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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Landasan Teori 

1. Pembelajaran Matematika 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelajaran berasal dari 

kata belajar  yang  artinya  berusaha memperoleh  kepandaian  atau ilmu 

atau  berubah tingkah  laku  atau  tanggapan  yang  disebabkan  oleh  

pengalaman. Sedangkan pembelajaran adalah proses atau cara 

menjadikan seseorang belajar. Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional  Bab I ayat 20, pembelajaran adalah proses 

interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan  belajar.  Para  ahli  mendefinisikan  arti  pembelajaran  

menurut  sudut pandang mereka masing-masing. 

a) Menurut Trianto (2009: 17) pembelajaran adalah interaksi dua arah 

dari seorang guru dan peserta didik, dimana antara keduanya terjadi 

komunikasi (transfer) yang intens dan terarah menuju pada suatu 

target yang telah ditetapkan sebelumnya. 

b) Menurut Sanjaya (2008: 26), pembelajaran dapat diartikan sebagai 

suatu proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan 

segala potensi dan sumber yang ada baik potensi yang bersumber 

dari dalam diri siswa itu sendiri seperti minat, bakat, dan 

kemampuan dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar maupun 
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potensi yang ada di luar diri siswa seperti lingkungan, sarana, dan 

sumber belajar untuk mencapai tujuan tertentu. 

c) Menurut Komalasari (2010: 3) mendefinisikan bahwa pembelajaran 

adalah proses membelajarkan subjek didik yang direncanakan atau 

didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek 

didik dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa  pembelajaran  adalah  proses  interaksi  antara  guru  

dan  siswa  dengan memanfaatkan sumber belajar dan segala potensi 

yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis agar 

siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang harus 

ditempuh oleh siswa dalam pendidikan formal sejak Sekolah Dasar 

hingga Perguruan Tinggi. Menentukan rumusan mengenai definisi 

matematika secara akurat, bukanlah suatu hal yang mudah. Hal ini 

dikarenakan banyaknya sudut pandang dalam  mendeskripsikan 

matematika. Ibrahim dan Suparni (2008: 2-13) menjelaskan bahwa 

terdapat tujuh hakikat matematika yaitu matematika sebagai ilmu 

deduktif, matematika sebagai ilmu pola dan hubungan, matematika 

sebagai bahasa, matematika sebagai struktur yang terorganisasikan, 

matematika sebagai seni, matematika sebagai aktivitas manusia. Begitu 

luasnya pandangan tentang matematika membuat penulis tidak membuat 
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kesimpulan tentang definisi matematika karena matematika didefinisikan 

berdasarkan subjek yang melihatnya.  

Berdasarkan penjelasan tentang pembelajaran dan matematika di 

atas, maka keduanya dapat dikaitkan menjadi satu kesatuan yaitu 

pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika adalah suatu proses 

interaksi antara guru dan siswa dengan memanfaatkan sumber belajar 

dan segala potensi yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi 

secara sistematis untuk mengembangkan  kemampuan  menghitung,  

mengukur,  menurunkan  serta menggunakan  rumus  matematika  dalam  

pemecahan  masalah  pada  kehidupan sehari-hari.  

 

2. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Dalam suatu proses belajar mengajar terdapat dua unsur yang amat 

penting, yaitu metode mengajar dan media pembelajaran (Arsyad, 2005: 

15). Salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat 

bantu mengajar yang mempengaruhi suasana, kondisi dan lingkungan 

belajar yang diciptakan oleh guru. Menurut Arsyad (2005: 29) media  

pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi empat berdasarkan 

perkembangan teknologi, yaitu media hasil teknologi cetak, media hasil 

teknologi audio-visual, media hasil teknologi yang berdasarkan 

komputer, dan media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. 

Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan salah satu media pembelajaran 

hasil teknologi cetak yang dapat membantu siswa maupun guru dalam 
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proses pembelajaran dan merupakan media pembelajaran yang banyak 

digunakan oleh guru saat melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah media cetak berupa buku yang 

pada umumnya berisi ringkasan materi, soal-soal latihan, teka-teki 

silang, percobaan sederhana, lembar kegiatan observasi, dan diskusi. 

LKS termasuk media cetak hasil pengembangan teknologi cetak berupa 

buku dan berisi materi visual (Arsyad, 2005: 29). Menurut Komalasari 

(2011: 117) Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah bentuk buku latihan yang 

berisi soal-soal sesuai dengan materi pelajarannya. Hal ini sejalan dengan 

Depdiknas (2008: 13) bahwa LKS terdiri dari lembaran-lembaran yang 

berisi tugas ataupun kegiatan yang biasanya berupa petunjuk, langkah-

langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Prastowo (2011: 204) 

mengungkapkan bahwa LKS merupakan bahan ajar cetak berupa 

lembaran-lembaran kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-

petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang mengacu pada 

kompetensi dasar yang harus dicapai. Selain itu, LKS dapat menemukan 

arahan yang terstruktur untuk memahami materi yang diberikan 

(Prastowo, 2011: 204).  

Menurut Rustaman dalam Majid (2013: 374), ciri-ciri yang 

dimiliki LKS adalah sebagai berikut. 

a. memuat semua petunjuk yang diperlukan siswa; 

b. petunjuk ditulis dalam bentuk sederhana dengan kalimat 

singkat dan konsakata yang sesuai dengan umur dan 

kemampuan pengguna; 

c. berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi oleh siswa; 
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d. adanya ruang kosong untuk menulis jawaban serta 

penemuan siswa; 

e. memberikan catatan yang jelas bagi siswa atas apa yang 

telah mereka lakukan; 

f. memuat gambar yang sederhana dan jelas; 

LKS yang baik harus memenuhi berbagai persyaratan seperti syarat 

didaktik, syarat konstruksi, dan syarat teknis. Syarat didaktik berkaitan 

dengan penggunaan LKS yang bersifat universal yang berarti dapat 

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

karena itu, syarat didaktik lebih menekankan pada isi LKS. Persyaratan 

konstruksi meliputi syarat-syarat yang berkenaan dengan penggunaan 

bahasa, susunan kalimat, kosakata, tingkat kesukaran dan kejelasan. 

Syarat ini menekankan aspek kebahasaan dalam LKS. Pada hakekatnya 

syarat konstruktif haruslah tepat guna dalam arti dapat dan mudah 

dimengerti oleh pihak pengguna LKS yaitu peserta didik. Syarat teknis 

menekankan pada penyajian dalam LKS seperti tulisan, gambar dan 

penampilan (Darmodjo dan Kaligis, 1992: 41-46).  

LKS dapat digunakan sebagai alat ukur untuk penilaian terhadap 

pemahaman siswa pada suatu materi dan untuk mengetahui bagaimana 

siswa memecahkan permasalahan yang disajikan dalam LKS tersebut. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Trianto (2010: 111) bahwa Lembar 

Kegiatan Siswa (LKS) merupakan panduan siswa yang digunakan untuk 

melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. Prastowo 

(2011: 205) menyebutkan bahwa fungsi penyusunan dan penggunaan 
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS) dalam pembelajaran secara umum adalah 

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; 

c. sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk 

berlatih; 

d. memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik; 

 

Prastowo (2011: 206) juga menyebutkan mengenai tujuan 

penyusunan dan penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk 

pembelajaran adalah sebagai berikut. 

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; 

 

Menurut Pandoyo dalam Majid  (2013: 375), penggunaan LKS 

memiliki kelebihan sebagai berikut. 

1) meningkatkan aktivitas belajar; 

2) mendorong siswa mampu bekerja sendiri; 

3) membimbing siswa baik ke arah pengembangan konsep; 

 

Oleh karena itu, penggunaan LKS dalam kegiatan belajar mengajar dapat 

membuat siswa menjadi lebih aktif dan mandiri dalam memecahkan 

permasalahan. LKS dapat mendorong siswa untuk mampu bekerja 

sendiri, akan tetapi bukan berarti LKS merupakan pengganti guru secara 

mutlak. Menurut Majid (2013: 372). LKS merupakan bagian dari RPP 

dan merupakan sebagian alat yang digunakan guru dalam mengajar. LKS 
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tidak dimaksudkan untuk mengganti guru. Guru masih memiliki peran, 

yaitu menjadikan suasana pembelajaran menjadi interaktif dengan 

mengatur hasil belajar siswa melalui LKS yang didiskusikan antar siswa. 

Guru juga masih harus mengajukan pertanyaan tambahan kepada siswa 

yang berkemampuan lebih serta menyederhanakan pertanyaan bagi siswa 

yang berkemampuan di bawah rata-rata. Berdasarkan penjabaran di atas, 

dapat disimpulkan bahwa LKS merupakan media cetak berupa buku 

yang terdiri dari lembaran-lembaran yang berisi materi pelajaran, soal 

latihan, percobaan sederhana, kegiatan penyelidikan, diskusi dan 

kegiatan pemecahan masalah. 

 

3. Budaya Lokal 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988: 130-131), budaya 

berarti pikiran, akal budi atau hasil, sedangkan kebudayaan adalah hasil 

kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia, seperti kepercayaan, 

kesenian dan adat istiadat. Menurut Koentjaraningrat (1990: 181) dalam 

istilah antopologi-budaya perbedaan antara budaya dan kebudayaan 

ditiadakan. Kata budaya di sini dipakai sebagai suatu singkatan saja dari 

kebudayaan dengan arti yang sama. Edward B. Tylor dalam bukunya 

Primitive Culture yang terbit pada tahun 1871 menjelaskan mengenai 

definisi budaya sebagai berikut ( Tilaar, 1999: 39): 

“Budaya atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks 

dari pengetahuan, kepercayaaan, seni, moral, hukum, adat istiadat 

serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan lainnya yang 

diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.” 
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Ki Hajar Dewantara dalam Tilaar (1999: 43) mengartikan kebudayaan 

sebagai buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia 

terhadap dua pengaruh yang kuat yaitu alam dan zaman (kodrat dan 

masyarakat). Sedangkan menurut Koentjaraningrat (1990: 180) 

kebudayaan adalah keseluruhan pada sistem gagasan, tindakan, dan hasil 

karya dari manusia dalam rangka berkehidupan bermasyarakat yang telah 

dijadikan sebagai miliki diri manusia dengan belajar.  

Adapun wujud kebudayaan menurut Koentjaraningrat (1992: 5-6), 

yaitu: 

a. Wujud kebudayaan sebagai ide, gagasan, nilai, atau norma. Wujud ini 

berbentuk abstrak, sehingga tidak dapat dilihat, tidak dapat difoto 

ataupun diraba. Menurut  Koentjaraningrat  kata adat dalam Bahasa 

Indonesia adalah kata yang sepadan untuk menggambarkan wujud 

kebudayaan yang berupa ide atau gagasan ini. 

b. Wujud kebudayaan sebagai aktivitas kelakuan berpola dari manusia 

dalam masyarakat. Wujud kebudayaan ini disebut dengan sistem 

sosial. Sistem ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang 

berinteraksi, berhubungan serta bergaul satu dengan lain dari waktu 

kewaktu dan menimbulkan pola tertentu yang berdasarkan tata 

kelakuan. Wujud kebudayaan ini berbentuk konkrit karena sistem 

sosial ini bisa dilihat pola-pola tindakannya dengan indra penglihatan. 

c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. 

Kebudayaan ini disebut dengan kebudayaan fisik. Wujud kebudayaan 

ini bersifat paling konkret karena merupakan benda-benda dari segala 
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hasil ciptaan, karya, tindakan, aktivitas, atau perbuatan manusia dalam 

masyarakat. 

Ada tujuh unsur kebudayaan, yaitu sistem teknologi, sistem mata 

pencaharian, sistem kemasyarakatan, bahasa, sistem pengetahuan, religi, 

dan kesenian (Koentjaraningrat, 1992: 112). Ketujuh unsur kebudayaan 

ini disebut Koentjaraningrat sebagai unsur kebudayaan universal karena 

selalu ada pada setiap masyarakat. Ketujuh unsur budaya tersebut 

kemudian menjelma ke dalam tiga wujud kebudayaan yang dijelaskan 

sebelumnya. 

Kata “lokal” dalam KBBI (1988: 530) memiliki arti setempat atau 

di suatu tempat. Jika kata budaya dan lokal digabungkan maka akan 

menjadi budaya lokal yang memiliki makna yang baru. Budaya lokal 

menurut J.W. Ajawaila (Siany dan Catur, 2009: 3) adalah ciri khas 

budaya sebuah kelompok masyarakat lokal. Budaya lokal juga diartikan 

suatu kebudayaan yang tumbuh dan berkembang serta dimiliki dan 

diakui oleh suku masyarakat setempat.  

Budaya lokal yang digunakan pada penelitian ini adalah budaya 

DIY yang berwujud aktivitas dan benda hasil karya manusia karena 

kedua wujud budaya ini merupakan wujud budaya yang konkrit. Oleh 

karena itu, budaya lokal pada penelitian ini didefinisikan sebagai budaya 

DIY yaitu keseluruhan pada sistem tindakan dan hasil karya dari manusia 

yang meliputi benda maupun bangunan cagar budaya dan bersejarah 

yang tumbuh, berkembang, dan dimiliki masyarakat DIY. 
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4. Matematika dan Budaya Lokal 

Ibrahim dan Suparni (2008: 2-13) menjelaskan bahwa terdapat 

tujuh hakikat matematika yaitu matematika sebagai ilmu deduktif, 

matematika sebagai ilmu pola dan hubungan, matematika sebagai 

bahasa, matematika sebagai struktur yang terorganisasikan, matematika 

sebagai seni, matematika sebagai aktivitas manusia. Dari ketujuh hakikat 

tersebut, dapat diketahui bahwa matematika berhubungan dengan 

budaya. Hal ini terlihat dari hakikat matematika sebagai bahasa, 

matematika sebagai seni, dan matematika sebagai aktivitas manusia 

dimana bahasa, seni dan aktivitas manusia yang menjadi unsur 

kebudayaan. Selain itu menurut Bishop dalam Tandililing (2013 :194) 

meyebutkan bahwa matematika merupakan suatu bentuk budaya. 

Matematika sebagai bentuk budaya, sesungguhnya telah terhubung pada 

seluruh aspek kehidupan masyarakat dimanapun berada. Dengan 

demikian, matematika seseorang dipengaruhi juga oleh latar budayanya 

karena yang mereka lakukan berdasarkan apa yang mereka lihat dan 

rasakan. Budaya akan mempengaruhi perilaku individu dan mempunyai 

peran yang besar pada perkembangan pemahaman individual, termasuk 

pembelajaran matematika. 

Banyak siswa dan guru berpandangan bahwa matematika adalah 

akultural, yaitu disiplin ilmu tanpa arti budaya dan gagal untuk melihat 

hubungan antara matematika dan budaya. Pandangan tersebut kurang 

tepat karena berdasarkan beberapa studi dan penelitian mengungkapkan 
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bahwa matematika berhubungan dengan budaya. Studi yang dilakukan 

oleh Orey dan Rosa (Umar dan Nur, 2013: 120) berhasil mengumpulkan 

beberapa istilah yang dipakai para peneliti untuk menggambarkan 

bagaimana matematika digali dan diungkap dari sisi lokal. Dengan 

demikian, pendidikan matematika di sekolah sesungguhnya tidak dapat 

dilepaskan dari berbagai fenomena kebudayaan yang melingkupinya, 

terutama budaya setepat (budaya lokal). 

Artefak dan benda budaya dalam masyarakat di setiap tempat 

penuh dengan nuansa geometri seperti pada konsep bangun datar, bangun 

ruang, pencerminan, rotasi, titik, garis lurus, sudut, pojok dan 

sebagainya. Contoh pengintegrasian antara matematika dan budaya 

dalam pembelajaran adalah ketika guru akan menjelaskan tentang 

pencerminan dan simetri, guru bisa membawa atau memperlihatkan 

contoh- contoh artefak, lukisan tato, motif pada batik dan lukisan lain 

yang bermotif budaya lokal yang mempunyai nilai pencerminan.  

  

 

 

Gambar 2.1. Motif Batik yang Memiliki Nilai Pencerminan dan 

Simetri 

 

Setelah siswa dikenalkan dengan bentuk–bentuk tadi, barulah 

kemudian mengenalkan konsep pencerminan dan simetri yang formal. 

Contoh lainnya saat menjelaskan masalah bangun datar dan ruang, guru 

dapat mengajak siswa melihat benda-benda konkrit atau gambar artefak, 

bangunan khas daerah tertentu seperti gambar berikut. 
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(a)                         (b)                             (c) 

   (d) 

Gambar 2.2. Benda konkrit Bermotif Budaya Lokal; (a) Prasasti 

Kalasan, (b) Batuan Candi Prambanan, (c) Eternit Keraton, dan (d) 

Tugu Jogja 

 

5. Kemampuan Pemecahan Masalah 

Masalah merupakan bagian dari kehidupan manusia karena hampir 

setiap hari manusia berhadapan dengan suatu masalah yang perlu dicari 

jalan keluarnya. Masalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah soal 

matematika. Lencher (Hartono, 2014: 2) mendefinisikan masalah 

matematika sebagai soal matematika yang strategi penyelesaiannya tidak 

langsung terlihat sehingga memerlukan pengetahuan, keterampilan dan 

pemahaman yang telah dipelajari sebelumnya. Namun, tidak semua soal 

atau pertanyaan otomatis akan menjadi masalah. Suatu soal akan menjadi 

masalah hanya jika soal itu menunjukkan adanya suatu tantangan yang 

tidak dapat dipecahkan oleh suatu prosedur rutin yang sudah diketahui si 

pelaku (Shadiq, 2014: 104).  

Menurut Hudojo (1979: 157) ada dua syarat suatu masalah bagi 

siswa, yaitu: 

1. pertanyaan yang dihadapkan kepada siswa haruslah dapat 

dimengerti oleh siswa tersebut, namun pertanyaan itu 

harus merupakan tantangan baginya; 

2. pertanyaan tersebut tidak daat dijawab dengan prosedur 

rutin yang telah diketahui siswa; 
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Adanya masalah tersebut secara tidak langsung menjadikan 

pemecahan sebagai aktivitas dasar manusia untuk dapat bertahan hidup 

oleh karena itu, setiap orang diharapkan mampu menjadi pemecah 

masalah yang handal. Menurut Lencher (Hartono, 2014: 3), pemecahan 

masalah merupakan proses menerapkan pengetahuan matematika yang 

telah diperoleh sebelumnya ke dalam situasi baru yang belum dikenal. 

Pemecahan masalah juga merupakan proses berpikir untuk menentukan 

apa yang harus dilakukan ketika tidak tahu apa yang harus dilakukan 

(Shadiq, 2014: 105).  

Karakteristik pemecahan masalah menurut Mayer (Wena, 2009: 

87) ada tiga yaitu: 

1. Pemecahan masalah merupakan aktivitas kognitif, tetapi 

dipengaruhi oleh perilaku. 

2. Hasil-hasil pemecahan masalah dapat dilihat dari tindakan 

manipulasi dalam mencari pemecahan masalah. 

3. Pemecahan masalah adalah suatu proses tindakan manipulasi 

dari pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. 

 

Wena (2009: 52) menuturkan bahwa hakikat pemecahan masalah adalah 

melakukan operasi prosedural urutan tindakan, tahap demi tahap secara 

sistematis sebagai pemula memecahkan suatu masalah. Jadi, dapat 

simpulkan bahwa pemecahan masalah merupakan suatu proses atau 

usaha melalui aktivitas kognitif dan tindakan memanipulasi pengetahuan 

yang telah dimiliki sebelumnya, tahap demi tahap secara sistematis untuk 

menyelesaikan masalah. 

Pembicaraan mengenai pemecahan masalah matematika tidak 

dapat terlepas dari tokoh utamanya, yakni George Polya. Menurut Polya 



35 
 

(Hartono, 2014: 3) terdapat empat langkah penting yang harus ditempuh 

dalam memecahan masalah, yaitu: 

1. Memahami masalah, yaitu siswa mampu memahami kondisi soal atau 

masalah yang ada pada soal tersebut. Memperjelas kondisi soal juga 

dapat dilakukan dengan tindakan mengubah soal yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari tersebut ke model matematika. 

2. Menyusun rencana penyelesaiannya, yaitu siswa harus dapat 

memikirkan langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan (penting) dan 

saling menunjang untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. 

3. Melaksanakan rencana, yaitu siswa harus dapat melakukan 

pemecahan masalah tadi sesuai dengan teori-teori yang ada dalam 

matematika. 

4. Memeriksa kembali, yaitu siswa harus berusaha mengecek ulang dan 

menelaah kembali dengan teliti setiap langkah pemecahan yang 

dilakukan sehingga hasil yang didapat dapat disesuaikan dengan 

permasalahan yang dihadapi. Pada tahap ini contoh kegiatan yang dapat 

dilakukan adalah menguji solusi yang telah didapatkan dengan stategi 

kerja mundur, sehingga dapat diketahui ketidakkonsistenan atau 

ambiguitas dengan data yang diketahui. Selain itu dapat dilakukan 

dengan mengidentifikasikan adakah cara lain untuk mendapatkan 

penyelesaian masalah dan menggunakannya untuk pembanding atau 

mengidentifikasikan adakah jawaban atau hasil lain yang memenuhi.  
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Melalui tahapan yang terorganisir tersebut, siswa akan 

memperoleh hasil dan manfaat yang optimal dari pemecahan masalah. 

Untuk mampu memecahkan masalah tentunya diperlukan suatu 

kemampuan yang harus dilatih dengan latihan mengerjakan berbagai 

masalah matematika. Siswa akan memiliki kemampuan dasar yang lebih 

bermakna dari sekedar kemampuan berpikir dengan adanya pemecahan 

masalah. Terlebih jika dalam pemecahan masalah tersebut dikaitkan pada 

bidang lain. Siswa dapat memilih dan membuat strategi penyelesaian 

untuk masalah yang dihadapinya yang dipandang lebih efektif. Selain itu, 

membantu menyadarkankan siswa berpikir dan dapat melihat banyak 

kemungkinan penyelesaian untuk suatu masalah dengan ketajaman 

pengamatan, analisis yang lebih baik serta pengembangan proses 

pemecahan masalah itu sendiri. 

Berdasarkan langkah-langkah pemecahan masalah Polya, 

kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah suatu 

kecakapan yang dimiliki siswa berupa aktivitas kognitif yang dapat 

dilihat dari perilaku manipulasi berdasarkan kemampuan berfikir dan 

bernalar dari pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya, tahap demi 

tahap secara sistematis untuk menyelesaikan masalah. Kemampuan 

pemecahan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan 

memerhatikan proses bagaimana siswa menyelesaikan soal. Hal ini 

sejalan dengan Gagne (Wena, 2009: 63) bahwa cara terbaik yang dapat 

membantu siswa dalam pemecahan masalah adalah memecahkan 

masalah selangkah demi selangkah dengan menggunakan aturan tertentu. 
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Cara penyelesaian soal pemecahan masalah dapat dilihat dari 

ketercapaian proses atau langkah-langkah pemecahan masalah sehingga 

dari langkah-langkah pemecahan masalah tersebut dapat dibuat 

indikatornya. 

Uno dan Koni (2012: 217-218) menyebutkan beberapa indikator 

yang menunjukkan pemecahan masalah yaitu: 

1. Menunjukkan pemahaman masalah. 

2. Mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan 

dalam pemecahan masalah. 

3. Menyajikan masalah secara matematika dalam berbagai 

bentuk. 

4. Memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah 

secara tepat. 

5. Mengembangkan strategi pemecahan masalah. 

6. Membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu 

masalah. 

7. Menyelesaikan masalah yang tidak rutin.  

 

Sedangkan Kramers, dkk (Wena, 2009: 62) menyebutkan beberapa 

indikator dalam pemecahan masalah diantaranya: 

1. Mentransformasi soal ke bentuk skema yang menggambarkan situasi 

soal. 

2. Menuliskan gambaran yang menyeluruh tentang data yang diketahui 

dan besaran yang tidak diketahui (ditanyakan). 

3. Menuliskan rumus yang memuat besaran yang ditanyakan atau 

rumus yang digunakan untuk mencapai besaran yang ditanyakan 

(mengubah soal ke bentuk standar). 

4. Melakukan perhitungan. 

5. Mengecek jawaban sesuai dengan yang ditanyakan. 

6. Menelusuri kesalahan yang telah dilakukan. 
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Berdasarkan indikator di atas, dapat disusun suatu indikator 

pemecahan masalah untuk mengukur kemampuan sesuai dengan 

keempat langkah  pemecahan masalah Polya. 

1) Memahami masalah dapat diukur melalui menuliskan unsur yang 

diketahui dan unsur yang ditanya, menuliskan model matematika 

sesuai kondisi soal, mengorganisasikan data dan memilih informasi 

yang relevan dalam pemecahan masalah. 

2) Menyusun rencana penyelesaian dapat diukur melalui memilih 

pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat dan 

menuliskan teori, konsep ataupun teorema yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan soal.  

3) Melaksanakan rencana dapat diukur melalui penyelesaian masalah 

dan proses perhitungan yang dilakukan siswa sesuai dengan teori, 

konsep ataupun teorema yang dipilih. 

4) Memeriksa hasil dapat diukur melalui mencocokkan hasil yang 

diperoleh dengan hal yang ditanyakan, mengintrepretasikan jawaban 

yang diperoleh, menuliskan kesimpulan atas hasil yang diperoleh sesuai 

yang ditanyakan. 

Berdasarkan uraian di atas, indikator pemecahan masalah sesuai 

langkah pemecahan Polya yang digunakaan pada penelitian ini adalah: 

1. Menuliskan unsur yang diketahui dan unsur yang ditanya atau 

menuliskan model matematika. 

2. Menuliskan teori, konsep ataupun teorema. 

3. Proses perhitungan. 

4. Menuliskan kesimpulan atas hasil yang diperoleh. 
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6. Karakter Cinta Budaya Lokal 

Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti, 

tabiat, watak (KBBI, 1988: 389). Senada dengan definisi tersebut, Yaumi  

(2014: 7) menuturkan karakter merupakan moralitas, kebenaran, 

kebaikan, kekuatan, dan sikap seseorang yang ditunjukkan kepada orang 

lain melalui tindakan. Kata cinta dalam KBBI (1988: 168) berarti suka 

sekali atau sayang benar. Cinta juga dapat diartikan sebagai suatu emosi 

kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta (1985: 206), cinta adalah 

rasa sangat suka (kepada) atau rasa sayang (kepada), ataupun rasa sangat 

kasih atau sangat tertarik hatinya. Jika kata karakter, cinta dan budaya 

lokal disatukan maka didapat sebuah definisi karakter cinta budaya lokal. 

Karakter cinta budaya lokal dalam penelitian ini adalah watak, akhlak, 

atau kepribadian seseorang yang menyukai dan selalu berusaha 

mencegah lunturnya budaya setempat serta mengembangkan upaya-

upaya pelestarian kebudayaan tradisional yang berupa berbagai seni, 

bangungan, adat dan tradisi, kuliner  serta benda atau barang  bersejarah 

lainnya yang ada di tempat tersebut.  

Pendidikan karakter cinta budaya lokal bertujuan agar siswa 

mampu menjadi orang yang mempunyai rasa kepemilikan (sense of 

belonging) terhadap budaya yang dimiliki di wilayahnya. Berdasarkan 

dari 18 indikator pendidikan karakter, dapat diperoleh nilai cinta budaya 

meliputi cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan  yang tinggi terhadap suatu 
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kebudayaan. Tanda-tanda kecintaan terhadap budaya lokal seperti 

ketertarikan, kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi 

terhadap budaya lokal harus ditingkatkan karena budaya merupakan 

aspek yang penting.  

Ketertarikan disini merupakan salah satu bentuk minat seseorang 

dalam mengenal dan mengetahui berbagai kebudayaan lokal dengan 

perasaan senang yang muncul dari dalam diri seseorang. Kesetiaan 

berdasarkan KBBI (1988: 832) diartikan sebagai keteguhan hati atau 

ketaatan. Dalam kaitannya dengan kebudayaan lokal, kesetiaan disini 

dapat ditunjukan melalui perhatian dan perbuatan untuk tetap 

menggunakan input dan output lokal secara berkala.  

Kepedulian merupakan perasaan yang ditujukan terhadap suatu 

objek sehingga memberikan kekuatan untuk bertindak agar yang baik 

dan positiflah yang terjadi pada objek yang dipedulikan. Kepedulian 

tidak hanya tentang perasaan empati dan perhatian tetapi juga wujud 

nyata dari hal tersebut. Dalam penelitian ini, kepedulian dapat ditunjukan 

dengan memberikan perhatian dan melakukan upaya pelestarian terhadap 

budaya lokal. Penghargaan dalam penelitian ini merupakan bentuk 

apresiasi terhadap kebudayaan lokal yang dapat diartikan sebagai 

aktivitas merasakan, memahami, menikmati, dan menghargai 

keberadaan budaya tersebut. 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan karakter cinta 

budaya lokal adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan ketertarikan, kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang 
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tinggi terhadap budaya lokal. Adapun indikator karakter cinta budaya 

lokal yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1)Ketertarikan, 

(2)Kesetiaan, (3)Kepedulian, dan (4)Penghargaan. 

Berkaitan dengan LKS matematika berbasis budaya DIY yang 

dikembangkan, pemuatan karakter cinta budaya lokal dilakukan dengan 

strategi persuasi. Strategi persuasi adalah suatu cara pengubahan sikap 

individu dengan memasukkan ide, pikiran, pendapat, dan fakta-fakta 

baru melalui pesan-pesan komunikatif (Azwar, 1997: 61). Oleh karena 

itu, pemuatan karakter cinta budaya lokal dalam LKS matematika 

berbasis budaya DIY terdapat pada kalimat-kalimat komunikatif  yang 

mencerminkan indikator karakter cinta budaya lokal. Kalimat tersebut 

berisi pesan-pesan yang mengarahkan opini siswa terkait budaya lokal. 

 

7. LKS Matematika Berbasis Budaya DIY untuk Memfasilitasi 

Kemampuan Pemecahan Masalah dan Cinta Budaya Lokal Siswa 

Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan di atas, LKS 

matematika berbasis budaya DIY untuk memfasilitasi kemampuan 

pemecahan masalah dan cinta budaya lokal siswa merupakan 

seperangkat media cetak berupa buku yang dikemas sedemikian rupa dan 

di dalamnya memuat hal-hal berikut. 

a. Tujuan pembelajaran sesuai indikator.  

b. Uraian materi kubus dan balok disajikan per subbab dengan 

pemberian masalah awal yang mengandung budaya DIY sebagai 

apersepsi siswa dan memuat aktivitas membaca dan mengamati yang 

akan diwujudkan dalam bentuk “Ayo Baca dan Amati”. 
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c. Kegiatan penyelidikan dan diskusi di setiap sub bab untuk 

membimbing siswa dalam menemukan konsep materi. 

d. Latihan soal berupa permasalahan yang memuat budaya DIY sebagai 

langkah pemahaman siswa dalam memecahkan permasalahan terkait 

materi yang telah dipelajari. 

e. Memuat pengetahuan (informasi) budaya DIY yang digunakan pada 

saat pemberian masalah awal dan latihan soal. 

f. Setiap latihan soal memuat petunjuk langkah-langkah pemecahan 

masalah.  

g. Memuat kalimat bijak (motivasi) yang berhubungan dengan budaya 

dan pemecahan masalah. 

Dengan demikian, LKS matematika berbasis budaya lokal DIY 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu media cetak berupa 

buku yang berisi materi dan soal-soal latihan matematika yang disajikan 

dengan pendekatan budaya DIY, kegiatan penyelidikan, pengetahuan 

(informasi) budaya DIY dan mengandung karakter cinta budaya DIY  

baik secara tersirat maupun tersurat. Pemuatan cinta budaya secara 

tersirat dibatasi pada pemuatan nilai-nilai cinta budaya lokal meliputi 

rasa ingin tahu (ketertarikan), apresiasi terhadap budaya (penghargaan), 

kesetian, serta kesadaran dan kemampuan melestarikan budaya 

(kepedulian). Internalisasi nilai-nilai tersebut secara tersirat tertuang 

dalam kalimat-kalimat dialogis dalam LKS. Sedangkan pemuatan cinta 

budaya secara tersurat dibatasi pada desain LKS, profil budaya yang 
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terbatas pada bangunan cagar budaya dan bersejarah yang berkaitan 

dengan bangun kubus dan balok, serta permasalahan materi kubus dan 

balok yang berkaitan dengan budaya DIY. 

 

8. Kubus dan Balok 

a. Kubus  

Kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh enam buah sisi 

berbentuk persegi yang kongruen (Suwaji, 2008: 6). Unsur-unsur 

utama dalam kubus: 

1) Sisi  

Sisi kubus adalah suatu bidang berbentuk persegi yang membatasi 

bangun ruang kubus. Sisi kubus merupakan permukaan kubus. 

Kubus memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi yang kongruen. 

2) Rusuk 

Rusuk kubus adalah ruas garis yang merupakan perpotongan dua 

bidang sisi pada sebuah kubus. Kubus memiliki 12 rusuk. 

3) Titik sudut 

Titik sudut kubus adalah titik pertemuan dari tiga rusuk kubus 

yang berdekatan. Kubus memiliki 8 titik sudut. 

Diagonal merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut 

yang tidak berdekatan. 

1) Diagonal bidang/ diagonal sisi, yaitu ruas garis yang 

menghubungkan dua titik sudut yang terletak pada rusuk-rusuk 

berbeda pada satu bidang sisi kubus. Kubus memiliki 12 diagonal 

bidang yang masing-masing kongruen. 
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2) Diagonal ruang, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik 

sudut tidak sebidang pada kubus. Kubus memiliki 4 diagonal 

ruang yang masing-masing kongruen. 

3) Bidang diagonal, yaitu bidang datar yang melewati titik-titik sudut 

pada kubus dan memotong bangun ruang tersebut menjadi dua 

bagian. Terdapat 6 bidang diagonal pada kubus yang berbentuk 

persegi panjang dan masing-masing kongruen. 

b. Balok 

Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh tiga pasang sisi yang 

berbentuk persegi panjang yang masing-masing pasangan adalah 

kongruen dan terletak sejajar (Suwaji, 2008: 6). Unsur-unsur utama 

dalam balok: 

1) Sisi  

Sisi balok adalah suatu bidang persegi panjang yang membatasi 

bangun ruang balok. Balok memiliki 3 pasang sisi yang yang 

masing-masing pasangan kongruen.  

2) Rusuk 

Rusuk balok adalah ruas garis yang merupakan perpotongan dua 

bidang sisi pada sebuah balok. Balok memiliki 12 rusuk. 

3) Titik sudut 

Titik sudut kubus adalah titik pertemuan dari tiga rusuk balok yang 

berdekatan. Balok  memiliki 8 titik sudut. 

Diagonal merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut 

yang tidak berdekatan.  
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1) Diagonal bidang/ diagonal sisi, yaitu ruas garis yang 

menghubungkan dua titik sudut yang terletak pada rusuk-rusuk 

berbeda pada satu bidang sisi balok. Balok memiliki 12 diagonal 

bidang.  

2) Diagonal ruang, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik 

sudut tidak sebidang pada balok. Balok memiliki 4 diagonal 

ruang.  

3) Bidang diagonal, yaitu bidang datar yang melewati titik-titik 

sudut pada balok dan memotong balok menjadi dua bagian. 

Terdapat 6 bidang diagonal pada balok yang berbentuk persegi 

panjang.  

c. Jaring-jaring 

Adinawan (2010: 139) menggungkapkan jika suatu bangun ruang diiris 

pada beberapa rusuknya dan direbahkan menjadi bangun datar, maka 

bangun tersebut disebut jaring-jaring. Berikut adalah salah satu bentuk 

jaring-jaring kubus dan balok. 

1) Kubus  

 

 

 

 
 

Gambar 2.3. Salah Satu Jaring-jaring Kubus 

2) Balok 

 
 

 

Gambar 2.4. Salah Satu Jaring-jaring Balok 

alas 

alas 
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d. Luas Permukaan 

Luas permukaan adalah jumlah luas seluruh permukaan (bidang) pada 

suatu bangun ruang. 

1) Luas permukaan kubus 

Permukaan kubus terdiri dari enam buah persegi yang kongruen. 

Luas persegi dengan panjang rusuk a adalah sebagai berikut. 

 

 
 

Gambar 2.5. Kubus dengan Ukuran Rusuk 𝑎 

 
 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 = 6 𝗑  𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 

 = 6 𝗑  (𝑎 𝗑 𝑎) 

 = 6𝑎2 

2) Luas permukaan balok  

Sebuah balok memiliki tiga pasang sisi (bidang) berupa persegi 

panjang. Setiap pasang bidang saling berhadapan, sejajar dan 

kongruen (sama bentuk dan ukurannya). Berikut ini merupakan 

bangun balok dengan panjang p, lebar l, dan tinggi t. 

 

 

 

Gambar 2.6. Balok dengan Ukuran Panjang 𝑝, Lebar 𝑙, dan Tinggi 𝑡 

 
 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ          = 2 𝗑 (𝑝 𝗑  𝑙) = 2𝑝𝑙 

 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑘𝑎𝑛𝑔 = 2 𝗑 (𝑝 𝗑  𝑡) = 2𝑝𝑡 

 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑖𝑟𝑖            = 2 𝗑  (𝑙 𝗑  𝑡) = 2𝑙𝑡 

Jadi, 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛  

= 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ + 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑘𝑎𝑛𝑔 + 

𝑝 

 

𝑡 
𝑙 

𝑎 
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𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑖𝑟𝑖  

 = 2𝑝𝑙 +  2𝑝𝑡 +  2𝑙𝑡 

 = 2 (𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑙𝑡) 

e. Volume 

Volume adalah isi dari bangun-bangun ruang. Volume dinyatakan 

sebagai banyaknya satuan isi yang dapat mengisi bangun tersebut 

(Suwaji, 2008: 9). Untuk menentukan volume (𝑉) kubus, kita cari 

dulu luas alas dengan tinggi sehingga diperoleh sebagai berikut. 

1) Volume kubus 

Kubus dengan panjang rusuk 𝑎. 

 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 𝗑  𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

 = (𝑎 𝗑  𝑎) 𝗑  𝑎 

 = 𝑎3 

2) Volume balok  

Balok dengan ukuran panjang 𝑝, lebar 𝑙, dan tinggi 𝑡. 

 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 𝗑  𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

 = (𝑝 𝗑  𝑙) 𝗑  𝑡 

 = 𝑝𝑙𝑡 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang tema yang akan peneliti 

lakukan, yaitu: 

1.  Penelitian Erna Wahyuni (2012), mahasiswa Pendidikan Matematika UIN 

Sunan Kalijaga. Penelitian tersebut bertujuan untuk menghasilkan LKS 

matematika SMP berbasis kontekstual untuk memfasilitasi pencapaian 
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kemampuan pemecahan masalah pada materi perbandingan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa telah berhasil dikembangkan LKS 

Matematika dengan menggunakan prosedur pengembangan yang 

mengadaptasi prosedur Borg dan Gall. Tahapan yang dilalui adalah tahap 

pendahuluan, tahap pengembangan, dan tahap uji produk. Kemampuan 

siswa setelah menggunakan LKS Matematika SMP Berbasis Kontekstual 

dalam memecahkan masalah bisa terfasilitasi dengan nilai rata-rata hasil 

evaluasi kemampuan pemecahan masalah lebih besar dari pada nilai KKM 

yang berlaku di sekolah. Kualitas LKS ini tergolong dalam kategori baik 

dengan persentase keidealan 79,12% serta respon siswa terhadap LKS ini 

tergolong dalam kategori sangat tinggi dengan skor 40,69 dari skor 

maksimal 45 dan persentase keidealan respon 90,42%. 

2. Penelitian Anissaa Alhaqqoh Darwis (2016). Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif berupa penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan karakter cinta budaya lokal siswa tunanetra 

kelas IX di SLB Negeri Bontang melalui penerapan pendekatan 

etnomatematika dengan media cangkang kerang laut dalam pembelajaran 

pada materi himpunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

pendekatan etnomatematika dengan media cangkang kerang laut ini dapat 

meningkatkan karakter cinta budaya lokal pada siswa tunanetra kelas IX 

di SLB Negeri Bontang secara bertahap atas indikator cinta budaya yang 

telah disusun sebelumnya. 

3. Penelitian Supriyanti, dkk (2015), Jurusan Matematika, FMIPA, 

Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian 
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eksperimen  dengan desain penelitian Posttest  Only Control. Penelitian 

ini bertujuan untuk  mengetahui keefektifan pembelajaran dengan model 

ARIAS berbasis etnomatematika terhadap kemampuan pemecahan 

masalah siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah siswa yang diajar dengan model pembelajaran ARIAS 

berbasis etnomatematika tuntas dengan rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah siswa pada pembelajaran menggunakan model ARIAS berbasis 

etnomatematika lebih baik dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

pada pembelajaran menggunakan model ekspositori, keterampilan proses 

siswa dan sikap cinta budaya lokal siswa secara bersama berpengaruh 

terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Jadi disimpulkan bahwa 

model pembelajaran ARIAS berbasis etnomatematika efektif terhadap 

kemampuan pemecahan masalah siswa. 

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terdapat kesamaan dan 

perbedaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian 

sebelumnya. Penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan untuk menghasilkan 

LKS matematika berbasis budaya DIY yang layak untuk memfasilitasi 

kemampuan pemecahan masalah dan cinta budaya lokal siswa kelas VIII pada 

materi kubus dan balok. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian 

Erna Wahyuni dari segi jenis, model, produk yang dihasilkan, dan variabel 

yang diukur. Akan tetapi, model pengembangan Borg dan Gall yang digunakan 

dalam penelitian adalah model pengembangan yang meliputi 5 langkah 

pengembangan (Depdiknas, 2008:2b). Basis yang digunakan dalam 

mengembangkan produk ini adalah budaya DIY. Variabel lain yang diukur 
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dalam penelitian adalah karakter cinta budaya lokal, sama seperti variabel dari 

penelitian Annisa Alhaqqoh Darwis dan penelitian Supriyanti, dkk. Materi 

yang dikembangkan dalam LKS ini adalah materi kubus dan balok SMP kelas 

VIII semester 2.  

Berikut ini disajikan tabel penelitian yang relevan dan letak relevansi 

serta perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Tabel 2.1 Pemetaan Penelitian 

Penelitian 
Jenis 

Penelitian 

Model 

Penelitian 
Produk Basis 

Variabel 

yang diukur 
Materi 

Erna 

Wahyuni 

R&D Borg and 

Gall 

LKS Kontekstual Pemecahan 

Masalah 

Perbandingan 

Anissaa 

Alhaqqoh 

Darwis 

Kualitatif PTK - Etnomatematika Karakter 

Cinta Budaya 

Lokal 

Himpunan 

Supriyanti

, Z. 

Mastur, 

dan 

Sugiman 

Eksperimen 

 
 
 
 

Posttest  

Only 

Control. 

- Etnomatematika Kemampuan 

Pemecahan 

Masalah dan 

Cinta Budaya 

Lokal 

Aritmatika 

Sosial 

Rima 

Ericha 

Fitriana 

R&D Borg and 

Gall 

LKS Budaya DIY Kemampuan 

Pemecahan 

Masalah dan 

Cinta Budaya 

Lokal 

Kubus dan 

Balok 

 

C. Kerangka Berpikir 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika sekolah di Indonesia yaitu 

agar siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh (Depdiknas, 

2006: 140). Oleh karena itu, pemecahan masalah merupakan hal yang penting 

mengingat dalam kehidupan manusia selalu dihadapkan oleh berbagai masalah. 

Salah satu cara melatih kemampuan pemecahan masalah yaitu melalui 
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pemberiam masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, 

kebanyakan siswa masih kesulitan dalam mengerjakan soal pemecahan 

masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sehingga kemampuan 

pemecahan masalah siswa masih perlu difasilitasi. 

Kubus dan balok merupakan materi geometri ruang paling sederhana dan 

sangat penting sebagai prasyarat belajar materi bangun ruang lainnya baik 

bangun ruang sisi datar lainnya ataupun bangun ruang sisi lengkung. Akan 

tetapi, siswa masih kesulitan dalam memecahkan permasalahan materi 

geometri, termasuk kubus dan balok. Padahal salah satu tujuan pembelajaran 

geometri adalah agar siswa menjadi pemecah masalah yang baik (Bobango 

dalam Safrina, dkk, 2014: 11). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dalam lingkup geometri 

khususnya pada materi balok dan kubus dalam pembelajaran.  

Dalam proses pembelajaran, salah satu faktor yang penting adalah 

media pembelajaran (Azhar, 2005: 15). Penggunaan media pembelajaran dapat 

mempengaruhi siswa dalam mengembangkan kemampuan pemecahan 

masalahnya. Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang mampu 

mengkonstruksi pemahaman siswa terhadap suatu materi serta menerapkan dan 

mengintegrasikannya dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Hal ini 

dikarenakan kemampuan siswa dalam belajar berbeda-beda.  

LKS merupakan pilihan atas kebutuhan tersebut. Penggunaan LKS saat 

proses pembelajaran dapat membantu siswa dalam mengasah kemampuan 

pemecahan masalah, seperti yang diungkapkan oleh Trianto (2010: 111) bahwa 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) adalah panduan siswa yang digunakan untuk 
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melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. Namun faktanya, 

penyusunan dan penggunaan LKS di SMPN 4 Kalasan masih sangat minim, 

bahkan dapat dikatakan hampir tidak pernah. Hal ini dikarenakan keterbatasan 

waktu dan kemampuan guru dalam membuat LKS. 

Permasalahan lainya adalah kekhawatiran terkikisnya pengetahuan 

generasi muda terhadap budayanya sendiri di tengah derasnya arus globalisasi, 

tak terkecuali generasi muda yang tinggal di wilayah penuh budaya seperti 

DIY. Oleh karena itu, pemerintah DIY gencar dalam mengangkat budaya lokal 

salah satunya termuat dalam Perda DIY Nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya.  Hal ini tak 

terlepas dari visi pembangunan pemerintah DIY pada tahun 2025 sebagai pusat 

pendidikan, budaya dan tujuan pariwisata terkemuka di Asia Tenggara. Dengan 

demikian, setiap mata pelajaran juga diharapkan dapat menjadi media dalam 

memperkenalkan budaya lokal dan menanamkan rasa cinta budaya lokal 

termasuk dalam pembelajaran matematika. Hal tersebut dapat direalisasikam 

salah satunya dengan pendekatan budaya lokal. Hal ini dikarenakan 

matematika dan budaya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan.  

Budaya lokal tersebut dapat dimuat dalam LKS dan dikembangkan 

sedemikian rupa sehingga dapat memfasilitasi aspek kognitif dan afektif. 

Melihat masih jarangnya LKS matematika dengan berlatar belakang budaya 

lokal, maka peneliti tertarik untuk mengembangkan LKS matematika berbasis 

budaya DIY dengan mengunakan model Borg and Gall (Depdiknas: 2008: 16). 

Adapaun langkah-langkah dalam model tersebut meliputi: (1)Melakukan 

Analisis Produk yang Akan Dikembangkan, (2)Mengembangkan Produk awal, 
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(3)Validasi Ahli dan Revisi, (4) Uji Coba Lapangan Skala Kecil dan Revisi 

Produk, dan (5) Uji Coba Lapangan Skala Besar dan Produk Akhir. Dengan 

dikembangkannya LKS matematika berbasis budaya DIY tersebut diharapkan 

akan memperbaiki kualitas pembelajaran yang dilakukan, yaitu kemampuan 

pemecahan masalah dan karakter cinta budaya lokal siswa dapat terfasilitasi 

dengan baik. Gambaran kerangka berpikir dari penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Kerangka Berpikir Penelitian 

Solusi: 

Perlu dikembangkannya LKS matematika berbasis budaya DIY yang layak untuk 

memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah dan cinta budaya lokal pada materi 

kubus dan balok 

 

Ideal: 

 Kemampuan pemecahan masalah 

sangat penting  

 Materi kubus dan balok sangat 

penting sebagai prasyarat materi 

selanjutnya 

 Pentingnya penggunaan LKS 

dalam mengasah kemampuan 

pemecahan masalah  

 Karakter cinta budaya lokal sangat 

penting untuk ditanamkan di 

tengah derasnya arus globalisasi  

Realita: 

 Kemampuan pemecahan masalah 

siswa masih perlu difasilitasi 

khususnya pada materi kubus dan 

balok 

 Penggunaan LKS yang disusun sendiri 

oleh guru sangat minim karena 

keterbatasan waktu dan kemampuan 

 Karakter cinta budaya lokal siswa 

masih perlu difasilitasi karena 

kurangnya minat dan pengetahuan 

siswa 

Penilaian Kelayakan: 

1. Valid berdasarkan hasil penilaian ahli 

2. Efektif berdasarkan hasil posttest dan hasil angket cinta budaya lokal 

3. Praktis berdasarkan hasil angket respon siswa 

 

Hasil: 

Pengembangan LKS matematika berbasis budaya DIY untuk memfasilitasi 

kemampuan pemecahan masalah dan cinta budaya lokal pada materi kubus dan balok 
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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

A. Model Pengembangan 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and 

Development atau R&D). Sugiyono (2012: 407) mengemukakan bahwa 

metode R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Produk yang 

dikehendaki dalam pengembangan ini adalah sebuah LKS matematika SMP 

berbasis budaya DIY untuk memfasilitasi kemampuan memecahkan masalah 

dan cinta budaya lokal siswa yang berfokus pada materi kubus dan balok kelas 

VIII SMP semester genap.  

Dalam penelitian pengembangan, terdapat tiga model pengembangan 

sebagai berikut (Depdiknas, 2008b: 7). 

1. Model prosedural adalah model yang bersifat deskriptif, menunjukkan 

langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. 

2. Model konseptual adalah model yang bersifat analitis, yang menyebutkan 

komponen-komponen produk, menganalisis komponen secara rinci dan 

menunjukkan hubungan antar komponen yang akan dikembangkan. 

3. Model teoritik adalah model yang menggambar kerangka berpikir yang 

didasarkan pada teori-teori yang relevan dan didukung oleh data empirik. 

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

prosedural. Penggunaan model prosedural dalam penelitian pengembangan ini 

didasarkan alasan bahwa produk yang dihasilkan merupakan produk dengan 

satu komponen saja yaitu LKS matematika berbasis budaya DIY dengan pokok 
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bahasan kubus dan balok serta tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan 

suatu produk yang layak untuk digunakan dalam pembelajaran sehingga harus 

melalui langkah-langkah tertentu yang harus diikuti untuk menghasilkan 

sebuah produk yang layak. 

 

B. Prosedur Pengembangan  

Prosedur penelitian pengembangan merupakan prosedur yang akan 

memaparkan langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam membuat suatu 

produk. Dalam prosedur pengembangan akan dijelaskan semua komponen 

yang dilakukan pada setiap tahapan dalam pengembangan dan menjelaskan 

fungsi komponen dalam setiap tahapan pengembangan produk. Hal ini 

dilakukan agar dapat menghasilkan produk yang maksimal dengan harapan 

dapat digunakan dalam pembelajaran. 

Prosedur pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu 

pada prosedur pengembangan Borg dan Gall. Hal ini dikarenakan prosedur 

pengembangan ini memberikan kesempatan peneliti untuk melakukan lebih 

banyak perbaikan atau revisi produk sehingga produk akhir yang dihasilkan 

dapat maksimal. Prosedur tersebut dibagi ke dalam sepuluh langkah yaitu 

penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, pengembangan Draft produk, 

uji coba lapangan awal, revisi hasil uji coba, uji lapangan, penyempurnaan 

produk hasil uji lapangan, uji pelaksanaan lapangan, penyempurnaan produk 

akhir, diseminasi dan implementasi (Sukmadinata, 2006: 169). Langkah 

tersebut dapat disederhanakan menjadi lima langkah utama sebagai berikut 

(Depdiknas, 2008b: 11):  
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Gambar 3.1. Prosedur Penelitian Pengembangan Adaptasi dari Prosedur 

Penelitian Pengembangan Borg dan Gall 

 

1. Melakukan Analisis Produk yang Akan Dikembangkan 

Pada tahap ini akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Analisis kebutuhan siswa, yaitu kegiatan menganalisis kebutuhan siswa 

SMPN 4 Kalasan dalam penggunaan LKS berbasis budaya DIY pada 

mata pelajaran matematika, khususnya pada materi kubus dan balok. 

b. Analisis karakteristik siswa, yaitu kegiatan menganalisis kondisi siswa 

baik secara kognitif maupun afektif dalam penggunaan LKS berbasis 

budaya DIY pada mata pelajaran matematika, khususnya pada materi 

kubus dan balok. 

c. Analisis kurikulum, yaitu kegiatan menganalisis kurikulum secara 

keseluruhan mulai dari menganalisis kompetensi inti, kompetensi dasar, 

dan indikator pencapaian kompetensi pada materi kubus dan balok. 

d. Pemilihan dan penentuan produk yang dikembangkan, yaitu kegiatan 

menentukan jenis dan bentuk produk yang dikembangkan dengan 

menganalisis alasan pemilihan tersebut. 

Melakukan Analisis Produk yang Akan Dikembangkan 

Mengembangkan Produk Awal 

Validasi Ahli dan Revisi 

Uji Coba Lapangan Skala Kecil dan Revisi Produk 

Uji Coba Lapangan Skala Besar dan Produk Akhir 
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e. Melakukan studi pustaka, yaitu mengkaji teori-teori dan hasil penelitian 

yang relevan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan pada 

investigasi awal. 

2. Mengembangkan Produk Awal 

Setelah melakukan analisis produk yang akan dikembangkan, langkah 

selanjutnya adalah mengembangkan produk awal dengan langkah-langkah 

sebagai berikut. 

a. Mengumpulkan materi pendukung pokok bahasan kubus dan balok. 

b. Menyusun peta kebutuhan LKS matematika berbasis budaya DIY. 

c. Membuat kerangka LKS. 

d. Membuat desain awal LKS yang dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing. 

e. Membuat LKS metematika berbasis budaya DIY untuk siswa kelas VIII 

pada materi kubus dan balok yang disebut Draft I. 

f. Menyusun angket cinta budaya lokal untuk mengukur karakter cinta 

budaya lokal siswa setelah penggunaan LKS matematika berbasis 

budaya DIY. 

g. Menyusun instrumen penilaian LKS sebagai alat ukur kualitas LKS 

yang dikembangkan dan angket respon siswa. 

h. Menyusun instrumen posttest untuk mengukur kemampuan pemecahan 

masalah siswa setelah pembelajaran menggunakan LKS matematika 

berbasis budaya DIY. 
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3. Validasi Ahli dan Revisi 

a. Validasi instrumen penelitan 

1. Validasi instrumen angket cinta budaya lokal kepada validator ahli.  

2. Validasi instrumen penilaian LKS kepada validator ahli. 

3. Validasi instrumen angket respon siswa kepada validator ahli.  

4. Validasi instrumen posttest kemampuan pemecahan masalah. 

b. Validasi produk yang dikembangkan 

Validasi produk yang dikembangkan berupa penilaian terhadap 

Draft I yang dilakukan oleh validator ahli. Hasil penilaian dan saran dari 

validator digunakan untuk merevisi Draft I. Hasil revisi Draft I 

selanjutnya dinamakan Draft II. 

4. Uji Coba Lapangan Skala Kecil dan Revisi Produk 

Uji coba lapangan skala kecil digunakan untuk uji keterbacaan LKS 

yang dikembangkan. Uji keterbacaan dilakukan untuk menilai tingkat 

kemudahan keterbacaan naskah yang meliputi struktur kalimat, panjang 

kalimat, dan kelugasan (Suryadi, dkk dalam B. P Sitepu, 2010). Draft II 

akan diujicobakan kepada enam siswa yang terdiri dari tiga kelas VIIIB dan 

tiga siswa kelas VIIID SMP N 4 Kalasan. Kemudian siswa diberikan angket 

keterbacaan LKS guna mendapatkan kritik dan saran siswa untuk merevisi 

Draft II. Hasil revisi Draft II selanjutnya dinamakan Draft III. 

5. Uji Coba Lapangan Skala Besar dan Produk Akhir 

Draft III diujicobakan kepada seluruh siswa kelas VIIIC SMP N 4 

Kalasan yang berjumalah 31 siswa. Setelah uji coba lapangan skala besar, 
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siswa akan diberikan posttest, angket respon siswa terhadap LKS 

matematika berbasis budaya DIY dan angket cinta budaya lokal. Hasil 

posttest memberikan informasi tentang tingkat ketercapaian kemampuan 

pemecahan masalah siswa pada materi kubus dan balok. Respon siswa 

terhadap LKS matematika berbasis budaya DIY dapat dilihat dari angket 

respon yang menunjukkan kategori respon siswa terhadap LKS matematika 

berbasis budaya DIY. Ketercapaian karakter cinta budaya lokal siswa dilihat 

dari rata-rata angket cinta budaya lokal siswa setelah pembelajaran. Produk 

akhir merupakan hasil dari revisi produk mulai dari tahap analisis produk 

yang akan dikembangkan hingga tahap uji coba lapangan skala besar 

sehingga produk yang berupa LKS ini dapat dimanfaatkan oleh siswa dan 

guru dalam kegiatan pembelajaran. 

 

C. Uji Coba Produk 

1. Desain Uji Coba 

Uji coba yang dilakukan bertujuan untuk menyempurnakan LKS 

matematika berbasis budaya DIY. Adapun uji coba yang dilakukan sebagai 

berikut. 

a. Validasi ahli  

Validasi ahli merupakan uji coba produk yang dilakukan oleh ahli 

pembelajaran matematika, yaitu dosen dan guru mata pelajaran 

matematika dengan menilai dan memberikan masukan terhadap produk 

awal (Draft I). Validasi ahli ini bertujuan untuk mengetahui kualitas 
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produk dan merevisi produk hingga menjadi Draftt II yang akan 

diujicobakan pada uji coba lapangan skala kecil. 

b. Uji coba lapangan skala kecil 

Uji coba lapangan skala kecil dilakukan kepada 6 siswa yang 

terdiri dari 3 siswa kelas VIIIB dan 3 siswa kelas VIIID SMP N 4 

Kalasan. Hasil dari uji coba lapangan skala kecil dijadikan sebagai 

dasar revisi sehingga diperoleh Draft III yang digunakan pada uji coba 

lapangan skala besar. 

c. Uji coba lapangan skala besar 

Uji coba lapangan skala besar dalam penelitian ini diterapkan 

pada satu kelas yaitu kelas VIIIC SMP N 4 Kalasan. Hasil dari uji coba 

lapangan skala besar dijadikan sebagai dasar revisi akhir sehingga 

menghasilkan produk akhir berupa LKS matematika berbasis budaya 

DIY untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah dan cinta 

budaya lokal. 

2. Subjek Uji Coba 

Subjek penelitian ini antara lain: 

a. Ahli Mata Pelajaran Matematika sebagai validator  

Ahli mata pelajaran matematika diambil dari dosen dan guru yang 

berkompeten di bidang pembelajaran matematika.  

b. Siswa SMP N 4 Kalasan kelas VIII tahun ajaran 2016/ 2017 

Siswa ini dilibatkan dalam uji coba lapangan skala kecil dan uji coba 

lapangan skala besar. Uji coba lapangan skala kecil melibatkan 6 orang 
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siswa yang masing-masing diambil 3 orang  dari kelas VIIIB dan 

VIIID. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan kriteria 

kemampuan tinggi, sedang dan rendah pada masing-masing kelas 

dengan bantuan guru. Pengambilan sampel yang demikian didasarkan 

pada persyaratan LKS yang baik menurut Darmojo dan Kaligis ( 1992: 

41-46), yakni pada syarat didaktik. Syarat tersebut berkaitan dengan 

penggunaan LKS yang bersifat universal yang dapat digunakan dengan 

baik untuk siswa yang lamban, sedang, maupun pandai.  

Sedangkan uji coba lapangan skala besar melibatkan 31 orang 

siswa kelas VIIIC. Pengambilan sampel ini didasari pada: 

1) Populasi penelitian 

Menurut Azwar (2005: 77), populasi didefinisikan sebagai 

kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. 

Kelompok subjek ini harus mempunyai karakteristik bersama yang 

membedakannya dengan kelompok subjek yang lain. Sedangkan 

menurut Arikunto (1993: 102), populasi adalah keseluruhan 

subyek penelitian. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, populasi 

dari penelitian ini adalah siswa kelas VIII. Hal ini karena LKS 

matematika berbasis budaya DIY ditujukan untuk memfasilitasi 

kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi kubus dan 

balok. Materi tersebut dalam Kurikulum 2013 diajarkan di kelas 

VIII. Namun, berdasarkan beberapa pertimbangan, LKS 

matematika berbasis budaya DIY diujicobakan pada kelas VIII 
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SMPN 4 Kalasan.  Dikarenakan keterbatasan biaya, tenaga, dan 

waktu, dalam penelitian ini hanya mengambil sebagian dari 

populasi yang disebut dengan sampel. 

2) Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi (Azwar, 2005: 79). Dalam menentukan 

jumlah suatu sampel pada penelitian tidak ada aturan yang tegas, 

seperti yang dikatakan oleh Sukardi (2010, 55) bahwa tidak ada 

aturan yang tegas tentang jumlah sampel yang dipersyaratkan 

untuk suatu penelitian dari populasi yang tersedia. Selanjutnya, 

Arikunto (1993: 107) menjelaskan untuk sekedar perkiraan, 

apabila subyeknya kurang dari seratus lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika 

jumlah subyeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% 

atau lebih. Hal ini bergantung pada kemampuan peneliti dilihat dari 

waktu, tenaga, dan biaya, sempit luasnya wilayah pengamatan dari 

setiap subjek dan besar kecilnya resiko yang diambil oleh peneliti. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil sampel dari 

25% populasi yang ada, yaitu sebanyak satu kelas dari empat kelas 

siswa kelas VIII SMPN 4 Kalasan. Dalam menentukan sampel, 

terlebih dahulu dilakukan uji kesamaan rata-rata untuk mengetahui 

kemampuan awal sampel dengan menggunakan data nilai PTS 

kelas VIII SMPN 4 Kalasan Tahun Ajaran 2016/2017 dengan 

menggunakan bantuan software SPSS 16.0. Namun sebelumnya, 



63 
 

  

data nilai PTS harus berdistribusi normal serta varians data tersebut 

homogen. Maka dari itu, dilakukan uji normalitas dan homogenitas 

terhadap data nilai PTS. Hasil dari uji normalitas dan homogenitas 

menunjukkan bahwa keempat kelas berdistribusi normal dan 

homogen.  

Selanjutnya, dilakukan uji kesamaan rata-rata dengan 

menggunakan uji One-way Anova. Hasil uji One-way Anova 

terhadap nilai PTS kelas VIII, memberikan kesimpulan bahwa 

keempat kelas VIII memiliki rata-rata yang sama sehingga empat 

kelas tersebut mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan 

sebagai sampel penelitian. Penjelasan lebih lanjut tentang uji 

homogenitas, uji normalitas dan Uji One-way Anova dapat dilihat 

pada lampiran 1.7. Berdasarkan hal tersebut, peneliti dapat 

menggunakan teknik simple random sampling untuk menentukan 

kelas yang dijadikan sebagai subjek uji coba lapangan skala besar. 

Dengan menggunakan teknik simple random sampling, terpilih 

kelas VIIIC sebagai subjek uji coba lapangan skala besar.  

3. Jenis Data 

Data yang akan diperoleh dari penelitian ini meliputi: 

a. Kualitas LKS matematika berbasis budaya DIY 

Data kualitas LKS digunakan untuk mengetahui kualitas LKS dari segi 

kemampuan pemecahan masalah dan cinta budaya lokal yang 

digunakan dalam pengembangan LKS secara keseluruhan. Data ini 

diperoleh dari hasil penilaian LKS yang dilakukan oleh validator ahli. 
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b. Respon siswa terhadap LKS matematika berbasis budaya DIY 

Data respon siswa terhadap LKS matematika berbasis budaya DIY 

digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap LKS secara 

keseluruhan. Data ini diperoleh dengan menggunakan angket respon 

siswa yang telah divalidasi. 

c. Hasil posttest 

Data hasil posttest digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui 

kemampuan LKS matematika berbasis budaya DIY yang 

dikembangkan dalam memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah 

siswa. Data ini diperoleh dari posttest siswa yang telah divalidasi. 

d. Karakter cinta budaya lokal siswa 

Data karakter cinta budaya lokal siswa digunakan sebagai alat ukur 

untuk mengetahui kemampuan LKS matematika berbasis budaya DIY 

yang dikembangkan dalam memfasilitasi karakter cinta budaya lokal 

siswa. Data ini diperoleh melalui angket cinta budaya lokal siswa yang 

telah divalidasi. 

4. Instrumen Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan instrumen berikut. 

a. Lembar Wawancara  

Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara tidak 

terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2012: 
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320). Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang ditanyakan. Wawancara jenis ini sering digunakan 

dalam penelitian pendahuluan. Wawancara tidak terstruktur dalam 

penelitian ini digunakan dalam tahap melakukan analisis produk yang 

akan dikembangkan. Data yang diharapkan berupa pendapat LKS 

yang selama ini digunakan, alasan menggunakan LKS dalam 

pembelajaran, pengalaman-pengalaman yang dialami oleh guru 

matematika selama menggunakan LKS, perlu atau tidak adanya 

pengembangan LKS, tanggapan guru tentang LKS yang berbasis 

budaya DIY dan LKS seperti apa yang diharapkan yang mampu 

memfasilitasi pembelajaran matematika dengan baik. 

b. Lembar penilaian LKS  

Lembar penilaian yang dimaksud adalah lembar penilaian LKS 

Matematika Berbasis Budaya DIY. Lembar penilaian ini disusun 

untuk memperoleh kualitas LKS yang dikembangkan berupa data 

kevalidan LKS. Oleh karena itu, lembar penilaian LKS ditujukan 

kepada validator yang dipandang ahli dalam hal pembelajaran 

matematika. Lembar penilaian LKS yang diadaptasi dari skripsi yang 

ditulis oleh Luthfi Nur Azizah (2016). Adapun aspek yang dinilai 

dalam LKS pada penelitian ini, penjabarannya sebagai berikut. 

1) Komponen Kelayakan Isi 

a) Cakupan materi 

b) Akurasi materi 



66 
 

  

c) Berbasis Budaya DIY  

d) Memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah 

e) Memfasilitasi cinta budaya lokal 

f) Mengandung wawasan produktivitas 

g) Merangsang keingintahuan 

2) Komponen Kebahasaan 

a) Komunikatif 

b) Lugas 

c) Koherensi dan keruntutan alur berpikir 

d) Kesesuaian dengan kaidah Bahasa Indonesia yang benar 

e) Penggunaan istilah dan simbol 

f) Dialogis dan berpikir kritis 

3) Komponen penyajian 

a) Teknik penyajian 

b) Penyajian pembelajaran 

c) Pendukung penyajian materi 

Selain itu, pada bagian akhir lembar penilaian tersebut disediakan 

ruang saran/ komentar bagi validator. 

c. Tes 

Tes merupakan alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur 

keberhasilan siswa mencapai kompetensi. Tes dalam penelitian ini ada 

dua yaitu tes studi pendahuluan yang digunakan untuk 

mengumpulkan data awal kemampuan pemecahan masalah siswa dan 
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posttest yang digunakan untuk memperoleh data tentang ketuntasan 

belajar sebagai alat ukur ketercapaian kemampuan memecahkan 

masalah setelah pembelajaran menggunakan LKS matematika 

berbasis budaya DIY. 

d. Angket 

Angket merupakan metode pengumpulan data dengan cara memberi 

sejumlah pertanyaan atau pertanyaan tertulis untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 1993: 124). Angket dalam 

penelitian ini digunakan dalam tahap studi pendahuluan untuk 

mengetahui seberapa banyak siswa yang memiliki minat dan 

pemahaman tentang budaya lokal serta pada tahap uji coba lapangan 

skala kecil dan besar yang terdiri dari: 

a. Angket cinta budaya lokal untuk mengetahui karakter cinta budaya 

lokal siswa yang meliputi ketertarikan, kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan. 

b. Angket keterbacaan LKS matematika berbasis budaya DIY untuk 

memperoleh data tingkat kemudahan keterbacaan naskah, 

penyajian yang menarik, serta kejelasan naskah dan gambar pada 

LKS. Data ini diambil ketika uji coba skala kecil. 

c. Angket respon siswa untuk mengetahui respon siswa terhadap LKS 

matematika berbasis budaya DIY. Angket tersebut meliputi aspek:  
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1) Perhatian (Atention), yaitu ketertarikan siswa dengan desain 

maupun isi LKS. 

2) Keterkaitan (Relevance), yaitu kesesuaian LKS dengan cara 

berfikir siswa. 

3) Keyakinan (Confidence), yaitu keberanian siswa mengeluarkan 

pendapat dan menumbuhkan karakter cinta budaya lokal. 

4) Kepuasan (Satisfaction), yaitu memotivasi siswa untuk belajar 

dan kemampuan meningkatkan hasil belajar siswa. 

e. Lembar validitas instrumen 

Lembar validasi disusun untuk memperoleh data kevalidan 

instrumen yang digunakan dalam pengembangan LKS matematika 

berbasis budaya DIY. Validasi instrumen dilakukan dengan 

menggunakan expert judgement. Aspek-aspek yang dinilai pada 

instrumen tersebut terdiri atas aspek isi dan konstruk.  

f. Instrumen pembelajaran 

Instrumen pembelajaran dalam penelitian ini diwujudkan dalam 

bentuk RPP dan lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. 

RPP disusun sebagai panduan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran menggunakan LKS matematiika berbasis budaya DIY, 

sedangkan lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran 

digunakan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan pembelajaran 

yang dilakukan pada uji coba lapangan skala besar. Melalui RPP dan 

lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran ini diharapkan proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan diperoleh hasil yang 

maksimal.  
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5. Teknik Analisis Instrumen 

a. Uji Validitas Instrumen 

Validitas suatu instrumen memiliki arti sejauhmana ketepatan 

suatu instrumen pengukur dapat melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 

2011: 173). Validasi instrumen dilakukan dengan menggunakan 

expert judgement yang meliputi validitas isi dan konstruk. Validitas 

isi mencakup kesesuaian antara aitem-aitem dalam instrumen dengan 

aspek/indikator yang hendak diukur (Azwar, 2012: 42). Validitas 

konstruk mencakup kesesuaian instrumen dengan suatu trait atau 

konstruk teoritik yang hendak diukurnya (Azwar, 2012: 45). 

Teknik analisis dalam pengujian validitas dilakukan dengan 

menggunakan rumus Content Validity Ratio (CVR) yang dicetuskan 

oleh Lawshe dalam Azwar (2012: 114) dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1) Menentukan kriteria penilaian tanggapan ahli 

Data tanggapan ahli yang diperoleh berupa checklist. Berikut 

adalah kriterian penilaian setiap butir : 

Tabel 3.1. Kriteria Penilaian Butir dari Lawshe 

Kriteria 
Esensial Berguna Tidak 

Esensial 

Tidak 

Perlu 

Bobot 1 0 0 

 

2) Menghitung nilai CVR 

𝐶𝑉𝑅 = (
2𝑛𝑒

𝑛
) − 1 

Keterangan: 

𝑛𝑒 = banyaknya ahli yang menyatakan esensial 

𝑛 = banyaknya ahli yang melakukan penilaian 
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Nilai CVR tersebut kemudian dijadikan dasar untuk 

mengatakan kevalidan suatu butir instrumen. Nilai CVR bergerak dari 

angka -1,00 hingga +1,00 (Azwar, 2012: 114). Jika CVR > 0,00 maka 

50% lebih dari para ahli dalam penilaian menyatakan aitem adalah 

esensial. Semakin besar CVR dari angka 0 maka semakin esensial dan 

tinggi validitas isinya. Azwar (2012: 115) menuturkan bahwa semua 

aitem yang memiliki CVR yang negatif harus dieliminasi. Instrumen 

yang divalidasi oleh ahli berupa instrumen lembar penilaian LKS 

matematika berbasis budaya DIY, angket respon siswa, posttest serta 

angket cinta budaya lokal siswa. 

b. Uji Reliabilitas Posttest 

Reliabilitas alat ukur adalah sejauhmana hasil proses 

pengukuran suatu instrumen dapat dipercaaya (Azwar, 2012: 7). 

Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas 

instrumen (Sugiyono, 2013: 174). Oleh karena itu, walaupun 

instrumen yang valid umumnya pasti reliabel, tetapi pengujian 

reliabilitas instrumen perlu dilakukan. Reliabilitas posttest dapat diuji 

dengan menggunakan rumus Cronbach’s Alpha  sebagai berikut. 

𝑟11 = (
𝑛

(𝑛 − 1)
) (1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2 ) 

Keterangan: 

𝑟11 : reliabilitas yang dicari 

∑ 𝜎𝑖
2 : jumlah varians skor tiap-tiap butir 

𝜎𝑡
2 : varians total 

𝑛  : banyaknya butir soal 

 

Hasil uji reliabilitas dapat juga ditentukan dengan menggunakan 

formula Cronbach’s Alpha dengan bantuan software SPSS 16.0. Nilai 
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Croncbach’s Alpha tersebut menunjukkan koefisien reliabilitas. 

Secara teoritik, besarnya koefisien reliabilitas berkisar mulai dari 

angka 0,0 hingga angka 1,0. Menurut Azwar (2012: 12), tinggi-

rendahnya reliabilitas hasil ukur yang sesungguhnya tidak dapat 

diketahui secara pasti, namun dapat diestimasi. Artinya, tidak ada 

batasan mutlak yang menunjukkan angka koefisien terendah yang 

harus dicapai agar suatu pengukuran dapat disebut reliabel (Azwar, 

2011: 188). Instrumen yang akan diukur reliabilitasnya adalah 

instrumen posttest dan instrumen angket cinta budaya lokal.  

Berdasarkan hasil analisis uji reliabilitas posttest dengan 

bantuan SPSS 16.0, diperoleh nilai Croncbach’s Alpha yaitu 0,488. 

Nilai Croncbach’s Alpha atau koefisien reliabilitas yang didapat 

dibandingkan dengan koefisien rtabel pada taraf signifikansi 5% dengan 

jumlah 𝑁 = 29. Besar koefisien rtabel tersebut adalah 0,367, sehingga 

koefisien reliabilitas soal posttest lebih besar dari koefisien rtabel. 

Artinya, soal posttest reliabel dan dapat digunakan.  

Berdasarkan hasil analisis uji reliabilitas angket cinta budaya 

lokal dengan bantuan SPSS 16.0, diperoleh nilai Croncbach’s Alpha 

yaitu 0,725. Nilai Croncbach’s Alpha atau koefisien reliabilitas yang 

didapat dibandingkan dengan koefisien rtabel pada taraf signifikansi 

5% dengan jumlah 𝑁 = 31. Besar koefisien rtabel tersebut adalah 

0,355, sehingga koefisien reliabilitas angket cinta budaya lokal lebih 

besar dari koefisien rtabel. Artinya, angket cinta budaya lokal reliabel 

dan dapat digunakan.  
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6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Pengolahan data kualitatif 

Data kualitatif berupa kritik atau saran dianalisis secara 

deskriptif kualitatif, sedangkan data kualitatif yang berupa huruf 

diubah menjadi nilai kualitatif. 

1) Pengolahan lembar penilaian LKS 

Hasil penilaian LKS oleh validator berupa huruf diubah 

menjadi nilai kualitatif dengan langkah-langkah berikut. 

a) Hasil penilaian yang masih dalam bentuk huruf diubah 

menjadi skor dengan ketentuan sebagai berikut (Widoyoko, 

2012: 105). 

Tabel 3.2. Konversi Nilai Huruf Penilaian LKS 

Keterangan Skor 

SK (Sangat Kurang) 1 

K (Kurang) 2 

B (Baik) 3 

SB (Sangat Baik) 4 

 

b) Setelah data terkumpul, kemudian menghitung skor rata-rata 

setiap aspek media yang dinilai dan skor rata-rata 

keseluruhan kriteria penilaian dengan rumus berikut 

(Sudjana, 2010: 109). 

�̅� =  
∑ 𝑥

𝑛
 

Keterangan : 

�̅�  = skor rata-rata 

𝑛  = jumlah penilai 

Σ 𝑥 = jumlah skor 
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c) Mengubah skor rata-rata dari masing-masing aspek media 

dan skor rata-rata seluruh kriteria penilaian menjadi nilai 

kualitatif sesuai dengan kategori penilaian dengan ketentuan 

berikut (Azwar, 2011: 163). 

Tabel 3.3. Kriteria Kategori Penilaian Ideal 

Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

�̅� > Mi + 1.5 Sbi Sangat Baik 

Mi + 0,5 SBi < �̅� ≤ Mi + 1.5 Sbi Baik 

Mi – 0,5 SBi < �̅�  ≤ Mi + 0,5 Sbi Cukup 

Mi – 1,5 SBi < �̅� ≤ Mi – 0,5 Sbi Kurang 

�̅� ≤ Mi – 1,5 Sbi Sangat Kurang 

Keterangan : 

�̅� = skor rata-rata 

Mi = Rata-rata ideal, dicari dengan formula berikut: 

Mi = 
1

2
 × (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal) 

 
SBi = Simpangan baku ideal, dicari dengan formula berikut: 

SBi = (
1

2
) × (

1

3
) (skor tertinggi ideal – skor terendah ideal) 

 
Skor tertinggi ideal = Σ butir kriteria × skor tertinggi 

Skor terendah ideal = Σ butir kriteria × skor terendah 

 

d) Menghitung presentase kategori penilaian ideal setiap aspek 

dan seluruh penilaian dengan rumus sebagai berikut. 

Persentase keidealan (�̅�)= 
skor hasil penelitian

skor maksimal
× 100% 

Skor yang diperoleh dari langkah di atas menunjukkan 

kualitas LKS matematika berbasis budaya DIY. Jika nilainya SK, 

K, C maka direvisi sedemikian rupa sehingga kualitas LKS 

matematika berbasis budaya DIY menjadi B atau SB. 

2) Mengolah angket respon siswa 

a) Jawaban setiap butir pernyataan terlebih dahulu diberi skor 

berdasarkan kriteria positif (favourable) dan negatif 

(unfavourable) dengan ketentuan berikut (Sukardi, 2010: 147). 
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Tabel 3.4. Aturan Pemberian Skala Angket Respon Siswa 

Pernyataan 

Skor 

Sangat 

Sesuai 
Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

Sangat 

Tidak Sesuai 

Positif  4 3 2 1 

Negatif 1 2 3 4 
 

Pernyataan angket yang digunakan dalam Skala Likert untuk 

mengetahui respon siswa dan cinta budaya lokal adalah 

pernyataan positif dan negatif. Jawaban siswa dikategorikan 

dalam empat alternatif, yaitu Sangat Sesuai, Sesuai, Tidak 

Sesuai dan Sangat Tidak Sesuai. 

b) Skor yang diperoleh diolah dengan langkah berikut (Widoyoko, 

2012:  110): 

1. Menentukan skor maksimal.  

2. Menentukan skor minimal. 

3. Menentukan nilai median, yaitu penjumlahan skor 

maksimal dengan skor minimal dibagi dua. 

4. Menentukan nilai kuartil 1, yaitu hasil penjumlahan skor 

minimal dengan median dibagi dua. 

5. Menentukan nilai kuartil 3, yaitu hasil penjumlahan skor 

maksimal dengan median dibagi dua. 

6. Membuat skala yang menggambarkan skor minimal, nilai 

kuartil kesatu, nilai median, nilai kuartil ketiga, dan skor 

maksimal dan mencari batas-batas skor untuk masing-

masing kategori respon, berdasarkan gambar skala berikut. 
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Gambar 3.2. Rentang Skor Angket Respon Siswa 

Berdasarkan Skala Likert 

7. Membuat tabel distribusi frekuensi respon siswa terhadap 

kualitas produk. Jika dibagi menjadi empat kategori, maka akan 

diperoleh tingkat respon sebagai berikut. 

Tabel 3.5. Distribusi Frekuensi Respon Siswa 
Kategori Respon Kategori Skor 

Respon Sangat Positif Kuarti 3 < 𝑥 ̅≤ Skor Maksimal 

Respon Positif Skor Median < �̅� ≤ Kuartil 3 

Respon Negatif Kuartil 1 < �̅� ≤ Skor Median 

Respon Sangat Negatif Skor Minimal < �̅� ≤ Kuartil 1 

Tabel di atas menjadi acuan dalam menentukan batas-

batas skor untuk mengklasifkasikan tingkat respon siswa 

terhadap LKS matematika berbasis budaya DIY. Simbol �̅�  

dalam tabel di atas bermakna rata-rata skor angket respon dari 

seluruh siswa. Dengan demikian, dapat ditentukan bagaimana 

respon siswa secara keseluruhan terhadap LKS matematika 

yang dikembangan. LKS mendapatkan respon yang baik apabila 

memenuhi kategori positif atau sangat positif. 

8. Mendeskripsikan nilai rata-rata hasil angket yang diperoleh 

dengan tabel distribusi frekuensi. 

9. Selain diolah berdasarkan tahapan tersebut, skor yang diperoleh 

juga dihitung presentasenya dengan cara sebagai berikut. 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑘𝑜𝑟(%) =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 
× 100% 
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3) Mengolah angket cinta budaya lokal 

a) Jawaban setiap butir pernyataan terlebih dahulu diberi skor 

berdasarkan kriteria positif (favourable) dan negatif 

(unfavourable) dengan ketentuan berikut (Sukardi, 2010: 147). 

Tabel 3.6. Aturan Pemberian Skala Angket Cinta Budaya 

Lokal 

Pernyataan 

Skor 

Sangat 

Sesuai 
Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

Sangat Tidak 

Sesuai 

Positif  4 3 2 1 

Negatif 1 2 3 4 

Pernyataan angket yang digunakan dalam Skala Likert untuk 

mengetahui karakter cinta budaya lokal adalah pernyataan 

positif dan negatif. Jawaban siswa dikategorikan dalam empat 

alternatif, yaitu Sangat Sesuai, Sesuai, Tidak Sesuai dan Sangat 

Tidak Sesuai. 

b) Skor yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan uji 

statistik inferensial dengan bantuan software SPSS 16.0. Uji 

statistik inferensial yang digunakan adalah uji kesamaan rata-

rata melalui uji-t dua sampel dependen. Namun untuk melakukan 

uji analisis tersebut, data skor pre-angket dan post-angket harus 

berdistribusi normal serta varians dari data tersebut homogen. 

b. Pengolah data kuantitatif  

Data kuantitatif diperoleh dari hasil posttest pemecahan masalah 

siswa. Hasil posttest akan diukur tingkat ketercapaiannya terhadap KKM 

pada KD materi kubus dan balok. Langkah-langkah yang dilakukan 

dalam menganalisis data posttest sebagai berikut (Widoyoko, 2012: 242).  
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1) Menghitung nilai rata-rata posttest. 

2) Menghitung persentase siswa yang mampu mencapai KKM pada 

KD kubus dan balok dengan rumus sebagai berikut. 

𝑝 =  
𝑝𝑎

𝑝𝑏
 × 100% 

Keterangan : 

𝑝 = Presentase ketuntasan siswa 

𝑝𝑎= Jumlah siswa tuntas 

𝑝𝑏= Jumlah siswa keseluruhan 

3) Menganalisis hasil posttest untuk mengetahui kinerja LKS dengan 

pedoman sebagai berikut. 

Tabel 3.7. Kriteria Penilaian Kecakapan Akademik 

% Ketuntasan (𝒑) Efektivitas 

𝑝 < 20% Sangat Kurang 

20% ≤ 𝑝 < 40% Kurang 

40% ≤ 𝑝 < 60% Cukup 

60% ≤ 𝑝 < 80% Baik 

𝑝 ≥ 80% Sangat Baik 

LKS matematika berbasis budaya DIY dikatakan efektif 

memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah siswa jika lebih 

dari atau sama dengan 70% dari jumlah siswa yang mengikuti 

posttest memperoleh nilai posttest lebih besar atau sama dengan 

KKM pada KD materi kubus dan balok.  
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BAB IV 

HASIL PENGEMBANGAN 

A. Hasil Penelitian Pengembangan  

Hasil dari penelitian pengembangan ini berupa LKS matematika berbasis 

budaya DIY untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah dan cinta 

budaya lokal siswa kelas VIII pada materi kubus dan balok. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kualitas LKS matematika berbasis budaya DIY 

untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah dan cinta budaya lokal 

berdasarkan penilaian validator, mengetahui keefektifan LKS untuk 

memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah dan cinta budaya lokal ditinjau 

dari hasil posttest siswa dan hasil angket karakter cinta budaya lokal, serta 

mengetahui respon siswa terhadap LKS yang dikembangkan. Desain cover dari 

LKS matematika berbasis budaya DIY dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Desain Cover LKS Matematika Berbasis Budaya DIY 

 

LKS matematika berbasis budaya DIY ini menggunakan Kurikulum 

2013 (K13). Oleh karena itu, LKS ini tidak hanya memuat unsur kognitif saja, 

tetapi juga memuat unsur afektif seperti yang tercantum pada Kompetensi Inti 

3 (KI.3). LKS ini berfokus pada materi kubus dan balok dengan  Kompetensi 
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Dasar 3.9 ( KD 3.9): Menentukan luas permukaan dan volume kubus, balok, 

prisma, dan limas. 

LKS matematika berbasis budaya DIY ini terdiri dari 3 subbab yaitu 

unsur-unsur kubus dan balok, luas permukaan kubus dan balok, serta volume 

kubus dan balok. Setiap subbab tersebut disajikan 3 aktivitas, yaitu Ayo 

Membaca dan Mengamati, Ayo Berdiskusi, dan Ayo Mencoba.   Selain itu 

terdiri atas judul subbab beserta tujuan pembelajaran, materi dengan pemberian 

masalah awal yang mengandung budaya DIY, kegiatan penyelidikan dan 

diskusi, latihan soal berupa permasalahan yang memuat budaya DIY dengan 

petunjuk langkah-langkah pemecahan masalah, pengetahuan (informasi) 

budaya DIY, kalimat bijak (motivasi).  

Pemuatan cinta budaya secara tersirat dibatasi pada pemuatan nilai-nilai 

cinta budaya lokal meliputi rasa ingin tahu (ketertarikan), apresiasi terhadap 

budaya (penghargaan), kesetian, serta kesadaran dan kemampuan melestarikan 

budaya (kepedulian). Internalisasi nilai-nilai tersebut secara tersirat tertuang 

dalam kalimat-kalimat dialogis dalam LKS. Pemuatan cinta budaya secara 

tersurat dibatasi pada desain LKS, profil budaya yang terbatas pada bangunan 

cagar budaya dan bersejarah yang berkaitan dengan bangun kubus dan balok, 

serta permasalahan materi kubus dan balok yang berkaitan dengan budaya 

DIY. 

Proses pengembangan LKS matematika berbasis budaya DIY ini 

menggunakan prosedur pengembangan menurut Depdiknas yang diadaptasi 

dari Borg dan Gall yang meliputi 5 langkah utama, yaitu melakukan analisis 
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produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk awal, validasi ahli 

dan revisi, uji coba lapangan skala kecil dan revisi, serta uji coba lapangan 

skala besar dan produk akhir. LKS matematika berbasis budaya DIY ini telah 

mengalami beberapa kali revisi/ perbaikan berdasarkan masukkan dari 

pembimbing, validator, dan hasil uji coba terbatas.  

Hasil penelitian setiap langkah pengembangan pada penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Melakukan analisis produk yang akan dikembangkan 

Langkah awal yang dilakukan peneliti dalam mengembangkan LKS 

matematika berbasis budaya DIY ini yaitu melakukan analisis produk yang 

akan dikembangkan. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini 

sebagai berikut. 

a. Analisis kebutuhan siswa 

Analisis kebutuhan siswa dilakukan dengan kegiatan studi 

pendahuluan di SMPN 4 Kalasan pada hari Selasa, 24 Januari 2017. 

Studi pendahuluan yang dilakukan terdiri dari kegiatan wawancara 

dengan guru matematika kelas VIII yaitu Ibu Mrajak Widyowati, S. Pd. 

dan observasi pembelajaran. Hasil dari kegiatan studi pendahuluan 

sebagai berikut. 

1) Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada lampiran 1.2, 

metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran yaitu metode 

ceramah dan diskusi disertai latihan soal pada buku teks matematika 

kurikulum 2013. Buku teks tersebut sudah sesuai dengan pendekatan 

yang digunakan dalam kurikulum 2013 dan memuat uraian materi 
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dengan penyajian masalah terlebih dahulu, contoh soal, latihan soal 

dan petunjuk kerja bagi siswa untuk menemukan konsep 

matematika. Akan tetapi, dalam buku teks tersebut siswa tidak dapat 

menuliskan hasil dari kegiatan-kegiatan penyelidikan, diskusi, dan 

penyelesaian soal latihan ataupun tugas secara langsung. Siswa 

harus menuliskan ulang kegiatan-kegiatan tersebut pada buku tulis 

masing-masing ataupun kertas HVS yang diberikan oleh guru. 

Sayangnya, tidak semua siswa melakukan hal tersebut. Sebagian 

besar siswa jarang mencatat selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung sehingga buku teks tersebut belum dapat memfasilitasi 

kegiatan siswa secara holistik. Oleh karena itu, guru mengharapkan 

untuk mengembangkan suatu media pembelajaran lain yang dapat 

menyediakan kegiatan pembelajaran yang tidak hanya berisi uraian 

materi, contoh soal, latihan soal dan petunjuk kerja saja melainkan 

juga menyediakan ruang kosong bagi siswa untuk menuliskan 

kegiatan diskusi/ penyelidikan dan menjawab setiap pertanyaan dari 

kegiatan tersebut sehingga dapat memfasilitasi kegiatan siswa secara 

holistik sesuai dengan tujuan pembelajaran seperti LKS. 

2) Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penggunaan LKS 

dalam kegiatan pembelajaran sangat jarang dilakukan karena 

keterbatasan waktu dan kemampuan guru dalam menyusun LKS 

yang dibutuhkan. Selain itu, LKS yang pernah digunakan belum 

mencukupi kebutuhan pembelajaran secara holistik (berisikan 

latihan soal saja). 
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3) Salah satu misi SMPN 4 Kalasan adalah melaksanakan pendidikan 

berbasis budaya. Misi tersebut merupakan salah satu program untuk 

mencapai visi pembangunan DIY pada tahun 2025 sebagai pusat 

pendidikan, budaya dan tujuan pariwisata terkemuka di Asia 

Tenggara. Oleh karena itu, siswa harus selalu dimotivasi dan 

dikenalkan berbagai budaya DIY untuk menambah kecintaan 

terhadap budaya sehingga visi tersebut dapat dicapai. Hal ini bisa 

dilakukan dengan mengintegrasikan budaya lokal dalam 

pembelajaran di kelas baik dari segi metode maupun bahan ajar yang 

digunakan.  

b. Analisis karakteristik siswa 

Analisis karakter siswa dilakukan untuk mengetahui kondisi 

siswa sebagai subjek penelitian melalui wawancara dengan guru mata 

pelajaran matematika, observasi selama pembelajaran, tes kemampuan 

pemecahan masalah matematika, serta angket kesadaran dan 

pemahaman budaya. Hasil analisis karakteristik siswa sebagai berikut. 

1) Siswa masih kesulitan dalam mempresentasikan bangun ruang 

sehingga perlu adanya gambaran nyata dalam kehidupan sehari-

hari terkait bangun ruang. 

2) Sebagian besar siswa memiliki kelemahan pada materi geometri, 

terutama saat menyelesaikan masalah terkait kehidupaan sehari-

hari. Siswa masih belum bisa memahami masalah dan 

menggunakan strategi pemecahan masalah secara maksimal 

sehingga proses pemecahan masalah yang dilakukan tidak optimal. 
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3) Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa pada 

lampiran 1.6 diperoleh nilai rata-rata sebesar 40,63 dari nilai 

maksimal 100 dan belum ada siswa yang tuntas. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pembelajaran belum mencapai ketuntasan 

klasikal yang diharapkan sehingga kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa masih perlu difasilitasi.  

4) Berdasarkan hasil pengamatan selama pembelajaran, terlihat 

bahwa kebanyakan siswa  tidak menyukai soal pemecahan masalah 

terkait kehidupaan sehari-hari seperti bentuk soal cerita karena 

dianggap rumit. Dengan demikian, perlu adanya pembiasaan bagi 

siswa mengerjakan soal-soal tersebut agar mampu memecahkan 

masalah pada semua kondisi soal. 

5) Berdasarkan hasil analisis kesadaran dan pemahaman budaya lokal 

pada lampiran 1.4, siswa SMPN 4 Kalasan sudah memiliki 

kesadaran bahwa DIY merupakan kota budaya yang harus 

dilestarikan oleh semua elemen masyarakat. Akan tetapi, 

pengalaman siswa terhadap cagar budaya DIY masih minim karena 

kurangnya minat dan pengetahuan siswa terhadap budaya lokal.  

c. Analisis kurikulum 

Analisis kurikulum dilakukan dengan mengadakan survei tentang 

materi apa yang dianggap sulit oleh siswa. Survei diawali dengan 

melihat analisis daya serap matematika siswa pada hasil ujian nasional 

tahun 2015/ 2016, baik pada tingkat propinsi, kota/ kabupaten maupun 
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sekolah. Analisis terhadap hasil UN Matematika SMP/ MTs Tahun 

2015/ 2016 dapat dilihat pada tabel berikut (BSNP, 2016). 

Tabel 4.1. Persentase Penguasaan Materi Soal Matematika  

Ujian Nasional SMP/MTs Tahun Pelajaran 2015/2016 

 
No. 

Urut 
Kemampuan yang Diuji Sekolah 

Kota/ 

Kab 
Propinsi 

1. Geometri dan Pengukuran  73,96 54,86 52,42 

2. Aljabar 74,79 58,43 56,64 

3. Statistika dan Peluang 77,99 57,25 55,99 

4. Bilangan 80,68 61,09 58,21 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa materi yang diajarkan di tingkat 

SMP/ MTs mencakup ruang lingkup geometri dan pengukuran, aljabar, 

statistika dan peluang serta bilangan. Berdasarkan keempat ruang 

lingkup materi matematika SMP/ MTs tersebut, daya serap matematika 

siswa dalam ruang lingkup geometri dan pengukuran memiliki 

persentase yang paling rendah dibandingkan dengan ruang lingkup 

lainnya baik secara propinsi, kota/ kabupaten, maupun sekolah. 

Kemudian peneliti menentukan salah satu materi dalam lingkup bangun 

geometris SMP/ MTs yang digunakan untuk penelitian pengembangan 

ini yaitu materi Kubus dan Balok yang diajarkan pada kelas VIII Tahun 

Ajaran 2016/ 2017 dengan menggunakan Kurikulum 2013.  

Pemilihan materi kubus dan balok berdasarkan atas pertimbangan 

hasil analisis karakter siswa. Selain itu, materi ini juga merupakan 

materi prasyarat untuk materi bangun ruang selanjutnya sehingga 

diperlukan kemampuan pemecahan masalah yang baik agar dapat 

menghadapi permasalahan pada materi selanjutnya. Oleh karena itu, 
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upaya untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dalam 

lingkup geometri khususnya pada materi balok dan kubus dalam 

pembelajaran sangat diperlukan. Materi kubus dan balok juga mudah 

dikaitkan dengan budaya DIY. Hal ini karena banyak benda cagar 

budaya dan bersejarah yang dapat dijadikan visualisasi bentuk kubus 

dan balok. 

Kurikulum 2013 dipilih dikarenakan dalam dimensi pengetahuan 

pada Kurikulum 2013 tidak hanya meliputi ilmu pengetahuan saja, 

melainkan juga meliputi seni dan budaya. Sandar Kompetensi Lulusan 

(SKL) pada Kurikulum 2013 yang meliputi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan kemudian dikembangkan Kompetensi Inti (KI) dan 

Kompetensi Dasar (KD) yang selanjutnya dikembangkan menjadi 

indikator pencapaian kompetensi (IPK). Adapun hasil analisis terhadap 

KI, KD dan IPK materi kubus dan balok SMP/ MTs Kelas VIII dapat 

dilihat pada tabel peta kurikulum berikut. 

Tabel 4.2. Peta Kurikulum 

Materi Pokok Kubus dan Balok 

Kompetensi 

Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama 

yang dianutnya 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 

responsif dan pro-aktif dan menunjukkan skap 

sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai crminan bangsa 

dalam pergaulan dunia 

3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 

dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
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tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah 

konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari 

di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori 

Kompetensi 

Dasar 

3.9 Menentukan luas permukaan dan volume 

kubus, balok, prisma, dan limas. 

Indikator 

Pencapain 

Kompetensi 

(IPK) 

1. Mengidendifikasi unsur-unsur kubus 

2. Mengidentifikasi unsur-unsur balok 

3. Menyelesaikan permasalahan terkait unsur-

unsur kubus 

4. Menyelesaikan permasalahan terkait unsur-

unsur balok 

5. Menemukan kembali rumus luas permukaan 

kubus 

6. Menemukan kembali rumus luas permukaan 

balok 

7. Menyelesaikan permasalahan terkait luas 

permukaan kubus  

8. Menyelesaikan permasalahan terkait luas 

permukaan balok 

9. Menemukan kembali rumus volume kubus 

10. Menemukan kembali rumus volume balok 

11. Menyelesaikan permasalahan terkait volume 

kubus 

12. Menyelesaikan permasalahan terkait volume 

balok 

 

d. Pemilihan dan penentuan produk yang dikembangkan 

Media pembelajaran merupakan salah satu unsur yang amat 

penting dalam proses belajar mengajar (Arsyad, 2005: 15). Salah 

satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu 
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mengajar yang mempengaruhi suasana, kondisi dan lingkungan 

belajar yang diciptakan oleh guru. Menurut Arsyad (2005: 29) media  

pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi empat berdasarkan 

perkembangan teknologi, yaitu media hasil teknologi cetak, media 

hasil teknologi audio-visual, media hasil teknologi yang berdasarkan 

komputer, dan media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer.  

Berdasarkan pengelompokan tersebut, dipilihlah media 

pembelajaran hasil teknologi cetak dengan alasan bahwa materi 

cetak dan visual merupakan dasar pengembangan dan penggunaan 

kebanyakan materi termasuk matematika. Hal ini dikarenakan media 

cetak lebih praktis dan lebih mudah dipelajari, pendistribusian 

mudah, dan ekonomis. Selain itu, dengan menggunakan media cetak 

materi pelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan siswa (Azhar, 2005: 38). Siswa juga dapat 

mengulangi materi dalam media cetakan.  

Media pembelajaran hasil teknologi cetak terdiri dari beberapa 

macam seperti handout, buku, modul, LKS, brosur, leflet, wallchat, 

foto/ gambar, dan model/ maket. Masing-masing jenis media 

pembelajaran hasil teknologi cetak ini memiliki unsur-unsur yang 

berbeda-beda dalam penyusunannya. Adapun gambaran mengenai 

unsur-unsur media pembelajaran hasil teknologi cetak dapat dilihat 

pada tabel 4.3 berikut (Prastowo, 2011: 68). 
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Tabel 4.3. Unsur-unsur Media Pembelajaran Hasil Teknologi 

Cetak 

No. Komponen  A B C D E F G H I 

1. Judul √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Petunjuk 

Belajar 
- - √ √ - - √ - - 

3. KD/ Materi 

Pokok 
√ √ √ √ √ √ √ *  

4. Informasi 

Pendukung 
√ √ √ √ √ √ √ √ * 

5. Latihan - √ √ - - - - - - 

6. Tugas/ 

Langkah 

Kerja 

- - √ √ * * * * * 

7. Penilaian - √ √ √ * * * * * 

Keterangan: 

A: hangout, B: buku, C: modul, D: LKS, E: brosur, F: leaflet, G: 

wallchat, H: Foto/ gambar, I: model/ maket, *: pada kertas lain 

 

Berdasarkan tabel 4.3, media pembelajaran hasil teknologi 

cetak, media cetak yang memiliki unsur-unsur cukup lengkap adalah 

buku, modul, dan LKS. Buku terdiri dari lima unsur komponen, 

modul terdiri dari tujuh unsur komponen, sedangkan LKS memiliki 

enam unsur komponen komponen. Meskipun modul memiliki unsur-

unsur paling lengkap, tujuan dibuatnya modul adalah agar siswa 

dapat belajar sendiri (mandiri) dengan bantuan yang sangat minimal 

dari guru (Prastowo, 2013: 86). Oleh karena itu, modul dijadikan 

sebagai pengganti fungsi guru. Siswa bertanggung jawab sendiri atas 

tingkat penguasaannya terhadap setiap materi yang dibahas pada 

satuan modul. Hal tersebut akan menimbulkan kelemahan dalam 

proses pembelajaran dalam mengkonstruksi pemahaman siswa 

terhadap suatu materi karena tidak semua siswa dapat belajar secara 

mandiri.  
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Dengan demikian, dibutuhkan media pembelajaran lain yang 

mampu mengkonstruksi pemahaman siswa dengan tingkat 

pemahaman yang berbeda-beda. LKS merupakan pilihan atas 

kebutuhan di atas. LKS dapat menemukan arahan yang terstruktur 

untuk memahami materi yang diberikan (Prastowo, 2011: 204). 

Menurut Majid (2013: 372), LKS merupakan bagian dari RPP 

dan merupakan sebagian alat yang digunakan guru dalam mengajar. 

LKS tidak dimaksudkan untuk mengganti guru. Guru masih 

memiliki peran, yaitu menjadikan suasana pembelajaran menjadi 

interaktif dengan mengatur hasil belajar siswa melalui LKS yang 

didiskusikan antar siswa. Guru juga masih harus mengajukan 

pertanyaan tambahan kepada siswa yang berkemampuan lebih serta 

menyederhanakan pertanyaan bagi siswa yang berkemampuan di 

bawah rata-rata. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian 

pengembangan ini media pembelajaran yang dikembangkan oleh 

peneliti adalah media pembelajaran cetak berupa LKS. 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, karakteristik siswa, dan 

kurikulum sebelumnya, diperlukan suatu LKS matematika yang 

dengan menggunakan basis budaya DIY pada materi kubus dan 

balok. Penggunaan basis budaya DIY ini dapat memberikan 

kesempatan siswa untuk melakukan pemecahan masalah yang unik 

serta dapat sekaligus menjadi sarana penanaman karakter cinta 

budaya lokal dengan pengetahuan dan kalimat persuasi terkait 

budaya lokal (budaya DIY). 
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e. Melakukan studi pustaka 

Studi pustaka dilakukan bertujuan untuk mendapatkan 

penjelasan baik secara teoritik maupun praktik terkait permasalahan 

yang muncul dalam identifikasi masalah. Studi pustaka diperoleh 

dari berbagai sumber yang relevan yang terdiri dari buku referensi, 

artikel atau jurnal, skripsi dan buku pelajaran matematika. Sumber 

tersebut digunakan sebagai pedoman untuk melakukan 

pengembangan LKS matematika berbasis budaya DIY untuk 

memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah dan cinta budaya 

lokal siswa kelas VIII pada materi kubus dan balok. 

 
2. Mengembangkan Produk Awal 

Pada tahap ini dilakukan pengembangan produk awal dengan langkah-

langkah sebagai berikut. 

a. Mengumpulkan materi pendukung pokok bahasan kubus dan balok 

Materi pendukung pokok bahasan kubus dan balok dikumpulkan 

dari beberapa buku matematika SMP/ MTs Kelas VIII Semester Genap 

seperti buku Matematika Kurikulum 2013 SMP/ MTs Kelas VIII, 

Mathematics: for Junior High School Grade VIII Grade 2nd Semester, 

Matematika Jilid 2B: untuk SMP Kelas VIII Semester 2, dan Contextual 

Teaching and Learning: Matematika. Selain bersumber dari buku SMP/ 

MTs, materi juga dicari dari sumber internet dan kajian langsung ke 

beberapa cagar budaya DIY untuk mendapatkan gambar nyata suatu 

objek berkaitan dengan materi kubus dan balok yang sesuai dengan 

kebutuhan. 
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b. Menyusun peta kebutuhan LKS matematika berbasis budaya DIY  

Peta kebutuhan LKS ini disusun berdasarkan analisis kurikulum hasil 

studi pendahuluan peneliti. Pemetaan ini bertujuan sebagai pedoman 

mengenai subbab apa saja yang harus disajikan dalam LKS  matematika 

berbasis budaya DIY. Berikut adalah peta kebutuhan LKS matematika 

berbasis budaya DIY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Peta Kebutuhan LKS Matematika Berbasis Budaya DIY 

c. Membuat kerangka LKS 

Kerangka LKS berisikan pemetaan keseluruhan isi materi dan 

urutan penyajian yang terdapat dalam LKS. Kerangka ini merupakan 

dasar dalam penyusunan LKS yang akan dikembangkan. LKS disusun 

sedemikian sehingga kemampuan pemecahan masalah dan karakter 

cinta budaya lokal siswa dapat terfasilitasi dengan pembelajaran 

berbasis budaya DIY. Adapun kerangka struktur LKS matematika 

berbasis budaya DIY dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut. 
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Gambar 4.3. Kerangka LKS 

d. Membuat desain awal LKS  

Desain awal LKS dibuat berdasarkan kerangka LKS yang telah 

disusun sebelumnya. Desain awal cover, layout, pendahuluan, isi, dan 

penutup LKS dibuat dengan menggunakan Microsoft Word 2013. 

Desain awal cover dan layout LKS Matematika Berbasis Budaya DIY 

dapat dilihat pada gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Desain Awal Cover dan Layout LKS Matematika 

Berbasis Budaya DIY 
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LKS matematika berbasis budaya DIY dibuat sedemikian rupa, 

sehingga mampu memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah dan 

cinta budaya lokal siswa. Langkah-langkah dari pemecahan masalah 

dan aspek-aspek cinta budaya lokal diupayakan tercermin dalam LKS 

ini. Desain cover, layout, pendahuluan, isi, dan penutup LKS kemudian 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Masukkan/ saran dari 

dosen pembimbing kemudian dijadikan sebagai bahan revisi. 

e. Membuat LKS metematika berbasis budaya DIY untuk siswa kelas VIII 

pada materi kubus dan balok yang disebut Draft I. 

LKS metematika berbasis budaya DIY pada materi kubus dan 

balok untuk siswa SMP/ MTs kelas VIII dibuat berdasarkan desain awal 

LKS yang telah direvisi kemudian dikonsultasikan lagi dengan dosen 

pembimbing beberapa kali hingga menjadi Draft I. Draft I ini nantinya 

akan digunakan pada saat validasi produk. Adapun hasil konsultasi dan 

tindak lanjut dari masukkan tersebut dijelaskan dalam tabel berikut 

Tabel 4.4. Hasil Konsultasi dan Tindak Lanjut Pengembangan 

LKS 

No. Hasil Konsultasi Tindak Lanjut 

1.  Terdapat kesalahan 

penulisan dan pemilihan 

redaksi kata 

Contoh: diatas 

Memperbaiki penulisan yang 

salah dan mengganti beberapa 

kata yang kurang sesuai 

Contoh: kata “diatas” sudah di 

perbaiki menjadi “di atas” 

2. Watermark dalam LKS 

terlalu tebal 

Mengurangi transparansi 

watermark 

3. Layout LKS membuat isi 

LKS terlihat penuh 

Mengganti layout LKS sehingga 

isi LKS tidak terlihat penuh 

4. Petunjuk LKS siswa 

dengan pegangan guru 

sesuai 

Memperbaiki petunjuk LKS siswa 

dengan pegangan guru sesuai 

bimbingan 
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Berikut adalah gambar desain cover dan layout pada Draft I. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Desain Cover dan Layout Draft I 

f. Menyusun instrumen angket cinta budaya lokal 

Intrumen angket cinta budaya lokal disusun untuk mengetahui 

ketercapaian karakter cinta budaya lokal siswa setelah penggunaan 

LKS matematika berbasis budaya DIY. Angket ini berupa lembar check 

list menggunakan skala Likert yang terdiri dari 24 pernyataan dengan 

empat alternatif jawaban, yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak 

Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS) yang nantinya dikonversi 

dengan skor 4, 3, 2, dan 1 secara berurutan. Angket cinta budaya lokal 

disusun meliputi beberapa aspek, yaitu Ketertarikan,  Kesetiaan, 

Kepedulian, dan Penghargaan dengan indikator-indikator yang 

diuraikan ke dalam beberapa pernyataan positif dan negatif. Instrumen 

ini didiskusikan dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan 

masukkan sebagai perbaikan. 

g. Menyusun instrumen penilaian LKS dan angket respon siswa. 

Instrumen Penilaian LKS disusun untuk mendapatkan data kualitas 

LKS yang dikembangkan. Instrumen penilaian ini dirancang dalam 

bentuk lembar penilaian LKS dengan menggunakan skala yang terdiri 
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dari empat alternatif penilaian, yaitu Sangat Baik (SB), Baik (B), 

Kurang (K), dan Sangat Kurang (SK) yang akan dikonversi ke dalam 

skor 4, 3, 2, dan 1 secara berurutan. Penilaian ditujukan pada tiga 

komponen dengan penjabaran sebagai berikut. 

1) Komponen Kelayakan Isi, yang meliputi aspek cakupan materi, 

akurasi materi, berbasis budaya DIY, memfasilitasi kemampuan 

pemecahan masalah, memfasilitasi cinta budaya lokal, mengandung 

wawasan produktivitas, dan merangsang keingintahuan. 

2) Komponen Kebahasaan, yang meliputi aspek komunikatif, lugas, 

koherensi dan keruntutan alur berpikir, kesesuaian dengan kaidah 

Bahasa Indonesia yang benar, penggunaan istilah dan simbol, serta 

dialogis dan berpikir kritis. 

3) Komponen penyajian, yang meliputi teknik penyajian, penyajian 

pembelajaran, dan pendukung penyajian materi. 

Selain itu, pada bagian akhir lembar penilaian tersebut disediakan 

ruang saran/komentar bagi validator. Instrumen penilaian diadaptasi 

dan dimodifikasi dari skripsi yang ditulis oleh Luthfi Nur Azizah (2016) 

sedemikian rupa sehingga menjadi instrumen yang sesuai untuk menilai 

LKS matematika berbasis budaya DIY. Instrumen ini juga didiskusikan 

kepada pembimbing untuk memperoleh masukan sebagai perbaikan. 

Lembar angket respon siswa disusun untuk memperoleh data 

tentang respon siswa terhadap LKS matematika yang dikembangkan 

dan dilakukan setelah uji coba lapangan skala besar selesai. Angket ini 
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berupa lembar check list menggunakan skala Likert yang terdiri dari 20 

pernyataan dengan empat alternatif jawaban, yaitu Sangat Sesuai(SS), 

Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS) yang 

nantinya dikonversi dengan skor 4, 3, 2, dan 1 secara berurutan. Angket 

respon siswa disusun meliputi beberapa aspek, yaitu Perhatian 

(Attention),  Keterkaitan (Relevance), Keyakinan (Confidence), dan 

Kepuasan (Satisfaction) dengan indikator-indikator yang diuraikan ke 

dalam beberapa pernyataan positif dan negatif. Instrumen penilaian 

LKS dan angket respon siswa didiskusikan dengan dosen pembimbing 

untuk mendapatkan masukkan sebagai perbaikan. 

h. Menyusun instrumen posttest untuk siswa kelas VIII setelah 

menggunakan LKS matematika berbasis budaya DIY  

Instrumen posttest digunakan untuk mengetahui apakah LKS 

yang dikembangkan dapat memfasilitasi kemampuan pemecahan 

masalah. Instrumen posttest disusun berdasarkan Kompetensi Inti (KI), 

Kompetensi Dasar (KD), Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK), dan 

indikator pemecahan masalah. Indikator pemecahan masalah yang 

diigunakan dalam penelitian ini adalah menuliskan unsur yang 

diketahui dan unsur yang ditanya atau menuliskan model matematika; 

menuliskan teori, konsep ataupun teorema; proses perhitungan; dan 

menuliskan kesimpulan atas hasil yang diperoleh. Instrumen ini 

didiskusikan dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukkan 

sebagai perbaikan. 
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3. Validasi Ahli dan Revisi 

Validasi ahli dalam penelitian ini dilakukan menjadi dua bagian, yaitu 

validasi intrumen penelitian dan validasi produk yang dikembangan. 

a. Validasi instrumen penelitian 

1) Validasi instrumen angket cinta budaya lokal 

Setelah instrumen didiskusikan dengan dosen pembimbing, 

langkah selanjutnya adalah memvalidasi instrumen tersebut kepada 

validator ahli. Validasi instrumen angket cinta budaya lokal 

dilakukan oleh lima orang validator. Lima validator tersebut adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 4.5. Nama Validator Instrumen Angket Cinta Budaya 

Lokal 

No. Nama Validator Profesi 

1. Bapak Dr. Muh. 

Soehadha 

Dosen Sosiologi Agama 

(Antropologi) 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

2. Bapak Prof. 

Dr.Mundzirin Yusuf, 

M. Si 

Dosen Sejarah Kebudayaan 

Islam dan Budaya Lokal  

(SKI BL) 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

3. Ibu Amanda 

Murtiningtyas, M. Psi 

Psikolog 

 

4. Bapak Dr. Maharsi, 

M. Hum 

Dosen Sejarah Kebudayaan 

Islam dan Budaya Lokal  

(SKI BL) 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

5. Bapak Dr. Masroer, S. 

Ag., M. Si 

Dosen Sosiologi Agama 

(Sosiologi Kebudayaan) 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Beberapa masukkan dari validator dan tindak lanjut terhadap 

intrumen angket cinta budaya lokal sebagai berikut. 
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Tabel 4.6. Masukkan dan Tindak Lanjut Instrumen Angket 

Cinta Budaya Lokal 

No. Masukkan Validator Tindak Lanjut 

1. Definisi kebudayaan 

lokal belum ada 

Memberikan definisi 

kebudayaan lokal pada definisi 

konseptual 

2. Memberi batasan wujud 

kebudayaan lokal yang 

digunakan dalam 

angket 

Memberikan batasan wujud 

kebudayaan lokal yang 

digunakan pada definisi 

operasional 

3. Pernyataan harus netral 

dan tidak mengandung 

unsur kepercayaan 

tertentu 

Memperbaiki pernyataan 

hingga netral dan tidak 

mengandung unsur 

kepercayaan tertentu 

4. Beberapa pernyataan 

kurang efektif dan 

efisien 

Memperbaiki pernyataan yang 

kurang efektif dan efisien dan 

sudah dikonsultasikan dengan 

validator  

5. Kata “Kenduri” lebih 

baik diganti dengan 

kata “Sekaten” 

Menganti kata “Kenduri” 

dengan “ Sekaten” 

6. Pemberian nomor butir 

tidak boleh asal. Dalam 

tidak boleh berurutan 

positif ataupun negatif 

semua serta dalam satu 

aspek tidak boleh 

beruturan pernyataan 

positif dan negatif 

Memperbaiki pemberian 

nomor butir dan sudah 

dikonsultasikan dengan 

validator 

7. Perlu diperhatikan lagi 

tata bahasanya sesuai 

SPOK 

Memperbaiki susunan 

pernyataan sesuai SPOK 

8. Aspek matematis 

kurang tersusun dalan 

pernyataan 

Dalam penelitian ini, cinta 

budaya lokal yang diukur tidak 

berkaitan dengan aspek 

matematis sehingga dalam 

pernyataan hanya memuat 

pernyataan mengenai cinta 

budaya lokal secara mandiri. 

Oleh karena itu, masukkan ini 

tidak dilakukan tindak lanjut 

Setelah mendapatkan masukkan dan dilakukan tindak lanjut, 

instrumen angket cinta budaya lokal divalidasi dan dinyatakan 
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valid oleh validator. Hasil validasi instrumen angket cinta budaya 

lokal dapat dilihat pada lampiran 3.5. 

2) Validasi instrumen penilaian LKS 

Setelah instrumen didiskusikan dengan dosen pembimbing, 

langkah selanjutnya adalah memvalidasi instrumen tersebut kepada 

validator ahli. Validasi instrumen penilaian LKS dilakukan oleh 

lima orang validator. Lima validator tersebut adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 4.7. Nama Validator Instrumen Penilaian LKS 

No. Nama Validator Profesi 

1. Ibu Annisa Firanti, M. Pd Dosen Pendidikan Biologi 

UIN Sunan Kalijaga 

2. Ibu Eka Sulistyowati,  

S. Si, M. A, M. IWM 

Dosen Pendidikan Biologi 

UIN Sunan Kalijaga 

3. Bapak Danuri, M. Pd Dosen PGMI  

Universitas PGRI Yogyakarta 

4. Ibu Asih Widi W., M. Pd  Dosen Pendidikan Kimia 

UIN Sunan Kalijaga 

5. Bapak Fatwa Aji K.,  

M. Pd 

Dosen Fisika 

Universitas Ma’arif NU 

Kebumen 

Beberapa masukkan dari validator dan tindak lanjut terhadap 

intrumen penilaian LKS sebagai berikut. 

Tabel 4.8. Masukkan dan Tindak Lanjut Instrumen Penilaian 

LKS 

No. Masukkan Validator Tindak Lanjut 

1. Petunjuk penilaian dan 

rubik penjabaran kriteria 

penilaian perlu diperbaiki  

Memperbaiki petunjuk 

penilaian dan rubik 

penjabaran kriteria penilaian  

sesuai saran validator 

2.  Pada indikator akurasi 

materi nomor 3 tata tulis 

diperbaiki 

Mengganti kata “teori” 

dengan kata “konsep” 
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No. Masukkan Validator Tindak Lanjut 

3. Pada indikator berbasis 

budaya DIY nomor 1 dan 

2, pilih salah satu jika 

ingin redaksinya tetap 

atau ubah redaksi nomor 

1 agar dapat digunakan 

keduanya 

Merubah redaksi pada 

indikator berbasis budaya 

DIY nomor 1 

4. Pada indikator 

memfasilitasi 

kemampuan pemecahan 

masalah nomor 4 dan 5 

diperbaiki redaksi 

kalimatnya 

Memperbaiki redaksi kalimat 

pada indikator memfasilitasi 

kemampuan pemecahan 

masalah nomor 4 dan 5 sesuai 

saran validator 

Setelah mendapatkan masukkan dan dilakukan tindak lanjut, 

instrumen penilaian LKS divalidasi dan dinyatakan valid oleh 

validator. Hasil validasi instrumen penilaian LKS dapat dilihat 

pada lampiran 3.6. 

3) Validasi instrumen angket respon siswa 

Setelah instrumen didiskusikan dengan dosen pembimbing, 

selanjutnya memvalidasi instrumen tersebut kepada validator ahli. 

Validasi instrumen angket respon siswa dilakukan oleh lima orang 

validator. Lima validator tersebut adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.9. Nama Validator Instrumen Angket Respon Siswa 

No. Nama Validator Profesi 

1. Ibu Annisa Firanti, M. Pd Dosen Pendidikan Biologi 

UIN Sunan Kalijaga 

2. Ibu Eka Sulistyowati,  

S. Si, M. A, M. IWM 

Dosen Pendidikan Biologi 

UIN Sunan Kalijaga 

3. Bapak Danuri, M. Pd Dosen PGMI  

Universitas PGRI Yogyakarta 

4. Ibu Asih Widi W., M. Pd  Dosen Pendidikan Kimia 

UIN Sunan Kalijaga 

5. Bapak Fatwa Aji K.,  

M. Pd 

Dosen Fisika 

Universitas Ma’arif NU 

Kebumen 
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Beberapa masukkan dari validator dan tindak lanjut terhadap 

intrumen angket respon sebagai berikut. 

Tabel 4.10. Masukkan dan Tindak Lanjut Instrumen Angket 

Respon Siswa 

No. Masukkan Validator Tindak Lanjut 

1. Penggunaan kata “ketika” dan 

“pada saat” harus konsisten 

untuk semua nomor butir 

pernyataan  

Mengganti kata “ketika” 

dengan kata “pada saat” 

pada semua butir 

pernyataan 

2. Identitas dan petunjuk 

pengisian diperbaiki sesuai 

saran 

Memperbaiki identitas 

dan petunjuk pengisian 

sesuai saran validator  

3. Penggunaan istilah LKS 

harus konsisten (LKS 

matematika berbasis budaya 

DIY, LKS matematika ini 

atau LKS ini 

Mengganti subjek LKS 

dengan sebutan ”LKS 

Matematika Berbasis 

Budaya” 

4. Butir item nomor 14, kata 

“buku” diganti dengan 

“LKS” 

Mengganti kata ”buku” 

dengan kata “LKS” pada 

butir item nomor 14 

5. Perlu dilengkapi dengan 

definisi konseptual, definisi 

operasional, dan pedoman 

penilaian 

Melengkapi intrumen 

dengan definisi 

konseptual, definisi 

operasional, dan 

pedoman penilaian 

6. Perhatikan cara mengacak 

nomor butir item 

Butir item diacak sesuai 

saran validator 

7. Frase “berbasis DIY” lebih 

baik dilengkapi menjadi 

“berbasis budaya DIY” 

Mengubah kata “berbasis 

DIY” dengan kata 

“berbasis budaya DIY” 

8. Penggunaan kata 

“menyimak” disesuaikan 

level kognitif setelah 

penggunaan LKS 

Mengganti kata 

“menyimak” dengan kata 

“memperhatikan” 

 

Setelah mendapatkan masukkan dan dilakukan tindak lanjut, 

instrumen angket respon siswa divalidasi dan dinyatakan valid oleh 

validator. Hasil validasi instrumen angket respon siswa dapat 

dilihat pada lampiran 3.7. 
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4) Validasi instrumen posttest 

Instrumen posttest terdiri dari 5 butir soal uraian yang ini 

disusun berdasarkan KI, KD, IPK, dan indikator pemecahan 

masalah. Instrumen ini meliputi kisi-kisi soal, soal pemecahan 

masalah, kunci jawaban, dan pedoman penskoran. Instrumen ini 

disusun untuk mengetahui tingkat pencapaian kemampuan 

memecahkan masalah materi kubus dan balok setelah 

menggunakan LKS Matematika Berbasis Budaya DIY. Setelah 

instrumen didiskusikan dengan pembimbing, instrumen divalidasi 

oleh lima validator ahli berikut. 

Tabel 4.11. Nama Validator Instrumen Posttest 

No. Nama Validator Profesi 

1. Bapak Danuri, M. Pd Dosen PGMI 

Universitas PGRI Yogyakarta 

2. Ibu Endang 

Sulistyowati, M. Pd. I 

Dosen PGMI 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

3. Ibu Mrajak 

Widyowati, S. Pd 

Guru Matematika 

SMPN 4 Kalasan 

4. Bapak Kintoko, M. Pd  Dosen Pendidikan Matematika 

Universitas PGRI Yogyakarta 

5. Ibu Eka Sagita Ayu 

Rahmawati, S. Pd 

Guru Matematika 

SMPN 4 Kalasan 

Beberapa masukkan dari validator dan tindak lanjut terhadap 

intrumen posttest sebagai berikut. 

Tabel 4.12. Masukkan dan Tindak Lanjut Instrumen Posttest 

No. Masukkan Validator Tindak Lanjut 

1. Mohon mencantumkan 

sumber pada gambar 

Mencantumkan sumber 

pada semua gambar yang 

ada pada soal 

2. Tata bahasa dalam soal 

diperbaiki terutama soal 

nomor 2 agar mudah 

dipahami siswa 

Memperbaiki tata bahasa 

soal nomor 2 sesuai dengan 

bimbingan validator 
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No. Masukkan Validator Tindak Lanjut 

3. Harus konsisten dalam 

menuliskan satuan. 

Sebelum revisi: 

cm, meter, dm, dan lainnya 

Satuan sudah diperbaiki dan 

ditulis secara konsisten  

Setelah revisi: cm, m, dm, 

dan lainnya 

 

Setelah mendapatkan masukkan dan dilakukan tindak lanjut, 

instrumen posttest divalidasi dan dinyatakan valid oleh validator. 

Hasil validasi instrumen posttest dapat dilihat pada lampiran 3.8. 

Selanjutnya, dilakukan uji coba soal posttest untuk 

mengetahui reliabilitasnya. Uji coba ini dilakukan pada siswa yang 

bukan menjadi sampel penelitian pada tahap implementasi tetapi 

masih dalam satu lokasi sekolah. Hal ini dikarenakan siswa yang 

belajar dalam satu sekolah memiliki pengalaman belajar yang 

sama. Instrumen posttest diujicobakan kepada 29 siswa kelas 

VIIID SMPN 4 Kalasan. Hasil uji coba tersebut dianalisis dengan 

bantuan SPSS 16.0 menggunakan formula Croncbach’s Alpha.  

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh nilai 

Croncbach’s Alpha yaitu 0,488. Nilai Croncbach’s Alpha atau 

koefisien reliabilitas yang didapat dibandingkan dengan koefisien 

rtabel pada taraf signifikansi 5% dengan jumlah 𝑁 = 29. Besar 

koefisien rtabel tersebut adalah 0,367, sehingga koefisien reliabilitas 

soal posttest lebih besar dari koefisien rtabel. Artinya, soal posttest 

reliabel dan dapat digunakan. Adapun hasil uji coba instrumen 

posttest dan tabel Croncbach’s Alpha dapat dilihat pada lampiran 

4.5. 
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b. Validasi produk yang dikembangkan 

Validasi produk berupa LKS matematika berbasis budaya DIY  

dilakukan oleh lima validator ahli. Validasi ini meliputi penilaian 

terhadap LKS matematika berbasis budaya DIY dengan menggunakan 

lembar penilaian LKS yang telah divalidasi dan dinyatakan valid. 

Adapun nama validator produk adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.14. Nama Validator Produk 

No. Nama Validator Profesi 

1. Ibu Mrajak Widyowati,  

S. Pd 

Guru Matematika 

SMPN 4 Kalasan 

2. Ibu Endang Sulistyowati, 

M. Pd. I 

Dosen PGMI 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

3. Bapak Kintoko, M. Pd  Dosen Pendidikan Matematika 

Universitas PGRI Yogyakarta 

4. Ibu Eka Sagita Ayu 

Rahmawati, S. Pd 

Guru Matematika 

SMPN 4 Kalasan 

5. Bapak Irham Taufiq, S.Si., 

M. Sc 

Dosen Pendidikan Matematika 

Universitas Sarjana Tamansiswa 

Berikut merupakan masukkan yang diperoleh dari penilaian LKS 

matematika berbasis budaya DIY (Draft I) serta tindak lanjutnya. 

Tabel 4.15. Masukkan/ Saran dan Tindak lanjut untuk LKS 

Matematika Berbasis Budaya DIY 

No. Masukkan/ Saran Tindak Lanjut 

1. Beberapa gambar belum 

dilengkapi dengan sumber 

Mencantumkan sumber pada 

gambar yang belum lengkap 

2. Pada halaman 1, sebaiknya 

menggunakan Candi Kalasan 

sebagai permasalahan awal (yang 

dekat dengan lingkungan siswa) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Permasalahan Awal 

Sebelum Revisi 

Mengganti Candi Ijo dengan Candi 

Kalasan sebagai permasalahan awal 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.7. Permasalahan Awal 

Setelah Revisi 
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No. Masukkan/ Saran Tindak Lanjut 

3. Pada halaman 2, gambar batu 

berbentuk kubus dan balok kurang 

jelas serta kurang nyata 

 

 

 

 

Gambar 4.8. Batu Berbentuk 

Kubus dan Balok Sebelum Revisi 

Mengganti gambar batu berbentuk 

kubus dan balok yang lebih jelas 

dan nyata 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9. Batu Berbentuk 

Kubus dan Balok Setelah Revisi 

4. Cover kurang kontras Cover kurang kontras karena hasil 

printer yang kurang baik, 

sedangkan untuk desain aslinya 

sudah cukup kontras sehingga pada 

bagian ini tidak dilakukan revisi 

5. Ukuran bangun yang digunakan 

lebih diperhatikan lagi 

Memperbaiki ukuran bangun yang 

kurang sesuai (mendekati aslinya) 

6.  Pada kegiatan memahami masalah 

diubah redaksi kalimatnya agar 

siswa terbiasa untuk memodelkan 

soal cerita 

Sebelum revisi: 

Tuliskan unsur apa saja yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal 

di atas. Bila perlu gambarkan 

sketsa permasalahan tersebut 

tersebut untuk memperjelas 

situasi masalahnya. 

Mengubah redaksi kalimat pada 

kegiatan memahami masalah di 

setiap latihan soal sehingga siswa 

terbiasa untuk memodelkan soal 

cerita  

Sesudah revisi: 

Tuliskan unsur apa saja yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal 

di atas. Gambarkan juga sketsa 

permasalahan tersebut beserta 

ukurannya untuk memperjelas 

situasi masalahnya. 

7. Pada halaman 18 sebaiknya 

disertai keterangan/ penjelasan 

gambar bangunan yang lebih jelas 

untuk menambah wawasan siswa 

Sebelum revisi: 

Gambar di samping merupakan 

salah satu bangun yang dapat 

ditemukan di bagian atas Benteng 

Vredeburg. 

Memberikan keterangan/ 

penjelasan gambar bangunan pada 

halaman 18 

Setelah revisi: 

Gambar di samping merupakan 

salah satu landasan yang banyak 

ditemukan di bagian atas Benteng 

Vredeburg. Landasan tersebut 

berada tepat di belakang pagar besi 

yang ada pada dinding benteng 

bagian atas. Landasan tersebut 

diperkirakan berfungsi sebagai 

tempat berdirinya prajurit-prajurit 

untuk mengawasi situasi di luar 

benteng pada masa lalu. 
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No. Masukkan/ Saran Tindak Lanjut 

8. Sebaiknya petunjuk pada latihan 

soal halaman 26 dihilangkan agar 

siswa terbiasa menalar situasi 

pada soal 

Sebelum revisi: 

Petunjuk : alas baenda tidak 

termasuk ke dalam bagian yang 

ditutupi. 

Menghilangkan petunjuk pada 

latihan soal halaman 26  

Setelah revisi: 

Tidak ada petunjuk 

9. Beberapa halaman terlalu padat/ 

penuh sehingga kurang nyaman 

untuk dilihat dan dibaca. 

 

 

 

 

 

Halaman terlalu padat/ penuh 

dikarenakan efek dari desain garis 

pada kolom jawaban siswa. Oleh 

karena itu tindak lanjutnya adalah 

dengan mengganti desain garis 

pada kolom jawaban siswa dari 

yang semula bergaris putus-putus 

menjadi bergaris utuh 

 

 

 

 

Gambar 4.10. Desain Garis pada 

Kolom Jawaban Sebelum Revisi 

 

 

 

 

Gambar 4.11. Desain Garis pada 

Kolom Jawaban Sebelum Revisi 

10. Pada kegiatan menemukan 

kembali rumus luas permukaan 

kubus sebaiknya dibuat dua 

bentuk permasalahan agar siswa 

dapat mengkonstruksi 

pengetahuannya tentang konsep 

luas permukaan 

Sebelum revisi: 

Permasalahan luas permukaan 

benda berbentuk kubus hanya satu 

Membuat dua permasalahan pada 

kegiatan menemukan kembali 

rumus luas permukaan kubus 

Setelah revisi: 

Permasalahan luas permukaan 

benda berbentuk kubus ada dua, 

yaitu luas permukaan benda tanpa 

alas dan luas seluruh permukaan 

benda 

11. Beberapa gambar belum 

dilengkapi dengan sumber 

Mencantumkan sumber pada 

gambar yang belum lengkap 

12. Cover kurang kontras Cover kurang kontras karena hasil 

printer yang kurang baik, 

sedangkan untuk desain aslinya 

sudah cukup kontras sehingga pada 

bagian ini tidak dilakukan revisi 

Jawab: ............................................................................. 

...............................................................................

............................................................................... 

 

Jawab: ............................................................................. 

...............................................................................

............................................................................... 
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No. Masukkan/ Saran Tindak Lanjut 

13. Lebih konsisten lagi masalah 

halaman apakah bolak-balik atau 

tidak 

Masalah halaman yang kurang 

konsisten ini dikarenakan kesalahan 

hasil printer, sedangkan halaman 

sesungguhnya sudah didesain 

bolak-balik. Oleh karena itu, 

masukkan pada  bagian ini tidak 

direvisi akan tetapi akan dijadikan 

peringatan saat memperbanyak 

LKS 

14. Antara bangun dan gambar 

diperjelas lagi 

Memperbaiki ukuran bangun dan 

gambar lebih proporsional sesuai 

saran validator 

15. Pada LKS pegangan guru masih 

banyak jawaban yang keliru 

Memperbaiki jawaban pada LKS 

pegangan guru dengan benar sesuai 

arahan validator 

Masukkan ataupun saran yang diperoleh dari penilaian ahli digunakan 

dalam proses perbaikan LKS untuk meningkatkan kualitas LKS yang 

sedang dikembangkan. Setelah menyelesaikan revisi/ perbaikan pada 

Draft I, kelima validator memberikan penilaian berdasarkan kriteria 

penilaian dalam instrumen penilaian LKS yang sudah dinyatakan valid. 

Pengolahan hasil penilaian LKS oleh validator dilakukan dengan 

mengubah nilai huruf menjadi nilai kualitatif dengan beberapa langkah. 

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonversikan hasil 

penilaian LKS oleh validator tersebut menjadi skor sesuai dengan tabel 

3.2. Langkah kedua adalah mencari rata-rata skor setiap komponen 

penilaian. Langkah ketiga adalah mengkonversikan skor rata-rata yang 

diperoleh pada setiap komponen dalam tabel kategori penilaian ideal. 

Setelah dikonversikan, maka diperoleh kategori LKS matematika 

berbasis budaya DIY. Adapun hasil penilaian secara keseluruhan dari 

validator ahli adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.16. Hasil Penilaian Kualitas LKS Matematika Berbasis 

Budaya DIY 

No. Penilai 

Hasil Penilaian Komponen 

Total Kelayakan 

Isi 
Kebahasaan Penyajian 

1. Validator 1 83 47 45 175 

2. Validator 2 78 42 46 166 

3. Validator 3 82 47 42 171 

4. Validator 4 79 41 42 162 

5. Validator 5 89 44 50 183 

Jumlah 411 221 225 857 

Rata-rata 82,2 44,2 45 171,4 

Persentase 

Keidealan 

85,63% 85% 86,54% 85,7% 

Kategori 
Sangat 

Baik 

Sangat Baik Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.16, terlihat bahwa komponen kelayakan isi, 

kebahasaan, dan penyajian termasuk dalam kategori sangat baik dengan 

persentase keidealan secara berturut-turut adalah 85,63%, 85%, dan 

86,54%. Berdasarkan hasil penilaian LKS dapat disimpulkan bahwa 

kualitas LKS matematika berbasis budaya DIY secara umum adalah 

sangat baik dengan presentase keidealan mencapai 85,7%. Draft I yang 

sudah direvisi dan dinilai oleh validator selanjutnya disebut Draft II 

yang nanti digunakan pada saat uji coba lapangan skala kecil. 

 
4. Uji Coba Lapangan Kecil dan Revisi Produk 

Langkah pengembangan setelah menyelesaikan langkah validasi ahli 

dan revisi Draft I adalah uji coba lapangan skala kecil dan revisi produk 

(Draft II). Uji coba lapangan skala kecil digunakan untuk uji keterbacaan 

dan penyajian LKS yang dikembangkan. Uji keterbacaan dan penyajian 

dilakukan untuk menilai tingkat kemudahan keterbacaan naskah, penyajian 

yang menarik, serta kejelasan naskah dan gambar pada LKS. 
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 Sumber data dari uji coba lapangan skala kecil ini adalah enam siswa 

kelas VIII SMPN 4 Kalasan yang terdiri  tiga dari kelas VIIIB dan tiga siswa 

kelas VIIID. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan kriteria 

kemampuan tinggi, sedang dan rendah pada masing-masing kelas dengan 

bantuan guru. Pengambilan sampel yang demikian didasarkan pada 

persyaratan LKS yang baik menurut Darmojo dan Kaligis (1992: 41-46), 

yakni pada syarat didaktik. Syarat tersebut berkaitan dengan penggunaan 

LKS yang bersifat universal yang dapat digunakan dengan baik untuk siswa 

yang lamban, sedang, maupun pandai. 

 Uji coba lapangan skala kecil dilaksanakan dilaksanakan pada hari 

Kamis, 6 April 2017 di luar jam sekolah dengan membagikan Draft II pada 

enam siswa tersebut. Kemudian, siswa diminta untuk membaca isi serta 

memberikan pendapat tentang Draft II dengan mengisi angket yang telah 

diberikan peneliti. Berikut merupakan tanggapan, kritik dan saran yang 

diperoleh dari tahap uji coba lapangan skala kecil. 

Tabel 4.17. Tanggapan, Kritik dan Saran Uji Coba Lapangan Skala 

Kecil 

No. Tanggapan serta Kritik/ Saran 

1. Bahasa yang digunakan dalam LKS sudah sangat komunikatif. 

2. Kalimat yang digunakan dalam LKS sudah jelas dan tidak 

menimbulkan makna ganda karena bahasanya umum. 

3. Langkah-langkah dalam bimbingan pada LKS tidak membuat 

bingung karena singkat dan mudah dimengerti. 

4. Informasi pendukung sudah jelas. 

5. Desain/ layout LKS sangat menarik dan unik serta terdapat banyak 

variasi gambar dan warna. Untuk beberapa tempat ada yang 

berlebihan. 

6. Penulisan dan gambar dalam LKS sangat menarik. 

7. Gambar pengantar dan narasi gambar pada LKS sudah jelas. 

8. Gambar yang disajikan memperjelas materi. 
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Kritik dan saran yang diperoleh dari uji coba lapangan skala kecil digunakan 

untuk melakukan revisi atau perbaikan Draft II. 

Berdasarkan tanggapan dari keenam siswa tersebut, secara umum 

memberikan respon yang cukup positif mengenai keterbacaan dan desain 

Draft II. Saran yang diberikan dari hasil uji coba lapangan skala kecil ini 

selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan. Draft II yang sudah 

melalui tahap uji coba lapangan skala kecil dan direvisi selanjutnya disebut 

Draft III. Draft III inilah yang akan digunakan pada tahap uji coba lapangan 

skala besar. 

 

5. Uji Coba Lapangan Skala Besar dan Produk Akhir 

Uji coba lapangan skala besar dilaksanakan pada seluruh siswa kelas 

VIIIC SMPN 4 Kalasan yang berjumlah 31 siswa. Pengambilan sampel ini 

didasari pada hal berikut. 

a. Populasi penelitian 

Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas VIII. Hal ini karena 

LKS matematika berbasis budaya DIY ditujukan untuk memfasilitasi 

kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi kubus dan balok. 

Materi tersebut dalam Kurikulum 2013 diajarkan di kelas VIII. Namun, 

berdasarkan beberapa pertimbangan, LKS matematika berbasis budaya 

DIY diujicobakan pada kelas VIII SMPN 4 Kalasan.  Akibat 

keterbatasan biaya, tenaga, dan waktu, dalam penelitian ini hanya 

mengambil sebagian dari populasi yang disebut dengan sampel. 
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b. Sampel Penelitian 

Dalam menentukan jumlah suatu sampel pada penelitian tidak 

ada aturan yang tegas, seperti yang dikatakan oleh Sukardi (2010, 101) 

bahwa tidak ada aturan yang tegas tentang jumlah sampel yang 

dipersyaratkan untuk suatu penelitian dari populasi yang tersedia. 

Selanjutnya, Arikunto (2010: 174) menjelaskan apabila subyeknya 

kurang dari seratus lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subyeknya besar, 

dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Hal ini bergantung pada 

kemampuan peneliti dilihat dari waktu dan biaya, sempit luasnya 

wilayah pengamatan dari setiap subjek dan besar kecilnya resiko yang 

diambil oleh peneliti. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil sampel dari 25% 

populasi yang ada, yaitu sebanyak satu kelas dari empat kelas VIII 

SMPN 4 Kalasan. Dalam menentukan sampel, terlebih dahulu 

dilakukan uji kesamaan rata-rata untuk mengetahui kemampuan awal 

sampel dengan menggunakan data nilai PTS kelas VIII SMPN 4 

Kalasan Tahun Ajaran 2016/2017 dengan menggunakan bantuan 

software SPSS 16.0 Namun sebelumnya, data nilai PTS harus 

berdistribusi normal serta varians data tersebut homogen. Maka dari itu, 

dilakukan uji normalitas dan homogenitas terhadap data nilai PTS. 

Hasil dari uji normalitas dan homogenitas menunjukkan bahwa 

keempat kelas berdistribusi normal dan homogen.  
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Selanjutnya, dilakukan uji kesamaan rata-rata dengan 

menggunakan uji One-way Anova. Hasil uji One-way Anova terhadap 

nilai PTS kelas VIII, memberikan kesimpulan bahwa keempat kelas 

VIII memiliki rata-rata yang sama sehingga empat kelas tersebut 

mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel 

penelitian. Penjelasan lebih lanjut tentang uji homogenitas, uji 

normalitas dan Uji One-way Anova dapat dilihat pada lampiran 1.7.  

Berdasarkan hal tersebut, peneliti dapat menggunakan teknik 

simple random sampling untuk menentukan kelas yang dijadikan 

sebagai subjek uji coba lapangan skala besar. Dengan menggunakan 

teknik simple random sampling, terpilih kelas VIIIC sebagai subjek uji 

coba lapangan skala besar.  

 Uji coba dilaksanakan selama empat kali pertemuan (10 JP dengan 

alokasi waktu 1 JP sama dengan 40 menit). Tiga pertemuan untuk proses 

pembelajaran matematika menggunakan LKS Matematika Berbasis Budaya 

DIY pada materi Kubus dan Balok serta satu pertemuan untuk evaluasi 

kemampuan pemecahan masalah (posttest). Adapun jadwal pelaksanaan uji 

coba lapangan skala besar sebagai berikut. 

Tabel 4.18. Jadwal Uji Coba Lapangan Skala Besar 

Pertemuan 

ke- 

Hari, 

Tanggal 

Jumlah 

Jam 

Pelajaran 

(JP) 

Pukul Materi 

1 Rabu, 12 

April 2017 

2 JP 07.00 – 08.20 Unsur-unsur 

Kubus dan 

Balok 

2 Sabtu, 15 

April 2017 

3 JP 07.00 – 09.00 Luas Permukaan 

Kubus dan 

Balok 
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Pertemuan 

ke- 

Hari, 

Tanggal 

Jumlah 

Jam 

Pelajaran 

(JP) 

Pukul Materi 

3 Rabu, 26 

April 2017 

2 JP 07.00 – 08.20 Volume Kubus 

dan Balok 

4 Sabtu, 29 

April 2017 

3 JP 07.00 – 09.00 Posttest dan Isi 

Angket 

 

Sebelum pembelajaran dimulai, siswa terlebih dahulu diberikan LKS 

matematika berbasis budaya DIY (Draft III). Kemudian siswa dibimbing 

untuk membaca pendahuluan LKS agar siswa tahu seperti apa LKS yang 

akan digunakan dalam pembelajaran nanti serta siswa dapat menggunakan 

LKS tersebut. Pertemuan pertama dilaksanakan pembelajaran dengan 

materi unsur-unsur kubus dan balok, pertemuan kedua dilaksanakan 

pembelajaran dengan materi luas permukaan kubus dan balok, dan 

pertemuan ketiga dilaksanakan pembelajaran dengan materi volume kubus 

dan balok. Pada pertemuan terakhir, yakni pertemuan keempat, 

dilaksanakan evaluasi pemecahan masalah siswa mengenai kubus dan balok 

melalui posttest. Siswa juga mengisi angket yang diberikan peneliti berupa 

angket respon siswa terhadap LKS matematika berbasis budaya DIY dan 

angket cinta budaya lokal. Secara lebih rinci, kegiatan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan dapat dilihat dalam RPP pada lampiran 2.6. 

Selama pembelajaran, dilakukan observasi keterlaksanaan 

pembelajaran untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan pembelajaran. 

Observer mengamati kegiatan pembelajaran yang berlangsung di kelas. 

Hasil pengamatan dituangkan pada lembar observasi keterlaksanaan 
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pembelajaran. Berikut tabel hasil analisis lembar observasi keterlaksanaan 

pembelajaran. 

Tabel 4.19. Hasil Analisis Lembar Observasi Keterlaksanaan 

Pembelajaran 

Pertemuan ke-1 Persentase Kualifikasi 

1 87,5% Baik 

2 93,5% Sangat Baik 

3 89,5% Baik 

Keseluruhan 89,83% Baik 

Berdasarkan tabel di atas, pembelajaran yang dilakukan secara 

keseluruhan sudah baik. Selama pembelajaran siswa menunjukkan 

kemampuan pemecahan masalah dan karakter cinta budaya lokal yang baik. 

Berikut cuplikan kegiatan pembelajaran di kelas VIIIC. 

 

 

 

Gambar 4.12. Siswa Membaca LKS Matematika Berbasis Budaya DIY 
 

 

 

 

Gambar 4.13. Siswa Menjawab Pertanyaaan pada LKS Matematika 

Berbasis Budaya DIY 

 

 

 

 

Gambar 4.14. Beberapa Siswa Mempresentasikan Hasil Diskusi di Depan 

Kelas 
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Uji coba lapangan skala besar yang dilaksanakan menghasilkan data 

sebagai berikut. 

1. Hasil posttest 

Setelah melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan 

LKS matematika berbasis budaya DIY, untuk mengetahui keefektifan 

pengunaan LKS dalam memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah 

maka dilakukan posttest. Adapun hasil perhitungan akhir posttest 

kemampuan pemecahan masalah siswa setelah menggunakan LKS 

matematika berbasis budaya DIY secara sederhana sebagai berikut. 

Tabel 4.20. Hasil Posttest Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

Kelas VIIIC SMPN 4 Kalasan 

Rata-rata 75,76 

Jumlah siswa 31 

Banyaknya Siswa yang Tuntas 22 

Banyaknya Siswa yang Tidak Tuntas 9 

Persentase Ketuntasan 70,97 

Data hasil posttest kemampuan pemecahan masalah dan perhitungan 

secara lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4.5. 

Berdasarkan hasil posttest kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelas VIIIC SMPN 4 Kalasan pada tabel 4.20, terlihat bahwa 

banyaknya siswa yang tuntas atau mencapai KKM adalah 22 siswa atau 

setara dengan 70,97%. Berdasarkan tabel 3.8 tentang kriteria penilaian 

kecakapan akademik, maka persentase ketuntasan siswa masuk dalam 

kategori baik. Hal ini bermakna LKS matematika berbasis budaya DIY 

memiliki efektivitas yang baik pada penggunaannya. Dengan demikian, 

LKS matematika berbasis budaya DIY dikatakan dapat memfasilitasi 

kemampuan pemecahan masalah siswa. 
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2. Hasil angket respon siswa 

Data mengenai respon siswa diperoleh melalui pengisian angket 

respon siswa terhadap LKS matematika berbasis budaya DIY. 

Pengolahan data angket respon siswa yaitu data kualitatif yang 

diperoleh diubah menjadi data kuantitatif dengan memberikan skor 

pada angket yang telah diisi berdasarkan skala Likert. Kemudian dicari 

rata-rata skor tersebut dan dikonversi sesuai dengan tabel frekuensi 

respon sehingga terlihat kategori respon siswa terhadap LKS 

matematika berbasis budaya DIY. Selain itu, ditentukan pula batas-

batas untuk masing-masing kategori respon berdasarkan 20 pernyataan 

pada angket respon. Batas-batas untuk masing-masing kategori respon 

disajikan pada gambar 4.12 berikut. 

 
Gambar 4.15. Rentang Skor Angket Respon Siswa Berdasarkan 

Skala Likert dari 20 Pernyataan pada Angket 

 

Rentang skor pada gambar 4.12 menjadi acuan dalam menentukan 

kriteria respon siswa terhadap LKS. Rata-rata skor angker respon siswa 

akan dimaknai sesuai dengan batasan-batasan tersebut, sehingga 

diperoleh bagaimana respon siswa terhadap LKS matematika berbasis 

budaya DIY. Adapun distribusi frekuensi respon siswa terhadap LKS 

matematika berbasis budaya DIY disajikan dalam tabel 4.21 berikut. 
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Tabel 4.21. Distribusi Frekuensi Respon Siswa terhadap LKS 

Matematika Berbasis Budaya DIY 

Kategori Respon Kategori Skor 

Respon Sangat Positif 65 < 𝑥 ≤ 80 

Respon Positif 50 < 𝑥 ≤ 65 

Respon Negatif 35 < 𝑥 ≤ 50 

Respon Sangat Negatif 20 < 𝑥 ≤ 35 

 

Angket yang telah diisi oleh 31 siswa diberikan skor, kemudian 

dicari nilai rata-ratanya. Hasil yang diperoleh adalah 61,87 dari skor 

maksimal 80. Berdasarkan tabel 4.20, respon siswa terhadap LKS 

matematika berbasis budaya DIY tergolong dalam kategori respon 

positif dengan persentase 77,34%. Secara lebih rinci, hasil angket 

respon siswa dan kesan siswa terhadap LKS matematika berbasis 

budaya DIY dapat dilihat pada lampiran 4.3. 

3. Hasil angket cinta budaya lokal siswa 

Efektivitas pengunaan LKS matematika berbasis budaya DIY 

dalam memfasilitasi ketercapaian karakter cinta budaya lokal siswa 

dilihat dari adanya perbedaan rata-rata skor pre-angket dan post-angket 

melalui uji-t dua sampel dependen menggunakan bantuan software 

SPSS 16.0 dengan tingkat kepercayaan 95%. LKS matematika berbasis 

budaya DIY dikatakan efektif memfasilitasi karakter cinta budaya lokal 

siswa jika rata-rata skor post-angket lebih tinggi secara signifikan dari 

rata-rata skor pre-angket.  

Namun untuk melakukan uji analisis tersebut, data skor pre-

angket dan post-angket harus berdistribusi normal serta varians dari 

data tersebut homogen. Maka dari itu, dilakukan uji normalitas dan uji 

homogenitas terhadap data skor pre-angket dan post-angket. 
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Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas dapat diketahui 

bahwa data skor pre-angket dan post-angket berdistribusi normal serta 

varians dari data tersebut homogen.  

Setelah uji normalitas dan homogenitas, selanjutnya dilakukan 

uji-t dua sampel dependen. Adapun hasil uji-t dua sampel dependen 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.22. Uji-t Dua Sampel Dependen untuk Data Skor Pre-

angket dan Post-angket 

Pair 1 

Paired Differences 

t df 
Sig. 

(2-tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

post - 
pre 

2.80645 3.40998 .61245 4.582 30 .000 

 

Berdasarkan tabel 4.22 di atas, diperoleh nilai sig. (2-tailed) = 

0,000 < 0,05. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa skor angket cinta 

budaya lokal siswa sebelum dan sesudah pembelajaran dengan 

menggunakan LKS matematika berbasis budaya DIY berbeda. 

Selanjutnya, untuk mengetahui perbandingan rata-rata skor pre-angket 

dengan rata-rata skor post-angket dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.23. Statistik Dua Sample Dependen Data Skor Pre-angket 

dan Post-angket 

 
Mean N 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 Post-angket 77.7097 31 5.34287 .95961 

Pre-angket 74.9032 31 5.35633 .96203 

Berdasarkan tabel 4.23, terlihat bahwa rata-rata skor angket cinta 

budaya lokal mengalami peningkatan. Rata-rata skor post-angket 

adalah 77,7097 dan rata-rata skor pre-angket adalah 74,9032, sehingga 
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Ketertarikan Kesetiaan Kepedulian penghargaan

rata-rata skor post-angket lebih tinggi dibandingkan rata-rata skor pre-

angket dengan selisih 2,8065.  

Selain itu, pada pengujian hipotesis menggunakan uji-t dua 

sampel dependen diperoleh nilai sig. (2-tailed) yang berarti uji yang 

digunakan adalah uji dua pihak. Elmande (2016: 20) dan Holipah (Raja, 

2016: 4) menyatakan bahwa apabila kita menginginkan hasil untuk satu 

pihak, maka nilai sig. pada uji-t harus dibagi dua, sehingga diperoleh 

nilai sig. = 0,000. Artinya, rata-rata skor post-angket lebih tinggi secara 

signifikan daripada rata-rata skor pre-angket sehingga karakter cinta 

budaya lokal siswa setelah pembelajaran dengan menggunkan LKS 

matematika berbasis budaya DIY mengalami peningkatan. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa LKS matematika berbasis budaya 

DIY efektif dalam memfasilitasi pencapaian karakter cinta budaya lokal 

siswa. Secara lebih rinci, hasil analisis angket cinta budaya lokal siswa 

dapat dilihat pada lampiran 4.4. 

Perincian tingkat ketercapaian karakter cinta budaya lokal setelah 

penggunaan LKS matematika berbasis budaya DIY untuk setiap 

indikatornya diperoleh dari persentase pencapaian skor angket cinta 

budaya lokal. Persentase tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini. 

 

 

 

 

  

 

 
 

Gambar 4.16. Grafik Ketercapaian Indikator Karakter Cinta Budaya 

Lokal 
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Grafik pada gambar 4.16 tersebut menunjukkan bahwa 

ketercapaian indikator ketertarikan sebesar 80,38%, indikator kesetiaan 

sebesar 75,52%, indikator kepedulian sebesar 78, 23%, dan indikator 

penghargaan sebesar 79,97%. Berdasarkan data tersebut dapat 

diketahui bahwa ketercapaian indikator tertinggi ada pada indikator 

ketertarikan, sedangkan ketercapaian indikator terendah pada indikator 

kesetiaan. 

 

B. Analisis Data 

Analisis data pengembangan LKS matematika berbasis budaya DIY 

terdiri dari analisis penilaian kualitas LKS, analisis hasil posttest kemampuan 

pemecahan masalah, analisis hasil respon siswa terhadap LKS matematika 

berbasis budaya DIY, dan analisis karakter cinta budaya lokal siswa setelah 

pembelajaran menggunakan LKS matematika berbasis budaya DIY.  

1. Analisis Hasil Penilaian Kualitas LKS Matematika Berbasis Budaya 

DIY 

Analisis hasil penilaian kualitas LKS matematika berbasis budaya 

DIY dilakukan untuk mengetahui kevalidan LKS yang dikembangkan. 

Analisis ini diperoleh dari hasil validasi yang berupa penilaian terhadap 

LKS matematika berbasis budaya DIY yang dilakukan oleh validator. 

Proses validasi melibatkan lima validator ahli yang terdiri dari dosen dan 

guru mata pelajaran matematika. Berdasarkan hasil penilaian terhadap 

LKS matematika berbasis budaya DIY diperoleh hasil penilaian sebagai 

berikut. 
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Tabel 4.16. Hasil Penilaian Kualitas LKS Matematika Berbasis 

Budaya DIY 

No. Penilai 

Hasil Penilaian Komponen 

Total Kelayakan 

Isi 
Kebahasaan Penyajian 

1. Validator 1 83 47 45 175 

2. Validator 2 78 42 46 166 

3. Validator 3 82 47 42 171 

4. Validator 4 79 41 42 162 

5. Validator 5 89 44 50 183 

Jumlah 411 221 225 857 

Rata-rata 82,2 44,2 45 171,4 

Persentase 

Keidealan 

85,63% 85% 86,54% 85,7% 

Kategori 
Sangat 

Baik 

Sangat Baik Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

Berdasarkan tabel 4.16, diperoleh rata-rata komponen kelayakan isi 

adalah  82,2 dan termasuk dalam kategori sangat baik dengan persentase 

keidealan 85,63%. Komponen kebahasaan memperoleh rata-rata 44,2 dan 

termasuk dalam kategori sangat baik dengan persentase keidealan 85%.  

Komponen penyajian memperoleh rata-rata 45 dan termasuk dalam 

kategori sangat baik dengan persentase keidealan 86,54%. Secara 

keseluruhan, kualitas LKS matematika berbasis budaya DIY memperoleh 

rata-rata 171,4 dan termasuk dalam kategori sangat baik dengan persentase 

keidealan 85,7%.  

Penentuan kriteria kategori tersebut diperoleh dari tabel kriteria 

kategori penilaian ideal berdasarkan hasil setiap komponen. Berikut 

merupakan tabel kriteria kategori penilaian ideal setiap komponen. 

Penjelasan lebih lanjut dari hasil setiap komponen dapat dilihat pada 

lampiran 4.2. 
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Tabel 4.24. Kriteria Kategori Penilaian Ideal Komponen  

Kelayakan Isi 

Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

�̅� > 78 Sangat Baik 

66 < �̅� ≤ 78 Baik 

54 < �̅�  ≤ 66 Cukup 

42 < �̅� ≤ 54 Kurang 

�̅� ≤ 42 Sangat Kurang 

 

Tabel 4.25. Kriteria Kategori Penilaian Ideal Komponen  

Kebahasaan 

Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

�̅� > 42,25 Sangat Baik 

35,75 < �̅� ≤ 42,25 Baik 

29,25 < �̅�  ≤ 35,75 Cukup 

22,75 < �̅� ≤ 29,25 Kurang 

�̅� ≤ 22,75 Sangat Kurang 

 

Tabel 4.26. Kriteria Kategori Penilaian Ideal Komponen  

Penyajian 

Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

�̅� > 42,25 Sangat Baik 

35,75 < �̅� ≤ 42,25 Baik 

29,25 < �̅�  ≤ 35,75 Cukup 

22,75 < �̅� ≤ 29,25 Kurang 

�̅� ≤ 22,75 Sangat Kurang 
 

Tabel 4.27. Kriteria Kategori Penilaian Ideal Keseluruhan 

Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

�̅� > 162,5 Sangat Baik 

137,5 < �̅� ≤ 162,5 Baik 

112,5 < �̅�  ≤ 137,5 Cukup 

87,5 < �̅� ≤ 112,5 Kurang 

�̅� ≤ 87,5 Sangat Kurang 

Kualitas LKS matematika berbasis budaya DIY secara keseluruhan 

termasuk dalam kategori sangat baik. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa LKS matematika berbasis budaya DIY yang 

dikembangkan valid berdasarkan penilaian ahli. Artinya, LKS matematika 

berbasis budaya DIY memenuhi kriteria ketercapaian/ kelayakan dari segi 

validitas. 
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2. Analisis Hasil Posttest Kemampuan Pemecahan Masalah 

Analisis hasil posttest kemampuan pemecahan masalah dilakukan 

untuk mengetahui keefektifan pengunaan LKS matematika berbasis 

budaya DIY dalam memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah siswa. 

Analisis ini diperoleh dari tes kemampuan pemecahan masalah yang 

dilakukan setelah pembelajaran dengan menggunakan LKS matematika 

berbasis budaya DIY pada materi kubus dan balok. Adapun indikator 

pemecahan masalah yang diigunakan dalam penelitian ini adalah 

menuliskan unsur yang diketahui dan unsur yang ditanya atau menuliskan 

model matematika; menuliskan teori, konsep ataupun teorema; proses 

perhitungan; dan menuliskan kesimpulan atas hasil yang diperoleh.  

Soal posttest yang terdiri dari 5 butir soal uraian yang telah 

dinyatakan valid oleh validator ahli kemudian diujicobakan untuk 

mengetahui reliabilitasnya. Hasil dari uji reliabilitas soal posttest tersebut 

memberikan kesimpulan bahwa soal posttest reliabel dan dapat digunakan. 

Posttest dilaksanakan pada hari Sabtu, 29 April 2017. Ketuntasan 

belajar siswa yang diperoleh menjadi indikator keefektifan LKS 

matematika berbasis budaya DIY dalam memfasilitasi kemampuan 

pemecahan masalah siswa. Hasil perhitungan posttest kemampuan 

pemecahan masalah siswa dapat dilihat pada lampiran 4.5. Berikut 

disajikan hasil perhitungan akhir posttest kemampuan pemecahan masalah 

siswa secara sederhana. 
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Tabel 4.20  Hasil posttest Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

Kelas VIIIC SMPN 4 Kalasan 

Rata-rata 75,76 

Jumlah siswa 31 

Banyaknya Siswa yang Tuntas 22 

Banyaknya Siswa yang Tidak Tuntas 9 

Persentase Ketuntasan 70,97 

Berdasarkan hasil posttest kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelas VIIIC SMPN 4 Kalasan pada tabel 4.20, terlihat bahwa banyaknya 

siswa yang tuntas atau mencapai KKM adalah 22 siswa atau setara dengan 

70,97%. Berdasarkan tabel 3.7 tentang kriteria penilaian kecakapan 

akademik, maka persentase ketuntasan siswa masuk dalam kategori baik. 

Hal ini bermakna LKS matematika berbasis budaya DIY memiliki 

efektivitas yang baik pada penggunaannya. Dengan demikian, LKS 

matematika berbasis budaya DIY dikatakan dapat memfasilitasi 

kemampuan pemecahan masalah siswa. Artinya, LKS matematika 

berbasis budaya DIY memenuhi kriteria kelayakan dari segi efektivitas 

dalam memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah siswa. 

3. Analisis Hasil Respon Siswa terhadap LKS Matematika Berbasis 

Budaya DIY 

Analisis hasil respon siswa terhadap LKS matematika berbasis 

budaya DIY dilakukan untuk mengetahui respon siswa terhadap LKS 

matematika berbasis budaya DIY melalui angket. Angket respon siswa 

yang telah disusun kemudian divalidasi oleh validator ahli. Validasi ini 

melibatkan lima validator. Peneliti telah melakukan beberapa kali revisi 

sesuai dengan kritik dan masukkan/ saran dari validator hingga angket 
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dinyatakan valid. Adapaun data dan perhitungan hasil angket respon siswa 

serta kesan siswa terhadap LKS matematika berbasis budaya DIY dapat 

dilihat pada lampiran 4.3. 

Berdasarkan hasil perhitungan angket respon siswa diperoleh rata-

rata 61,87 dari skor maksimal 80. Hal ini bermakna respon siswa terhadap 

LKS matematika berbasis budaya DIY tergolong dalam kategori respon 

positif dengan persentase 77,34%. Dengan demikian, LKS matematika 

berbasis budaya DIY dapat dikatakan praktis dalam penggunaannya. 

Artinya, LKS matematika berbasis budaya DIY yang dikembangkan 

memenuhi kriteria kelayakan dari segi praktibilitas. 

4. Analisis Hasil Karakter Cinta Budaya Lokal Siswa setelah 

Pembelajaran Menggunakan LKS Matematika Berbasis Budaya DIY 

Analisis hasil angket cinta budaya lokal siswa setelah pembelajaran 

menggunakan LKS matematika berbasis budaya DIY dilakukan untuk 

mengetahui keefektifan LKS dalam memfasilitasi karakter cinta budaya 

lokal. Angket cinta budaya lokal disusun meliputi beberapa aspek, yaitu 

ketertarikan,  kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan. Angket yang telah 

disusun kemudian divalidasi oleh lima validator ahli. Peneliti telah 

melakukan beberapa kali revisi sesuai dengan kritik dan masukkan/ saran 

dari validator hingga angket dinyatakan valid.  

Analisis hasil angket cinta budaya lokal dilakukan dengan 

menggunakan uji-t dua sampel dependen menggunakan bantuan software 

SPSS 16.0 dengan tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui adanya 

perbedaan rata-rata skor pre-angket dan post-angket. Namun sebelumnya 
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dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas terlebih dahulu. Hasil uji 

normalitas dan homogenitas memberikan kesimpulan bahwa data skor 

pre-angket dan post-angket berdistribusi normal serta varians dari data 

tersebut homogen. Selanjutnya dilakukan uji-t dua sampel dependen.  

Berdasarkan hasil uji-t dua sampel dependen diperoleh nilai sig. (2-

tailed) = 0,000 < 0,05. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa skor angket 

cinta budaya lokal siswa sebelum dan sesudah pembelajaran dengan 

menggunakan LKS matematika berbasis budaya DIY berbeda. 

Selanjutnya, untuk mengetahui perbandingan rata-rata skor pre-angket 

dengan rata-rata skor post-angket dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.23. Statistik Dua Sample Dependen Data Skor Pre-angket 

dan Post-angket 

 
Mean N 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 Post-angket 77.7097 31 5.34287 .95961 

Pre-angket 74.9032 31 5.35633 .96203 

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata skor angket cinta 

budaya lokal mengalami peningkatan. Rata-rata skor post-angket lebih 

tinggi dibandingkan rata-rata skor pre-angket dengan selisih 2,8065 

(77.7097-74.9032). Elmande (2016: 20) dan Holipah (Raja, 2016: 4) 

menyatakan bahwa apabila menginginkan hasil untuk satu pihak, maka 

nilai sig. pada uji-t harus dibagi dua, sehingga diperoleh nilai sig. = 0,000. 

Artinya, rata-rata skor post-angket lebih tinggi secara signifikan daripada 

rata-rata skor pre-angket sehingga karakter cinta budaya lokal siswa 

setelah pembelajaran dengan menggunkan LKS matematika berbasis 

budaya DIY mengalami peningkatan. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa LKS matematika berbasis budaya DIY efektif dalam memfasilitasi 



127 

 

  

pencapaian karakter cinta budaya lokal siswa. Secara lebih rinci, hasil 

analisis angket cinta budaya lokal siswa dapat dilihat pada lampiran 4.4. 

Ketercapaian indikator tertinggi sebesar 80,38% terdapat pada 

indikator ketertarikan, sedangkan ketercapaian indikator terendah sebesar 

73,52% terdapat pada indikator kesetiaan. Ketercapaian indikator tertinggi 

tersebut merupakan dampak positif dari pelaksanaan pendidikan 

matematika berbasis budaya lokal (DIY) dalam pembelajaran melalui 

penanaman karakter cinta budaya lokal. Pemuatan karakter cinta budaya 

lokal secara tersirat dan tersurat dalam LKS dan bantuan motivasi dari 

guru dapat dikatakan efektif untuk menumbuhkembangkan karakter cinta 

budaya lokal siswa. Banyak siswa yang memiliki ketertarikan mengenai 

budaya lokal. Hal tersebut dibuktikan dengan banyak siswa yang bertanya 

mengenai bentuk budaya yang ada dalam LKS dan banyak siswa yang 

ingin mengunjungi secara langsung beberapa budaya tersebut setelah 

pembelajaran menggunakan LKS matematika berbasis budaya DIY. 

Ketercapaian indikator terendah bukan berarti pelaksanaan 

pendidikan matematika berbasis budaya lokal (DIY) dalam pembelajaran 

tidak memberikan dampak yang positif. Akan tetapi, indikator tersebut 

memang memerlukan waktu lebih untuk dapat diwujudkan. Hal ini 

dikarenakan indikator kesetiaan merupakan indikator yang memiliki 

tingkatan tertinggi dari keempat indikator cinta budaya lokal. Kesetiaan 

merupakan keteguhan hati atau ketaatan yang dilakukan berulang-ulang. 

Ini merupakan hal yang cukup sulit dikarenakan sifat siswa yang tergolong 

generasi muda mudah dipengaruhi budaya luar. 
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Pembahasan mengenai karakter cinta budaya lokal di atas 

memberikan kesimpulan bahwa LKS matematika berbasis budaya DIY 

efektif memfasilitasi karakter cinta budaya lokal siswa. Artinya, LKS 

matematika berbasis budaya DIY memenuhi kriteria kelayakan dari segi 

efektivitas dalam memfasilitasi karakter cinta budaya lokal siswa. 

Secara keseluruhan, langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian 

pengembangan ini dapat terealisasi dengan baik dan sesuai dengan langkah-

langkah model penelitian menurut Depdiknas yang diadaptasi dari Borg and 

Gall. Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa LKS matematika 

berbasis budaya DIY dengan pokok bahasan kubus dan balok telah memenuhi 

kriteria ketercapaian/ kelayakan dari segi validitas, efektivitas, dan 

praktibilitas. Dengan demikian, seluruh unsur ketercapaian/ kelayakan LKS 

telah tercapai sehingga dapat diperoleh produk LKS matematika berbasis 

budaya DIY yang layak digunakan dalam pembelajaran untuk memfasilitasi 

kemampuan pemecahan masalah dan cinta budaya lokal siswa kelas VIII pada 

materi kubus dan balok.  

Bebarapa kendala dalam penelitian atau penyusunan LKS matematika 

berbasis budaya DIY pada pokok bahasan kubus dan balok adalah sebagai 

berikut. 

1. Beberapa soal pada bagian “Ayo Mencoba” tidak semuanya dibahas di kelas 

karena keterbatasan waktu. 

2. Langkah-langkah pemecahan masalah masih harus disampaikan dengan 

bantuan guru selama pembelajaran. 

3. Siswa masih perlu di motivasi selama pembelajaran untuk mau 

memecahkan permasalahan dalam LKS. 
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