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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengembangan
Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis inquiry pada materi statistika yang valid,
praktis, dan efektif untuk siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2
Tanjungpinang. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang
dilakukan berdasarkan model pengembangan ADDIE (analysis, design,
development, implementation, and evaluation). Instrumen pengumpulan data
adalah 1) lembar untuk mengukur validitas, yang terdiri dari lembar validitas oleh
ahli media, lembar validitas oleh ahli materi, dan lembar validitas oleh ahli
bahasa; 2) lembar untuk mengukur kepraktisan, yang terdiri dari lembar observasi,
angket respon guru, dan angket respon siswa; 3) lembar untuk mengukur
keefektifan, yang terdiri dari lembar soal tes. Lembar Kerja Siswa berbasis
inquiry pada materi statistika untuk siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri 2 Tanjungpinang yang dihasilkan penelitian, sebagai berikut; 1) Lembar
Kerja Siswa berbasis inquiry dikembangkan memperoleh rata-rata keseluruhan
dari ketiga ahli adalah 2,97 dengan kategori valid; 2) Lembar Kerja Siswa
berbasis inquiry dikembangkan memperoleh kriteria praktis, dapat dilihat dari
hasil keseluruhan dari guru dan siswa adalah 77% dengan kategori baik; 3)
Lembar Kerja Siswa berbasis inquiry dikembangkan memperoleh kriteria efektif,
dapat dilihat dari perolehan rata-rata hasil tes yang didapat oleh siswa adalah
adalah 76, dan ketuntasan belajar yang didapat mencapai 85%.
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PENDAHULUAN
Pembelajaran matematika merupakan suatu mata pelajaran yang diajarkan di
setiap jenjang pendidikan di Indonesia mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai
Sekolah Menegah Atas (SMA). Pembelajaran matematika bukan hanya berguna
saat seseorang siswa berada di bangku sekolah, tetapi ilmu matematika berguna
kapan pun dan dimana pun seorang siswa itu berada. Dalam pembelajaran
matematika seharusnya seorang siswa tidak dituntut sekedar menghafalkan
rumus-rumus
namun
siswa harus memahami cara kerja pembelajaran
matematika.
Pembelajaran matematika di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2
Tanjungpinang sudah mengacu pada kurikulum 2013. Sebagai bentuk
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implementasi kurikulum 2013 yaitu proses pembelajaran yang sangat penting
dalam membentuk karakter dan kompetensi siswa, karena lewat proses tersebutlah
siswa mengembangkan karakter dan kompetensinya masing-masing. Dalam
proses pembelajaran peran guru dalam menciptakan pembelajaran yang efektif
melalui inovasi model, metode serta pendekatan sangat penting. Namun
kenyataannya, inovasi pembelajaran yang seharusnya ditingkatkan oleh para guru
masih tergolong rendah.
Dalam permasalahan sewaktu penelitian Praktik Pengalaman Lapangan di
sekolah terdapat beberapa permasalahan, yaitu guru tidak membuat panduan
tambahan seperti Lembar Kerja Siswa sebagai pendukung pembelajaran, dan guru
masih menggunakan buku-buku dari penerbit dan sumbangan pemerintah.
Sehingga dari masalah tersebut siswa hanya mengandalkan materi yang
dipaparkan oleh guru dan membuat pembelajaran cenderung hanya berpusat pada
guru. Padahal dalam kurikulum 2013 guru dituntut untuk membuat pembelajaran
lebih menarik dan memotivasi siswa agar memperoleh pengalaman sendiri.
Dalam pengembangan Lembar Kerja Siswa perlu diterapkan suatu model,
salah satunya adalah model inquiry. Model inquiry merupakan suatu kegiatan
pembelajaran yang menekankan siswa untuk berpikir secara kritis dalam
memperoleh pengetahuan dengan cara menemukan sendiri jawaban dari suatu
masalah yang diberikan. Penggunaan Lembar Kerja Siswa berbasis inquiry
menekankan siswa berperan aktif dalam menemukan suatu jawaban dari materi
yang akan dipelajari. Dalam pembelajaran menggunakan Lembar Kerja Siswa
peran guru sebagai orang yang mengarahkan dan membimbing siswa dalam
melakukan penemuan.
Pada pengembangan Lembar Kerja Siswa berbasis inquiry ini peneliti
menerapkan materi statistika pada siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri 2 Tanjungpinang. Materi statistika yang dipelajari pada kelas X adalah
materi yang berbentuk penyajian data yang berupa table atau diagram/plot dan
ukuran pemusatan, seperti penyajian data tunggal dan penyajian data kelompok.
Dalam permasalahan pembelajaran matematika tersebut, dibutuhkan bahan
ajar yang dapat mendukung proses pembelajaran sehingga meningkatkan motivasi
siswa agar memiliki pengalaman sendiri dalam memahami materi. Salah satu
solusinya adalah dengan mengembangkan bahan ajar matematika yang berupa
Lembar Kerja Siswa sesuai dengan materi. Lembar Kerja Siswa berbasis inquiry
materi statistika merupakan lembar kerja yang berisi tugas-tugas yang harus
dikerjakan oleh siswa dengan cara menemukan jawaban sendiri dari permasalahan
yang diberikan.
Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
bagaimana Lembar Kerja Siswa dengan mengunakan model ADDIE pada
pembelajaran matematika yang dikembangkan memenuhi kriteria valid, praktis
dan efektif. Kemudian tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengembangan
Lembar Kerja Siswa dengan menggunakan model ADDIE pada pembelajaran
matematika yang valid, praktis, dan efektif.

2

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE (Analysis,
Design, Development, Implementation, and Evalutations) yang di kembangkan
oleh Dick and Carry tahun 1996 (Mulyatiningsih Endang, 2011: 179). Adapun
Desain penelitian pengembangan Lembar Kerja Siswa dengan mengunakan model
ADDIE pada pembelajaran matematika, dapat dilihat sebagai berikut;

Gambar 1 Desain Pengembangan LKS Berbasis Inquiry
Berikut penjelasan dari desain penelitian pengembangan Lembar Kerja
Siswa dengan menggunakan model ADDIE pada pembelajaran Matematika,
sebagai berikut;
a) Tahap Analysis (Analisis)
1) Analisis kurikulum
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b)

c)

d)

e)

Pada tahap ini dilakukan telah terhadap kurikulum 2013 untuk mata
pelajaran matematika kelas X semester II. Analisis kurikulum ini bertujuan
untuk melihat materi, tujuan pembelajaran, dan memilih strategi yang
sesuai untuk mengembangkan lembar kerja siswa.
2) Analisis kondisi siswa
Analisis kondisi siswa didapat pada saat peneliti melakukan uji coba
Lembar Kerja Siswa di sekolah. Analisis terhadap kesulitan siswa dalam
pembelajaran matematika.
Tahap Design (Perancangan)
1) Penyusunan Instrumen Penelitian
Pada kegiatan ini dilakukan perancangan instrumen penelitian yang
meliputi instrumen penilaian oleh ahli materi, ahli media, ahli bahasa,
lembar observasi, angket respon guru, serta angket respon siswa.
2) Penyusunan Lembar Kerja Siswa berbasis inquiry
Kegiatan ini meliputi penyusunan Lembar Kerja Siswa untuk materi
statistika berdasarkan Kompetensi Dasar pada kurikulum 2013.
Tahap Development (Pengembangan)
Setelah instrumen penelitian dan Lembar Kerja Siswa selesai disusun,
dan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Selanjutnya, instrumen
penelitian dan Lembar Kerja Siswa di validitas. Langkah-langkah
pengembangannya adalah sebagai berikut :
1) Uji Validitas
Lembar kerja siswa yang telah dirancang di validasi oleh dosen
pendidikan matematika yang terdiri dari satu dosen pendidikan
matematika dan satu guru matematika sebagai ahli media, satu dosen
pendidikan matematika dan satu guru matematika sebagai ahli materi serta
ahli bahasa.
Tahap Implementation (Implimentasi)
Lembar Kerja Siswa diuji cobakan secara terbatas kepada siswa kelas X
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tanjungpinang. Selama kegiatan
pembelajaran materi statistika guru diberikan lembar instrumen, sedangkan
diakhir pembelajaran siswa juga diberikan lembar instrumen dan soal tes
untuk memperoleh data kepraktisan dan keefektifan. Adapun langkahlangkahnya, sebagai berikut:
1) Uji kepraktisan
Kepraktisan berkaitan dengan keterpakaian lembar kerja siswa oleh
guru dan siswa. Guru diminta untuk mengisi lembar observasi dan angket
respon guru, sedangkan siswa mengisi angket respon siswa untuk
kepraktisan lembar kerja siswa.
2) Uji Keefektifan
Uji keefektifan dilihat dari hasil tes siswa pada materi statistika. Tes
ini bertujuan untuk melihat sejauh mana siswa memahami materi yang
telah dipelajari. Soal tes berbentuk essai dengan jumlah empat soal.
Tahap Evaluations (Evaluasi)
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Tahap akhir dalam penelitian ini adalah mengevaluasi Lembar Kerja
Siswa yang dikembangkan. Tahap ini didapat dari sebelum uji coba dansetelah
uji coba.
Teknik pengumpulan data pada pengembangan Lembar kerja Siswa
berbasis inquiry dalam pembelajaran Matematika dapat berupa metode
observasi, metode angket, dan metode tes. Instrument pengumpulan data
terdapat tiga bagian, sebagai berikut;
1. Lembar validitas instumen untuk mengukur kevalidan Lembar Kerja
Siswa. Lembar validasi dilakukan kepada empat validator. Lembar
validasi berisi penilaian yang terdiri dari ahli media, ahli materi, dan ahli
bahasa.
2. Lembar validitas instrumen untuk mengukur kepraktisan Lembar Kerja
Siswa. Lembar kepraktisan terdiri dari tiga bagian, yaitu lembar observasi,
lembar angket guru, dan lembar angket siswa. Angket menggunakan skala
likert (Sukardi 2005: 146).
3. Lembar validitas instrument untuk mengukur keefektifan Lembar Kerja
Siswa. Lembar keefektifan terdapat soal tes yang diberikan kepada siswa
untuk melihat seberapa jauh siswa memahami materi setelah melakukan
kegiatan dengan menggunakan Lembar Kerja Siswa.
Hasil lembar validasi dari validator terhadap seluruh apek yang disajikan
dapat menggunakan rumus sebagai berikut;
∑

∑

R=
Keterangan :
R = rerata hasil penilaian dari validator
= skor penilaian validator ke-j terhadap kriteria i
= banyak validator
= banyak criteria
(Mulyadi dalam Ramadhona Rezky, 2013:48)
Dengan pedoman kriteria pengkategori validatasi lembar kerja siswa, dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Kategori Lenbar Validitas
Interval
Kategori
Tidak Valid
R ≤ 0,80
Kurang Valid
0,80 < ≤ 1,60
Cukup valid
1,60 < ≤ 2,40
Valid
2,40 < ≤ 3,20
Sangat Valid
R > 3,20
(Mulyadi dalam Ramadhona Rezky, 2013:48)
Hasil kepraktisan dari lembar observasi, lembar angket guru, dan lembar
angket siswa dapat menggunakan rumus sebagai berikut;
P=

skor item yang diperoleh

100%
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Pengkategorian nilai lembar observasi untuk setiap aspek digunakan
klasifikasi yang ada pada Tabel 2.
Tabel 2 Kategori Lembar Kepraktisan
Tingkat Pencapaian (%)
Kategori
81 – 100
Baik Sekali
61 – 80
Baik
41 – 60
Cukup
21 – 40
Kurang
Kurang
Sekali
< 21
(Suharsimi Arikunto dan Abdul Jabar (2014:35))
Selanjutnya, hasil keefektifan dari soal tes dengan membandingkan Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri 2 Tanjungpinang yaitu 70. Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis inquiry ini
dikatakan efektif jika lebih dari 70% siswa mendapatkan nilai ≥ 70.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahap-tahap yang dilakukan untuk mendapatkan Lembar Kerja Siswa yang
valid, praktis, dan efektif adalah dengan menggunakan model ADDIE. Kegiatan
yang dilakukan pada model ADDIE adalah pertama tahap analisis (Analysis)
meliputi analisis kurikulum dan analisis kondisi siswa. Dari hasil analisis
kurikulum, diperoleh bahwa indikator, dan tujuan pembelajaran materi statistika
untuk siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tanjungpinang pada
semester II menuntut siswa untuk menemukan masalah yang terjadi dalam
persoalan Lembar Kerja Siswa, dan mengolahnya menjadi suatu pemikiran yang
membuat siswa dapat mengetahui jawaban dari masalah yang ada. Agar indikator
dan tujuan pembelajaran dapat tercapai maka perlu bimbingan oleh guru.
Berdasarkan hasil analisis kondisi siswa, diperoleh bahwa dalam proses
pembelajaran harus dapat memfasilitasi siswa secara langsung untuk terlibat aktif.
Dalam proses pembelajaran menggunakan Lembar Kerja Siswa ditemukan bahwa
pertama, siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap materi statistika.
Kedua, sebagian siswa belum terbiasa dengan belajar kelompok. Sehingga hanya
satu atau dua orang yang mengerjakan permasalahan pada Lembar Kerja Siswa,
sedangkan siswa lain sibuk sendiri.
Tahap kedua adalah tahap design (perencanaan). Kegiatan pada tahap ini
adalah penyusunan instrument penelitian, dan penyusunan Lembar Kerja Siswa.
Instrumen penelitian yang disusun adalah lembar validasi Lembar Kerja Siswa
oleh ahli media, ahli materi, ahli bahasa, lembar observasi, lembar angket respon
siswa dan respon guru, dan soal tes. Instrumen penelitian Lembar Kerja Siswa
disusun guna memperoleh penilaian Lembar Kerja Siswa berbasis Inquiry dapat
dari kriteria valid, praktis dan efektif. Penyusunan Lembar Kerja Siswa adalah
menyusun 1) sampul depan (judul); 2) kata pengantar; 3) daftar isi; 4) bagian 1
statistika terdiri tokoh statistika dan mengapa statistika penting dipelajari; 5)
bagian 2 data tunggal dan bagian 3 data kelompok yang terdiri dari kompetensi
dasar, indikator, petunjuk belajar, tujuan pembelajaran, catatan/note, dan kegiatan
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yang harus dikerjakan siswa, 6) daftar pustaka; dan 7) sampul belakang terdiri
dari biodata penulis.
Tahap ketiga adalah tahap development (pengembangan). Pada tahap ini
bertujuan untuk menghasilkan Lembar Kerja Siswa yang valid dan praktis. Pada
tahap pengembangan yang telah dirancang selanjutnya di validasi kepada empat
orang validator yang dipilih. Setelah diberikan saran oleh validator dan revisi,
barulah lembar penilaian validasi ang valid didapatkan dari keempat validator.
Adapun hasil analisis dari keempat aspek penilaian validasi Lembar Kerja Siswa
berbasis inquiry maka diperoleh penilaian hasil validasi secara keseluruhan. Hasil
validasi Lembar Kerja Siswa berbasis inquiry secara keseluruhan dapat dilihat
pada Tabel 3.
Tabel 3 Hasil Validitas Lembar Kerja Siswa secara Keseluruhan
No
Instrumen
Aspek yang dinilai
Rata-Rata
Kriteria
1 Lembar Ahli Media Aspek Kegrafikaan
3,17
Valid
Aspek Kelayakan Isi
2 Lembar Ahli Materi
3
Valid
dan Aspek Penyajian
3 Lembar Ahli Bahasa Aspek Kebahasaan
2,75
Valid
Rata-Rata
2,97
Valid
Berdasarkan hasil validasi pada Tabel 3 menggambarkan bahwa rata-rata uji
validitas Lembar Kerja Siswa secara keseluruhan adalah 2,97 dengan kategori
valid. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Lembar Kerja Siswa berbasis inquiry telah
valid.
Tahap keempat adalah tahap implementation (implementasi). Pada tahap ini
dilakukan uji coba terbatas pada siswa kelas X Boga 1 Sekolah Menengah
Kejuruan Negeri 2 Tanjungpinang. Uji coba dilakukan melibatkan 33 siswa dan
satu guru mata pelajaran matematika Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2
Tanjungpinang. Selama kegiatan pembelajaran materi statistika guru diberikan
lembar instrumen, sedangkan diakhir pembelajaran siswa juga diberikan lembar
instrumen dan soal tes untuk memperoleh data kepraktisan dan keefektifan.
Lembar Kerja Siswa yang kepraktisan dilakukan oleh guru dan siswa. Data
kepraktisan didapat dari lembar observasi pada pelaksanaan pembelajaran, lembar
angket respon guru, dan lembar angket respon siswa. Adapun hasil ketiga data
kepraktisan pada Lembar Kerja Siswa berbasis inquiry diperoleh penilaian hasil
kepraktisan secara keseluruhan. Hasil kepraktisan Lembar Kerja Siswa berbasis
inquiry secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4 Hasil Kepraktisan Lembar Kerja Siswa secara Keseluruhan
Persentase
No
Instrumen
Kategori
Kepraktisan
1 Lembar Observasi
71
Baik
2 Angket Respon Siswa
84
Baik Sekali
3 Angket Respon Guru
75
Baik
Rata-Rata
77
Baik
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Hasil kepraktisan pada Tabel 4 menggambarkan bahwa rata-rata uji
kepraktisan Lembar Kerja Siswa secara keseluruhan adalah 77% dengan kategori
baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Lembar Kerja Siswa berbasis inquiry yang
digunakan telah praktis.
Hasil keefektifan pada Lembar Kerja Siswa berbasis inquiry dilihat pada
hasil tes siswa. Tes diberikan dalam bentuk tes uraian sebanyak 4 soal. Adapun
hasil persentase tes siswa kelas X Boga 1 dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5 Persentase Hasil Tes Siswa
Ketuntasan
Tuntas
Tidak Tuntas
Total
Jumlah siswa
28
5
33
Persentase (%)
85
15
100
Rata-Rata Nilai
76
Berdasarkan hasil tes pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa ada 5 siswa dari
33 siswa yang tidak tuntas dalam pembelajaran. Ini berarti 85% siswa yang telah
tuntas melaksanakan pembelajaran, sedangkan 15% tidak tuntas melaksanakan
pembelajaran. Selanjutnya, dilihat dari secara keseluruhan nilai rata-rata hasil tes
adalah 76, sehingga rata-rata tersebut sudah melebihi dari Kriteria Ketuntasan
Minimum 70. Maka hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pembelajaran dengan
menggunakan Lembar Kerja Siswa berbasis inquiry dinyatakan efektif.
Tahap kelima adalah tahap evaluation (evaluasi). Pada tahap ini didapat dari
proses dari sebelum uji coba dan sesudah uji coba. Sebelum uji coba data yang
diperoleh dapat berupa masukan untuk perbaikan Lembar Kerja Siswa dari
keempat validator. Masukan tersebut dapat berupa pertama sampul depan kata
“berbasis inquiry” sebaiknya berdekatan dengan kata LKS, dan kata “matematika”
diganti “materi”, kedua pada masalah kegiatan 1 digantikan kalimat “kemudian
sepatu merek nike dibeli oleh sinta” menjadi “Ia menjual sepatu Nike dengan
berbagai ukuran”, dan ketiga pada kalimat perintah tidak relevan dengan poin
pertanyaan, kalimat tersebut adalah “coba kalian buktikan” diganti dengan kalimat
“coba kamu jawab pertanyaan berikut ini”.
Tahap evaluasi sesudah uji coba didapat dari data observasi, angket respon
siswa, dan angket respon guru. Secara umum, data yang diperoleh dari guru dan
siswa memberikan respon positif terhadap Lembar Kerja Siswa yang telah
dikembangkan. Berbagai komentar atau saran yang diperoleh baik dari guru
maupun siswa dimaksudkan untuk perbaikan atau kesempurnaan Lembar Kerja
Siswa yang telah dikembangkan.
KESIMPULAN
Proses yang dilakukan untuk mendapatkan Lembar Kerja Siswa berbasis
inquiry yang valid, praktis, dan efektif dilakukan dengan menggunakan model
ADDIE, yaitu tahap analysis (analisis), tahap design (perencanaan), tahap
development (pengembangan), tahap implementation (implementasi), dan tahap
evaluation (evaluasi). Lembar kerja siswa yang divalidasi oleh empat validator
memperoleh rata-rata 2,98 dengan kategori valid. Sedangkan Lembar kerja siswa
yang kepraktisan didapat dari data observasi, angket respon guru, dan angket
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respon siswa memperoleh rata-rata 77% dengan kategori baik. Sedangkan Lembar
Kerja Siswa yang keefektifan didapat dari hasil tes siswa dari 33 siswa dengan
memperoleh nilai rata-rata 76 dan ketuntasan belajar yang didapat mencapai 85%.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Lembar Kerja Siswa berbasis
inquiry pada materi statistika telah memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif.
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