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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Pemahaman Konsep Matematis 

a. Pengertian Pemahaman Konsep 

Pemahaman konsep merupakan gabungan dari dua kata yaitu 

pemahaman dan konsep. Pemahaman adalah kemampuan untuk 

menangkap arti materi pelajaran yang dapat berupa angka, kata dan 

menjelaskan sebab akibat.
1
  

Mulyasa menyatakan bahwa pemahaman adalah kedalaman 

kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu.
2
 Pemahaman bukan 

hanya sekedar mengingat fakta, tetapi berkenaan dengan kemampuan 

menjelaskan, menerangkan, menafsirkan atau kemampuan menangkap 

makna arti suatu konsep.
3
  

Selanjutnya menurut Oemar Hamalik, konsep adalah suatu kelas 

atau kategori stimuli yang memiliki ciri-ciri umum. stimuli adalah 

objek-objek atau orang (person).
4
  Konsep merupakan kondisi utama 

yang diperlukan untuk menguasai kemahiran diskriminasi dan proses 

                                                             
1
 Mas’ud zein dan darto, Evaluasi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru: Daulat Riau, 

2012), hlm.19. 
2
 Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), hlm.78 

3
 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 2008), 

hlm. 126 
4
 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan System, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2010),  hlm.162 
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kognitif fundamental sebelumnya berdasarkan kesamaan ciri-ciri dari 

sekumpulan stimulus dan objek-objeknya. Disamping itu, menurut 

Risnawati, konsep dalam matematika adalah pengertian-pengertian 

pokok yang mendasari pengertian-pengertian selanjutnya.
5
 

Konsep-konsep dalam matematika terorganisasikan secara 

sistematis, logis, dan hirarkis dari yang paling sederhana ke yang paling 

kompleks. Pemahaman terhadap konsep-konsep matematika merupakan 

dasar untuk belajar matematika secara bermakna.
6
 Menurut Pollatsek 

dan Skemp , pemahaman terdiri atas dua jenis, yaitu knowing how to : 

dapat mengerjakan suatu perhitungan secara rutin dan knowing : dapat 

mengerjakan perhitungan secara sadar.
7
 

Dari uraian pendapat sejumlah para ahli dapat dikatakan bahwa 

pemahaman konsep adalah kemampuan menyerap suatu materi, 

mengingat rumus, konsep dan menerapkanya dalam kasus sederhana 

ataupun dalam kasus serupa, memperkirakan kebenaran suatu 

pernyataan dan menerapkan rumus/teorema dalam penyelesaian 

masalahnya.
8
 Atau bisa disebut juga sebagai kemampuan menyerap dan 

                                                             
5
 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), hlm. 63 

6
 Ibid. 

7
 Utari Sumarmo , “Pembelajaran untuk Mengembangkan Kemampuan Berpikir Matematik”, 

artikel FPMIPA UPI disajikan pada Seminar Nasional Pendidikan FMIPA UPI, 2006, hlm. 76. 

 
8
 Heris Hendriana, Hard Skills dan Soft Skills Matematika Siswa, (Bandung: Refika Aditama, 

2017), hlm.6. 
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memahami ide-ide matematika.
9
 Pemahaman konsep merupakan salah 

satu faktor psikologis yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran, 

karena pemahaman konsep berfungsi sebagai pikiran siswa dalam 

hubungannya dengan pemahaman pembelajaran, sehingga penguasaan 

terhadap bahan pembelajaran lebih efektif.
10

 

Dalam memahami konsep matematika diperlukan kemampuan 

generalisasi serta abstraksi yang cukup tinggi. Sedangkan saat ini 

penguasaan siswa terhadap materi konsep-konsep matematika masih 

lemah bahkan dipahami dengan keliru. Sebagaimana yang dikemukakan 

Ruseffendi bahwa terdapat banyak siswa yang setelah belajar 

matematika, tidak mampu memahami bahkan pada bagian yang paling 

sederhana sekalipun, banyak konsep yang dipahami secara keliru 

sehingga matematika dianggap sebagai ilmu yang sukar, ruwet, dan 

sulit.
11

 Mengingat usaha untuk meningkatkan pemahaman konsep 

matematis siswa itu bukanlah hal yang mudah, maka guru harus dapat 

menyajikan pembelajaran dengan menarik seperti menggunakan metode 

pembelajaran, strategi pembelajaran, model pembelajaran, maupun 

bahan ajar yang menarik.  

                                                             
9 Karunia Eka, Dkk, Penelitian Pendidikan Matematika, (Bandung: Refika Aditama, 2017), 

hlm. 81. 
10 Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 42-

43. 
11

 Ruseffendi, E. T, Pengantar Kepada Membantu Guru Mengembangkan Kompetensinya 

Dalam Pengajaran Matematika Untuk Meningkatkan Cbsa, (Bandung : Tarsito, 2006), hlm.156. 
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b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Konsep Matematika 

Keberhasilan siswa dalam mempelajari matematika dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Ngalim purwanto mengungkapkan bahwa 

berhasil atau tidaknya belajar itu tergantung pada bermacam-macam 

faktor. Adapun faktor faktor itu dibedakan menjadi dua golongan yaitu 

:
12

 

1) Faktor yang ada pada organism itu sendiri yang kita sebut faktor 

individu, yang termasuk dalam faktor individu antara lain 

pematangan atau pertumuhan, kecerdasan, motivasi dan faktor 

pribadi. 

2) Faktor yang ada di luar individu yang disebut faktor sosial, yang 

dimaksud faktor sosial ini antara lain keluarga atau keadaan rumah 

tangga, guru dan cara belajarnya, alat-alat yang digunakan dalam 

belajar, lingkungan dan kesempatan yang tersedia serta motivasi 

social 

Jadi keberhasilan siswa dalam mempelajari matematika bisa 

dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri itu sendiri maupun faktor di luar 

individu.  

 

                                                             
12

 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2007), 

hlm.102 
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c. Jenis Jenis Pemahaman Konsep 

Skemp menyatakan bahwa pemahaman konsep matematika ada dua 

jenis, yaitu 
13

: 

1) Pemahaman instrumental  

Hafal konsep/prinsip tanpa kaitan dengan yang lainnya, dapat 

menerapkan rumus dalam perhitungan sederhana, dan mengerjakan 

perhitungan secara algoritmik. 

2) Pemahaman relasional  

Mengkaitkan satu konsep/prinsip dengan prinsip lainnya. 

Kemampuan ini tergolong pada kemampuan tingkat tinggi. 

Siswa yang memiliki pemahaman instrumental saja belum dapat 

dikatakan memiliki pehamaman secara keseluruhan, Sedangkan siswa 

yang telah memiliki pemahaman relasional memiliki fondasi atau dasar 

yang lebih kokoh dalam pemahamannya. Jika siswa lupa dengan rumus, 

mereka masih memiliki peluang untuk menyelesaikan soal dengan cara 

lainnya. Menurut Skemp, pemahaman relasional dapat diartikan sebagai 

                                                             
13

 Heris Hendriana dan Utari Sumarmo. Penilaian Pembelajaran Matematika. (Bandung : 

Refika Aditama, 2014), hlm. 20. 
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pemahaman yang memahami dua hal secara bersama-sama yaitu 

“Knowing both what to do and why”.
14

 

d. Indikator Pemahaman Konsep 

Departeman Pendidikan Nasional menyebutkan indikator-

indikator yang menunjukkan pemahaman konsep antara lain :
15

 

a. Menyatakan ulang suatu konsep. 

b. Mengklarifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai 

dengan konsepnya). 

c. Memberi contoh dan non-contoh dari konsep. 

d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. 

e. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep. 

f. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu. 

g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 

 

 

e. Rubrik Penskoran Pemahaman Konsep 

Adapun pedoman penskoran indikator pemahaman konsep 

matematis yang penulis gunakan untuk dijadikan pedoman dalam 

penelitian ini adalah skor rubrik yang diadaptasi dari Cai, Lane, dan 

Jacabsin, yaitu:
16

 

     

 

 

 

                                                             
14 Richard R. Skemp, Relational, Understanding and Instrumental Understanding. 

Departement Of Education, Universityof Warwick, 1989, hlm.2. 
15

 Heris hendriana, Op.Cit., hlm. 7. 
16 Rayi Siti Fitriani, “Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Terhadap Kemampuan 

Pemahaman Konsep Dan Komunikasi Matematis Siswa Sekolah Dasar”, dalam Jurnal Pendidikan 

Guru, Volume 1 Nomor 1, (2015), hlm. 134. 
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           TABEL II.1 

PEDOMAN PENSKORAN TES PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA 

 

Skor Sajian Jawaban 

Level 4 Konsep dan prinsip terhadap soal matematika secara lengkap; 

penggunaan istilah dan notasi secara tepat; penggunaan algoritma 

secara lengkap dan benar 

Level 3 Konsep dan prinsip terhadap soal matematika hampir lengkap; 

penggunaan istilah dan notasi matematika hamper benar; 

penggunaan algoritma  secara lengkap; perhitungan secara umum 

benar namun mengandung sedikit kesalahan 

Level 2 Konsep dan prinsip terhadap soal matematika kurang lengkap; 

jawaban mengandung perhitungan yang salah. 

Level 1 Konsep dan prinsip terhadap soal matematika sangat terbatas; 

jawaban sebagian besar mengandung perhitungan yang salah. 

Level 0 Tidak ada jawaban/ Tidak menunjukkan pemahaman konsep/salah 

menginterpretasikan  

 

2. Mutiple intelligences 

   Multiple intelligences atau biasa disebut dengan kecerdasan jamak 

adalah berbagai keterampilan/kecerdasan yang dimiliki setiap individu, yang 

dapat digunakan dalam proses belajar, menyelesaikan masalah, dan 

menciptakan sesuatu.
17

  Multiple  Intelligences  dicetuskan  oleh  Howard 

Gardner psikolog dari Harvard University.  Hamzah menuliskan multiple 

intelligences terdiri dari delapan kecerdasan yaitu kecerdasan linguistik, 

                                                             
17

 Linda Campbell, Metode Praktis Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences, (Depok: 

Intuisi Press, 2006), hlm. 2. 
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kecerdasan logis-matematis,  kecerdasan  visual-spasial,  kecerdasan  

kinestesis-jasmani, kecerdasan  musikal,  kecerdasan  interpersonal,  

kecerdasan  intrapersonal, dan kecerdasan naturalis.
18

 Berikut masing-

masing penjabaran dari kedelapan kecerdasan tersebut: 

a. Kecerdasan linguistik, merupakan kemampuan untuk berfikir dalam 

bentuk kata–kata dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan dan 

menghargai makna kompleks.
19

 Siswa yang memiliki kecenderungan 

Kecerdasan linguistik, mampu untuk menggunakan kata-kata secara  

efektif  baik  secara  lisan maupun  tulisan   berpikir  dalam  pola  sebab 

akibat, menciptakan hipotesis dan memiliki pandangan hidup  yang  

rasional. Untuk mengakomodasi siswa dengan kecerdasan linguistik 

yang tinggi, guru matematika dapat menjajikan soal/masalah 

matematika berbentuk naratif, kemudian meminta siswa yang dirasa 

mempunyai kecerdasan linguistik yang tinggi  untuk menjelaskan secara 

lisan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Selanjutnya,  Martin 

menyarankan kegiatan diskusi kelas, membuat presentasi tertulis dan 

lisan, dan melakukan proyek penelitian, dapat dilakukan untuk 

                                                             
18 Hamzah B. Uno, Mengelola Kecerdasan Dalam Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2009), hlm. 11 
19 Linda Campbell, Loc. Cit. 
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mendorong siswa memanfaatkan kecerdasan linguistik yang 

dipunyainya
20

. 

b. Kecerdasan  logis-matematis, merupakan kemampuan dalam mengukur, 

menghitung dan mempertimbangan proposisi dan hipotesis, serta 

menyelesaikan operasi matematis.
21

 Kecerdasan ini meliputi kepekaan 

pola logika dan hubungan, pernyataan dan proposisi, fungsi dan 

abstraksi lainnya. Menurut Widjayanti, untuk menarik perhatian siswa 

yang memiliki kecerdasan logis matematis, guru harus mampu membuat 

tantangan untuk mereka dengan memberi kesempatan kepada mereka 

untuk menemukan, membuat dugaan, atau membuktikan rumus 

matematis tertentu. Guru matematika juga harus mampu menyediakan 

soal/masalah yang tidak rutin, open-ended, dan menantang rasa ingin 

tahu siswa. Lembar kerja yang khusus dirancang untuk memfasilitasi 

siswa melakukan kegiatan “penemuan” akan membantu guru 

matematika mengoptimalkan kecerdasan logis-matematis yang dimiliki 

siswa.
22

 

c. Kecerdasan visual-spasial,  merupakan  keahlian  seseorang  dalam 

menvisualisasikan  gambar  di  dalam  benak mereka. Guru matematika  

dapat menyajikan  materi  tertentu  secara  menarik,  berwarna,  ada  

                                                             
20 Widjajanti. “Teori Kecerdasan Majemuk: Apa dan Bagaimana Mengaplikasikan-nya dalam 

Pembelajaran Matematika”. Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, 

Fakultas MIPA, UNY. (2012), h.3-4 
21 Linda Campbel, Loc. Cit. 
22

 Widjajanti,  Loc. Cit. 
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gambarnya  dalam  dua  atau  tiga  dimensi,  ada  grafik,  sketsa, 

diagram,  atau  ilustrasi yang menarik, untuk membantu  siswa 

memanfaatkan dan mengembangkan kecerdasan visual-spatial yang 

dimilikinya.
23

 

d. Kecerdasan  kinestetik, merupakan  kemampuan  untuk menggunakan  

seluruh  tubuh dalam mengekspresikan ide, perasaan, dan menggunakan 

tangan untuk menghasilkan  atau  mentransformasi  sesuatu.  Untuk  

mengakomodasi kecerdasan  ini  guru  matematika  dapat  merancang  

hands-on  activities. Mengijinkan  siswa  bergerak  dalam  kelasnya,  

memberi  kesempatan  siswa memperagakan  penggunaan  alat  peraga  

di  depan  kelas,  atau  melakukan permainan matematika  yang 

memerlukan  gerak.
24

 

e. Kecerdasan musikal, merupakan kemampuan untuk merasakan, 

membedakan, mengubah, dan mengekspresikan musik.  Kecerdasan ini 

mencakup sensitivitas terhadap ritme, melodi, dan warna nada sebuah 

karya musik.  Untuk menarik perhatian siswa yang memiliki kecerdasan  

ini guru mengawali pembelajaran matematika dengan memdengarkan 

lagu/musik.
25

 

f. Kecerdasan  interpersonal  berkaitan  dengan  kemampuan  seseorang  

dalam memahami,  berinteraksi, dan  bekerjasama  dengan  orang  lain.  

                                                             
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Linda Campbell, Op. Cit., 3. 
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Untuk memanfaatkan  dan  mengembangkan  kecerdasan  interpersonal  

siswa,  pemberian  tugas  kelompok  dan  kegiatan  diskusi  dapat  

menjadi  pilihan. 
26

 Penggunaan  model  pembelajaran  kooperatif  atau  

kolaboratif,  dengan pendekatan  pembelajaran  berbasis  masalah,  

didukung  oleh  pemanfaatan teknologi juga  sangat  tepat  untuk  

memanfaatkan  dan  mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa.
27

 

g. Kecerdasan  intrapersonal, merupakan  pemahaman  terhadap  diri  

sendiri  dan kemampuan untuk bertindak berdasarkan pengetahuan 

seseorang. Siswa  dengan kecerdasan  intrapersonal yang  tinggi perlu 

diberi kesempatan untuk berpikir atau  belajar secara  individual  

beberapa  saat  sebelum mereka  belajar  dalam kelompok.
28

 

h. Kecerdasan  naturalistis,  memiliki  keahlian  dalam  pengenalan  dan 

pengklasifikasian  spesies  di  lingkungan  sekitar.  Kecerdasan  ini  

mencakup kepekaan terhadap fenomena alam dan membedakan objek 

tak hidup.  Untuk menarik  perhatian  siswa  yang memiliki  kecerdasan  

ini maka  guru  sesekali melakukan kegiatan pembelajaran matematika 

di luar ruangan kelas.
29

 

                                                             
26 Ibid. 
27

 Widjajanti, Loc. Cit. 
28

 ibid 
29

 ibid 
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Berikut ini adalah tahapan pengembangan LKS berbasis Multiple 

Intelligences :
30

 

      TABEL II.2 

TAHAP PEMBELAJARAN MULTIPLE INTELLIGENCES 

Jenis 

kecerdasan 

Tahap 

linguistik-verbal 1.  Mengemukakan Pengetahuan secara lisan ataupun tulisan 

2.  Memberikan suatu permasalahan 

3.  Diskusi/bekerjasama dengan kelompok belajar. 

Logis-matematis 4. Membuat dugaan 

5. Menemukan  

6. Membuktikan  

7. Mempresentasikan hasil diskusi  

8. Memberikan soal-soal latihan bersifat naratif  

9. Memberikan soal-soal latihan bersifat tidak rutin.  

Visual-spasial  10. Menyajikan materi pembelajaran secara berwarna, ada 

gambarnya dalam dua dimensi, ada sketsa, atau ilustrasi 

yang menarik, untuk membantu siswa memanfaatkan dan 

mengembangkan kecerdasan visual-spatial yang 

dimilikinya. 

 

3.  Lembar Kerja Siswa (LKS) 

a. Pengertian Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Dalam pedoman umum pengembangan bahan ajar (diknas) dalam 

Andi Prastowo, Lembar kerja siswa adalah lembaran-lembaran yang 

berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. sementara menurut 

pandangan lain LKS bukan merupakan singkatan dari lembar kegiatan 

                                                             
30 ibid 
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siswa melainkan lembar kerja siswa, yaitu materi ajar yang sudah 

dikemas sedemikian rupa, sehingga siswa diharapkan dapat mempelajari 

materi ajar tersebut secara mandiri.
 31

 

Menurut Hamdani, LKS merupakan perangkat pembelajaran 

sebagai pelengkap atau sarana pendukung pelaksanaan rencana 

pembelajaran. LKS merupakan lembaran kertas yang berupa informasi 

maupun soal-soal (pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh 

siswa).
32

 

Dalam LKS siswa akan mendapatkan materi, ringkasan, dan 

tugas yang berkaitan dengan materi. Selain itu, siswa juga dapat 

menemukan arahan yang terstruktur untuk memahami materi yang 

diberikan dan pada saat yang sama siswa diberi materi serta tugas yang 

berkaitan dengan materi tersebut.
33

 

Menurut Sumiati dan Asra, lembar kerja siswa merupakan 

panduan bagi siswa untuk mengerjakan pekerjaan tertentu yang dapat 

meningkatkan dan memperkuat hasil belajar. Jenis pekerjaan yang 

dimasukkan kedalam lembar kerja siswa dapat berupa pengerjaan soal-

soal atau pertanyaan latihan, perintah untuk mengumpulkan data, 

                                                             
31

 Andi prastowo. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. (Jogjakarta: Divapress, 

2011),  hlm. 203 
32

 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 74-75 
33 Andi prastowo, Op. Cit., 204 
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membuat sesuatu, dan semacamnya yang mendorong kreatifitas dan 

pengembangan imajinasi siswa.
34

 

b. Fungsi LKS 

Lembar Kerja siswa atau LKS memiliki beberapa fungsi dalam 

kegiatan pembelajaran yakni sebagai berikut :35 

1) Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran guru, namun 

lebih mengaktifkan siswa.  

2) Sebagai bahan ajar yang mempermudah siswa untuk memahami 

materi yang disampaikan. 

3) Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. 

4) Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada siswa.  

 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka secara umum fungsi LKS 

adalah sebagai media yang berfungsi membantu siswa untuk 

meningkatkan pemahamannya terhadap materi melalui urutan langkah 

yang telah dirancang sebelumnya. 

c. Unsur-unsur LKS 

Menurut Diknas yang dikutip oleh Andi Prastowo, struktur LKS 

terdiri dari enam unsur utama, yaitu yakni :
 36

 

1) Judul 

2) Petunjuk belajar 

3) Kompetensi dasar atau materi pokok 

4) Informasi pendukung 

5) Tugas atau langkah-langkah kerja, dan 

6) Penilaian  

 

 

                                                             
34

 Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran, (Bandung:Wacana Prima, 2007), hlm. 171. 
35

 Andi Prastowo, Op.Cit., hlm. 205 
36

 Ibid., hlm. 208. 
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d. Karakteristik LKS 

Menurut Rustaman yang dikutip oleh Abdul Majid ciri-ciri yang 

dimiliki oleh sebuah LKS adalah sebagai berikut :
 37

 

1) Memuat semua petunjuk yang diperlukan siswa 

2) Petunjuk ditulis dalam bentuk sederhana dengan kalimat singkat 

dan kosakata yang sesuai dengan umur dan kemampuan pengguna 

3) Berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi oleh siswa 

4) Adanya ruang kosong untuk menulis jawaban serta penemuan siswa 

5) Memberikan catatan yang jelas bagi siswa atas apa yang telah 

mereka lakukan 

6) Memuat gambar yang sederhana dan jelas. 

e. Langkah-Langkah Aplikatif Membuat LKS 

Dalam buku paduan kreatif membuat bahan ajar, Prastowo 

menjelaskan langkah-langkh dalam menyusun LKS agar menjadi LKS 

yang inovatif dan kreatif. Menurut Pendidikan Nasional (2004) 

terdapat langkah penyusunan LKS agar sesuai dengan struktur dan 

format LKS, yakni : 
38

 

1) Melakukan analisis kurikulum  

Analisis ini merupakan langkah awal penyusunan yakni berkaitan 

dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan 

materi pembelajaran, serta alokasi waktu yang ingin 

dikembangkan di LKS. 

 

 

                                                             
37

 Abdul majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 374. 
38

 Andi Prastowo, Op.cit., hlm. 211-215. 
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2) Menyusun Peta Kebutuhan LKS  

Peta kebutuhan LKS sangat diperlukan untuk melihat seberapa 

banyak LKS yang harus ditulis. Ini dilakukan setelah menganalisis 

kurikulum dan materi pembelajaran. 

3) Menentukan Judul LKS  

Judul LKS ditentukan berdasarkan kompetensi dasar, materi 

pokok, atau pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum. 

Satu kompetensi dasar dapat dijadikan sebagai judul LKS. Jika 

telah ditetapkan judul LKS, maka dapat memulai penelitian LKS.  

4) Penulisan LKS  

Dalam menulis LKS lagkah-langkah yang dilakukan adalah 

sebagai berikut:  

a) merumuskan kompetensi dasar. Dalam hal ini, kita dapat 

melakukan rumusan langsung dari kurikulum yang berlaku, 

yakni dari Kurikulum 2013. 

b) menentukan alat penilaian. Pada bagian ini, sebaiknya memilih 

alat penilaian yang sesuai dengan model pembelajaran dan 

sesuai dengan pendekatan Penilaian Acuan Patokan.  

c) Menyusun materi. Dalam penyusunan materi LKS, maka yang 

perlu diperhatikan adalah:  

(1) kompetensi dasar yang akan dicapai 

(2) sumber materi 
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(3) pemilihan materi pendukung 

(4) pemilihan kalimat yang jelas dan sesuai dengan Ejaan 

Yang Disempurnakan (EYD). 

d) Memperhatikan struktur LKS. Struktur dalam LKS meliputi 

judul, petunjuk belajar, kompetesi dasar yang akan dicapai, 

informasi pendukung, tugas-tugas dan langkah-langkah 

pengerjaan LKS, serta penilaian terhadap pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

f. Kriteria kualitas Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Menurut Hendro Darmodjo & Jenry Kaligis yang dikutip oleh 

Widjajanti menyatakan penyusunan LKS harus memenuhi berbagai 

persyaratan yaitu syarat dikdatik, syarat konstruksi dan syarat teknik.
39

 

1) Syarat-syarat Didaktik 

LKS yang berkualitas harus memenuhi syarat-syarat didaktik yang 

dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a) Mengajak siswa aktif dalam proses pembelajaran 

b) Memberi penekanan pada proses untuk menemukan konsep 

c) Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan 

siswa 

                                                             
39

 Endang Widjajanti, Makalah Pelatihan Penyusunan LKS Mata Pelajaran Kimia 

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Bagi Guru SMK/MAK di Ruang Sidang Kimia 

FMIPA UNY, (2008). hlm. 2. 
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d) Dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, 

emosional, moral, dan estetika pada diri siswa 

2) Syarat-syarat Konstruksi 

Syarat-syarat konstruksi ialah syarat-syarat yang berkenaan 

dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosakata, tingkat 

kesukaran, dan kejelasan, yang pada hakekatnya harus tepat guna 

dalam arti dapat dimengerti oleh pihak pengguna, yaitu anak 

didik. Syarat-syarat konstruksi tersebut yaitu: 

a) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan 

anak. 

b) Menggunakan struktur kalimat yang jelas. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar kalimat menjadi jelas 

maksudnya, yaitu : 

(1) Hindarkan kalimat kompleks. 

(2) Hindarkan “kata-kata tak jelas” misalnya “mungkin”, 

“kira-kira”. 

(3) Hindarkan kalimat negatif, apalagi kalimat negatif ganda. 

(4) Menggunakan kalimat positif lebih jelas daripada kalimat 

negatif. 

c) Memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat 

kemampuan anak. Apalagi konsep yang hendak dituju 
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merupakan sesuatu yang kompleks, dapat dipecah menjadi 

bagian-bagian yang lebih sederhana dulu. 

d) Hindarkan pertanyaan yang terlalu terbuka. Pertanyaan 

dianjurkan merupakan isian atau jawaban yang didapat dari 

hasil pengolahan informasi, bukan mengambil dari 

perbendaharaan pengetahuan yang tak terbatas. 

e) Menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi keleluasaan 

pada siswa untuk menulis maupun menggambarkan pada LKS. 

f) Memberikan bingkai dimana anak harus menuliskan jawaban 

atau menggambar sesuai dengan yang diperintahkan. Hal ini 

dapat juga memudahkan guru untuk memeriksa hasil kerja 

siswa. 

g) Menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek. Kalimat 

yang panjang tidak menjamin kejelasan instruksi atau isi. 

Namun kalimat yang terlalu pendek juga dapat mengundang 

pertanyaan. 

h) Gunakan lebih banyak ilustrasi daripada kata-kata. Gambar 

lebih dekat pada sifat konkrit sedangkan kata-kata lebih dekat 

pada sifat “formal” atau abstrak sehingga lebih sukar ditangkap 

oleh anak. 
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3) Syarat-syarat Teknis  

a) Tulisan 

(1) Gunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf latin 

atau romawi. 

(2) Gunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik, bukan 

huruf biasa yang diberi garis bawah. 

(3) Gunakan kalimat pendek, tidak boleh lebih dari 10 kata 

dalam satu baris. 

(4) Perbandingan besarnya huruf dengan besarnya gambar 

serasi. 

b) Gambar 

Gambar yang baik untuk LKS adalah gambar yang dapat  

menyampaikan pesan/isi dari gambar tersebut secara efektif 

kepada pengguna LKS. 

c) Penampilan 

Penampilan sangat penting dalam LKS. Anak pertama-tama 

akan tertarik pada penampilan bukan pada isinya. 
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4. LKS Berbasis Multiple Intelligences Untuk Memfasilitasi Pemahaman Konsep 

Matematis 

Menurut Gardner, setiap orang mempunyai kombinasi yang unik dari  

delapan jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik, musikal, logis-

Mathematisl, Visual-spasial, kinestetik, intrapersonal, interpersonal, dan 

naturalis.
40

 Dalam LKS berbasis multiple intelligences siswa dilatih untuk 

menumbuhkan serta mengoptimalkan berbagai potensi kecerdasan yang 

telah ada dalam dirinya. LKS yang akan dibuat dirancang sedemikian rupa 

sehingga mampu menunjang, memperkuat maupun menumbuhkan 

kecerdasan linguistik, logis matematis serta visual spasial siswa. Oleh karena 

itu, Multiple intelligences sangat erat kaitannya dengan pemahaman konsep 

matematis. Karena jika ragam kecerdasan tersebut ditumbuhkan dan 

optimalkan maka ini akan sangat membantu siswa dalam memahami konsep 

matematis yang ia pelajari.  Adapun tahapan-tahapan Multiple Intelligences 

yang diterapkan pada LKS Berbasis Multiple Intelligences adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

                                                             
40 Widjajanti, loc.Cit 
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TABEL II.3 

TAHAP LKS BERBASIS MULTIPLE INTELLIGENCES 

Jenis kecerdasan Tahap 

Linguistik-verbal 1.   Mengemukakan Pengetahuan 

      Siswa menjelaskan secara tulisan apa yang ia ketahui 

terkait materi pada awal kegiatan pembelajaran. 

2.   Memberikan suatu permasalahan 

      Pada tahap ini siswa diberikan sebuah masalah untuk 

menemukan konsep materi yang akan diajarkan 

3. Meminta siswa untuk mendiskusikan masalah yang 

diberikan bersama teman. 

Logis-matematis 4. Membuat dugaan 

Pada tahap ini siswa diminta untuk membuat  dugaannya 

/ asumsi terkait bagaimana kira-kira bentuk penyelesaian 

masalah yang telah diberikan sebelumnya. 

5. Menemukan  

Pada tahap ini siswa diarahkan untuk menemukan 

penyelesaian masalah berupa rumus/konsep. 

6. Membuktikan  

Pada tahap ini siswa diminta untuk 

membuktikan/menerapkan rumus/konsep yang telah 

ditemukan. 

7. Mempresentasikan hasil diskusi  

Siswa diminta untuk mempresentasikan hasil temuannya 

8. Memberikan soal-soal latihan bersifat naratif dan tidak 

rutin.  

Visual-spasial  9. Menyajikan materi secara berwarna, ada gambarnya 

dalam dua dimensi, ada sketsa, atau ilustrasi yang 

menarik, untuk membantu siswa memanfaatkan dan 

mengembangkan kecerdasan visual-spatial yang 

dimilikinya. 
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B. Penelitian  Relevan 

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elvandri Yoga 

Pratama dengan judul penelitian yaitu: “Pengembangan LKPD Berbasis Multiple 

Intelligences Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematis”. Penelitian 

ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu 

mengembangkan produk berupa lembar kerja siswa (LKS) atau lembar kerja 

peserta didik (LKPD) dan variabel bebas berupa pembelajaran berbasis Multiple 

Intelligences serta variabel terikat yaitu pemahaman konsep matematis siswa.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

yaitu: ragam kecerdasan yang terdapat dalam LKPD hanya terdiri atas dua 

kecerdasarn yaitu logis matematis dan visual-spasial. Sedangkan ragam 

kecerdasan yang terdapat dalam LKS terdiri atas tiga macam kecerdasan yaitu 

linguistik, logis matematis, dan visual-spasial. Selanjutnya Subjek Penelitian ini  

adalah siswa sekolah menengah pertama (SMP). Sedangkan subjek penelitian 

yang dilakukan oleh penulis yaitu siswa sekolah menengah atas (SMA) 

Penelitian ini menghasilkan LKPD berbasis Multiple Intelligences yang 

valid, praktis serta  efektif. Keefekttifan  LKPD  dapat  dilihat  dari  persentase  

siswa yang mendapat nilai di  atas KKM adalah  sebesar 80,56% dan  telah 

melampaui  target yaitu lebih dari 70%.
41

 

                                                             
41 Elvandri Yoga Pratama, Pengembangan LKPD Berbasis Multiple Intelligences untuk 

Memfasilitasi Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa, Tesis Universitas Bandar Lampung, 

Lampung: 2016. 
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Selain itu penelitian ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ngaenun Nganim dengan judul “Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis 

Multiple Intelligences untuk memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa SMP/MTS kelas VIII Materi teorema pythagoras”. Berdasarkan 

hasil validasi menunjukkan bahwa LKS telah memenuhi standar kelayakan dan 

termasuk dalam kategori baik. Komponen kelayakan isi 91,67%, Komponen 

kelayakan penyajian 93,59%, Komponen kebahasaan 92,31%. Hasil angket siswa 

77,83%. Data tersebut menunjukkan bahwa LKS yang dikembangkan bersifat 

layak untuk digunakan salam pembelajaran. Perbedaan antara penelitian yang 

dilakukan dengan peneliti terletak pada materi, subjek penelitian, dan kompetensi 

yang akan dicapai.
42

 

 

C. Kerangka Berfikir 

Penelitian  ini merupakan penelitian pengembangan bahan ajar berupa 

lembar kerja siswa yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman konsep 

matematis siswa. adapun LKS yang akan dibuat adalah LKS berbasis Multiple 

Intelligences yang bertujuan untuk menumbuhkan serta mengoptimalkan 

beragam kecerdasan yang dimiliki siswa sehingga diharapkan mampu 

memfasilitasi pemahaman konsep matematisnya.  

                                                             
42 Ngaenun Nganim, Pengembangan LKS Berbasis Multiple Intelligences untuk Memfasilitasi 

Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa SMP/MTS Materi Teorema Pythagoras, Tesis UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: 2017. 
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Berdasarkan latar belakang yang diperoleh dan kajian tentang LKS berbasis 

Multiple Intelligences, maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlu dikembangkan bahan ajar berupa LKS. 

Praktikalitas  

Kondisi bahan ajar (LKS) 

yang ada belum efektif  

Pembelajaran hanya berpusat kepada guru, 

sehingga kecerdasan majemuk (Multiple 

Intelligences) yang dimiliki siswa tidak 

digunakan secara efektif. 
 

Berdasarkan observasi dan 

hasil evaluasi (ujian) 

Pemahaman konsep matematis 

siswa tergolong rendah 

Mengembangkan LKS matematika berbasis Multiple Intelligences 

Efektifitas  

LKS yang mampu memfasilitasi pemahaman 

konsep matematis siswa. 

Disusun berdasarkan analisis kebutuhan siswa, langkah 

yang jelas dan desain yang menarik 

Diuji 

Validitas 

Gambar II.1 Kerangka Berpikir Penelitian dan 

Pengembangan 


