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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

1. Pengertian LKS 

Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan salah satu jenis alat bantu 

pembelajaran, bahkan ada yang menggolongkan dalam jenis alat peraga 

pembelajaran matematika. Secara umum LKS merupakan perangkat 

pembelajaran sebagai pelengkap atau sarana pendukung pelaksanaan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Menurut Trianto (2009) 

Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah panduan siswa yang digunakan untuk 

melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. Sedangkan 

menurut Yusup (2011) lembar kerja siswa adalah berupa lembaran kertas 

yang berupa informasi maupun soal-soal (pertanyaan-pertanyaan) yang 

harus dijawab oleh siswa. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa lembar kerja siswa adalah salah satu bahan ajar cetak yang berupa 

lembaran-lembaran yang berupa informasi dan sebagai panduan siswa 

dalam kegiatan pemecahan masalah (Prastowo, 2011). 

Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan salah satu sumber belajar 

yang dapat dikembangkan oleh guru sebagai fasilitator dalam kegiatan 

pembelajaran. LKS yang disusun dapat dirancang dan dikembangkan 

sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran yang akan 

dihadapi. LKS juga merupakan media pembelajaran, karena dapat 
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digunakan secara bersama dengan sumber belajar atau media pembelajaran 

yang lain. 

2. Kriteria Kualitas Lembar Kerja Siswa 

Menurut Hendro dan Jenny seperti yang dikutip oleh Widjajanti 

(2008), penyusunan LKS harus memenuhi berbagai persyaratan, yaitu 

syarat didaktik, syarat konstruksi, dan syarat teknis. 

a. Syarat Didaktik 

Mengatur tentang penggunaan LKS yang bersifat universal dapat 

digunakan dengan baik untuk siswa yang lamban atau yang pandai. LKS 

lebih menekankan pada proses menemukan konsep, dan yang terpenting 

dalam LKS ini ada variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan 

siswa.  

b. Syarat Konstruksi 

Syarat-syarat yang berkenaan dengan penggunaan bahasa, susunan 

kalimat, kosakata, tingkat kesukaran, dan kejelasan, yang pada 

hakekatnya harus tepat guna dalam arti dapat dimengerti oleh semua 

pihak pengguna, yaitu siswa. 

c. Syarat Teknis 

Menekankan penyajian LKS, yaitu berupa tulisan, gambar, dan 

penampilannya dalam LKS. 

3. Tujuan Penyusunan LKS 

Dalam hal ini ada empat poin yang menjadi tujuan penggunaan 

LKS, yaitu: 
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a. Memberi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh 

siswa. 

b. Menyajikan bahan ajar yang memudahkan siswa untuk berinteraksi 

dengan materi yang diberikan. 

c. Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan materi yang 

diberikan. 

d. Melatih kemandirian belajar siswa. 

4. Bentuk LKS 

Ada bermacam-macam bentuk LKS, seperti: 

a. LKS yang membantu siswa menemukan suatu konsep 

b. LKS yang membantu siswa menerapkan dan mengintegrasikan berbagai 

konsep yang telah ditemukan 

c. LKS yang berfungsi sebagai penuntun belajar 

d. LKS yang berfungsi sebagai penguatan 

e. LKS yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum 

Namun penulis memilih LKS yang membantu siswa menerapkan 

dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. LKS ini 

membantu siswa untuk menerapkan konsep demokrasi dalam kehidupan 

sehari-hari. Yang berisi tugas untuk melakukan diskusi, kemudian 

meminta siswa untuk berlatih memberikan kebebasan berpendapat yang 

bertanggung jawab. Dengan siswa dilatih untuk belajar menghormati 

pendapat orang lain dan berpendapat secara bertanggung jawab, maka 

terimplementasikannya nilai-nilai demokrasi dalam diri siswa. 
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5. Langkah-langkah menyusun LKS 

Berikut adalah langkah-langkah penyusunan LKS menurut Diknas 

seperti yang dikutip oleh Prastowo (2011), yaitu: 

a. Melakukan Analisis Kurikulum 

Dalam menentukan materi, langkah analisisnya dilakukan dengan 

cara melihat materi pokok, pengalaman belajar, serta materi yang akan 

diajarkan. 

b. Menyusun Peta Kebutuhan LKS 

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. 

c. Menentukan Judul-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 tersebut tidak terlalu besar. Adapun besarnya 

kompetensi dasar dapat dideteksi, antara lain dengan cara apabila 

diuraikan kedalam materi pokok mendapatkan maksimal empat materi 

pokok, maka kompetensi tersebut dapat dijadikan sebagai satu judul 

LKS. Namun jika lebih dari empat materi pokok, maka dijadikan dua 

judul LKS. 
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d. Penulisan LKS 

Untuk menulis LKS, langkah-langkah yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1) Merumuskan kompetensi dasar 

2) Menentukan alat penilaian 

3) Menyusun materi 

4) Memperhatikan struktur LKS 

B. Pemecahan Masalah Kreatif 

1. Pengertian Pemecahan Masalah Kreatif 

Pendekatan pembelajaran merupakan kegiatan yang dipilih guru 

dalam proses pembelajaran yang dapat memberikan kemudahan atau 

fasilitas kepada siswa dalam menuju tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan. Pemecahan Masalah Kreatif (Creative Problem Solving) 

disingkat dengan PMK adalah suatu pendekatan pembelajaran yang 

berpusat pada keterampilan pemecahan masalah, yang diikuti dengan 

penguatan kreativitas. Pendekatan PMK merupakan variasi dari 

pembelajaran dengan pemecahan masalah melalui teknik sistematik dalam 

mengorganisasikan gagasan kreatif untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan. Selain itu, ketika siswa dihadapkan dengan pertanyaan esai, 

siswa dapat menggunakan PMK untuk memilih dan mengembangkan 

tanggapannya. Tidak seperti menghafal, PMK lebih luas dari pada 

mengkonstuksi proses berpikir. 
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Pada proses pembelajaran yang sangat perlu mendapat perhatian 

guru adalah sumbang saran (brainstorming) siswa dalam memecahkan 

masalah.  Selain itu, dalam mendorong belajar kreatif siswa dapat 

mendorong keluarnya gagasan, mengetes gagasannya secara sistematis, 

mendorong bahwa kreativitas dimiliki oleh setiap orang, dan 

mengemukakan bahwa alternatif pemecahan masalah dapat bermacam 

ragam. 

a. Tahapan-tahapan dalam Pemecahan Masalah Kreatif 

 

Berikut adalah uraian tahapan dalam PMK berdasarkan alur The 

Osborn-Parnes Creative Problem Solving (Treffinger: 2000). 

1) Penemuan Fakta (Fact Finding) 

Pada tahap ini siswa mendaftar semua fakta yang diketahui mengenai 

masalah yang ingin dipecahkan dan menemukan data baru yang 

diperlukan 
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2) Penemuan Masalah (Problem Finding) 

Pada tahap ini siswa mengklarifikasi masalah dengan cara 

memfokuskan masalah yang benar-benar ingin dipecahkan atau 

diselesaikan 

3) Penemuan Ide/ Strategi (Idea Finding) 

Pada tahap ini siswa mencari berbagai strategi yang dapat digunakan 

untuk memecahkan masalah 

4) Penemuan Solusi (Solution Finding) 

Pada tahap ini siswa menentukan tolak ukur atas kriteria pengujian 

jawaban, sehingga ditemukan jawaban yang diharapkan 

5) Penemuan Penerimaan (Acceptance Finding) 

Pada tahap ini siswa menemukan kebaikan, kelemahan ide, kemudian 

menyimpulkan dari masing-masing masalah yang dibahas 

Pada awalnya siswa tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, 

akan tetapi siswa tertarik dan tertantang untuk menyelesaikannya. Siswa 

menggunakan segenap pemikiran, memilih strategi pemecahannya, dan 

memproses hingga menemukan penyelesaian dari suatu masalah. Selama 

proses pemecahan masalah, para siswa memperoleh pengetahuan yang 

diperlukan dan memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya. 

PMK menekankan pencarian sukarela siswa untuk memecahkan masalah 

dan kemudian memecahkan masalah yang ditemukan serta penerapan secara 

sengaja dan sistematis berpikir kreatif, dalam setiap langkah masalah untuk 

menghasilkan solusi inovatif dan bermanfaat. Contohnya pada materi 
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SPLDV, siswa diberikan instruksi-instruksi yang mengarah pada tahapan-

tahapan pemecahan masalah kreatif. Misalnya, siswa diinstruksikan untuk 

menemukan fakta, menemukan masalah, dan menemukan ide dari 

menyelesaikan SPLDV (kegiatan belajar 1) sampai dengan membuat model 

matematika dari masalah yang berkaitan dengan SPLDV (kegiatan belajar 

5). Pada tahap penemuan ide, siswa diberikan kesempatan untuk 

memberikan tanggapan dan gagasannya untuk dituangkan ke dalam 

penemuan solusi. Kemudian dari penemuan solusi siswa akan menemukan 

kelemahan atau kelebihan dari penemuan idenya yang dituangkan kedalam 

penemuan penerimaan/kesimpulan. 

2. Tujuan Pemecahan Masalah Kreatif 

a. Siswa dapat menyatakan urutan langkah-langkah yang ada dalam 

pemecahan masalah kreatif. 

b. Siswa dapat menghasilkan solusi yang mungkin untuk memecahkan 

masalah. 

c. Siswa dapat menilai manfaat dari solusi dalam menyelesaikan masalah. 

d. Siswa dapat membuat pilihan yang optimal. 

e. Siswa dapat mengembangkan sebuah rencana untuk 

mengimplementasikan solusi. 

f. Siswa dapat menerapkan pemecahan masalah kreatif dalam materi 

pelajaran lain. 

Lembar kerja siswa berbasis pemecahan masalah merupakan variasi 

dari pembelajaran dengan pemecahan masalah melalui teknik sistematik 

Pengembangan Lembar Kerja..., Hesti Anggraeini, FKIP UMP, 2014



14 

 

dalam mengorganisasikan gagasan kreatif untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan. Terdapat tahapan-tahapan pemecahan masalah kreatif pada 

setiap soal. 

C. Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Berdasarkan KTSP 2006 materi yang akan dibahas dalam LKS adalah 

sistem persamaan linear dua variabel, sebagai berikut: 

Standar Kompetensi : Memahami sistem persamaan linear dua variabel 

dan penggunaannya dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar 

2.1.Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. 

2.2.Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan 

SPLDV dan penafsirannya. 

2.3.Membuat model matematika dari masalah yang berkaitan dengan SPLDV. 

Indikator 

2.1.1 Menjelaskan pengertian PLDV dan SPLDV 

2.1.2 Menyebutkan perbedaan PLDV dan SPLDV. 

2.1.3 Menentukan penyelesaian SPLDV dengan subsitusi, eliminasi, dan 

campuran. 

2.2.1 Memahami bentuk-bentuk solusi dari SPLDV. 

2.2.2 Memahami bentuk SPLDV yang memiliki penyelesaian tunggal. 

2.2.3 Memahami bentuk SPLDV yang tidak memiliki penyelesaian. 

2.2.4 Memahami bentuk SPLDV yang memiliki tak hingga penyelesaian. 

2.3.1 Membuat model matematika dari masalah sehari-hari dengan SPLDV. 
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2.3.2 Menyelesaikan model matematika dari masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan SPLDV. 

D. Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Untuk melaksanakan pengembangan perangkat pengajaran diperlukan 

model-model pengembangan yang sesuai dengan sistem pendidikan (Trianto, 

2010). Ada 4 model pengembangan perangkat pembelajaran yang biasa 

digunakan, yaitu: model ADDIE, model Dick-Carey, model Kemp, dan 

model 4-D. 

Secara umum keempat model pengembangan perangkat pembelajaran 

diatas terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu define, design, development, dan 

disseminate. Namun pada penelitian ini, peneliti menggunakan model 

pengembangan perangkat yang dikembangkan oleh Thiagarajan, Semmel, dan 

Semmel (1974)  4-D sebagai model pengembangan perangkat pembelajaran 

untuk mengembangkan LKS yang peneliti kembangkan. 

Model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan, yaitu define, design, 

develop, dan disseminate. 
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Diagram  2. 1 : Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran 4- D 

(Thiagarajan, Semmel, dan Semmel, 1974) 
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Secara garis besar, keempat tahap tersebut sebagai berikut: 

1. Tahap Pendefinisian (Define) 

Tujuan tahap ini adalah menetapkan dan mendefinisikan syarat-

syarat pembelajaran diawali dengan analisis tujuan dari batasan materi 

yang dikembangkan perangkatnya. Tahap ini meliputi 5 langkah pokok, 

yaitu: 

a. Analisis awal akhir (front-end analysis) 

Analisis ujung depan bertujuan untuk memunculkan dan 

menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran, sehingga 

diperlukan suatu pengembangan bahan ajar. Dengan analisis ini akan 

didapatkan gambaran fakta, harapan dan alternatif penyelesaian masalah 

dasar, yang memudahkan dalam penentuan atau pemilihan bahan ajar 

yang dikembangkan. 

b. Analisis Siswa (learner analysis) 

Analisis siswa merupakan telaah tentang karakteristik siswa yang 

sesuai dengan desain pengembangan perangkat pembelajaran. 

c. 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. 

d. Analisis konsep (concept analysis) 

Analisis konsep bertujuan untuk mengidentifikasi merinci, dan 

menyusun secara sistematis konsep-konsep yang relevan yang akan 
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diajarkan berdasarkan analisis awal akhir. Untuk mendukung analisis 

konsep ini, analisis-analisis yang perlu dilakukan adalah (1) analisis 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang bertujuan untuk 

menentukan jumlah dan jenis bahan ajar, (2) analisis sumber belajar, 

yakni mengumpulkan dan mengidentifikasi sumber-sumbermana yang 

mendukung penyusunan bahan ajar. 

e. Perumusan tujuan pembelajaran (specifying instructional) 

Perumusan tujuan pembelajaran berguna untuk merangkum hasil 

dari analisis konsep dan analisis tugas untuk menentukan perilaku objek 

penelitian. 

2. Tahap Perancangan (Design) 

Tahap perancangan bertujuan untuk merancang perangkat 

pembelajaran. Empat langkah yang harus dilakukan pada tahap ini, yaitu: 

a. Penyusunan tes acuan patokan 

Penyusunan tes acuan patokan merupakan langkah yang 

menghubungkan antara tahap pendefinisian (define) dengan tahap 

perancangan (design). 

b. Pemilihan media 

Pemilihan media dilakukan untuk mengidentifikasi media 

pembelajaran yang relevan dengan karakteristik materi. 

c. Pemilihan format 

Pemilihan format dalam pengembangan perangkat pembelajaran 

ini dimaksudkan untuk mendesain atau merancang isi pembelajaran, 
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pemilihan strategi, pendekatan, metode pembelajaran, dan sumber 

belajar. Pemilihan format yang palingsesuai tergantung pada sejumlah 

faktor yang dibahas. 

d. Rancangan awal 

Menurut Thiagarajan (1974: 7) “initial design is the presenting of 

the essential instruction through appropriate media and in a suitable 

sequence.”  Rancangan awal yang dimaksud adalah rancangan seluruh 

perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum ujicoba 

dilaksanakan. 

3. Tahap Pengembangan (Develop) 

Tujuan tahap pengembangan ini adalah untuk menghasilkan bentuk 

akhir perangkat pembelajaran setelah melalui revisi berdasarkan masukan 

para pakar ahli/praktisi dan data hasil ujicoba. Pada pengembangan ini 

terdapat dua langkah kegiatan, yaitu penilaian para ahli dan uji coba 

terbatas. 

4. Tahap Penyebaran (Disseminate) 

Tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat yang telah 

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

lain, oleh guru yang lain. Tujuan lain adalah untuk menguji evektivitas 

penggunaan perangkat di dalam KBM. 
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