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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

1. Pengertian 

Menurut Trianto (2011) Lembar Kerja Siswa adalah panduan 

siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau 

pemecahan masalah. Lembar Kerja Siswa dapat berupa panduan untuk 

latihan pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk 

pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan 

eksperimen atau demonstrasi. Lembar Kerja Siswa 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. 

Lembar kerja siswa (student work sheet) menurut Inra (2012) 

adalah lembaran – lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh 

peserta didik. Keuntungan adanya lembar kegiatan siswa adalah bagi 

guru memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran, bagi siswa 

akan belajar secara mandiri dan belajar memahami dan menjalankan 

suatu tugas tertulis. 

Menurut Diknas (dalam Prastowo, 2011 : 203), lembar kegiatan 

siswa (student work sheet) adalah lembaran – lembaran berisi tugas 

yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan siswa 

biasanya berupa petunjuk atau langkah – langkah untuk menyelesaikan 
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suatu tugas, dan tugas tersebut haruslah jelas kompetensi dasar yang 

akan dicapai.  

Menurut Prastowo (2011) Lembar Kerja Siswa (LKS) yaitu 

materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa, sehingga peserta 

didik diharapkan dapat mempelajari materi ajar tersebut secara 

mandiri. Dalam LKS, peserta didik akan mendapatkan materi, 

ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi. Selain itu peserta 

didik juga dapat menemukan arahan yang terstruktur untuk memahami 

materi yang diberikan. Dan pada saat yang bersamaan, peserta didik 

diberi materi serta tugas yang berkaitan dengan materi tersebut. Jadi, 

Lembar Kerja Siswa (LKS) bisa diartikan lembaran-lembaran yang 

digunakan peserta didik sebagai pedoman dalam proses pembelajaran, 

serta berisi tugas yang dikerjakan oleh siswa baik berupa soal maupun 

kegiatan yang akan dilakukan peserta didik. 

2. Fungsi, Tujuan, dan Kegunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Menurut Prastowo (2011) fungsi, tujuan, dan kegunaan LKS 

penjabarannya sebagai berikut:  

a. Fungsi LKS  

LKS memiliki 4 fungsi 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 diberikan. 
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c) Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. 

d) Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. 

b. Tujuan LKS 

Ada empat yang menjadi tujuan penyusunan LKS: 

a) Menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk 

berinteraksi dengan materi yang diberikan. 

b) Menyajikan tugas - tugas yang meningkatkan penguasaan 

peserta didik terhadap materi yang diberikan. 

c) Melatih kemandirian belajar peserta didik. 

d) Memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada 

peserta didik. 

c. Kegunaan LKS 

Kegunaan LKS bagi kegiatan pembelajaran, tentu saja ada 

cukup banyak kegunaan. Bagi kita selaku pendidik, melalui LKS 

kita mendapat kesempatan untuk memancing peserta didik agar 

secara aktif terlibat dengan materi yang dibahas. 

3. Unsur – Unsur LKS Sebagai Bahan Ajar: 

Dilihat dari strukturnya, bahan ajar LKS lebih sederhana 

daripada modul, namun lebih kompleks daripada buku. Bahan ajar 

LKS terdiri atas enam unsur utama, meliputi: 

a. Judul  

b. Petunjuk belajar 

c. Kompetensi dasar atau materi pokok 
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d. Informasi pendukung 

e. Tugas atau langkah kerja  

f. Penilaian  

4. Langkah – Langkah penyusunan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Berikut adalah langkah – langkah penyusunan LKS : 

a. Melakukan analisis kurikulum  

Analisis kurikulum merupakan langkah pertama dalam 

penyusunan LKS. Menganalisis kurikulum yaitu Standar 

Kompetensi, Kompetensi Dasar, indikator dan materi pembelajaran 

untuk menentukan materi yang akan dibuat LKS. 

b. Menyusun peta kebutuhan LKS 

Peta kebutuhan LKS bertujuan untuk mengetahui jumlah 

LKS yang harus ditulis serta melihat urutan LKS-nya. Urutan LKS 

sangat dibutuhkan dalam menentukan prioritas penulisan. Langkah 

ini biasanya diawali dengan analisis kurikulum dan analisis sumber 

belajar. 

c. Menentukan judul LKS 

Judul LKS ditentukan atas dasar kompetensi – kompetensi 

dasar atau materi – materi pokok yang terdapat dalam kurikulum. 

d. Penulisan LKS 

Untuk menulis LKS, langkah – langkah yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

 Merumusan kompetensi dasar 
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 Menentukan alat penilaian 

 Menyusun materi 

 Memperhatikan struktur LKS 

(Prastowo, 2011) 

B. Model Pembelajaran Inkuiri 

1. Pengertian model pembelajaran inkuiri 

Istilah inkuiri dalam bahasa inggris yaitu inquiry yang berarti 

pertanyaan atau pemeriksaan, penyelidikan. Menurut Gulo (dalam 

Trianto, 2011), pembelajaran inkuiri berarti suatu rangkaian kegiatan 

belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa 

untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, 

sehingga peserta didik dapat merumuskan sendiri penemuannya 

dengan penuh percaya diri. 

Menurut  Hanafiah (2012) pembelajaran inkuiri adalah suatu 

rangkaian kegiatan pembelajaran secara maksimal seluruh kemampuan 

peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis 

dan logis sehingga peserta didik dapat menemukan sendiri 

pengetahuannya, sikap dan ketrampilan sebagai wujud adanya 

perubahan perilaku. 

Pembelajaran inkuiri menurut Hamruni (2011) adalah 

rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses 

berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan 

sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. 
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Menurut Sanjaya (2010) pembelajaran inkuiri adalah rangkaian 

kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara 

kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari 

suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya 

dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Pembelajaran 

inkuiri sering juga dinamakan pembelajaran heuristic, yang berasal 

dari bahasa Yunani, yaitu heuriskein yang berarti saya menemukan. 

Pembelajaran inkuiri dibangun dengan asumsi bahwa sejak manusia 

lahir ke dunia, manusia memiliki dorongan untuk menemukan sendiri 

pengetahuannya. Rasa ingin tahu tentang keadaan alam disekelilingnya 

merupakan kodrat manusia sejak ia lahir ke dunia. Melalui indra 

pengecapan, pendengaran, penglihatan, dan indra - indra lainnya. 

Hingga dewasa keingintahuan manusia secara terus menerus 

berkembang dengan menggunakan otak dan pikirannya. Pengetahuan 

yang dimiliki manusia akan bermakna manakala didasari oleh 

keingintahuan itu.  

2. Karakteristik Pembelajaran Inkuiri 

Menurut Sanjaya (2010), pembelajaran inkuiri mempunyai tiga 

karakteristik, yaitu: 

a. Pembelajaran inkuiri menekankan kepada aktivitas siswa secara 

maksimal untuk mencari dan menemukan, artinya strategi inkuiri 

menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses 

pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima 
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pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka 

berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi penjelasan itu 

sendiri.  

b. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari 

dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, 

sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri (self 

belief). Dengan demikian pembelajaran inkuiri menempatkan guru 

bukan sebagai sumber belajar, akan tetapi sebagai fasilitator dan 

motivator belajar siswa. Aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan 

melalui proses tanya jawab antara guru dan siswa. Oleh sebab itu 

kemampuan guru dalam menggunakan teknik bertanya merupakan 

syarat utama dalam melakukan inkuiri. 

c. Tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inkuiri adalah 

mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis., logis, dan 

kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian 

dari proses mental. Dengan demikian, dalam pembelajaran inkuiri 

siswa tidak hanya dituntut agar menguasai materi pelajaran, akan 

tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang 

dimilikinya.  

3. Langkah – Langkah Pembelajaran Inkuiri 

Menurut Sudjana (dalam Trianto, 2011) menyatakan ada lima 

tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan pembelajaran inkuiri, 

yaitu: 
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a. Merumuskan masalah untuk dipecahkan oleh siswa. 

b. Menetapkan jawaban sementara atau lebih dikenal dengan istilah 

hipotesis. 

c. Mencari informasi, data, dan fakta yang diperlukan untuk 

menjawab hipotesis atau permasalahan. 

d. Menarik kesimpulan jawaban atau generalisasi. 

e. Mengaplikasikan kesimpulan. 

4. Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran Inkuiri 

a. Keunggulan 

1) Merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada 

pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara 

seimbang, sehingga pembelajaran melalui stratregi ini dianggap 

lebih bermakna. 

2) Dapat memeberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai 

dnegan gaya belajar mereka. 

3) Merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan 

perkembangan psikologi modern yang menganggap belajar 

adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya 

pengalaman. 

4) Strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang 

memiliki kemampuan di atas rata - rata. Artinya, siswa yang 

memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh 

siswa yang lemah dalam belajar. 
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b. Kelemahan 

1) Jika inkuiri digunakan sebagai strategi pembelajaran, maka 

akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. 

2) Strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran  oleh 

karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. 

3) Kadang - kadang dalam mengimplementasikannya, 

memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit 

menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. 

4) Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh 

kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka 

pembelajaran inkuiri akan sulit diimplementasikan oleh setiap 

guru. 

         (Sanjaya, 2010) 

C. Kemandirian Belajar 

1. Pengertian Kemandirian Belajar 

Istilah kemandirian berasal dari kata dasar “diri” yang mendapat 

awalan “ke” dan akhiran “an”, kemudian membentuk satu kata keadaan 

atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata dasar “diri” , maka 

pembahasan mengenai kemandirian tidak bisa lepas dari pembahasan 

tentang perkembangan diri itu sendiri, karena diri itu merupakan inti dari 

kemandirian. Menurut Chaplin (dalam Desmita, 2011), kemandirian 

adalah kebebasan individu manusia untuk memilih, untuk menjadi 

kesatuan yang bisa memerintah, menguasai, dan menentukan dirinya 
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sendiri. Menurut Moore (dalam Rusman, 2011) mengatakan bahwa 

kemandirian belajar adalah sejauh mana dalam proses pembelajaran itu 

siswa dapat ikut menentukan tujuan, bahan dan pengalaman belajar, serta 

evaluasi pembelajarannya.  

Kemandirian belajar menurut Mujiman (dalam Nurhayati, 2011) 

adalah kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat atau motif untuk 

menguasai suatu kompetensi guna mengatasi suatu masalah, dibangun 

dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki, baik dalam 

menetapkan waktu belajar, tempat belajar, irama belajar, tempo belajar, 

cara belajar, maupun evaluasi belajar yang dilakukan oleh pembelajar 

sendiri. Dalam pengertian ini, kemandirian belajar sebagai usaha 

pembelajar untuk melakukan kegiatan belajar yang didasari oleh niatnya 

untuk menguasai suatu kompetensi tertentu.  

Menurut Desmita (2011), kemandirian biasanya ditandai dengan 

kemampuan menentukan nasib sendiri, kreatif dan inisiatif, mengatur 

tingkah laku, bertanggung jawab, mampu menahan diri, membuat 

keputusan sendiri, serta mampu mengatasi masalah tanpa ada pengaruh 

dari orang lain. 

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa kemandirian 

mengandung pengertian: 

a. Suatu kondisi dimana siswa memiliki hasrat bersaing untuk maju 

demi kebaikan dirinya sendiri. 
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b. Mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi 

masalah yang dihadapi. 

c. Memiliki kepercayaan diri dan melaksanakan tugas - tugasnya. 

d. Bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. 

2. Gejala Kemandirian Belajar 

Menurut Sunaryo Kartadinata (dalam Desmita, 2011) gejala 

yang berhubungan dengan permasalahan kemandirian belajar yaitu: 

a. Ketergantungan disiplin bukan karena niat sendiri yang ikhlas. 

Perilaku seperti ini akan mengarah pada perilaku tidak 

konsisten yang akan menghambat pembentukan etos kerja dan etos 

kehidupan yang mapan sebagai salah satu ciri dari kemandirian. 

Contoh : saat mengerjakan soal evaluasi, siswa bergantung pada 

teman lain dan mengandalkan teman yang pintar. 

b. Sikap tidak peduli terhadap lingkungan hidup. 

Siswa mandiri bukanlah siswa yang lepas dari 

lingkungannya, melainkan siswa yang peduli terhadap 

lingkungannya. Ketidakpedulian terhadap lingkungan hidup 

menunjukan kemandirian siswa masih rendah. Contoh : Ketika 

guru menjelaskan materi pelajaran siswa mengobrol sendiri. 

c. Ketidakjujuran dalam berpikir dan bertindak serta kemandirian 

yang masih rendah. 

Misalnya pada saat proses belajar mengajar apabila siswa 

kurang paham dengan materi yang disampaikan, mereka lebih 
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memilih diam dari pada bertanya kepada guru tentang materi 

tersebut. 

3. Upaya Pengembangan Kemandirian Belajar 

Upaya pengembangan kemandirian belajar siswa diantaranya: 

a. Mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis, yang 

memungkinkan siswa merasa dihargai. 

b. Mendorong siswa untuk berpartisi aktif dalam pengambilan 

keputusan dan dalam berbagai kegiatan sekolah. 

c. Memberi kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi 

lingkungan, mendorong rasa ingin tahu mereka. 

d. Penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan siswa, 

tidak membeda - bedakan siswa yang satu dengan yang lain. 

e. Menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan siswa. 

Sesuai pengertian di atas, indikator kemandirian belajar adalah: 

1. Memiliki kemampuan menentukan nasib sendiri. 

2. Kreatif dan inisiatif. 

3. Bertanggung jawab. 

4. Mampu menahan diri. 

5. Membuat keputusan sendiri. 

6. Mampu mengatasi masalah. 
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D. Pengembangan LKS Berbasis Inkuiri Dengan Berorientasi 

Kemandirian Belajar 

Mempunyai peserta didik yang mandiri memang merupakan 

dambaan setiap guru. Sebab, dengan sikap itu, proses belajar mengajar 

yang dijalani oleh peserta didik akan menjadi lancar sehingga guru juga 

dapat menikmati tugas mengajarnya. Pemilihan bahan ajar dan model 

pembelajaran merupakan faktor untuk mewujudkan kemandirian dalam 

belajar peserta didik. 

Salah satu bentuk bahan ajar cetak yang dapat dimanfaatkan dalam 

proses pembelajaran adalah Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis inkuiri 

dengan berorientasi pada kemandirian belajar. LKS merupakan materi ajar 

yang dikemas sedemikian rupa agar siswa dapat mempelajari materi 

tersebut secara mandiri, karena dalam LKS seharusnya memuat materi, 

ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi. Dalam LKS, siswa 

pada saat yang sama diberi materi dan tugas yang berkaitan dengan materi 

tersebut. Selain itu dalam LKS dapat menemukan arahan yang terstruktur 

untuk memahami materi yang diberikan. 

Pengembangan LKS ini diawali dengan mempelajari standar 

kompetensi materi bangun ruang sisi datar, dilanjutkan dengan 

mempelajari kompetensi dasar menghitung luas permukaan dan volume 

pada bangun ruang sisi datar. Berdasarkan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar tersebut, kemudian dijabarkan menjadi beberapa 

indikator belajar. Setelah itu menentukan materi pokok yaitu menghitung 
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luas permukaan dan volume pada bangun ruang sisi datar. Dari materi 

pokok, kemudian dijabarkan menjadi beberapa kegiatan belajar yang 

sesuai. Kegiatan belajar tersebut dikembangkan dengan menerapkan tahap 

– tahap dalam model pembelajaran inkuiri, yaitu: 

a. Merumuskan masalah untuk dipecahkan oleh siswa. 

b. Menetapkan jawaban sementara atau lebih dikenal dengan istilah 

hipotesis. 

c. Mencari informasi, data, dan fakta yang diperlukan untuk menjawab 

hipotesis atau permasalahan. 

d. Menarik kesimpulan jawaban atau generalisasi. 

e. Mengaplikasikan kesimpulan. 

Setelah pembuatan LKS selesai, proses selanjutnya adalah 

melakukan validasi, kemudian setelah divalidasi , LKS selanjutnya direvisi 

sesuai dengan saran dari validator. Dengan pengembangan LKS berbasis 

inkuiri ini diharapkan dapat mewujudkan kemandirian belajar peserta 

didik dan pelaksanaan pembelajaran di kelas akan lebih efektif. 

E. Bangun Ruang  

Menurut kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006 kelas 

VIII, pokok bahasan bangun ruang pada materi luas permukaan dan 

volume bangun ruang sisi datar mencangkup: 

a. Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan kubus, balok, 

prisma dan limas tegak. 
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b. Menemukan rumus dan menghitung volume kubus, balok, prisma dan 

limas tegak. 
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