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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

1. Pengertian  

Menurut Trianto (2009) Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah 

panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan 

atau pemecahan masalah.Lembar Kerja Siswa (LKS) memuat sekumpulan 

kegiatan mendasar yang harus dilakukan oleh siswa untuk memaksimalkan 

pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai indikator 

pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh. 

Menurut Andi (2011) lembar kerja siswa adalah lembaran-

lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta 

didik.Lembar kerja siswa biasanya berupa petunjuk atau langkah-langkah 

untuk menyelesaikan suatu tugas. Dalam tugas tersebut haruslah jelas 

kompetensi dasar yang akan dicapai.  

LKS harus disusun dengan tujuan  yang jelas. Adapun tujuan 

penyusunan LKS menurut Ibid dalam Andi (2011) meliputi: 

a. Menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk 

berinteraksi dengan materi yang diberikan. 

b. Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaaanpeserta didik 

terhadap materi yang diberikan 

c. Melatih  kemandirian belajar peserta didik 

d. Memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta 

didik. 
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2. Fungsi Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Menurut Andi (2011) Lembar Kerja Siswa (LKS) mempunyai fungsi 

antara lain: 

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 diberikan. 

c. Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. 

d. Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. 

3. Syarat Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Menurut Darmojo dan Kaligis (1994) dalam Rescha, LKS yang baik 

haruslah memenuhi berbagai persyaratan yaitu  

a. Syarat Didaktik 

Syarat didaktik adalah suatu LKS haruslah mengikuti asas 

belajar-mengajar yang efektif, yaitu: 

1) Memperhatikan adanya perbedaan individual, sehingga LKS yang 

baik itu adalah yang dapat digunakan baik oleh siswa yang kurang 

pandai, maupun yang  pandai. 

2) Menekankan pada proses untuk menemukan konsep-konsep 

sehingga LKS dapat berfungsi sebagai petunjuk bagi siswa untuk 

mencari tahu. 

3) Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan 

siswa. 
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4) Dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, 

moral, dan estetika pada diri siswa. 

5) Pengalaman belajarnya ditentukan oleh tujuan pengembangan 

pribadi siswa, bukan ditentukan oleh materi bahan pelajaran. 

b. Syarat Konstruksi  

Syarat konstruksi adalah syarat-syarat yang berkenaan dengan 

penggunaan bahasa, susunan kalimat, tingkat kesukaran, dan kejelasan 

yang pada hakikatnya haruslah tepat guna dalam arti dapat dimengerti 

oleh peserta didik. 

c. Syarat Teknis 

1) Tulisan 

a) Menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf latin 

atau romawi. 

b) Menggunakan huruf yang mudah dibaca. 

c) Menggunakan tidak lebih dari 10 kata dalam satu baris  

2) Gambar 

Gambar yang baik untuk LKS adalah yang dapat 

menyampaikan pesan atau isi dari gambar tersebut secara efektif 

kepada pengguna LKS. Kejelasan isi atau pesan dari gambar itu 

secara keseluruhan sangatlah penting. 
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3) Penampilan 

Penampilan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah 

LKS. Apabila suatu LKS ditampilkan dengan penuh kata-kata, 

kemudian ada sederetan pertanyaan yang harus dijawab oleh 

peserta didik, hal ini akan menimbulkan kesan jenuh sehingga 

membosankan  atau tidak menarik. Apabila ditampilkan dengan 

gambarnya saja, itu tidak mungkin karena pesannya atau isinya 

tidak akan sampai. Jadi yangbaik adalah LKS yang memiliki 

kombinasi antara gambar dengan tulisan.(Rescha, 2010) 

B. Pendekatan Guided Discovery 

Metode guided discovery menurut Suryosubroto (2009) diartikan 

sebagai suatu prosedur mengajar yang mementingkan pengajaran 

perseorangan, manipulasi obyek dan lain-lain, sebelum sampai kepada 

generalisasi. Suryosubroto (2009) menyatakan bahwa guided discovery adalah 

proses mental dimana siswa mengasimilasi sesuatu konsep atau sesuatu 

prinsip. Proses mental tersebut misalnya mengamati, menggolong-golongkan, 

membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dan 

sebagainya. 

Metode guided discovery menurut Roestiyah (2001) adalah metode 

mengajar menggunakan teknik penemuan. Dalam teknik ini siswa dibiarkan 

menemukan sendiri atau mengalami proses mental itu sendiri, guru hanya 

membimbing dan memberikan instruksi. 
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Metode guided discovery, situasi belajar mengajar berpindah dari 

situasi teacher dominated learning menjadi situasi student dominated 

learning. Dengan pembelajaran menggunakan metode guided discovery, maka 

cara mengajar melibatkan siswa dalam proses kegiatan mental melalui tukar 

pendapat dengan diskusi, seminar, membaca sendiri dan mencoba sendiri, agar 

anak dapat belajar sendiri. Guru bertindak sebagai petunjuk jalan, membantu 

siswa agar mempergunakan ide, konsep dan ketrampilan yang sudah mereka 

pelajari sebelumnya untuk mendapat pengetahuan baru. Pengajuan pertanyaan 

yang tepat oleh guru akan merangsang kreatif siswa dan membantu mereka 

dalam menemukan pengetahuan yang baru tersebut. 

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pembelajaran 

menggunakan metode guided discovery menurut Rohani (2010) yaitu:  

1. Perumusan masalah untuk dipecahkan peserta didik. 

2. Penetapan jawaban sementara atau pengajuan hipotesis. 

3. Peserta didik mencari informasi, data, fakta, yang diperlukan untuk 

menjawab atau memecahkan masalah dan menguji hipotesis. 

4. Menarik kesimpulan dari jawaban atau generalisasi. 

5. Aplikasi kesimpulan atau generalisasi dalam situasi baru 

Proses pembelajaran akan lebih bermakna jika siswa sendiri yang aktif 

dalam mengkonstruki pengetahuannya. Kolaborasi antara bahan ajar dan 

model pembelajaran sangat diperlukan untuk mewujudkan keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah LKS yang dikembangkan 

dengan pendekatan guided discovery.  

Pengembangan Lembar Kerja Siswa…, Nanik Triana, FKIP UMP, 2013



11 

 

 

C. LKS Berkarakter Islami 

Karakter adalah cara berfikir dan perilaku yang tampak dalam 

kehidupan sehari-hari baik dalam bersikap maupun dalam bertindak. Karakter 

dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, 

terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang 

membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan 

perilakunya dalam kehidupan sehari-hari (Samani, 2012). Menurut kamus 

besar bahasa Indonesia (2008) berkarakter adalah mempunyai karakter atau 

seseorang yang mempunyai karakter. 

Dalam kamus bahasa Indonesia, Islam adalah agama yang diajarkan 

oleh Nabi Muhammad saw dan berpedoman pada Al Quran yangditurunkan ke 

dunia melalui wahyu Allah SWT. Sedangkan islami mempunyai arti bersifat 

islam.  

 LKS berkarakter islami yaitu LKS yang memuat pesan-pesan islam 

secara tersurat maupun tersirat. Pesan-pesan islam secara tersuratyaitu pesan 

islam yang diambil dari hadist maupun Al Quran, sedangkan pesan islam 

secara tersirat yaitu pesan islam yang terdapat dalam ilustrasi dan soal yang 

ada dalam LKS. 

Menurut Samani (2012), terdapat 24 karakter dalam islam yang harus 

dimiliki oleh manusia baik menurut AlQuran maupun Hadist yaitu : 

1. Menjaga harga diri 

2. Rajin bekerja mencari rezeki 

3. Bersilaturahmi,menyambung 

11. Berempati, berbela rasa sebagai 

manifestasi kebaikan 

12. Berkata benar dan tidak berdusta 
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komunikasi 

4. Berkomunikasi dengan baik dan 

menebar salam 

5. Jujur, tidak curang, menepati janji 

dan amanah 

6. Berbuat adil, tolong menolong, 

saling mengasihi dan saling 

menyayangi 

7. Sabar dan optimistis 

8. Bekerja keras, bekerja apa saja asal 

halal 

9. Kasih sayang dan hormat pada 

orang tua, tidak menipu 

10. Pemaaf dan dermawan 

13. Selalu bersyukur 

14. Tidak sombong dan angkuh 

15. Berbudi pekerti 

16. Berbuat baik dalam segala hal 

17. Haus mencari ilmu, berjiwa 

kuriositas 

18. Punya rasa malu dan iman 

19. Berlaku hemat 

20. Berkata baik atau diam 

21. Konsisten dan istiqomah 

22. Teguh hati tidak berputus asa 

23. Bertanggung jawab 

24. Cinta damai 

 

 

Beberapa karakter islami yang akan dimuat dalam pengembangan LKS 

ini adalah : 

1. Bekerja keras 

Bekerja keras adalah sikap memiliki dorongan kuat untuk 

mencapai cita-cita dan tidak putus asa dalam berusaha. 

Al Quran: 

“Mereka yang bekerja giat untuk kami, sungguh kami akan memberi 

petunjuk kepada mereka jalan kami dan sesungguhnya Allah akan bersama 

dengan orang-orang yang berbuat kebaikan”.( QS Al-Ankabut: 69 ) 
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2. Kasih sayang kepada orangtua 

Kasih sayang kepada orang tua adalah sikap dan berperilaku 

menyayangi dan mengasihi orang tua. 

Al Quran: 

“Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada 

orangtuanya”.( QS Al-Ankabut: 8 ) 

3. Dermawan  

Dermawan adalah sikap seseorang yang suka beramal, bersedekah 

dan pemurah hati. 

Al Hadist: 

“Bersedekah tidak mengusik harta kecuali bertambah, bersedekahlah 

kamu, pasti Allah akan mengasihi kamu”. (HR Ibnu Abbidun-ya) 

4. Jujur  

Jujur adalah mengatakan yang sebenarnya, tidak pernah bohong dan 

berani mengakui kesalahan. 

Al Hadist: 

Rosululloh bersabda ;"Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan pada 

kebaikan dan kebaikan itu mengantarkan ke surga. Sesungguhnya 

seseorang yang senantiasa berkata jujur hingga dia disebut sebagai 

"shiddiq" dan sesungguhnya dusta itu mengantarkan pada kejahatan dan 

kejahatan itu mengantarkan ke neraka. Sesungguhnya seseorang yang 

senantiasa berdusta dia akan dituliskan di sisi Allah SWT sebagai 

"kadzdzab" (sang pendusta)".(HR. Bukhari dan Muslim) 
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D. Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Dalam penelitian ini peneliti memilih model pengembangan menurut 

Thiagarajan, Semmel dan Semmel (dalam Trianto, 2009) bahwa model 

pengembangan perangkat pembelajaran terdiri dari 4 tahap pengembangan, 

yaitu define, design, development, dan desseminate. Model ini dapat 

digambarkan seperti diagram berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2.1 : Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran 4-D Thiagarajan 

(Trianto, 2009) 
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Secara garis besar keempat tahap tersebut sebagai berikut: 

1. Tahap Pendefinisian (Define).  

Tahap ini bertujuan ini menetapkan dan mendefinisikan  

kebutuhan-kebutuhan penyusunan LKS. Dalam menentukan dan 

menetapkan kebutuhan-kebutuhan penyusunan LKS diawali dengan 

analisis tujuan dari batasan materi yang dikembangkan. Ada 5 langkah 

dalam tahap ini yaitu : 

a. Analisis Awal Akhir (Front end analysis) 

Analisis awal akhir bertujuan untuk memunculkan dan 

menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran, 

sehingga diperlukan suatu pengembangan bahan ajar. 

b. Analisis Siswa (Learner analysis) 

Analisis siswa merupakan telaah tentang karakteristik siswa yang 

sesuai dengan desain pengembangan perangkat pembelajaran. 

c. Analisis Konsep (Concept analysis) 

Analisis konsep dilakukan untuk mengidentifikasi, merinci dan 

menyusun secara sistematis konsep-konsep yang relevan yang akan 

diajarkan berdasarkan analisis awal akhir. 

d. Analisis Tugas (Task analysis) 

Analisis tugas bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan-

keterampilan utama yang akan dikaji oleh peneliti dan 

menganalisisnya kedalam himpunan keterampilan tambahan yang 

mungkin diperlukan. 
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e. Perumusan Tujuan Pembelajaran (Specifying instructional objectives) 

Perumusan tujuan pembelajaran ditunjukkan untuk 

mengkonversikan tujuan dari analisis tugas dan analisis konsep 

menjadi tujuan-tujuan pembelajaran khusus, yang dinyatakan dalam 

tingkah laku. 

2. Tahap Perancangan (Design ).  

Tujuan tahap ini adalah menyiapkan prototipe perangkat 

pembelajaran. 

 Tahap ini terdiri dari empat langkah yaitu: 

a. Penyusunan tes acuan patokan  

b. Pemilihan media  

c. Pemilihan format  

d. Desain awal  

3. Tahap Pengembangan (Development).  

Tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan perangkat 

pembelajaran yang sudah direvisi berdasarkan masukan dari ahli dan data 

yang diperoleh dari ujicoba. Pada pengembangan ini terdapat dua langkah 

kegiatan, yaitu validasi LKS dan ujicoba. 

4. Tahap Penyebaran (Disseminate).  

Tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat yang telah 

dikembangkan pada skala yang lebih luas, misalnya dikelas lain, di 

sekolah lain, oleh guru lain. Tujuan ini adalah untuk menguji efektivitas 

penggunaan perangkat pembelajaran didalam KBM. 
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E. Bangun Datar 

Menurut kurikulum tingkat satuan pendidikantahun 2012/2013 kelas 

XI. Materi bangun datar mencakup: 

1. Menentukan keliling bangun datar 

2. Menentukan luas bangun datar 
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