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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

a. Pengertian LKS 

Lembar Kegiatan Siswa adalah panduan siswa yang digunakan 

untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. 

Lembaran kegiatan siswa dapat berupa panduan untuk latihan 

pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan 

semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen atau 

demonstrasi. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) memuat sekumpulan 

kegiatan mendasar yang harus dilakukan oleh siswa untuk 

memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukkan kemampuan 

dasar sesuai aturan awal (advance organizer) dari pengetahuan dan 

pemahaman siswa diberdayakan melalui penyediaan media belajar 

pada setiap kegiatan eksperimen sehingga situasi belajar menjadi lebih 

bermakna, dan dapat terkesan dengan baik pada pemahaman siswa. 

Karena nuansa keterpaduan konsep merupakan salah satu dampak pada 

kegiatan pembelajaran, maka muatan materi setiap lembar kegiatan 

siswa pada setiap kegiatannya diupayakan agar dapat mencerminkan 

hal itu. Komponen-komponen LKS meliputi : (1)  judul eksperiman ; 

(2) teori singkat tentang materi alat dan bahan ; (3) prosedur 

eksperimen ; (4)  data pengamatan ; (5)  pertanyaan ; (6) kesimpulan 

untuk bahan diskusi. (Trianto, 2009 : 222). 
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Sedangkan menurut Prastowo, (2011 : 204) bahwa LKS 

merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang 

berisi materi, ringkasan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas 

pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik, yang mengacu 

pada kompetensi dasar yang harus dicapai. 

Berdasarkan kedua teori di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

LKS merupakan salah satu bahan ajar yang digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran. LKS berupa lembaran kertas yang berisi tentang materi 

serta berbagai petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran, bukan hanya 

itu saja di dalam LKS terdapat soal-soal latihan yang digunakan siswa 

dalam pembelajaran guna untuk mengembangkan latihan aspek 

kognitif maupun pembelajaran dalam bentuk aspek eksperimen atau 

demonstrasi. Di dalam LKS ini tentu disesuaikan dengan SK dan KD 

yang berlaku sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

b. Fungsi LKS 

Berdasarkan pengertian dan penjelasan awal mengenai LKS 

yang telah  disinggung pada bagian sebelumnya, dapat diketahui 

bahwa LKS memiliki setidaknya empat fungsi sebagai berikut : 

1) Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, 

namun lebih mengaktifkan peserta didik. 

2) Sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk 

memahami materi yang diberikan. 

3) Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih;  

4) Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada siswa. 
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c. Tujuan Penyusunan LKS 

Dalam hal ini paling tidak ada empat poin yang menjadi tujuan 

penyusunan LKS, yaitu : 

1) Menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk 

berinteraksi dengan materi yang diberikan. 

2) Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta 

didik terhadap materi yang diberikan. 

3) Melatih kemandirian belajar peserta didik 

4) Memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta 

didik. 

d. Langkah-langkah membuat LKS 

Di bagian awal telah dijelaskan tentang struktur dan format 

LKS. Untuk bisa membuat LKS, maka perlu memahami langkah-

langkah penyusunannya. Berikut adalah langkah-langkah penyusunan 

lembar kegiatan siswa menurut Diknas (2004) dalam Prastowo (2011 : 

212-215). 

1) Melakukan Analisis Kurikulum 

Analisis kurikulum merupakan langkah pertama dalam 

penyusunan LKS. Langkah ini dimaksudkan untuk menentukan 

materi-materi mana yang memerlukan bahan ajar LKS. Pada 

umumnya, dalam menentukan materi, langkah analisisnya 

dilakukan dengan cara melihat materi pokok, pengalaman belajar, 

serta materi yang akan diajarkan. Selanjutnya, peneliti harus 

mencermati kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Jika 
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semua langkah tersebut telah dilakukan, selanjutnya menyusun peta 

kebutuhan lembar kegiatan siswa. 

2) Menyusun Peta Kebutuahan 

Peta kebutuhan LKS sangat diperlukan untuk mengetahui 

jumlah LKS yang harus ditulis serta melihat sekuensi atau urutan 

LKS-nya. Sekuensi LKS sangat dibutuhkan dalam menentukan 

prioritas penulisan. Langkah ini biasanya diawali dengan analisis 

kurikulum dan analisis sumber belajar. 

3) Menentukan Judul-judul LKS 

Perlu diketahui bahwa 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 

kompentensi tersebut tidak terlalu besar. Adapun besarnya 

kompetensi dasar dapat dideteksi, antara lain dengan cara apabila 

diuraikan ke dalam materi pokok (MP) mendapatkan maksimal 4 

MP, maka kompetensi tersebut dapat dijadikan sebagai satu judul 

LKS. Namun, apabila kompetensi dasar tersebut bisa diuraikan 

menjadi lebih dari 4 MP, maka  harus kita pikirkan kembali apakah 

kompetensi dasar itu perlu dipecah, contohnya menjadi dua judul 

LKS. Jika judul-judul LKS telah kita tentukan, maka langkah 

selanjutnya yaitu mulai melakukan penulisan. 
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4) Penulisan LKS 

Untuk menulis LKS, langkah-langkah yang dilakukan 

adalah sebagai berikut. 

Pertama, merumuskan kompetensi dasar. Untuk 

merumuskan kompetensi dasar, dapat dilakukan dengan 

menurunkan rumusnya langsung dari kurikulum yang berlaku. 

Contohnya, kompetensi dasar yang diturunkan dari KTSP 2006. 

Kedua, menentukan alat penilaian. Penilaian dilakukan 

terhadap proses kerja dan hasil kerja peserta didik. Karena 

pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah kompetensi, 

dimana penilaiannya didasarkan pada penguasaan kompetensi, 

maka alat penilaiannya yang cocok dan sesuai adalah menggunakan 

pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau Criterion 

Referenced Assesment. Dengan demikian, pendidik dapat 

melakukan penialaian melalui proses dan hasilnya. 

Ketiga, menyusun materi. Untuk menyusun materi LKS, 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berkaitan dengan isi atau 

materi LKS, perlu kita ketahui bahwa materi LKS sangat 

tergantung pada kompetensi dasar yang akan dicapainya. Materi 

LKS dapat berupa informasi pendukung, yaitu gambaran umum 

atau ruang lingkup substansi yang akan dipelajari. Materi dapat 

diambil dari berbagai sumber. Supaya pemahaman peserta didik 

terhadap materi lebih kuat, maka di dalam LKS ditunjukkan 
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referensi yang digunakan agar peserta didik bisa membaca lebih 

jauh tentang materi tersebut. 

Keempat, memperhatikan struktur LKS. Ini adalah langkah 

terakhir dalam penyusunan sebuah LKS. Harus dipahami bahwa 

struktur LKS terdiri atas enam komponen, yaitu judul, petunjuk 

belajar (petunjuk siswa), komponen yang akan dicapai, informasi 

pendukung, tuga-tugas dan langkah-langkah kerja, serta penilaian. 

Ketika menulis LKS, maka paling tidak keenam komponen inti 

tersebut harus ada. Apabila komponen tidak ada, LKS pun tidak 

akan pernah terwujud dan terbentuk. Kalaupun terwujud, itu 

hanyalah sebuah kumpulan tulisan dan tidak bisa disebut sebagai 

LKS. (Prastowo, 2011: 212-215) 

2. Matematika 

Menurut Suwangsih, (2006 : 3), matematika berasal dari perkataan 

Latin mathematika yang mulanya diambil dari perkataan Yunani 

mathematike yang berarti mempelajari. Perkataan itu mempunyai asal 

katanya mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu (knowledge, 

science). Kata mathematike berhubungan pula dengan kata lainnya yang 

hampir sama, yaitu mathein yang artinya belajar (berpikir). Jadi, 

berdasarkan asal katanya, maka perkataan matematika berarti ilmu 

pengetahuan yang didapat dengan berpikir (bernalar).Matematik lebih 

menekankan kegiatan dalam dunia rasio (penalaran), bukan menekankan 

dari hasil eksperimen atau hasil observasi matematika terbentuk karena 

pikiran-pikiran manusia, yang berhubungan dengan idea, proses, dan 
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penalaran. Demikian merupakan pengertian matematika menurut  

Suwangsih. Lain halnya menurut Ruseffendi (1991). 

Matematika, menurut Ruseffendi (1991), adalah bahasa simbol; 

ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif; ilmu 

tentang pola keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur 

yang tidak didefinisikan, ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau 

postulat, dan akhirnya ke dalil. Sedangkan hakikat matematika menurut 

Soedjadi (2000), yaitu memiliki objek tujuan abstrak, bertumpu pada 

kesepakatan, dan pola pikir yang deduktif. 

Siswa Sekolah Dasar (SD) umurnya berkisar antara 6 atau 7 tahun, 

sampai 12 atau 13 tahun. Menurut Piaget, mereka berda pada fase 

operasional operasional kongkret. Kemampuan yang tampak pada fase ini 

adalah kemampuan dalam proses berpikir untuk mengoperasikan kaidah-

kaidah logika, meskipun masih terikat dengan objek yang bersifat konkret.  

Dari usia perkembangan kognitif, siswa SD masih terikat dengan 

objek konkret yang dapat ditangkap oleh panca indra. Dalam pembelajaran 

matematika yang abstrak, siswa memerlukan alat bantu berupa media, dan 

alat peraga yang dapat memperjelas apa yang akan disampaikan oleh guru 

sehingga lebih cepat dipahami dan dimengerti oleh siswa. Proses 

pembelajaran pada fase konkret dapat melalui tahapan konkret, semi 

konkret, semi abstrak, dan selanjutnya abstrak. 

Dalam matematika setiap konsep yang abstrak yang baru dipahami 

siswa perlu segera diberi penguatan, agar mengendap dan bertahan lama 
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dalam memori siswa, sehingga akan melekat pada pola pikir dan pola 

tindakannya. Untuk keperluan inilah, maka diperlukan adanya 

pembelajaran melalui perbuatan dan pengertian, tidak hanya sekedar 

hafalan atau mengingat fakta saja, karena hal ini akan mudah dilupakan 

siswa.  

Berdasarkan pengertian matematika SD tersebut, dalam 

mengembangkan kreativitas dan kompetensi siswa, maka guru hendaknya 

dapat menyajikan pembelajaran yang efektif dan efisien, sesuai dengan 

kurikulum dan pola pikir siswa. Dalam mengajarkan matematika, guru 

harus memahami bahwa kemampuan setiap siswa berbeda, serta tidak 

semua siswa menyukai mata pelajaran matematika. 

Konsep konsep pada kurikulum matematika SD dapat dibagi 

menjadi tiga kelompok besar, yaitu ; (a) penanaman konsep dasar 

(penanaman konsep) ; (b) pemahaman konsep ; (c) pembinaan 

keterampilan. Memang, tujuan akhir pembelajaran matematika di SD ini 

yaitu agar siswa terampil dalam menggunakan berbagai konsep 

matematika dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, untuk menuju tahap 

keterampilan tersebut harus melalui langkah-langkah yang benar yang 

sesuai dengan kemampuan dan lingkungan siswa. 

Berdasarkan beberapa rujukan di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa matematika merupakan ilmu pasti yang membutuhan daya pikir 

yang rasio berdasarkan penalaran bukan berdasarkan pada eksperimen. 
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3. Materi Bilangan Bulat 

A. Bilangan Bulat 

Bilangan bulat yaitu bilangan yang terdiri atas bilangan negatif, 

bilangan nol, dan bilangan positif. 

Dari barisan bilangan bulat dapat di bagi menjadi tiga bagian: 

a. Bilangan-bilangan yang terletak di sebelah kanan titik nol (0) 

merupakan bilangan bulat positif 1,2,3,4,5……. 

b. Bilangan nol 

c. Bilangan-bilangan yang terletak di sebelah kiri titik nol (0) 

merupakan bilangan bulat negatif -1, -2, -3, -4, -5,……… 

B. Menjumlahkan Bilangan Bulat 

1. Menjumlahkan dua bilangan positif atau dua bilangan negatif. 

a. Menjumlahkan dua bilangan positif 

Menjumlahkan dua bilangan positif adalah menambah dua 

bilangan positif dengan hasil bilangan yang lebih besar. 

Contoh : 

5+2 = 12 

b. Menjumlahkan dua bilangan negatif. 

Menjumlahkan dua bilangan negatif adalah menambah dua 

bilangan negatif dengan hasil bilangan negatif yang lebih kecil. 

Contoh : -3 + (-8) = -11 
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2. Penjumlahan bilangan positif dan negatif. 

a. Menjumlahkan bilangan positif dan negatif dengan hasil 

bilangan positif. 

Contoh : 12 + (-6) = 6 

b. Menjumlahkan bilangan positif dan negatif dengan hasil 

bilangan negatif. 

Contoh :  8 + (-11) = -3 

3. Penjumlahan bilangan bulat dalam kehidupan 

Penjumlahan tanpa garis bilangan. Untuk mengerjakan bilangan 

bulat tanpa menggunakan garis bilangan yang harus diperhatikan 

adalah tanda negate atau positif pada bilangan bulat. 

Contoh: 

1. 237 + 354 = 591 

2. -149 + 456 = 307 

C. Mengurangkan Bilangan Bulat 

1. Mengurangkan dua bilangan positif atau dua bilangan negatif. 

a. Mengurangkan dua bilangan positif 

Contoh : 1.  92 – 53  = 92 + (lawan 53) 

      = 92 + (-53) 

      = 92 – 53 

      = 78 
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b. Mengurangkan dua bilangan negatif 

Contoh : -78 – 65  = -78 + (lawan 65) 

     = -78 + (-65) 

     = -78 – 65 

     = - 143 

2. Pengurangan bilangan positif dan dengan bilangan negatif. 

Contoh: 99 – (-83)  = 99 + (lawan -83) 

       = 99 + 83 

       = 182 

3. Pengurangan bilangan bulat dalam kehidupan. 

Contoh : 

Pendingin ruang kantor pada suatu saat menunjukan suhu 16 

derajat celsius. Di dalam ruang kerja tersebut terdapat ruang 

penyimpanan barang bersuhu 21 C lebih rendah dari suhu ruangan 

kantor, tentukan suhu di ruang penyimpanan barang tersebut ? 

Jawab : 16 – 21 = -5 C. 

D. Model Pembelajaran Delikan 

Model mengajar Delikan yang dipaparkan oleh Nana Sudjana 

(1991 : 58-67) merupakan salah satu model pembelajaran CBSA yang 

paling sederhana. Dikatakan sederhana karena mudah dipraktekkan. 

Kadar aktivitas belajar siswa memang tidak terlalu optimal sehingga 

termasuk ke dalam kategori I (rendah). Model ini tepat digunakan 
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untuk mengajarkan bahan pengajaran yang sifatnya fakta dan konsep. 

Aktivitas mental siswa dalam penggunaan model mengajar ini adalah 

mengingat, mengenal, menjelaskan, membedakan, menyimpulkan dan 

menerapkan. Model ini menekankan informasi-partisipasi.  

Sesuai dengan namanya, dalam model ini ada tiga aktivitas 

belajar siswa, yakni menyimak (dengar), melihat, dan bekerja. 

Menyimak artinya memperhatikan dan menangkap makna uraian yang 

diberikan oleh guru tentang bahan pengajaran. Lebih luas lagi proses 

dengar tidak terbatas pada uraian guru, tetapi juga pada uraian dari 

media instruksional lainnya, yaitu dari kaset (rekaman), diskusi, 

sandiwara atau sosiodrama yang dilakukan oleh siswa, dan kegiatan 

lain yang sejenis. Proses lihat adalah aktivitas siswa dalam hal 

mengamati peragaan guru, mengamati cara kerja, mengamati contoh 

pemecahan masalah yang dikerjakan oleh guru, membaca buku atau 

bacaan lainnya. Proses lihat adalah kelanjutan proses dengar agar 

siswa lebih memahami bahan ajar yang dijelaskan oleh guru. Proses 

kerja adalah aktivitas siswa dalam mengerjakan tugas belajar yang 

diberikan oleh guru dalam rangka penerapan atau penggunaan konsep-

konsep bahan pengajaran. Misalnya mengerjakan soal, mendiskusikan 

pemecahan masalah, mengisi lembaran kerja, atau menulis karangan. 

Proses kerja adalah pengembangan kegiatan belajar siswa setelah 

proses lihat dan proses dengar. Dengan proses kerja ini diharapkan 
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siswa lebih menguasai konsep bahan pengajaran yang telah disajikan 

oleh guru. 

(1) Prosedur menggunakan model mengajar Delikan. 

 Langkah yang ditempuh dalam model ini, seperti tersaji pada 

gambar 2.1. berikut : 

Pra instruksional : tahap ini dimaksudkan untuk mengondisikan 

kesiapan belajar dan memotivasi belajar. Kegiata apersepsi 

(mengulang bahan lama), memberitahukan TIK dan bahan 

pengajaran serta informasi kegiatan belajar merupakan aktivitas 

yang harus dikerjakan oleh guru sebelum membahas bahan 

pengajaran. 

Kegiatan instruksional : prosedur pembelajaran pada fase kegiatan 

instruksioanal menempuh tiga tahapan, yakni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan Lembar Kerja Siswa …, Rizki Kartika Rini, FKIP UMP, 2016



 
 

 
 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Gambar 2.1.  Model Mengajar Delikan 

(a) Proses dengar.  

Tahap ini bertujun mengantarkan siswa kepada bahan 

pengajaran. Dalam tahap ini siswa menyimak pembahasan guru 

mengenai bahan pengajaran. Dengan demikian, proses 

pembelajaran dimulai dari uraian guru tentang bahan 

1. Pra instruksional 

2. Instruksional 

Siswa mengerjakan tugas-tugas 

yang diberikan oleh guru 

Bimbingan guru, pemantauan 

belajar, perbaikan belajar 

Absensi siswa, kegiatan apersepsi, 

informasi TIK dan pokok-pokok bahan 

pengajaran, informasi kegiatan belajar 

yang akan dilakukan oleh siswa. 

Dengar 

Siswa menyimak bahan pengajaran 

yang dijelaskan oleh guru, bertanya 

kepada guru bila belum jelas. 

Lihat  
Siswa melihat peragaan guru, 

contoh-contoh yang di buat oleh 

guru, membaca buku, dll 

Pemeriksaan hasil belajar, 

pengajuan pertanyaan 

Guru + Siswa membuat 

kesimpulan 

Penugasan dan pengayaan belajar. 

Kerja  

Tindak 

lanjut 

Kesimpulan

/rangkuman 

Hasil  

proses 

4. Tindak lanjut 

3. Evaluasi  
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pengajaran. Uraian harus sistematis. Isi uraian dimulai dari 

informasi konsep yang ada alam bahan pengajaran, kemudian 

contoh. Gunakan alat peraga (bila dipandang perlu), beri siswa 

kesempatan untuk mengajukan pertanyaan jika belum jelas. 

Aktivitas siswa belum begitu optimal sebab terbatas pada 

menyimak, menulis, dan bertanya. Metode mengajar yang 

digunakan oleh guru adalah ceramah dan tanya – jawab. 

(b) Proses lihat.  

Tahap ini bertujuan memperjelas pemahaman bahan pengajaran 

yang telah dibahas pada langkah pertama. Untuk itu guru 

memperlihatkan contoh penggunaan konsep bahan pengajaran 

dalam bentuk pemecahan masalah. Misalnya cara 

menggunakan rumus, proses kerja, dan pemecahan soal. Siswa 

dituntut untuk mengamatinya atau membaca uraian yang ada 

dalam buku sumber. Bila siswa masih belum jelas, guru 

menunjuk siswa lain untuk mengerjakan salah satu contoh 

penggunaan konsep bahan pengajaran dalam pemecahan 

masalah di papan tulis. Metode mengajar yang digunakan oleh 

guru adalah peragaan dan pelatihan-tugas. 

(c) Proses kerja.  

Pada tahap ini siswa melakukan aktivitas belajar yang optimal. 

Guru memberikan soal atau tugas pemecahan masalah dengan 

pola seperti dicontohkan dalam langkah kedua (proses lihat). 
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Misalnya tugas mengerjakan soal hitungan, menggunakan 

rumus dalam pemecahan masalah, mencari contoh lain, 

mengisi lembaran kerja, mendiskusikan pemecahan masalah, 

mengamati suatu proses untuk dilaporkan, membaca buku dan 

melaporkannya, dan menjawab soal atau latihan yang ada pada 

buku pelajaran. Kegiatan belajar siswa bisa individual 

(perseorangan), bisa pula dalam bentuk kelompok. Jika 

dipandang perlu, siswa melakukan kegiatan belajar di luar 

kelas, di perpustakaan atau laboratorium. 

Peran guru adalah memberikan bantuan dan bimbingan, 

serta memberikan kemudahan belajar seperti menyediakan 

bahan belajar yang diperlukan (fasilitas belajar). Oleh sebab 

itu, sangat keliru apabila dalam CBSA  hanya siswa yang aktif, 

dan guru meninggalkan kelas. Pada saat siswa bekerja atau 

belajar, guru melakukan pemantauan dan penilaian terhadap 

aktivitas belajar siswa (penilaian proses). Guru menilai 

bagaimana siswa melakukan tugas belajarnya, bagaimana cara 

siswa belajar, bagaimana partisipasi siswa dalam diskusi dan 

tanggung jawabnya dalam mengerjakan tugas atau 

pekerjaannya. Guru menumbuhkan motivasi belajar siswa dan 

kegiatan yang dipandang perlu. Metode mengajar yang 

digunakan antara lain ialah tugas, kerja kelompok, eksperimen, 

diskusi dan simulasi. 
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Kegiatan evaluasi : pada tahap evaluasi, guru melakukan 

tiga kegiatan, yakni : 

(a) Mengemukakan kekurangan proses belajar siswa pada waktu 

proses kerja berdasarkan hasil pemantauan selama siswa 

mengerjakan tugas-tugas belajarnya. Selanjutnya guru 

menjelaskan bagaimana kekurangan itu harus diperbaiki 

dengan memberikan saran dan penyempurnaannya. 

(b) Memberikan pekerjaan siswa dan memberikan penilaian. 

Pemeriksaan bisa dilakukan satu per satu, bisa pula secara 

bersama-sama dengan siswa. Guru bisa pula menunjuk 

beberapa siswa untuk mengemukakan hasil pekerjaannya 

secara lisan di depan kelas atau secara tertulis di papan tulis. 

Komentar terhadap pekerjaan siswa harus diberikan oleh guru 

agar siswa tahu apa kekurangannya. Selanjutnya guru 

mengajukan pertanyaan secara lisan atau tertulis mengenai 

bahan pengajaran untuk mengetahui pemahaman siswa 

terhadap apa yang telah dipelajarinya. Pertanyan tentunya telah 

dibuat oleh guru  dalam satuan pelajaran. Hasil penilaian butir 

(b) dan (c) hendaknya dijadikan dasar dalam menentukan 

tingkat keberhasilan proses belajar-mengajar. Apabila lebih 

dari 75 % jumlah siswa dapat mengerjakan tugas dengan benar 

dan dapat menjawab pertnyaan guru dengan benar dan dapat 

menjawab pertanyan guru dengan tepat minimal 75 % dari apa 
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yang harus dikerjakannya, maka proses pembelajaran termasuk 

berhasil. Kurang dari itu berarti belum berhasil. 

(c) Membuat kesimpulan tentang proses pembelajaran. Dalam hal 

ini guru merangkum bahan pengajaran. Misalnya menuliskan 

pokok-pokok bahan pengajaran di papan tulis, dan siswa 

mencatat di bukunya masing-masing. Dalam batas-batas 

tertentu siswa dapat juga diminta untuk membuat kesimpulan 

sendiri, atau membuatnya bersama-sama dengan guru. 

Kegiatan tindak lanjut : akhir proses pembelajaran adalah 

kegiatan tindak lanjut. Ada dua kegitan tindak lanjut, yakni : 

(a) Bila hasil evaluasi proses pembelajaran belum berhasil, guru 

perlu memberikan tugas pekerjaan rumah kepada siswa, 

terutama yang berkenaan dengan bahan pengajaran yang belum 

dipahaminya. Tugas pekerjaan rumah bisa dalam bentuk 

mengerjakan soal-soal, membuat ikhtisar dari buku, membaca 

buku, membuat karangan singkat, dan tugas lain yang sesuai. 

(b) Bila hasil evaluasi dinilai telah berhasil, semua siswa diberi 

tugas pengayaan agar penguasaan bahan pengajaran bisa lebih 

dalam dan lebih luas. Misalnya diberi perintah untuk membaca 

buku, diberi pekerjaan rumah dalam bentuk soal-soal, disuruh 

membuat karangan atau membaca bahan pengajaran untuk 

minggu berikutnya. 
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Prosedur pembelajaran yang dikemukakan di atas sangat 

sederhana sehingga mudah dipraktekkan oleh guru. Dalam batas-

batas tertentu, guru bisa melakukan penyesuaian pengguanaan 

prosedur di atas berdasarkan situasi dan kondisi belajar yang 

dihadapinya. Perlu diingatkan bahwa model pembelajaran ini 

terutama digunakan untuk mengajarkan bahan pengajaran baru, 

bukan untuk mengulang bahan pengajaran yang sudah diberikan. 

(2) Prasyarat pembelajaran.  

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar penggunaan 

model ini mencapai hasil yang optimal. Persyaratan yang dimaksud 

umumnya berkenaan dengan kemmpuan guru, sarana belajar, 

bahan pengajaran dan penilaian. 

(a) Guru. 

Guru dituntut memiliki keterampilan dalam hal : 

- Menyajikan bahan pengajaran kepada siswa sehingga dapat 

dipahami oleh semua siswa. Untuk itu penguasan metode 

ceramah, tanya-jawab, dan metode-metode lainnya sangat 

diperlukan. Bahasa yang komunikatif, penampilan yang 

menarik,dan rasa humor yang menunjang keberhasilan 

penyampaian bahan pengajaran. 

- Menggunakan alat peraga, terutama dalam proses lihat. 

Alat peraga ini diperlukan untuk memperjelas uraian bahan 

pengajaran yang disampaikan melalui ceramah. 
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- Menentuikan tugas-tugas belajar yang akan diberikan 

kepada siswa dalm proses kerja. Misalnya menentukan 

tema masalah untuk diskusi, membuat soal-soal latihan 

untuk siswa, membuat lembaran kerja siswa. 

- Memimpin kelas, terutama dalam memantau kegiatan 

belajar siswa, memberikan dorongan kepada siswa, 

memberi bantuan belajar kepada siswa, mengaktifkan 

belajar para siswa, memberi petunjuk cara belajar dan 

menilai proses belajar siswa. 

- Mengenal pribadi dan karakteristik siswa agar dapat 

menyesuaikan tugas-tugas belajar dengan minat dan 

kemampuan siswa, dapat membina hubungan yang baik 

dengan siswa. 

(b) Sarana belajar.  

Sarana belajar yang harus disiapkan antara lain : 

- Buku pelajaran dan atau bahan tertulis lainnya. 

- Alat-alat peraga pengajaran yang sesuai dan dapat 

menunjang konsep-konsep yang ada dalam bahan 

pengajaran. 

- Waktu yang cukup untuk aktivitas belajar siswa, terutama 

untuk proses kerja. 

- Tempat belajar yang dapat diatur secara fleksibel sesuai 

dengan kebutuhan belajar siswa. 
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- Suasana belajar yang kondusif agar siswa bebas 

mengemukakan pendapatnya, bebas melakukan aktivitas 

belajar, berkesempatan mengadakan hubungan dengan 

siswa lainnya dalam rangka belajarnya. 

(c) Bahan Pengajaran.  

Bahan pengajaran yang akan dibahas hendaknya memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 

- Disusun secara sistematis sehingga jelas bahan mana yang 

perlu diinformasikan pada tahap proses dengar, bahan apa 

dari konsep bahan ajar yang perlu diberikan pada tahap 

proses lihat, dan bahan apa yang perlu dibahas pada tahap 

proses kerja. 

- Konsep-konsep yang ada dalam bahan pengajaran harus 

disiapkan contoh-contohnya dan cara menggunakan konsep 

tersebut dalam pemecahan masalah. 

- Apabila ada konsep yang harus disimulasikan, guru 

sebaiknya mempersiapkan langkah-langkah simulasi. 

- Konsep dan atau prinsip yang perlu dipecahkan melalui 

diskusi hendaknya ditentukan tema dan masalahnya serta 

ruang lingkup pembahasannya. Disamping itu, tentukan 

beberapa siswa dalam satu kelompok, berapa banyak 

kelompok yang akan dibuat, dan apakah setiap kelompok 

membahas masalah yang sama atau berbeda satu sama lain. 
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- Kesimpulan bahan pengajaran berupa pokok-pokoknya 

harus disiapkan sebelumnya agar siswa memahami ruang 

lingkup bahan pengajaran yang telah dipelajarinya serta 

mengetahui hubungannya satu sama lain. 

- Pengembangan bahan pengajaran bersumber dari 

kurikulum, dalam hal ini dari GBPP, dengan bahan 

pengayaan dari buku sumber dan lingkungan atau 

pengalaman anak. 

(d) Penilaian.  

Untuk memudahkan guru dalam melaksanakan model 

pembelajaran ini, hendaknya dipersiapkan ; 

- Alat-alat penilaian proses belajar siswa, yaitu pedoman 

observasi, daftar cek, dan alat penilaian lain yang sesuai. 

- Soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa, baik hasil 

belajar kelompok (diskusi) maupun hasil belajar 

perorangan. 

- Kunci jawaban soal, lembar kerja, pemecahan masalah 

dalam bentuk diskusi, tes yang diajukan pada akhir 

pembelajaran. 

- Tugas atau  soal yang akan diberikan kepada siswa sebagai 

kegiatan tindak lanjut (pekerjaan rumah), baik remedial 

maupun untuk pengayaan. 

- kriteria yang akan digunakan dalam menentukan tingkat 

keberhasilan proses pembelajaran serta cara-cara 

menentukannya. 
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Persyaratan yang dikemukakan di atas sebenarnya 

hampir sama dengan persyaratan pembelajaran pada umumnya. 

Perbedaan terletak dalam penerapannya sesuai dengan urutan 

kegiatan belajar, yakni aktivitas dengar, aktivitas lihat, dan 

aktivitas kerja. Ketiga urutan tersebut (dengar-lihat-kerja) harus 

dalam satu kesatuan yang berkesinambungan. 

(3) Penyusunan satuan pengajaran.  

Pola dan sistematika satuan pelajaran tidak berbeda dengan pola 

dan sistematika yang bisa digunakan dengan sehari-hari. Artinya, 

jangan mengubah pola yang telah diberlakukan. Tujuan 

instruksional, bahan pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, penilaian 

yang biasa dilakukan dibuat sebagaimana biasanya, sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Perbedaannya terletak dalam membuat 

urutan kegiatan belajar siswa. Caranya adalah sebagai berikut : 

(a) Untuk setiap bahan pengajaran yang telah dibuat dalam satuan 

pelajaran (setelah TIK), kegitan belajarnya dikembangkan 

menjadi tiga kegiatan, yakni (1) kegiatan dengar ; (2) kegiatan 

lihat ; (3) kegiatan kerja. Dengan demikian bila ada tiga bahan 

pengajaran, maksimum kegiatan dengar, lihat, dan kerja akan 

terjadi tiga kali. Bisa juga ketiga-tiganya digabungkan sehingga 

cukup satu kali proses dengar-lihat-kerjakan. 

(b) Apabila bahan pengajaran cukup banyak, misalnya lebih dari 

empat konsep atau empat perangkat bahan, satu atau dua 
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konsep digabungkan sehingga tidak lebih dari tiga kegiatan 

dengar-lihat-kerja. Hal ini disubabkan oleh terbatasnya waktu 

untuk belajar dan supaya siswa tidak bosan. 

(c) Mengingat bahwa dalam model ini ada proses lihat dan proses 

kerja maka ada sejumlah perangkat lain yang menyertai satuan 

pelajaran. Untuk proses lihat perlu ada alat peraga, atau 

peralatan untuk demonstrasi, dan alat lainnya yang dipandang 

perlu. Alat peraga harus dibuat apakah gambar, foto, diagram, 

bahan, grafik, transparansi, atau yang sejenisnya. Semua itu 

dilampirkan atau menyertai satuan pelajaran. Adapun untuk 

proses kerja perlu disiapkan beberapa perangkat. Misalnya 

soal-soal, masalah untuk dipecahkan, kerja praktek atau 

laboratorium, atau lembaran kerja siswa. Alat-alat tersebut 

perlu dibuat dan dilampirkan pada satuan pelajaran. 

E. Alat Peraga  

Menurut Estiningsih dalam Sukayati, (2009) bahwa alat peraga 

merupakan media pembelajaran yang mengandung atau membawakan 

ciri-ciri konsep yang dipelajari. Contoh : papan tulis, buku tulis, dan 

daun pintu yang berbentuk persegi panjang dapat berfungsi sebagai 

alat peraga pada saat guru menerangkan bangun geometri dalam 

persegi panjang. Fungsi utama alat peraga adalah untuk menurunkan 

keabstrakan dari konsep, agar anak mampu menangkap arti sebenarnya 

dari konsep yang dipelajari. Dengan melihat, meraba, dan 

memanipulasi alat peraga maka anak mempunyai pengalaman nyata 

dalam kehidupan tentang arti konsep. 
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Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan alat peraga balok 

garis bilangan ini merupakan salah satu alat untuk pembelajaran 

operasi penjumlahan dan pengurangan khususnya bilangan bulat 

negatif. Kegunanaan dari peraga ini diantaranya adalah : memberikan 

penanaman konsep tentang letak suatu bilangan bulat pada garis 

bilangan dan konsep penjumlahan serta pengurangan dua bilangan 

bulat melalui peraga dengan penfdekatan gerak. Dengan alat peraga ini 

diharapkan pembelajaran materi bilangan bulat lebih mudah dipahami. 

F. Research & Development (R & D) 

Menurut Borg dan Gall (1995) : 

“Educational research and development (R & D) is a process 

used to develop and validate educational products. The steps of 

this process are usually referred to as the R & D cycle, which 

consist of studying research findings pertinent to the product to 

be developed, developing the product based on these findings, 

field testing it in the setting where it will be used eventually, and 

revising it to correct the deficiencles found in the field-testing 

stage”. 
 

Penjelasan pernyataan di atas yaitu : R &D merupakan 

suatu proses untuk mengembangkan serta melakukan validasi dari 

produk-produk yang telah dihasilkan dalam dunia pendidikan, 

produk tersebut meliputi materi, buku teks, dan metode 

pembelajaran. Proses penelitian ini disebut R & D diantaranya 

terdiri dari beberapa langkah yaitu mempelajari hasil temuan atau 

permasalahan dari produk yang telah dihasilkan, mengembangkan 

produk berdasarkan temuan tersebut, melakukan uji coba yang 

dilanjutkan dengan merevisi produk tersebut untuk 

menyempurnakan kelemahan produk yang ditemukan pada tahap 

uji coba. 
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Seperti telah dikemukakan bahwa, metode penelitian dan 

pengembangan / Research and development / R & D, atau Design 

and Development Research/ DDR, merupakan metode penelitian 

yang berfungsi untuk menguji, mengembangkan dan menciptakan 

produk tertentu. Menguji produk yang telah ada karena adanya 

keraguan terhadap produk tersebut, pengembangan (inovasi) 

berarti memperbaiki dan menyempurnakan produk yang telah ada 

supaya lebih praktis digunakan, lebih produktif dan lebih efisien. 

Menciptakan berarti membuat produk baru yang kreatif yang 

sebelumnya belum pernah ada. (Sugiyono, 2005 : 54) 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan  bahwa 

Research and Development (R & D) merupakan jenis penelitian 

yang yang berfungsi untuk mengembangkan dan menciptakan 

suatu produk. Produk itu bisa berupa suatu model pembelajaran, 

media pembelajaran, bahan ajar, dan lain sebagainya. 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian menggunakan model Delikan ini telah di lakukan oleh 

beberapa peneliti, diantaranya : 1) Sony Irianto dan Karma Iswasta (2011) 

dengan judul “The Impact Of Delikan Learing Towards Mathematics 

Achievement In Terms Of Students Motivation: An Experiment At The State 

Elementary Schools Of Banyumas, Central Java, Indonesia” merupakan 

sebuah penelitian eksperimen. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2009 di SD 

N Pasir Wetan dan SD N 2 Kecila. SD N Pasir Wetan menjadi kelas 
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eksperimen yang diberi sebuah perlakuan. Perlakuan ini berupa model 

pembelajaran Delikan (Dengar, Lihat, dan Kerja). Sedangkan SD N 2 Kecila 

merupakan kelas kontrol yang tidak diberi perlakuan. Penelitian ini termasuk 

penelitian yang berhasil. Model pembelajaran Delikan ini merupakan model 

pembelajaran yang lebih bagus dan efektif dibandingkan dengan model 

pembelajaran konvensional, hal ini terlihat dengan hasil prestasi belajar yang 

didapatkan dengan menggunakan model pembelajaran Delikan lebih tinggi 

dibandingkan dengan model pembelajaran Konvensional. Melalui model 

pembelajaran ini guru dapat mengajar dengan pembelajaran yang aktif, kreatif, 

efektif dan menikmati pembelajaran yang disampaiakan. 

Penelitian dengan model pembelajaran Delikan ini juga dilakukan oleh 

Ersam Mahendrawan (2010), tentang Upaya Mengatasi Miskonsepsi Siswa 

Melalui Model Pembelajaran DELIKAN (Dengar, Lihat, Kerjakan) Pada 

Siswa Kelas VIII Semester Genap SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. 

Penelitian ini termasuk Penelitian yang berhasil meningkatkan kemampuan 

siswa untuk mengerjakansoal sesuai dengan konsep yang telah dipelajari 

meningkat dari 25,8 % menjadi 80,65%. Berdasarkan penelitian tersebut 

diperoleh kesimpulan bahwa penerapan metode pembelajaran Delikan dapat 

mengatasi miskonsepsi pada siswa. 

Berdasarkan kedua penelitian yang telah dilakukan tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa model pembelajaran Delikan merupakan model yang bagus 

digunakan dalam penelitian. Model pembelajaran Delikan ini mampu 

meningkatkan prestasi belajar dan mampu  mengatasi miskonsepsi siswa 
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dalam menjawab soal. Penelitian di atas menggunakan jenis penelitian 

eksperimen dan PTK, namun dalam penelitian ini diterapkan model penelitian 

dan pengembangan. 

C. Kerangka Pikir 

Guru memiliki peran yang penting dalam proses pembelajaran. LKS 

dijadikan acuan guru dalam kegiatan pembelajaran. LKS merupakan bahan 

ajar yang digunakan untuk pedoman dan melatih kemampuan siswa dalam 

kegiatan belajar. Berdasarkan observasi dan wawancara terhadap guru kelas 

siswa kelas IV SD Negeri 1 Kemutug Lor bahwa materi bilangan bulat 

merupakan materi yang mudah. Namun  guru hanya menggunakan papan tulis 

sebagai alat peraga sekaligus media dalam belajar. Pembelajaran tidak 

didukung dengan alat peraga untuk mempermudah siswa memahami konsep 

matematika. Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan LKS matematika 

materi bilangan bulat dan urutannya agar dapat membantu siswa dalam proses 

belajar matematika. Salah satu upaya dalam pembelajaran yang mampu 

mendapatkan hasil yang optimal yaitu menerapkan model Delikan. Model 

Delikan ini mencakup tiga tahap yaitu Dengar, Lihat dan Kerja. 

Pengembangan LKS melalui model Delikan ini diharapkan akan mampu 

menghasilkan pembelajaran yang bermakna bagi siswa dalam memahami 

konsep matematika secara benar sehingga berpengaruh terhadap kualitas 

prestasi belajar siswa seperti terlihat pad gambar 2.2. berikut : 
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Gambar 2.2. Kerangka Pikir 

 

 

 

Berdasarkan observasi dan wawancara kepada guru kelas IV, bahwa 

materi bilangan bulat guru hanya menggunakan papan tulis sebagai alat 

peraga. LKS yang digunakan belum mampu membantu siswa 

memahami konsep matematika 

 

Pengembangan LKS dengan menggunakan Model Pembelajaran Delikan 

(tahap Dengar, Lihat dan Kerja) .  

 

 

 
Pengembangan LKS melalui Model Pembelajaran Delikan dan Alat 

Peraga Balok Garis Bilangan ini diharapkan akan mampu menghasilkan 

pembelajaran yang bermakna bagi siswa dalam memahami konsep 

matematika secara benar dan berpengaruh terhadap prestasi belajar 

siswa. 

 

 

LKS dijadikan sebagai acuan guru dalam pembelajaran 

matematika 

Penelitian ini merupakan penelitian Research And Development 

(R&D) dengan menggunakan desain penelitian kualitatif dan 

kuantitatif.Penelitian R & D memiliki 10 tahap dalam penelitian. 

Namun peneliti hanya menggunakan 4 tahapan saja yaitu : (1) 

mengumpulkan data informasi ; (2) perencanaan ; (3) 

mengembangkan rencana produk ; dan (4) uji lapangan awal atau 

pndahuluan. Tahap ke 4 ini peneliti melakukan uji terbatas. 
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D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka dirumuskan hipotesis 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Telah digunakannya LKS bilangan bulat sebelum pengembangan. 

2. Dihasilkannya desain pengembangan LKS kelas IV bilangan bulat melalui 

model pembelajaran Delikan dan alat peraga balok garis bilangan.  

3. LKS yang dikembangkan valid dan layak digunakan. 

4. Hasil uji terbatas pengembangan LKS materi bilangan bulat kelas IV 

menunjukkan adanya pengaruh pengembangan LKS terhadap kemampuan 

siswa. 

5. Respon guru baik terhadap LKS materi bilangan bulat kelas IV  melalui 

model pembelajaran Delikan dan alat peraga balok garis bilangan. 

6. Respon siswa baik terhadap LKS materi bilangan bulat melalui model 

Delikan dan alat peraga balok garis bilangan di kelas IV Sekolah Dasar. 
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