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 فَِإنَّ  َمعَ  اْلعُْسرِ  يُْسًرا 

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

 

 َمنْ  َجدَّ  َوَجدَ 
“Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan 

berhasil” 

 

 

Sistem pendidikan yang bijaksana setidaknya 

akan mengajarkan kita betapa sedikitnya yang 

belum diketahui oleh manusia, seberapa banyak 

yang masih harus ia pelajari. 
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PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) MATEMATIKA 
BERBASIS PENDEKATAN SAINTIFIK DENGAN METODE THINK 

PAIR SHARE (TPS) UNTUK MEMFASILITASI KEMAMPUAN 
PEMAHAMAN KONSEP SISWA KELAS XII SMA/MA PADA POKOK 

BAHASAN KAIDAH PENCACAHAN 
 

Oleh 
Musthofa Ulinnuha 

14600046 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and 

Development). Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan lembar kerja siswa 
(LKS) matematika berbasis saintifik dengan metode TPS yang berkualitas untuk 
memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep siswa kelas XII SMA/MA pada 
pokok materi kaidah pencacahan. Prosedur pengembangan yang digunakan adalah 
prosedur pengembangan Richey and Klein yang terdiri dari tahap perencanaan, 
produksi, dan evaluasi. Instrumen pengumpul data penelitian adalah skala 
penilaian LKS untuk ahli materi dan ahli media. Teknik analisis data penelitian ini 
adalah analisis kualitas produk. Kriteria ketercapaian kualitas LKS ini adalah 
valid apabila memperoleh kategori layak atau sangat layak dari penilaian ahli 
materi dan ahli media. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kualitas LKS matematika berbasis 
saintifik dengan metode TPS tergolong dalam kategori sangat layak dengan skor 
rata-rata penilaian validator ahli materi sebesar 129, dari skor maksimal ideal 160 
dan tergolong dalam kategori layak dengan sokor rata-rata 99,5 dari skor 
maksimal ideal 110. Berdasarkan hal ini, produk LKS matematika berbasis 
saintifik dengan metode TPS dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam proses 
pembelajaran. 
 
Kata Kunci: Lembar Kerja Siswa (LKS), Pendekatan Metode Think Pair Share 

(TPS), Materi Kaidah Pencacahan 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan Nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan 

berdasarkan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Undang-

Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa serta agar pemerintah mengupayakan dan 

menyelenggarakan satu sistem dalam pembelajaran yang diatur oleh undang-

undang. Sebagai perwujudaan Undang-Undang Dasar 1945, telah diterbitkan 

UU Nasional Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yang memuat 

tujuan pendidikan, “Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan potensi 

siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Majid, 

2014: 1). Pendidikan mempunyai peran penting dalam kehidupan. Pendidikan 

erat kaitannya dengan belajar dan pembelajaran, didalam belajar terdapat 

proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang dimaksud berupa melakukan 

kegiatan yang aktif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Kurikulum yang mulai diberlakukan pada proses pembelajaran di 

Indonesia saat ini adalah kurikulum 2013. Implementasi kurikulum 2013 

dikembangkan berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar sesuai 

satuan pendidikan. Selain itu, dalam Sisdiknas pasal 3 dikemukakan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi untuk “mengembangkan kemampuan dan 
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membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa” (Mulyasa, 2014: 18). Dalam kutipan 

tersebut terdapat tiga kata yang dicetak miring yang mengandung arti dalam 

implementasi kurikulum 2013. Menurut Mulyasa (2014: 18-19) arti dari 

ketiga kata tersebut sebagai berikut, “Kata pertama kemampuan; Kemampuan 

perlu ditekankan kembali dalam implementasi dan pembelajaran berbasis 

kurikulum 2013. Hal ini penting karena berbagai hasil kajian menunjukan 

bahwa kemampuan siswa di Indonesia masih rendah dibandingkan 

kemampuan siswa di negara lain. Hal ini terbukti, ketika siswa mengikuti 

Olimpiade SAINS, anak-anak Indonesia hanya mampu mendapat skor rata-

rata dikisaran 3,00. Padahal anak-anak lain di dunia, misalnya anak-anak atau 

siswa Singapura, bisa mendapatkan skor rata-rata di atas enam. Kata kedua 

watak; Watak juga perlu ditekankan kembali, karena anak-anak bahkan 

masyarakat Indonesia pada umumnya, akhir-akhir ini tidak memiliki watak 

yang jelas. Ditandai dengan banyaknya tawuran pelajar, bahkan bukan hanya 

tawuran pelajar saja, tetapi tawuran mahasiswa, tawuran antar kampung, 

bahkan polisi dengan polisi yang saling membunuh. Kata ketiga 

mencerdaskan; Mencerdaskan juga perlu ditekankan kembali dalam 

pembelajaran dan implementasi kurikulum 2013. Karena disinyalir bangsa 

Indonesia belum cerdas, dibandingkan dengan kekayaan alam yang 

dimilikinya.” 

Peraturan Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 

(Permendikbud) nomor 65 tahun 2013 tentang Standar proses mengatur 
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perencanaan proses pembelajaran pada implementasi kurikulum 2013, 

mensyaratkan bagi pendidik pada satuan pendidikan untuk mengembangkan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan bahan ajar sebagai suatu 

elemen yang membantu proses pembelajaran. Jika menelaah materi 

pembelajaran matematika di sekolah pada kurikulum 2013, maka terlihat 

bahwa materi pembelajaran tidak tersusun dari tingkat yang mudah dan 

hierarki (Novisa, 2014: 1-2). Ini merupakan suatu titik kelemahan yang 

menyebabkan siswa kesulitan dalam mempelajari konsep yang belum 

dipelajari. Akibatnya proses belajar matematika yang diharapkan pada 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) tidak tercapai, sehingga hasil 

belajar yang diperoleh siswa akan rendah. Dengan membuat media 

pembelajaran yang memberikan ulasan materi dari yang mudah ke yang sulit 

(hirarki), diharapkan mampu memudahkan siswa dalam belajar materi secara 

mandiri. Sehingga proses belajar yang diharapkan pada RPP dapat tercapai. 

Belajar dan mengajar adalah dua hal yang saling berhubungan dan tidak dapat 

dipisahkan dalam kegiatan pembelajaran (Dasopang, 2017: 333). 

Belajar dimaknai sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil 

interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan individu dengan 

lingkungannya bersifat fungsional, positif, aktif, dan searah. Pembelajaran 

adalah proses penyampaian, strategi pembelajaran, dan sumber belajar dalam 

suatu lingkungan belajar (Dasopang, 2017: 334). Kemudian keberhasilan 

dalam proses belajar dapat dilihat melalui tingkat keberhasilan dalam 
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mencapai tujuan pendidikan. Dengan tercapainya tujuan pendidikan, maka 

dapat dikatakan bahwa siswa memperolah hasil belajar yang diharapkan. 

Tujuan pembelajaran matematika di sekolah menurut Permendiknas 

Nomor 24 Tahun 2016 agar peserta didik memiliki kemampuan antara lain: 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, Menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan symbol, table, diagram, atau media 

lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam penyelesaian masalah. 

Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika diatas, terdapat lima 

kemampuan yang diharapkan melalui pembelajaran matematika, salah 

satunya kemampuan pemahaman konsep. Kemampuan pemahaman konsep 

mendapatkan banyak perhatian dari pakar Pendidikan. Menurut Kilpatrick, 

dkk (2001) (dalam Afrilianto, 2012: 193) melalui Mathematics Learning 



5 
 

 

Study Committee, National Research Council (NRC) Amerika Serikat, 

mengemukakan bahwa pemahaman konsep merupakan salah satu dari lima 

kecakapan matematis yang harus dikuasai peserta didik dalam pembelajaran 

matematika. Hal ini karena matematika berkenaan dengan konsep-konsep 

abstrak yang bersifat terstruktur dan saling berhubungan antara materi satu 

dengan materi lainnya (Hudodjo, 2006: 96). Artinya setiap konsep dalam 

matematika berkaitan antara satu dengan lainnya dan suatu konsep menjadi 

prasyarat bagi konsep yang lain, sehingga konsep-konsep dalam matematika 

dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami konsep-konsep matematika 

pada tingkat yang lebih komplek. Dengan demikian, pemahaman konsep 

sangat diperlukan dalam belajar matematika karena untuk memahami konsep 

baru diperlukan pemahaman konsep pada materi sebelumnya. 

Pemahaman konsep matematika lebih bermakna jika dibangun oleh 

peserta didik sendiri (Kesumawati, 2008: 34). Pada pembelajaran matematika, 

konsep pembelajaran bermakna konsisten dengan pandangan konstruktivis 

yang mana peserta didik dikatakan memahami jika mereka membangun 

makna dari pengalaman mereka dengan membuat koneksi kognitif antara 

pengalaman baru dan pemahaman matematika mereka sebelumnya, tidak 

sekedar menghafal rumus atau dalil (Gazali, 2016: 188). Pokok bahasana baru 

haruslah dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah ada, sehingga konsep 

yang baru benar-benar dapat dipahami dengan baik (Hudodjo, 2006: 108). 

Pemahaman konsep merupakan kompetensi yang ditunjukkan peserta didik 

dalam memahami konsep atau materi yang terindikasi dalam ranah kognitif 
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dan bukan sekedar hafalan. Peserta didik harus dapat memahami suatu pokok 

bahasan baru dengan tuntas, bukan dengan menghafalkan informasi baru 

dijadikan sebagai dasar untuk mempelajari konsep berikutnya. 

Munurut Kusaeri (2014: 31-32) menyatakan bahwa hasil belajar 

merupakan bagian yang penting dalam proses pembelajaran. Umumnya hasil 

belajar dikelompokan dalam tiga domain, yaitu: kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Klasifikasi hasil belajar menurut Benyamin Bloom (Nana 

Sudjana, 2010: 22-23), yaitu: Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar 

intelektual yang berisi penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi. Ranah afektif, berkenaan dengan hasil belajar yang berupa 

keterampilan dan kemampuan bertindak, meliputi gerak dasar, meliputi lima 

aspek yang meliputi penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi. Ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar yang 

berupa keterampilan dan kemampuan bertindak, meliputi enam aspek yakni 

gerakan refleks, keterampilan gerak dasar, kemampuan perceptual, ketepatan, 

keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpresif.  Ketiga domain 

ini biasanya disajikan secara hirarki dan memiliki cakupan level yang 

berbeda. Pada penelitian ini di fokuskan domain kognitif, ranah kognitif itu 

sendiri fokus pada pengetahuan dan kemampuan mengingat, berfikir, dan 

proses bernalar. 

Hasil belajar yang baik, sangat penting dalam konteks pengembangan 

sumber daya manusia, terutama bagi generasi yang akan datang, kemampuan 

dalam bidang matematika menjadi bekal yang sangat penting (Ibrahim, 2019: 
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39). Namun, hasil belajar matematika yang diperoleh siswa akhir-akhir ini 

masih tergolong rendah, karena pembelajaran matematika di sekolah dalam 

dekade terakhir ini menghadapi banyak masalah (Ibrahim, 2019: 39-40). 

Pokok bahasan dalam pembelajaran matematika yang memerlukan 

beberapa konsep dalam penyelesaian masalahnya adalah kaidah pencacahan. 

Pokok bahasan ini berhubungan dengan menghitung kemungkinan terjadinya 

suatu peristiwa. Hal tersebut memerlukan prosedur perhitungan dalam 

menyelesaikan permasalahan kontekstual. Berdasarkan hal tersebut, guru 

sebagai fasilitator pembelajaran harus kreatif dalam mengarahkan siswa 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan kontekstual dalam pokok bahasan 

kaidah pencacahan. Solusinya adalah guru dapat menerapkan pendekatan 

pembelajaran di kelas. 

Salah satu metode inovatif yang dapat membantu pengaplikasian LKS 

untuk memfasilitasi pemahaman konsep siswa SMA/MA adalah metode 

kooperatif. Pembelajaran kooperatif dapat memberikan kondisi belajar aktif 

kepada siswa. Pembelajaran kooperatif menurut Davidson dan Warsham 

adalah kegiatan belajar mengajar secara kelompok –kelompok kecil, siswa 

belajar dan bekerja sama untuk sampai kepada pengalaman individu maupun 

pengalaman kelompok (Isjoni, 2010: 23). Artinya siswa diberi kesempatan 

untuk mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki siswa ketika berinteraksi 

dengan teman sehingga siswa mampu berpartisipasi aktif dalam pembelajaran 

serta mengkomunikasikan gagasan dan ide kepada teman dengan tujuan 

memberikan pemahaman individunya sendiri maupun kepada yang lain. 
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Pembelajaran kooperatif digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar 

mengajar yang berpusat pada siswa, terutama untuk mengatasi permasalahan 

yang ditemukan guru dalam keaktifan siswa yang tidak bekerja sama dengan 

orang lain dan tidakperduli kepada orang lain. Pada pembelajaran kooperatif, 

siswa terlibat aktif pada proses pembelajaran sehingga memberikan dampak 

positif terhadap kualitas interaksi dan komunikasi yang berkualitas (Isjoni, 

2010: 16). 

Salah satu tipe pembelajaran kooperatif yaitu Think Pair Share (TPS). 

Model pembelajaran Think Pair Share adalah model pembelajaran yang dapat 

melatih dan mengembangkan kemampuan kemampuan berpikir serta aktivitas 

siswa. Siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri melalui eksplorasi 

dan pengetahuan siswa juga dapat berkembang melalui transfer pola piker 

dengan siswa yang lain, sehingga siswa menggabungkan dan 

membandingkan pola pikirnya dengan pola piker temannya. Selain itu model 

pembelajaran ini juga dapat merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

Potensi yang dimiliki siswa digali semaksimal mungkinsehingga masalah 

yang dia dapatkan tergantung dari hasil pemikiran mereka sehingga siswa 

diharapkan dapat berpikir secara optimal. Model pembelajaran ini juga 

sejalan dengan pendekatan saintifik yang menjadi ciri khas kurikulum 2013 

(Chotimah, 2009). 

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan 

scientific, pendekatan ini  membantu siswa untuk aktif dalam mengkonstruk 

pengetahuan agar proses belajar lebih efektif. Pendekatan ini mempunyai ciri 
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yang biasa dilakukan oleh siswa, komponen tersebut antara lain: Mengamati, 

menanya, menggali informasi, menalar, mencoba, dan berbagi. Pendekatan 

saintifik ini dapat membantu guru untuk menyusun perencanaan 

pembelajaran sesuai dengan komponen pendekatan saintifik dan dapat 

digunakan sebagai bahan ajar yang memfasilitasi siswa untuk 

memaksimalkan proses belajar dan hasil belajar. Berdasarkan komponen 

tersebut, maka siswa akan melakukan kegiatan belajar seperti mencari, 

mengolah, menemukan dan berbagi. Untuk memudahkan kegiatan tersebut 

guru dapat memfasilitasi bahan ajar.  

Bahan ajar yang dapat digunakan salah satunya adalah dengan Lembar 

Kerja Siswa. LKS merupakan stimulus atau bimbingan guru dalam 

pembelajaran yang akan disajikan secara tertulis sehingga dalam 

penulisannya perlu memperhatikan kriteria media grafis sebagai media visual 

untuk menarik perhatian siswa (Rizky dan Rohati, 2014: 98). LKS dapat 

membantu mengonkretkan materi untuk siswa agar dapat dibaca sendiri. 

Selain itu, LKS lebih murah dan lebih efektif dibandingkan dengan media 

pembelajaran yang lainnya (Sadiman, 2011: 98). LKS memuat kegiatan yang 

harus dilakukan oleh siswa untuk mencapai indikator pencapaian hasil 

belajar. Berdasarkan uraian tersebut, maka LKS dapat digunakan untuk 

pedoman agar siswa dapat melakukan kegiatan seecara aktif dalam 

pembelajaran dan membantu mengarahkan siswa untuk mengkonstruk 

pengetahuan yang telah dipelajari untuk menyelesaikan suatu masalah 

kontekstual terkait materi kaidah pencacahan. 
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Pengembangan LKS matematika berbasis pendekatan saintifik dapat 

menjadi suatu alternatif. Hal ini akan memberikan kesempatan pada siswa 

untuk mengkonstruk pengetahuan dengan melakukan kegiatan pengematan 

atau metode ilmiah. Berdasarkan pemaparan diatas, maka perlu diadakan 

sebuah pengembangan lembar kerja siswa (LKS) matematika dengan 

pendekatan saintifik untuk memfasilitasi proses belajar dan hasil belajar 

siswa SMA/MA pada pokok bahasan kaidah pencacahan. LKS tersebut 

diharapkan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep baru pada 

materi kaidah pencacahan, dan dapat memfasilitasi proses belajar dan hasil 

belajar siswa, serta dapat digunakan sebagi sumber referensi guru atau siswa 

dalam melaksanakan pembelajaran. 

B. Identifikasi Maslah 

Beberapa permasalahan tentang pembelajaran matematika di 

SMA/MA, yang sudah dijelaskan di rumusan masalah di atas sebagai berikut: 

1. Pemahaman konsep yang dimiliki oleh siswa masih perlu difasilitasi. 

2. Bahan ajar yang digunakan oleh guru masih memiliki beberapa 

kekurangan sehingga dibutuhkan bahan ajar tambahan berupa LKS untuk 

melengkapi kekurangan dari bahan ajar tersebut. 

3. Siswa masih merasa kesulitan dalam mengerjakan soal yang berkaitan 

dengan masalah kontekstual pada materi matematika yang bersifat abstrak 

dan memerlukan visual dalam penyampaiannya seperti: Kaidah 

pencacahan, permutasi, kombinasi. 
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4. Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh belum adanya 

LKS matematika pada materi kaidah pencacahan dengan pendekatan 

saintifik yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut: “Bagaimana mengembangkan LKS matematika berbasis 

pendekatan saintifik dengan metode kooperatif Think Pair Sharee (TPS) yang 

berkualitas dalam memfasilitasi pemahaman konsep siswa kelas XII 

SMA/MA pada pokok bahasan kaidah pencacahan. 

D. Tujuan Pengembangan 

Dari permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

mengembangkan Lembar Keja Siswa (LKS) matematika berbasis pendekatan 

saintifik dengan metode kooperatif Think Pair Sharee (TPS) yang berkualitas 

untuk memfasilitasi pemahaman konsep siswa kelas XII SMA/MA pada 

pokok bahasan kaidah pencacahan. 

E. Spesifikasi Produk 

Produk yang dihasilkan dalam penelitian kali ini adalah produk 

berupa LKS matematika yang dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1. Berbentuk media cetak bertuliskan latin dengan ukuran kertas yang 

digunakan yaitu 21 × 29,7 cm (A4). 

2. Merupakan produk pengembangan LKS matematika menggunakan 

pendekatan saintifik materi Kaidah Pencacahan untuk siswa kelas XII 

SMA/MA 
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3. Media LKS ini ditunjukan untuk siswa kelas XII SMA/MA. 

4. Jenis produk yang diharapkan : 

a. Terdapat petunjuk penggunaan LKS 

b. Memuat pendahuluan LKS, standar isi (KI, KD, Indikator dan tujuan 

pembelajaran). 

c. Isi LKS ini berisi uraian materi kaidah pencacahan dengan 

menggunakan pendekatan saintifik yaitu kegiatan ayo mengamati, 

ayao menanya, ayo menggali informasi, ayo menalar, ayo mencoba, 

dan ayo berbagi. 

d. Terdapat penjelasan contoh soal dan soal-soal Latihan. 

5. Memenuhi kriteria ketercapaian yaitu: 

LKS matematika dengan pendekatan saintifik berbentuk media cetak 

yang memenuhi tiga unsur kelayakan yaitu: 

a. Validitas, yaitu pengujian kelayakan kualitas LKS yang dinilai oleh 

validator dari guru matematika dan dosen matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Pengembangan ini bermanfaat untuk berbagai pihak yaitu antara lain 

sebagai berikut dibawah ini: 

1. Manfaat Teoritis 

Pengembangan LKS yang dilakukan diharapkan secara teoritis mampu 

memberikan kontribusi terhadap pembelajaran terutama media 
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pembelajaran yang digunakan, yaitu LKS untuk siswa berbasis saintifik 

yang dapat memfasilitasi dalam proses belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Siswa 

Melalui LKS matematika untuk siswa kelas XII SMA/MA tercipta 

pembelajaran yang lebih efektif sehingga dapat memfasilitasi 

kemampuan pemahaman konsep siswa. 

b. Manfaat Bagi Guru 

Melalui LKS matematika guru dapat memberikan nuansa mengajar 

yang berbeda bagi siswa kelas XII SMA/MA dalam upaya 

memfasilitasi pemahaman konsep siswa. 

c. Manfaat Bagi Sekolah 

Bagi sekolah yang menjadi tempat penelitian, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam rangka perbaikan 

pembelajaran sehingga dapat memfasilitasi kemampuan pemahaman 

konsep siswa kelas XII SMA/MA serta penelitan ini diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas dan mutu sekolah. 

d. Manfaat Bagi Peneliti Yang Akan Datang 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk melakukan penelitian sejenis dalam lingkup yang lebih luas. 

G. Asumsi Pengembangan 

Asumsi dari pengembangan lembar kegiatan siswa (LKS) yang 

ditunjukkan untuk siswa kelas XII SMA/MA dengan pendekatan saintifik 
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untuk memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep siswa adalah sebagai 

berikut: 

1. Validator ahli memfalidasi LKS matematika berbasis saintifik dengan 

benar dan teliti, sehingga hasil validasi benar-benar mencerminkan 

kualitas LKS yang disusun. 

H. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

Mengingat keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti 

dan banyaknya masalah yang berkaitan dengan virus covid 19, maka peneliti 

mempersempit ruang lingkup dari penelitian. Peneliti memberi batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini difokuskan untuk mengembangkan LKS matematika pada 

tingkat SMA/MA pada pokok bahasan kaidah pencacahan. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis hasil pengembangan media LKS 

yang dapat memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep siswa. 

2. LKS yang dikembangkan hanya akan memfasilitasi kemampuan 

pemahaman konsep siswa pada pokok bahasan kaidah pencacahan dengan 

rincian sebagai berikut: 

a. Kompetensi Dasar 

1) Menjelaskan aturan dalam kaidah pencacahan 

2) Menyelesaikan masalah yang berkaitaan dengan kaidah 

pencacahan 

b. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1) Memahami konsep kaidah pencacahan 
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2) Memahami fakta dalam kaidah pencacahan (aturan penjumlahan, 

aturan perkalian) melalui masalah kontekstual 

3) Memahami fakta dalam kaidah pencacahan (aturan penjumlahan, 

aturan perkalian) melalui masalah kontekstual 

4) Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah 

pencacahan (aturan penjumlahan, aturan perkalian) 

5) Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kaidah 

pencacahan (aturan penjumlahan, aturan perkalian) 

I. Definisi Istilah  

Beberapa istilah yang perlu diketahui dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pembelajaran mamatika adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar dalam memanfaatkan sumber daya yang ada 

untuk mengembangkan kemampuan matematika sehingga dapat 

menyelesaikan masalah pada kehidupan sehari-hari dan tercapainya 

tujuan-tujuan pembelajaran matematika secara efektif dan evisien. 

2. Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah perangkat pembelajaran yang disusun 

secara sistematis yang dapat digunakan dalam meningkatkan keterlibatan 

atau aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

3. Pendekatan saintifik adalah suatu pendekatan dalam proses pembelajaran 

yang mendorong siswa untuk membangun pengetahuan secara mandiri 

yang di dalamnya mencakup komponen-komponen sebagai berikut: Ayo 
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mengamati, Ayo menanya, Ayo menalar, Ayo menggali informasi, Ayo 

mencoba, dan Ayo berbagi. 

4. LKS dengan pendekatan saintifik adalah suatu media pembelajaran 

matematika berupa lembaran-lembaran yang disusun secara sistematis 

dan memuat kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Ayo mengamati, Ayo 

menanya, Ayo menalar, Ayo menggali informasi, Ayo mencoba, dan 

Ayo berbagi. 

5. Pemahaman konsep adalah kemampuan dan kecakapan peserta didik 

dalam menjelaskan, menafsirkan, dan menyimpulkan suatu konsep 

matematika berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, dan bukan sekedar 

menghafal konsep. Adapun indikator pemahaman konsep dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) menyatakan ulang sebuah 

konsep, 2) mengklasifkasi objek-ojek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai 

dengan konsepnya), 3) memberi contoh dan non contoh dari konsep, 4) 

menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, 5) 

mengembangkan syarat perlu atau syarat cukupsuatu konsep, 6) 

menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi 

tertentu, dan 7) mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan 

masalah (Shadiq, 2009: 13). 

6. Penilaian proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah untuk 

mengetahui kegiatan belajar-mengajar, terutama efisiensi, keefektifan, 

dan produktifitasnya dalam mencapai tujuan pengajaran. Dimensi 

penilaian proses belajar mengajar berkenaan dengan komponen-
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komponen proses belajar- mengajar seperti tujuan pengajaran, bahan 

pengajaran, metode dan alat, kegiatan belajar siswa, kegiatan mengajar 

guru, dan penilaian. 

7. Hasil belajar siswa adalah suatu proses perubahan perilaku siswa 

mencangkup salah satunya domain kognitif. Dalam domain kognitif 

fokus pada pengetahuan dan kmampuan menginat, berfikir, dan proses 

bernalar. Dimensi penilaian hasil belajar berkenaan dengan pengetahuan 

(knowledge), Pemahaman (comprebension), dan penerapan (application). 

8. Model pembelajaran Think Pair Share (TPS) dikemukakan oleh Frank 

Liman dan koleganya pada tahun 1985 di Universitas Maryland. Model 

pembelajaran Think Pair Share (TPS) merupakan salahsatu model 

pembelajaran kooperatif. Model ini mengedepankan siswa untuk 

berperan aktif bersama teman kelomoknya dengan cara berdiskusi untuk 

memecahkan suatu permasalahan. Menurut Frank Liman sebagaimana 

dikutip Arends (1997), Think Pair Share (TPS) merupakan suatu cara 

yang efektif untuk membentuk variasi suasana diskusi kelas. Beberapa 

keunggulan model ini adalah Think Pair Share (TPS) meningkatkan 

kemampuan siswa karena siswa mengingat dan menyampaikannya ke 

siswa lain yang masih dalam kelompoknya. Siswa saling menyampaikan 

idenya dalam menyelesaikan permasalahan bersama dengan teman 

kelompoknya. Pada tipe ini, proses pembelajaran dibagi menjadi tiga 

langkah, yaitu Thinking atau berpikir, Pairing atau berpasangan, dan 

Sharing atau berbagi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengembangan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Langkah-langkah pengembangan LKS matematika berbasis saintifik 

dengan metode TPS untuk memfasilitasi pemahaman konsep siswa 

kelas XII pada materi kaidah pencacahan dikembangkan dengan model 

pengembangan Richey and Klein dengan tiga tahap pengembangan 

yaitu planning (perencanaan), production (produksi), dan evaluation 

(evaluasi). Pengembangan LKS yang digunakan juga telah mencakup 

langkah saintifik dan metode TPS. 

2. Produk LKS matematika berbasis saintifik dengan metode TPS ini telah 

dilakukan validasi oleh dua validator ahli materi dan dua validator ahli 

media dengan menggunakan lembar validasi LKS. Lembar penilaian 

LKS ini meliputi lembar penilaian untuk ahli materi yang terdiri dari 

dua komponen penilaian dengan 22 butir pernyataan dan lembar 

penilaian untuk ahli media yang terdiri dari dua komponen dengan 32 

butir pernyataan. 

3. LKS matematika berbasis saintifik dengan metode TPS untuk 

memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep siswa kelas XII pada 

materi kaidah pencacahan telah teruji valid dan layak diujicobakan 

dalam pembelajaran matematika dengan kategori kualitas sangat layak 
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dengan rata-rata sebesar 99,5 berdasarkan ahli materi dan kategori layak 

dengan rata-rata  sebesar 129 berdasarkan ahli media. 

B. Saran 

Adapun saran pemanfaatan dan pengembangan lebih lanjut dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Saran Pemanfaatan 

a. LKS matemstika berbasis saintifik dengan metode TPS untuk 

memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep siswa kelas XII 

materi kaidah pencacahan dapat digunakan dalam pembelajaran 

karena telah teruji valid dan mendapat nilai sangat layak  dari 

validator ahli materi dan nilai layak dari validator ahli media. 

b. Untuk menghemat biaya pengadaan LKS maka penggunaan LKS 

baik penddik maupun siswa dapat menggunakan dalam bentuk 

softcopy. 

2. Saran Pengembangan Lebih Lanjut 

a. Dari setiap aspek dapat ditingkatkan lagi kualitasnya baik dari 

keluasan cakupan materi, tata Bahasa, penyajian, maupun desain 

dalam LKS. 

b. Penyajian pembelajaran pada LKS dibuat lebih komunikatif dan 

interaktif menyesuaikan karakteristik materi, peserta didik, dan guru 

agar penyampaiannya dapat lebih baik. 

c. LKS matematika berbasis saitifik dengan metode TPS untuk 

memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep siswa kelas XII pada 
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materi kaidah pencacahan dapat dikembangkan lebih lanjut sampai 

pada tahap ujicoba lapangan sehingga kualitas LKS dapat teruji 

kepraktisan dan keefektifannya. 

d. LKS dapat dikembangkan pula pada materi pokok dan jenjang yang 

lainnya. LKS ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam 

mengembangkan LKS tersebut, tentunya dengan tetap 

memperhatikan kelebihan dan kekurangannya sehingga produk yang 

dihasilkan kedepannya dapat menjadi produk yang lebih baik. 
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