 

valid, praktis, dan efektif dengan tingkat ketuntasan sebesar 88,23%..  

2. Skripsi dengan judul “Pengembangan LKS Matematika Dengan Model 

Pembelajaran Kreatif dan Produktif Pada Materi Bangun Ruang Dimensi 

Tiga Kelas X SMAN 6 Bengkulu” yang ditulis oleh Yusefdi. Pada penelitian 

Gambar 2.1 

Limas Segitiga Beraturan 

 

Gambar 2.2 

Limas Segiempat Beraturan 

 

Gambar 2.3 

Limas Segitiga Tidak  Beraturan 
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ini LKS Matematika yang dikembangkannya termasuk dalam kategori valid, 

praktis, dan efektif. 

3. Skripsi dengan judul “Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Matematika 

Materi Prisma Kelas VIII dengan Pendekatan Scientific di SMP Dr. Soetomo 

Surabaya” yang ditulis oleh Musnidatul Millah Arief. Pada penelitian ini, LKS 

yang dikembangkan masuk dalam kategori valid, praktis, dan efektif dengan 

rata-rata respon peserta didik sebesar 84,95%. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang dianggap sulit oleh 

sebagian peserta didik. Peserta didik beranggapan matematika terlalu banyak 

hitungan dan terasa membosankan. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), guru cenderung lebih aktif dibandingkan peserta didik. Ini 

mengakibatkan peserta didk terlihat lebih pasif sehingga menjadikan suasana 

pembelajaran menjadi membosankan. Selain masalah tersebut, kurangnya 

perangkat pembelajaran yang dimiliki pihak sekolah dalam memfasilitasi peserta 

didik juga merupakan masalah dalam pembelajaran untuk meningkatkan 

pengalaman, keaktifan, kemampuan mengkonstruksi pengetahuan dan 

kemampuan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan yang didapatnya. 

Salah satu cara yang dapat digunakan guru dalam mengaktifkan peran 

peserta didik adalah dengan membuat suatu bahan ajar yang berupa Lembar Kerja 

Siswa (LKS). LKS yang dikolaborasikan dengan pendekatan konstruktivisme 

akan dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam suatu pembelajaran. 

Dengan adanya keaktifan peserta didik diharapkan mereka menjadi termotivasi 

untuk memngikuti pembelajaran dengan baik dan peserta didik dapat secara 

mandiri mengkonstruksi pengetahuan mereka yang didapat dari proses 

pembelajaran tersebut. Dengan LKS yang berbasis konstruktivisme, peserta didik 

diharapkan dapat mengurangi kesulitan belajar karena mereka ikut berpartisipasi 

dalam proses penemuan suatu konsep matematika sehingga peserta didik lebih 

aktif dan tecapainya tujuan pembelajaran. 

 



21 
 

Kerangka berfikir dari penelitian ini, dapat divisualisasikan seperti pada 

diagram 2.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2.2 Kerangka Berpikir 

1. Pembelajaran hanya berpusat pada guru 

2. Peserta didik cenderung lebih pasif dalam pembelajaran 

3. Masih kurangnya bahan ajar yang membantu peserta didik agar lebih 

aktif 

Mengembangkan Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis Konstruktivisme 

Dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme, peserta didik  lebih aktif 

dalam pembelajaran dan mampu mengkonstruksi pengetahuan yang mereka 

miliki 

1. Dengan adanya bahan ajar, peserta didik juga dapat lebih aktif dalam 

pembelajaran 

2. Salah satu bahan ajar yang dapat digunakan adalah Lembar Kerja Siswa 

(LKS) 

1. Setelah divalidasi dan direvisi, LKS berbasis konstruktivisme telah layak 

diujicobakan dan memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif 

2. Respon peserta didik terhadap pengembangan LKS baik dan dapat 

mengaktifkan peran peserta didik dalam pembelajaran di kelas 



22 
 

 


