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ABSTRACT 

Develoving Mathematics Worksheet by Model Problem Based Learning To 
Improve Student's Critical And Creative Thinking 

Ria Widiarty 
riawidiarty85@gmail.com 

Graduate Studies Programme 
Indonesia Open University 

The aim of "Developing mathematics worksheet by Problem Based 
Learning to Improve Student's Critical And Creative Thinking" research was to (1) 
produced a valid, practise and effective worksheet according to Problem Based 
Learning steps (2) to see the effect of worksheet to measure student's critical and 
creative thinking in Quadratic Function was tried out to student's in Senior High 
School grade XI TITL. This study used development research four-D by 
Thiagarajann and Semmel wich consist of four phase such as define, design, 
develope and disseminate. But in this researh only conducted until develope 
phase. 

The result showed as follows (1) problem based learning's workheet was 
developed trough three phase define; design and develope (2) the analyze result of 
worksheet concluded that the researcher had resulted as valid with value 4,17, had 
practise with 80,33 % result from observation also mostly students had positive 
respons to worksheet, and effective it shown by critic and creative test's wich 
70 % students had passed the test. (3) the development of worksheet had potential 
effect to improve students's critical and creative thinking skill according to 70 % 
students had passed the test in quadratic function subject. 

Based on the result of the research, the finale conclusion is the worksheet 
wich is had developed can be used in class. The worksheet had valid, practise and 
effective. The worksheet also gave a potential effect towards student's critical and 
cr~ative thinking skill. Moreover, it is suggested to teacher usually used 
contextual problem in the teaching procces and help students to increase their 
confidents so they can solve the problem by used their critical and creative 
thinking. For others researchers it suggested to apply worksheet by including 
problem based learning in different level of class to obtaining some good quality 
of worksheet that can improve students's critical and creative thinking skills. Its 
also suggested to continue the research to develope lesson plan which include 
problem based learning for other subject. 

The keywords : critical and creative thinking skill, worksheet, problem based 
learning 
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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN LKS MATEMATIKA DENG AN MODEL PROBLEM 
BASED LEARNING UNTUK MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN 

BERPIKIR KRITIS DAN KREATIF SISWA 

Ria Widiarty 
riawidiarty85@grnail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Tujuan dari penelitian adalah untuk (1) rnenghasilkan produk LKS yang 
valid, praktis dan efektif dan sesuai dengan langkah-langkah dalarn problem based 
learning (2) untuk rnelihat darnpak dari LKS terhadap kernarnpuan berpikir kritis 
dan kreatif siswa dalarn rnateri persarnaan fungsi kuadrat yang diujikan pada 
siswa tingkat XI kelas TITL di Sekolah Menengah Kejuruan. Penelitian ini 
rnenggunakan rnetode pengernbangan model 4-D dari Thiagarajann dan Semmel 
yang terdiri dari ernpat tahap yaitu pendefinisian (define), perancangan (design), 
(develope) dan penyebaran (disseminate). Penelitian ini dibatasi hanya sarnpai 
pada tahap pengernbangan. 

Hasil penelitian adalah sebagai berikut (1) LKS problem based learning 
telah dikernbangkan rneliputi tahap pendefinisian, perancangan dan 
pengernbangan, (2) hasil analisis LKS oleh peneliti rnenunjukkan bahwa LKS 
yang dikernbangkan telah rnernenuhi kriteria valid dengan nilai kevalidan 
4,17,rnernenuhi kriteria praktis dengan rata-rata hasil observasi bernilai 80,33 % 
serta respon positif dari siswa, dan mernenuhi kriteria efektif dilihat dari hasil tes 
kernarnpuan berpikir kritis dan kreatif yang menunjukkan 70 % siswa tuntas 
dalarn rnateri rnenentukan persarnaan fungsi kuadrat, 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disirnpulkan bahwa LKS yang telah 
dikernbangkan dapat digunakan di dalarn kelas. LKS telah rnemenuhi kriteria 
valid, praktis dan efektif sesuai dengan yang tujuan penelitian. LKS mernberikan 
darnpak yang baik terhadap kernarnpuan berpikir kritis dan kreatif siswa serta 
ketuntasan siswa dalarn belajar. Lebih lanjut, penelitian ini rnenyarankan kepada 
guru agar rnulai pembelajaran dengan pemberian masalah agar siswa rnenjadi 
terbiasa, dan senantiasa memupuk rasa percaya diri siswa agar mereka yak.in 
dalarn menyelesaikan masalah sehingga kemarnpuan berpikir kritis dan kreatif 
mereka dapat berkembang dengan baik. Kepada peneliti yang lain, disarankan 
untuk memperluas penerapan LKS PBL pada level pendidikan yang beragarn, 
mengembangkan LKS PBL dengan indikator lain dari kernarnpuan berpikir kritis 
dan kreatif serta mengembangkan rencana pembelajaran yang sesuai dengan PBL. 

Kata kunci : Kemampuan berpikir kritis dan kreatif, LKS, problem based 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui kevalidan, kepraktisan dan 

keefektifan dari produk LKS PBL yang telah dikembangkan. LKS PBL yang 

dihasilkan memiliki efek potensial yaitu untuk: menumbuhkembangkan 

kemampuan siswa untuk: berpikir kritis dan kreatif sesuai dengan indikator yang 

telah ditetapkan dalam penelitian. Langkah-langkah pengerjaan yang ada dalam 

LKS disesuaikan dengan langkah-langkah yang ada dalam PBL. Pengembangan 

LKS PBL dilakukan dengan menggunakan model 4D yaitu define, design, 

develope dan disseminate. Namun, dalam penelitian dibatasi sampai pada tahap 

develope. 

LKS PBL yang dihasilkan dalam penelitian diujicobakan terhadap satu kelas 

sebagai kelas sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive 

sampling. Kelas yang menjadi sampel adalah kelas XI jurusan Teknik Instalasi 

Tenaga Listrik (TITL) dengan siswa berjumlah 27 orang. Pembelajaran di kelas 

uji coba dilakukan sebanyak 5 (lima) kali pertemuan tatap muka dan 2 (dua) kali 

pertemuan untuk tes. 

Penelitian ini menghasilkan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif 

meliputi jawaban siswa terhadap tes kemampuan berpikir kritis siswa, jawaban 

siswa terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa, dan respon siswa terhadap 
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LKS. Seclangkan, data kualitatif dalam penelitian ini adalah lembar observasi 

terhadap aktivitas siswa dalam mengerjakan LKS. 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (research and 

development). Produk yang dikembangkan adalah LKS yang sesuai dengan model 

PBL. LKS dikembangkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan 

kreatif siswa dalam belajar matematika. 

Untuk menghasilkan produk LKS yang sesuai dengan model PBL, 

dilakukan terlebih dahulu proses pendefinisian, perancangan dan pengembangan. 

LKS yang dihasilkan kemudian dievaluasi untuk uji kelayakan. Data-data yang di 

analisis adalah data validasi LKS, angket respon siswa, hasil tes kemampuan 

berpikir kritis dan kreatif, lembar observasi keterlaksanaan LKS clan lembar 

observasi berpikir kritis clan kreatif. Berikut uraian dari hasil penelitian : 

1. Tahap pendef'lnisian (define) 

Pada tahap 1lll telah dilakukan penetapan dan pendefinisian 

kebutuhan-kebutuhan dalam proses pengembangan dari LKS. Tahap ini berisikan 

lima langkah yaitu analisis masalah, analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep 

dan analisis tujuan pembelajaran. 

a. Analisis masalah. 

Berdasarkan hasil pemantauan peneliti di SMK Negeri 2 Sumbawa, 

ditemukan bahwa pembelajaran matematika yang dilakukan selama ini 
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khususnya untuk materi persamaan kuadrat belum mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Sebagian besar siswa di SMK 

kurang menyukai materi fungsi kuadrat karena menurut mereka, materi 

tersebut perhitungan angka-angka saja. Permasalahan matematika yang 

biasa mereka selesaikan pada materi fungsi kuadrat hanya berupa masalah 

akademis, belum menggunakan permasalahan yang sifatnya kontekstual. 

Materi fungsi kuadrat yang mereka pelajari di sekolah tidak mereka 

temukan aplikasinya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Akibatnya belajar 

fungsi kuadrat menjadi kurang bermakna. 

Dari informasi tersebut, peneliti kemudian memilih pembelajaran 

dengan model problem based learning dan mengembangkan LKS yang 

sesuai dengan model problem based learning (PBL) pada pokok bahasan 

persamaan fungsi kuadrat. LKS dengan model PBL menyajikan masalah 

kontekstual yang harus diidentifikasi, dianalisis dan dicari penyelesaiannya 

oleh siswa dengan memanfaatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif 

mereka. Dengan demikian, belajar menjadi lebih bermakna, siswa 

mengetahui bahwa fungsi kuadrat yang mereka pelajari di sekolah ternyata 

digunakan pula dalam kehidupan sehari-hari dan kemampuan berpikir kritis 

dan kreatif mereka dapat berkembang dengan baik. 

b. Analisis siswa. 

Analisis siswa dilakukan dengan telaah karakteristik s1swa. 
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Karakteristik siswa yang ditelaah adalah tingkah laku dan kemampuan 

berpikir. Kelas yang clijadikan sebagai subjek penelitian adalah siswa kelas 

XI. Dari telaah tingkah laku diketahui bahwa siswa kelas XI di SMK Negeri 

2 cenderung suka bekerja sama dan berdiskusi ketika diberikan suatu 

permasalahan. Mereka senang bekerja dalam kelompok dan tukar menukar 

hasil pekerjaan. Sedangkan dari telaah kemampuan berpikir diketahui 

bahwa kemampuan berpikir mereka beragam. Hal ini diketahui dari 

keseharian siswa dalam mengikuti pembelajaran, hasil tugas dan ulangan 

harian siswa. Dari hasil tersebut diperoleh bahwa siswa-siswa tersebut ada 

yang mempunyai kemampuan berpikir rendah, sedang dan tinggi. 

Siswa kelas XI pada umumnya sudah berada pada tahap berpikir 

operasional formal. Pada tahap ini siswa sudah mulai berpikir secara abstrak. 

Fungsi kuadrat adalah materi yang sifatnya abstrak. Memberikan LKS 

dengan materi fungsi kuadrat yang diawali dengan permasalahan yang ada 

dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu siswa untuk melihat 

penerapan dari fungsi kuadrat itu sendiri. Dengan memanfaatkan 

karakteristik mereka dalam belajar, mereka dapat mendiskusikan dan 

membayangkan situasi sebenarnya sehingga akan sangat membantu dalam 

proses belajar. 

c. Analisis tugas. 

Anaiisis tugas dilakukan dengan menentukan materi ajar. Dalam hal 
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ini peneliti memilih materi ajar fungsi kuadrat sub menerapkan konsep 

fungsi kuadrat. Analisis tugas tertuang dalam LKS yang digunakan dalam 

penelitian. Penyusunan LKS berpedoman pada standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang ada pada silabus SMK kurikulum KTSP yaitu 

mampu meyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi kuadrat 

dan menerapkan konsep fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. 

1) Tugas yang termuat dalam LKS 1. 

a) Menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui tiga 

titik yang dilaluinya. 

b) Menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik 

potong dengan sumbu-X dan satu titik lainnya. 

2) Tugas yang termuat dalam LKS 2. 

a) Menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik 

puncak/titik balik dan satu titik lainnya. 

b) Menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui 

grafiknya. 

3) Tugas yang termuat dalam LKS 3. 

a) Menerapkan konsep fungsi kuadrat dalam menentukan 

permasalahan nilai maksimum dan minimum dalam 

permasalahan sehari-hari. 
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d. Analisis konsep. 

Analisis konsep dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep 

yang perlu diketahui oleh siswa, baik itu konsep dalam materi fungsi 

kuadrat maupun konsep yang ada di luar materi fungsi kuadrat tetapi dapat 

diterapkan dalam fungsi kuadrat. Materi fungsi kuadrat yang dipelajari di 

SMK merupakan pengembangan lebih lanjut dari materi fungsi kuadrat 

yang sebelumnya telah dipelajari di SMP sehingga, materi fungsi kuadrat 

bukan termasuk materi yang baru dikenal oleh siswa di kelas XI. 

Konsep yang ada dalam materi fungsi kuadrat di SMK diantaranya 

konsep mengenai diskrimanan, titik potong, titik puncak dan sumbu simetri. 

Sedangkan konsep yang berada diluar fungsi kuadrat adalah konsep 

mengenai sistem persamaan linier dua dan tiga variabel. Konsep-konsep 

tersebut kemudian digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada 

dalamLKS. 

e. Analisis tujuan pembelajaran. 

Analisis tujuan pembelajaran dengan LKS ditentukan setelah 

dilakukan analisis tugas dan konsep. Tujuan pembelajaran dengan 

menggunakan LKS adalah siswa mampu menerapkan konsep yang ada 

dalam fungsi kuadrat dalam untuk menyelesaikan masalah kehidupan 

sehari-hari. Tujuan ini disesuaikan dengan tujuan yang diharapkan oleh 

peneliti yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 

43094.pdf



UNIVERSITAS TERBUKA 64 

Adapun indikator dari pencapaian tujuan pembelajaran yaitu: 

1) Siswa dapat menentukan persamaan fungsi kuadrat jika 

diketahui tiga titik yang dilalui. 

2) Siswa dapat menentukan persamaan fungsi kuadrat jika 

diketahui titik potong dengan sumbu-X dan satu titik lainnya. 

3) Siswa dapat menentukan persamaan fungsi kuadrat jika 

diketahui titik puncak dan satu titik lain yang dilalui. 

4) Siswa dapat menentukan persamaan fungsi kuadrat jika 

diketahui grafiknya. 

5) Siswa dapat menerapkan persamaan fungsi kuadrat untuk 

menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain indikator dalam pencapaian pembelajaran, dirumuskan pula indikator 

sebagai efek potensial dari penggunaan LKS yaitu mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Indikator-indikator tersebut yaitu: 

1) Siswa dapat mengenal/mengidentifikasi fakta, konsep dan data 

serta menghubungkannya untuk menyelesaikan masalah. 

2) Siswa dapat menemukan dan menuliskan informasi-informasi, 

baik itu inf ormasi yang sudah dinyatakan atau tidak dinyatakan 

dalam LKS tetapi dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. 

3) Siswa dapat memecahkan masalah dengan memilih dan 

menggunakan cara-cara yang akan digunakan dalam 
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menyelesaikan masalah 

4) Siswa dapat membuat dan memberi penjelasan mengenru 

kesimpulan yang mereka peroleh dengan menggunakan bahasa 

yang baik dan benar. 

5) Siswa dapat memberikan jawaban benar yang beragam. 

Beragam yang dimaksud adalah jawaban yang tampaknya 

berbeda tetapi sebenarnnya memiliki ide yang sama 

6) Siswa dapat memberikan jawaban benar dari sudut pandang 

yang berbeda. 

7) Siswa dapat menuliskan secara terperinci apa yang diketahui dan 

prosedur yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah dalam 

LKS. 

2. Tahap perancangan (design) 

Pada tahap ini peneliti menyiapkan draft perangkat pembelajaran. yang 

dikembangkan yaitu LKS yang sesuai dengan model PBL. Langkah - langkah 

dalam tahap perancangan yaitu. 

a. Penyusunan tes acuan patokan. 

Penyusunan tes acuan patokan memperhatikan indikator pembelajaran, 

indikator dari kemampuan berpikir kritis dan indikator berpikir kreatif. 

Bentuk tes yang diberikan adalah tes uraian untuk mengukur kemampuan 

berpikir kritis dan kreatif. Indikator dari pembelajaran adalah siswa dapat 
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menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui unsur-unsumya dan 

menyelesaikan masalah fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. 

Indikator tersebut kemudian menjadi acuan bagi pemilihan indikator untuk 

mengukur kemampuan berpikir kritis dan kreatif. 

b. Pemilihan media. 

Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah lembar kegiatan 

siswa (LKS). LKS merupakan salah satu media pembelajaran berbentuk 

lembaran yang berisi soal-soal yang hams dikerjakan oleh siswa LKS 

disajikan dalam bentuk tulisan. Alasan pemilihan LKS agar dapat 

menggalakkkan keterlibatan siswa dalam belajar dan membantu s1swa 

khususnya untuk meningkatkan hasil belajar mereka. 

c. Pemilihan format. 

LKS dikembangkang dengan berpedoman pada kriteria 

pengembangan LKS yang telah dijabarkan pada tinjauan pustaka. LKS 

yang dihasilkan disesuaikan dengan langkah-langkah yang ada dalam model 

PBLyaitu: 

1 ). Orientasi siswa pada masalah. 

Produk LKS yang dihasilkan di awali dengan memberikan 

masalah nyata yang situasinya dapat dibayangkan oleh siswa. Dalam 

LKS, langkah PBL ini, dibahasakan dalam bentuk instruksi "ayo 

merumuskan masalah". 
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2). Mengorganisasikan siswa dalam belajar. 

LKS dapat dikerjakan oleh siswa dengan berdiskusi bersama 

teman mereka. Masalah yang diberikan kepada siswa didiskusikan 

dengan memanfaatkan pula sumber lain sebagai referensi untuk 

mencari penyelesaian. Langkah PBL ini, dalam LKS dibahasakan 

dalam bentuk instruksi "a yo mendiskusikan". 

3). Penyelidikan. 

LKS mengajak s1swa untuk mengumpulkan informasi dari 

permasalahan yang ada dalam LKS. lnformasi tersebut kemudian 

dipilih yang relevan dan akan mereka gunakan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan. Dalam LKS langkah ini dibahasakan 

dalam bentuk instruksi "a yo menyelidiki". 

4). Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 

Langkah PBL ini dituangkan dalam LKS dengan bentuk 

memilih dan melaksanakan rencana penyelesaian yang telah 

ditentukan. Dalam langkah ini dibahasakan dalam bentuk instruksi 

"ayo menyelesaikan masalah". 

5). Menganalisis dan mengevaluasi hasil karya. 

Langkah PBL ini dituangkan dalam LKS dengan bentuk 

meminta siswa menuliskan kesimpulan mengenai hasil kerja mereka 

kemudian membandingkan hasil kerja mereka dengan hasil kelompok 
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lain. Langkah iru dibahasakan dalam bentuk instruksi "ayo 

mengevaluasi". 

d. Rancangan awal. 

Penyusunan rancangan awal LKS menghasilkan draft LKS yang di 

dalamnya mencakup: 

1) Judul LKS yaitu persamaan fungsi kuadrat. 

2) Standar kompetensi yaitu memecahkan masalah yang berkaitan 

dengan fungsi, persamaan fungsi linear dan fungsi kuadrat. 

Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu menerapkan konsep 

fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Tujuan sesuai indikator yaitu siswa dapat menentukan rumus 

dari fungsi kuadrat dari permasalahan yang diberikan dan 

menerapkan konsep fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. 

4) Prosedur atau langkah kerja yang harus diikuti oleh siswa. 

Prosedur kerja menyesuaikan dengan langkah-langkah yang ada 

PBL yaitu mengenal masalah, mempelajari, menyelidiki, 

menyelesaikan masalah dan mengevaluasi. 

Draft LKS yang pada rancangan awal disebut dengan draft pertama. 

Draft pertama dari LKS kemudian dikonsultasikan dengan dosen 

pembimbing serta guru mata pelajaran matematika. 
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Draft pertama LKS tersebut melalui tahap konsultasi dengan pembimbing 

dan guru matematika. Hasil dari konsultasi berupa revisi terhadap produk LKS. 

Hasil revisi awal kemudian menghasilkan draft kedua dari LKS. Beberapa revisi 

dan masukan dari pembimbing untuk draft pertama LKS 

Hasil revisi pada draft pertama LKS 1, untuk permasalahan pertama dan 

permasalahan kedua sebaiknya ilustrasi disesuaikan dengan deskripsi agar 

memudahkan siswa dalam memahami masalah. Peneliti sebaiknya mencoba 

memposisikan diri sebagai siswa untuk mengecek kejelasan informasi yang 

terdapat dalam masing-masing permasalahan. 

Hasil revisi pada draft pertama LKS 2, untuk permasalahan pertama 

mengenai lintasan peluru sebaiknya ditambahkan ilustrasi agar mendukung 

deskripsi. Pada permasalahan yang kedua, sebaiknya soal yang diberikan lebih 

kontekstual dan menyangkut kehidupan sehari-hari. 

Hasil revisi pada draft pertama LKS 3, pembimbing tidak memberikan 

komentar terhadap LKS. Tetapi secara umum untuk keseluruhan draft pertama 

LKS 1, 2 dan 3 pemilihan redaksi kalimat perlu diperbaiki kembali agar sesuai 

dengan langkah-langkah yang ada dalam PBL dan sesuai untuk mengukur 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Draft pertama LKS diperbaiki sesuai 

dengan saran dan masukan dosen pembimbing dan guru matematika yang 

meliputi penambahan ilustrasi, perbaikan redaksi kalimat dan penggantian 
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masalah yang lebih bersifat kontekstual. Hasil rev1s1 dari draft pertama LKS 

tampak pada gambar berikut: 
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3. Tahap pengembangan (develop) 

Pada tahap pengembangan, bagian-bagian yang sudah direncanakan pada 

tahap sebelumnya, disusun dan didesain sedemikian rupa sehingga menjadi 

sebuah draft produk. Tahap ini berisi beberapa langkah antara lain 

a. Validasi LKS. 

Validasi dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari LKS yang 

dikembangkan. Berikut adalah saran dan masukan dari beberapa validator 

dalam penelitian ini yaitu: 

1) Validasi dosen ahli 

Validasi dilakukan oleh dua orang dosen yaitu dosen pendidikan 

pascasarjana matematika Universitas Terbuka dan dosen pendidikan 

fisika Universitas Samawa. Hasil validasi dari dosen ahli menyatakan 

bahwa perangkat ajar berupa LKS yang dikembangkan sudah layak 

untuk diterapkan, hanya saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

sebagai bahan revisi yaitu : 

(1) Kesesuaian LKS dengan langkah-langkah dalam PBL. 

(2) Situasi yang diberikan dalam soal hendaknya dapat 

dipahami oleh siswa. 

(3) Permasalahan yang digunakan dalam LKS hendaknya 

lebih kontekstual. 

(4) Kesesuaian instruksi dalam LKS untuk mengembangkan 
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kemarnpuan berpikir kritis dan kreatif siswa. 

2) Validasi guru matematika. 

Hasil validasi dari guru matematika menyatakan bahwa LKS 

yang dikembangkan sudah cukup layak untuk diterapkan dengan 

memperhatikan hal-hal berikut sebagai bahan revisi yaitu: 

(1) Memperbaiki redaksi kalimat dari permasalahan yang ada 

dalarn LKS agar dapat dipahami dengan baik oleh siswa. 

(2) Memperbaiki instruksi dalarn LKS agar siswa dapat 

memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh peneliti. 

Data basil validasi LKS meliputi penilaian terhadap kelayakan isi, 

kesesuaian LKS dengan model PBL, kesesuaian LKS dengan kemarnpuan 

berpikir kritis, kesesuaian LKS dengan kemarnpuan berpikir kreatif, 

kesesuaian LKS dengan syarat didaktik, kesesuaian LKS dengan syarat 

konstruksi dan kesesuaian LKS dengan syarat teknis. Data hasil validasi 

LKS yang masih berbentuk skor kemudian dikonversikan dalarn lima 

kategori kevalidan LKS pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.1 

Tabel Kriteria Penilaian Kevalidan LKS 

No Rentang skor Nilai Kriteria 

1 X>4,2 A Sangat valid 

2 3,4 <X S4,2 B Valid 

3 2,6 < x s 3,4 c Cukup valid 

4 1,8 < x s 2,6 D Tidak valid 

5 XS 1,8 E Sangat tidak valid 

Tabel 4.2 

Hasil Penilaian Validasi LKS oleh Validator 

NO Aspek Penilaian Validator 

Validator 1 Validator 2 Validator 3 

1 Kelayakan isi 4,33 4,17 4,67 
2 Kesesuaian dengan PBL 4,00 3,60 5,00 
3 Kesesuaian dengan 4,75 4,00 4,00 

kemampuan berpikir kritis 

4 Kesesuaian dengan 4,67 4,00 4,00 
kemampuan berpikir kreatif 

5 Kesesuaian dengan syarat 4,00 4,00 4,00 
didaktik 

6 Kesesuaian dengan syarat 4,25 4,00 4,00 
konstruksi 

7 Kesesuaian dengan syarat 4,20 4,00 4,00 
teknis 

Total skor keseluruhan 30,2 27,77 29,67 
Rata-rata skor 4,31 3,97 4,24 
Rata-rata skor dari ketiga 4,17 
validator 

Persentase 86,29 % 79,40 % 84,80 % 

Persentase rata-rata ketiga 83,50 % 

validator 

Kriteria secara umum Valid 
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Hasil analisis data penilaian kevalidan LKS menunjukkan penilaian dari 

masing-masing validator. Total skor dari validator pertama adalah 4,31 dan 

berdasarkan tabel kriteria maka validator pertama menyatakan bahwa LKS sangat 

valid. Total skor dari validator kedua adalah 3,97 dan berdasarkan tabel kriteria 

maka validator kedua menyatakan bahwa LKS valid. Total skor dari validator 

ketiga adalah 4,24 dan berdasarkan tabel kriteria maka validator ketiga 

menyatakan bahwa LKS sangat valid. Total skor rata-rata dari ketiga validator 

adalah 4, 17 dan berdasarkan tabel kriteria maka secara umum hasil penilaian 

ketiga validator menyatakan LKS valid dan layak untulc digunakan. 

b. Uji coba produk 

1) Uji coba terbatas 

Uji coba terbatas dilakukan setelah draft pertama LKS melalui 

tahap validasi dan revisi sesuai dengan masukan dari validator. Hasil 

validasi dan revisi draft pertama kemudian disebut sebagai draft 

kedua. 

Draft kedua diujicobakan terhadap enam orang siswa yang 

memiliki kemampuan beragam yaitu rendah, sedang dan tinggi. Uji 

coba terbatas diikuti pula oleh peneliti. Hal ini dilakukan untulc 

melihat kesulitan-kesulitan yang dialami siswa selama mengerjakan 

LKS, mengetahui respon dan pendapat siswa tentang LKS dan melihat 
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kesesuaian antara waktu pengerjaan dengan banyaknya pertemuan. 

Berdasarkan hasil dari uji coba draft kedua diperoleh 

kesulitan-kesulitan yang dialami siswa diantaranya adalah masalah 

yang ada pada LKS masih belum sepenuhnya dapat dipahami oleh 

siswa, siswa tidak sering mengerjakan persoalan yang membutuhkan 

identifikasi masalah terlebih dahulu, dan siswa kesulitan membuat 

model matematika dari masalah yang diberikan. Hal ini juga 

mempengaruhi lamanya waktu yang dibutuhkan siswa untuk 

menjawab soal. Hasil uji coba draft kedua juga memberikan 

pengetahuan kepada peneliti mengenai tanggapan siswa diantaranya 

adalah LKS mengarahkan mereka untuk menyelesaikan masalah 

dengan teliti dan LKS cukup menarik karena masalah yang diberikan 

tentang fungsi kuadrat dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Kesulitan-kesulitan dan tanggapan yang diberikan siswa dalam uji 

coba terbatas digunakan sebagai masukan untuk perbaikan draft kedua 

LKS. 

2) Ujicobalapangan 

Uji coba lapangan dilakukan untuk melihat kepraktisan dari 

LKS yang dikembangkan. Draft kedua yang telah melalui revisi 

kemudian d~ujicobakan di kelas yang menjadi subjek penelitian yaitu 

kelas XI Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL). Uji coba dilakukan 
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dalam tiga kali pertemuan. Setiap pertemuan berisi dua permasalahan. 

Dua pertemuan pertama untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat 

jika diketahui unsur-unsumya dan pertemuan ketiga untuk 

menerapkan persamaan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. 

Serupa dengan apa yang menjadi kendala dalam uji coba terbatas, 

dalam uji coba lapangan sebagian siswa tidak terbiasa menyelesaikan 

permasalahan yang membutuhkan penyelidikan analisis terlebih 

dahulu. Sebagai contoh untuk masalah menentukan persamaan fungsi 

kuadrat jika diketahui ketiga titiknya, siswa lebih paham jika langsung 

diberikan titik-titik yang diketahui daripada mereka diberikan masalah 

nyata yang intinya sama tetapi membutuhkan penyelidikan dan 

analisis terlebih dahulu untuk menentukan titik-titiknya. Hal seperti 

ini berdampak pada lamanya waktu yang mereka perlukan untuk 

menyelesaikan masalah. Beberapa siswa tidak dapat menyelesaikan 

masalah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

Selama pembelajaran berlangsung, dilakukan pula observasi 

terhadap aktivitas siswa dalam mengerjakan LKS. Observasi 

dilakukan oleh teman guru yang sebelumnya telah diberikan 

penjelasan mengenai item-item yang menjadi bahan penilaian dalam 

observasi. Ada lL. item penilaian dalam lembar observasi yang isinya 

berkaitan dengan langkah-langkah dalam PBL, indikator berpikir 
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kritis dan indikator berpikir kreatif. 

Tabel 4.3 

Hasil lembar observasi terhadap LKS 

No Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Ya Ya Ya 

Observer 1 9 75 10 83 10 83 

Observer 2 9 75 10 83 10 83 

Rata-rata 9 75 10 83 10 83 

Kriteria Baik Baik Baik 

Hasil observasi selama tiga kali pertemuan dengan 

menggunakan LKS tampak pada tabel 4.3. Berdasarkan hasil 

observasi di atas diketahui bahwa pada pertemuan pertama rata-rata 

observer memberi nilai 9 dengan persentase sebesar rata-rata 

keterlaksanaan sebesar 7 5 %. Pada pertemuan kedua, observer 1 

memberi nilai 10 dan observer 2 memberi nilai 10 dengan persentase 

rata-rata keterlaksanaan 83 %. Pada pertemuan ketiga rata-rata 

observer memberi nilai 10 dengan persentase rata-rata keterlaksanaan 

83 %. Secara umum dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil 

observasi terhadap kepraktisan pembeiajaran dengan LKS maka LKS 

yang dikembangkan telah memenuhi kriteria minimal baik dan telah 

sesuai dengan kepraktisan yang diharapkan dalam penelitian. 

Uji coba lapangRII kemudian diakhiri dengan pemberian angket 

respon terhadap siswa. Angket respon siswa digunakan untuk 
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mengetahui penilaian siswa terhadap LKS yang telah mereka kerjakan 

selama proses pembelajaran. Angket respon terdiri dari 21 item yang 

berisi pemyataan-pemyataan yang bernilai positif. Angket respon 

diberikan kepada 27 orang siswa dari kelas XI TITL sebagai 

responden. Data hasil respon siswa dalam bentuk skor, kemudian 

dikonversikan dalam empat kriteria yang telah ditetapkan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 

Kriteria penilaian respon siswa terhadap LKS 

Rentang skor Kriteria 

1 X2'.:3 Sangat positif 

2 2,5 sx <3 Positif 

3 2 sx <2,5 Negatif 

4 X<2 Sangat negatif 

Tabel 4.5 

Hasil penilaian angket respon siswa terhadap LKS 

No Aspek Jumlah Skor Kriteria 
penilaian butir rata-rata 

1 Bahasa 3 3,23 Sangat positif 
2 Isi 9 3,06 Sangat positif 

3 Penyajian 2 2,84 Positif 
4 Kegrafikan 3 2,91 Positif 
5 Minat 4 2,74 Positif 

Rata-rata 2,96 Positif 

Berdasarkan hasil angket respon siswa terhadap LKS diketahui 

bahwa rata-rata respon siswa secara keseluruhan adalah 2,96 dan 
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memenuhi kriteria positif. Dapat disimpulkan bahwa LKS telah 

memenuhi aspek kepraktisan yang diinginkan penelitian yaitu dengan 

kriteria minimal respon siswa adalah positif. 

c. Deskripsi hasil tes kemampuan berpikir kritis 

Tes kemampuan berpikir kritis terdiri dari empat soal uraian. Tes 

tesebut memuat empat indikator berpikir kritis yang dimaksud dalam 

penelitian. Indikator- indikator tersebut telah disesuaikan dengan indikator 

dalam pembelajaran. Indikator-indikator tersebut antara lain 

mengidentifikasi masalah, menganalsis masalah, memecahkan masalah dan 

memberikan keputusan. 

Tes kemampuan berpikir kritis dilakukan dalam satu kali pertemuan 

dengan alokasi waktu 2 x 45 menit. Tes kemampuan berpikir memiliki skor 

minimal 0 dan maksimal 4. Penskoran disesuaikan dengan indikator pada 

masing-masing soal. Tabel berikut memperlihatkan hasil dari tes 

kemampuan berpikir kritis 27 siswa kelas XI TITL. 

Tabel 4.6 

Hasil tes kemampuan berpikir kritis siswa 

Skor Soal 1 Soal 2 Soal 3 Soal 4 

f % f % f % f % 

4 4 15 2 8 18 66 13 48 

3 9 33 0 0 2 8 5 18 

2 5 18 12 44 2 8 2 8 

1 9 33 13 48 5 18 7 26 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Berdasarkan tabel hasil tes diketahui bahwa pada soal nomor 1 dengan 

indikator mengidentifikasi masalah sebanyak 15 % siswa dapat menjawab 

dengan lengkap dan benar. Terdapat 33 % siswa menjawab dengan benar. 

Sebanyak 18 % menjawab dengan hampir benar meski masih melakukan 

kesalahan dalam perhitungan dan 33 % siswa hanya menjawab sampai pada 

tahap menuliskan informasi yang diketahui dari soal. 

Pada soal nomor 2 dengan indikator kemampuan menganalisis 

permasalahan sebanyak 8 % siswa menjawab dengan lengkap dan benar. 

Sebanyak 44 % dapat menjawab tetapi masih melakukan kesalahan dalam 

perhitungan dan 48 % hanya menjawab dengan menuliskan informasi yang 

diketahui dari soal. 

Pada soal nomor 3 dengan indikator kemampuan memecahkan 

masalah diperoleh sebanyak 66 % siswa menjawab dengan lengkap dan 

benar. Sebanyak 8 % menjawab dengan benar. Sebanyak 8 % siswa 

menjawab dengan hampir benar tetapi masih salah dalam penyelesaian dan 

18 % siswa hanya menjawab dengan menuliskan informasi yang diketahui 

dari soal. 

Pada soal nomor 4 dengan indikator kemampuan memberikan 

kesimpulan terhadap masalah diperoleh sebanyak 48 % siswa menjawab 

dengan lengkap dan benar. Sebanyak 8 % menjawab dengan benar. 

Sebanyak 18 % siswa menjawab dengan hampir benar tetapi masih salah 
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dalam perhitungan dan 26 % siswa hanya menjawab dengan menuliskan 

informasi yang diketahui dari soal. 

Hasil skor tersebut kemudian diberi nilai sesuai dengan bobot yang 

diberikan pada soal. Nilai yang diperoleh siswa kemudian ditentukan 

ketuntasannya dengan menggunakan KKM yang ditetapkan dari sekolah 

yaitu 75. Hasil dari penilaian tersebut tampak pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.7 
Hasil Penilaian Ketuntasan Belajar Siswa Berdasarkan 
Kemampuan Berpikir Kritis 

Kriteria Jumlah siswa Persentase 
Tuntas 19 70% 

Belum tuntas 8 30% 

Hasil tesebut kemudian dikonversikan dengan tabel 3. 7 mengenai 

kriteria ketuntasan klasikal menurut Widoyoko (2009). Pada tes kemampuan 

berpikir kritis terdapat 70 % siswa yang tuntas. Berdasarkan tabel 3.7 maka 

secara umum kemampuan berpikir kritis siswa termasuk dalam kategori 

baik. 

d. Deskripsi hasil tes kemampuan berpikir kreatif 

Tes kemampuan berpikir kreatif terdiri dari tiga soal uraian. Tes 

tesebut memuat tiga indikator berpikir kritis yang dimaksud dalam 

penelitian. Indikator- indikator tersebut telah disesuaikan dengan indikator 

dalam pembelajaran. Indikator-indikator tersebut antara lain keberagaman 

jawaban (fluency), keluwesan (flexibility), dan keterperincian dalam 

menjawab (elaboration). 
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Tes kemampuan berpikir kreatif dilakukan dalam satu kali pertemuan 

dengan alokasi waktu 2 x 45 menit. Tes kemampuan berpikir kreatif 

memiliki skor minimal 0 dan maksimal 4. Penskoran disesuaikan dengan 

indikator pada masing-masing soal. Tabel berikut memperlihatkan hasil dari 

tes kemampuan berpikir kreatif27 siswa kelas XI TITL. 

Tabel 4.8 
Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 

Skor Soal 1 Soal 2 Soal 3 

F % f % f % 

4 0 0 0 0 17 63 

3 9 33 12 44 1 4 

2 9 33 10 37 9 33 

1 9 33 5 19 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

Berdasarkan hasil tes diketahui bahwa pada soal nomor 1, terdapat 

33 % siswa yang memberikan jawaban lebih dari satu jawaban tetapi masih 

keliru dalam perhitungan. Terdapat 3 3 % siswa yang memberikan satu 

jawaban benar dan 33 % siswa menjawab tetapi belum tepat. 

Pada soal nomor 2 terdapat 44 % siswa yang memberikan jawaban 

lebih dari satu cara tetapi masih keliru dalam perhitungan. Terdapat 3 7 % 

siswa yang menjawab benar hanya dengan satu cara dan 19 % siswa 

menjawab tetapi belum tepat. 

Pada soal nomor 3 terdapat 63 % siswa yang memberikan jawaban 

dengan rinci dan benar. Terdapat 4 % siswa yang menjawab dengan benar 

tetapi belum rinci dan 33 % siswa menjawab hampir benar tetapi tidak rinci 
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dalam menjawab. Secara umum, tida.k terdapat siswa yang tida.k menjawab 

permasalahan yang diberikan. Dengan kata lain, setiap siswa memberikan 

jawaban terhadap masalah meskipun jawaban mereka belum benar 

seluruhnya. 

Hasil skor tersebut kemudian diberi nilai sesuai dengan bobot yang 

diberikan pada soal. Nilai yang diperoleh siswa kemudian ditentukan 

ketuntasannya dengan mengguna.kan KKM yang ditetapkan dari sekolah 

yaitu 75. Hasil dari penilaian tersebut tampa.k pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.9 
Hasil Penilaian Ketuntasan Belajar Siswa Berdasarkan 
Kemampuan Berpikir Kreatif 

Kriteria Jumlah siswa Persentase 
Tuntas 19 70% 

·-
Belum tuntas 8 30% 

Hasil tesebut kemudian dikonversikan dengan tabel 3. 7 mengenai 

kriteria ketuntasan klasikal menurut Widoyoko (2009). Pada tes kemampuan 

berpikir kreatif terdapat 70 % siswa yang tuntas. Berdasarkan tabel 3. 7 

ma.ka secara umum kemampuan berpikir kreatif siswa termasuk dalam 

kategori baik 

C. Pembahasan 

Penelitian ini menghasilkan media pembelajaran berupa lembar kegiatan 

siswa (LKS). LKS yang dikembangkan dalam penelitian adalah LKS dengan 

model Problem Based Learning (PBL). Pengembangan produk LKS mengik-uti 

model pengembangan 4-D yaitu define, design, develope, dan disseminate. 
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Namun dalam penelitian lil1 model 4-D dibatasi hanya sampai pada tahap 

develope. 

Produk yang dihasilkan dalam penelitian telah melalui tahap validasi, uji 

kepraktisan dan uji keefektifan. Hasil analsisis kevalidan, kepraktisan dan 

keefektifan telah disajikan sebelumnya. Hasil penelitian kemudian dideskripsikan 

dan diinterpretasikan dalam bentuk uraian. Berikut uraian dari hasil penelitian. 

1. Kevalidan LKS 

Hasil rekapitulasi penilaian terhadap kevalidan LKS dengan model PBL 

pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa rata-rata penilaian dari validator adalah 4,17. 

Hasil tersebut kemudian dikonfirmasikan dengan tabel 4.1 mengenai kriteria LKS 

sehingga diperoleh bahwa LKS dengan model PBL memenuhi kriteria valid dan 

layak untuk digunakan di kelas. Pengembangan LKS dengan model PBL telah 

memenuhi kriteria pengembangan yang diutarakan oleh Nieeven (1999) yaitu 

kevalidan. LKS dikatakan valid jika mayoritas validator menyatakan bahwa 

bahwa LKS telah sesuai dari segi isi, format dan bahasa. 

Berdasarkan isi, LKS yang dikembangkan telah melalui proses revisi dan 

sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang tertera pada silabus 

KTSP 2006. Masalah yang terdapat pada LKS juga telah sesuai dengan konteks 

pada dunia nyata. LKS PBL meminta siswa menyelesaikan masalah dalam 

kelompok-kelompok belajar. Hal ini menyesuaikan dengan model PBL yang 

menuntut adanya kerjasama dalam menyelesaikan tantangan berupa permasalahan 
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(Wardoyo, 2013). Siswa di kelas belajar melakukan analisis, memecahkan 

masalah dan memberikan penjelasan mengenai penyelesaian dari permasalahan 

yang diberikan. Kegiatan siswa melakukan analisis, memecahkan masalah serta 

mengajukan argumen merupakan bagian dari berpikir kritis (Johnson, 2007). 

Permasalahan dalam LKS PBL tersebut dikemas sedemikian rupa agar sesuai 

dengan tujuan dari pengembangan LKS yaitu untuk membantu mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Berkembangnya kemampuan 

berpildr kritis dan kreatif siswa bermanfaat bagi mereka dalam menganalisis dan 

menyelesaikan masalah secara mandiri (Prastowo, 2012). LKS PBL disesuaikan 

dengan fungsinya yaitu sebagai media untuk membantu siswa menerapkan clan 

mengintegrasikan konsep mengenai fungsi kuadrat. 

Berdasarkan format, LKS yang dikembangkan telah sesuai dengan struktur 

LKS yaitu memuat judul, standar kompetensi, kompetensi dasar dan petunjuk 

pengerjaan. LKS yang dikembangkan sesuai dengan langkah-langkah yang ada 

dalam PBL menurut Wardoyo (2013). 

a. LKS diawali dengan memberikan permasalahan nyata. Masalah nyata 

yang digunakan dalam LKS dan berkaitan dengan fungsi kuadrat 

seperti masalah lintasan peluru, kurva pembiayaan, dan maksimum 

atau minimum luas lahan. 

b. LKS memuat instruksi agar siswa melakukan identifikasi dan 

penyelidikan terhadap masalah. Dalam hal ini, guru berperan sebagai 
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fasilitator yang membantu memberi arahan pada s1swa. Guru 

mengajukan pertanyaan mengenai informasi yang ada dalam 

permasalahan di LKS PBL. Hasil dari identifikasi dan penyelidikan 

digunakan siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang 

diberikan. 

c. LKS memuat instruksi agar siswa menyajikan basil kerja mereka 

melalui presentasi. Presentasi dilakukan untuk menumbuhkan 

kepercayaan diri siswa menyampaikan pendapat di depan 

teman-teman kelas. 

d. Masalah yang diberikan pada LKS mengarah pada pengembangan 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif yaitu menganalis clan 

mengevaluasi basil yang telah diperoleb 

Berdasarkan bahasa, LKS yang dikembangkan sesuai dengan kaidah bahasa 

yaitu susunan kalimat dan kosakata yang sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD). LKS mengacu pada buku standar yaitu buku matematika 

program keahlian teknologi kesebatan dan pertanian untuk SMK dan MAK kelas 

XI. LKS memuat ilustrasi yang sesuai dengan permasalahan (Darmodjo dan 

Kaligis, 1992). Berikut gambar LKS secara keseluruhan. 
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2. Kepraktisan LKS 

Penilaian kepraktisan dilakukan dengan melihat keterlaksanaan 

pembelajaran di kelas dengan menggunakan LKS. Kepraktisan LKS dinilai 

melalui angket respon siswa di akhir pembelajaran dan lembar observasi terhadap 

aktifitas siswa selama tiga kali pertemuan. 

Pada pertemuan pertama dengan LKS 1, untuk item nomor 4 pada lembar 

observasi yaitu menjelaskan kecukupan informasi dalam masalah yang ada pada 

LKS, obeserver belum melihat kemampuan siswa untuk menyampaikan pendapat 

tentang kecukupan informasi dalam permasalahan. Ketika guru menanyakan 

mengenai kecukupan informasi untuk menyelesaikan masalah, sebagian besar 

siswa tidak memberikan jawaban. Beberapa siswa belum terbiasa memberikan 

alasan atau pendapat mereka di depan kelas. Hal ini dapat disebabkan salah 

satunya karena mereka kurang percaya diri, takut salah atau kurang mampu 

menyusun kalimat dengan benar dan jelas. Memberikan alasan dengan 

menggunakan pemikiran yang logis termasuk dalam kemampuan berpikir kritis 

(Ibrahim, 2011) meskipun pada kenyataan di kelas hal ini masih belum 

sepenuhnya terasah. Kemampuan memberikan alasan untuk setiap pendapat yang 

diberikan sangat penting untuk kehidupan siswa di masa mendatang. 

Untuk item nomor 7 yaitu siswa dapat memberikan prosedur yang beragam 

dalam menjawab dan item nomor 8 yaitu dapat memberikan prosedur yang belum 

pernah diberikan oleh guru, masing-masing observer menilai siswa belum dapat 
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melakukan kedua hal tersebut. Beberapa s1swa cenderung mengikuti atau 

menyalin jawaban dari siswa lain. Pada masalah pengunjung toko misalnya, siswa 

dapat menggunakan cara eliminasi, substitusi, gabungan eliminasi-substitusi atau 

coba-coba. Akan tetapi kenyataannya tidak banyak siswa yang melakukan hal 

tersebut. Ketika ada siswa yang sudah menyelesaikan masalah pada LKS, maka 

beberapa siswa lain akan mengikuti jawaban siswa tersebut dan yang lainnya 

tidak menyelesaikan. Dengan kata lain, selama mengerjakan LKS, kemampuan 

berpikir kreatif siswa belum terasah dengan baik. Meski demikian, hasil penilaian 

masing-masing observer untuk pembelajaran dengan LKS 1 adalah masih 

memenuhi kategori baik yaitu 75 %. 

Pada pertemuan kedua dengan LKS 2, sudah ada peningkatan untuk item 

nomor 4 yaitu menjelaskan kecukupan informasi. Masing-masing observer sudah 

melihat ada keberanian dari siswa untuk menyampaikan pendapat mereka 

mengenai kecukupan informasi dalam masalah yang ada pada LKS. Untuk item 

nomor 7 dan 8 belum sepenuhnya dilakukan siswa, yaitu siswa belum dapat 

memberikan prosedur yang beragam dalam menyelesaikan masalah. Walaupun 

demikian, hasil penilaian masing-masing observer untuk pembelajaran dengan 

LKS 2 masih memenuhi kriteria baik yaitu 83 %. · 

Pada pertemuan ketiga dengan LKS 3, untuk item nomor 7 dan 8 siswa 

belum dapat memberikan prosedur yang beragam dalam menyelesaikan masalah. 

Walaupun demikian, hasil penilaian masing-masing observer untuk pembelajaran 
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dengan LKS 3 adalah 83 % dan memiliki kategori baik. 

Hasil analisis terhadap lembar observasi aktifitas siswa selama tiga kali 

pertemuan tampak bahwa kelemahan siswa secara umum ada pada 

kekurangmampuan mereka untuk berpikir kreatif dalam memberikan solusi 

dengan lancar atau fleksibel. Hal ini belum sejalan dengan Krutetski (Park, 2004) 

yang menyatakan bahwa berpikir kreatif merupakan kemampuan menghasilkan 

solusi yang bersifat fleksibel. Kemampuan memberikan solusi yang beragam 

dapat dilatihkan dengan lebih banyak memberikan soal-soal yang menantang dan 

sedikit terbuka. Walaupun demikian pada kenyataannya item 7 dan 8 sampai 

pertemuan ketiga belum memuaskan tetapi, secara keseluruhan hasil penilaian 

dari observer menyatakan bahwa aktivitas siswa memiliki kategori baik. 

Hasil analisis terhadap a..ngket respon siswa diperoleh rata-rata respon siswa 

terhadap LKS dalam tiga kali pertemuan adalah 2,96. Hasil tersebut dikonversikan 

dengan tabel kriteria sehingga diperoleh secara keseluruhan respon siswa bernilai 

positif. Hasil tersebut sesuai dengan kriteria kepraktisan yang diberikan oleh 

Nieveen (1999). Menurut Nieveen, LKS dikatakan praktis jika mayoritas 

responden dalam hal ini adalah siswa, memberikan respon yang baik terhadap 

LKS yang dikembangkan. Sebagian besar siswa menyatakan bahwa belajar 

dengan LKS PBL adalah sesuatu yang baru untuk mereka. Mereka harus belajar 

untuk menganalisis, mengumpulkan informasi dan menyusun cara untuk 

menyelesaikan masalah. Hal ini sedikit berbeda dengan apa yang mereka lakukan 
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sebelumnya yaitu guru memberikan contoh soal terlebih dahulu kemudian mereka 

meyelesaikan soal yang sama dengan angka yang berbeda. Berdasarkan hasil 

analisis terhadap angket respon dan lembar observasi mengenai kepraktisan LKS 

dapat disimpulkan bahwa LKS telah memenuhi kriteria praktis yang diharapkan 

dalam penelitian. 

3. Keefektifan LKS 

Penilaian keefektifan dilakukan dengan pemberian tes hasil belajar di akhir 

setelah menggunakan LKS selama tiga kali pertemuan. Tes yang diberikan 

berbentuk tes uraian yang dibagi dalam dua jenis yaitu tes untuk mengukur 

kemampuan berpikir kritis dan tes untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif. 

Soal tes yang diberikan sesuai dengan masalah yang telah mereka pelajari dalam 

LKS. Tes untuk mengukur kemampuan berpikir kritis terdiri dari 4 soal dan tes 

untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif terdiri dari 3 soal. 

l - - pooQ ""P - ... -- ;;,;._ - - ""P --- -..... ..._. ___ -'llr.&.a..• --1 , . 
r' 

I , 
I 
I 

I I 

' 
) I 

\ 

2_ ~tip~"""'--F-.: .._;pis< (1.l). ( l .Q) U1 ('l."3 ).-~ ....... ~ .... 

~---... Upm &...._..-.... ~......_,~--Aa&al 

J _ ~z..lal•~-l)Uil-_,,..C.._)_~--

.......ic .._ ob< II ~ ~ ~ ~?- X=iics jo..w. .._ P"J 

~Melo·-+- LO~...,,_ - C.'"'l """"" ---- ""--~ ~ 
ua~--. ulbrJ .__ ....__ ....,..,...... "'"""- .............. piiu 41~ 

-- C.Ao<J pk---- 20l)Ll- - ._,_ 1*a; -r"- ---.- -.p - .......... ~ .. ----.p-- l 
• ow..-..;--ra__._.-.-....a.;.i.-• ..-........._ ........ 

.,_ ~--~--.:-.- ................ bi& ...... _ .. _ ~-i.cp..-.~.....,,. ===• z- - - -
~:ralClll' --~--...-.--"-.....__ 
...._ Olli _..._ .__... - - ............. - -- ,Mia-" aloa .AWia 
""'"-.:Ii LQQ, ....... ~- ......i.al 

Gambar 4.9 Soal Kemampuan berpikir kritis 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 

43094.pdf



UNIVERSITAS TERBUKA 97 

Hasil analisis tes terhadap kemampuan berpikir kritis untuk indikator 

mengidentifikasi masalah pada soal nomor 1 diperoleh 15 % siswa menjawab 

dengan sempurna, 33 % siswa menjawab benar sampai tahap perhitungan tetapi 

tidak melakukan pengecekan kembali, 18 % siswa masih salah dalam perhitungan 

dan 33 % hanya sampai pada tahap menuliskan informasi yang di ketahui dari soal. 

Siswa yang hanya menuliskan informasi dari soal cenderung tidak mengetahui 

langkah apa yang selanjutnya harus dikerjakan setelah informasi diperoleh. 

Pada soal nomor 2 dengan indikator kemampuan menganalisis secara 

keseluruhan 8 % siswa menjawab dengan sempurna, 44 % siswa dapat 

menuliskan informasi namun masih keliru dalam perhitungan dan 48 % hanya 

menuliskan apa yang diketahui dari soal. Siswa yang dapat menjawab 

mengerjakan soal tersebut dengan mensubstitusikan titik-titik tersebut sehingga 

menjadi persamaan linier tiga variabel. Beberapa dari mereka ada yang 

mendapatkan nilai 0 untuk koefisien a seperti pada contoh pengerjaan berikut 

Gambar 4.10 Contoh Jawaban Siswa untuk Soal Nomor 2 
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Pada soal tersebut, peneliti mengharapkan siswa dapat mengaitkan nilai 

koefisien a = 0 yang telah mereka peroleh dengan syarat terbentuknya suatu 

fungsi kuadrat. Sebagian besar siswa belum dapat melakukan analisis untuk 

sampai pada kesimpulan bahwa meskipun terdapat 3 titik yang berlainan tetapi 

diperoleh koefisien a = 0 maka persamaan fungsi kuadrat tidak dapat dibuat. 

Pada soal nomor 3 dengan indikator memecahkan masalah, sebesar 66 % 

siswa dapat menjawab soal tersebut dengan benar dan lengkap, 8 % dapat 

menjawab dengan benar, 8 % dapat menjawab tetapi masih melak:ukan 

kesalahan dalam perhitungan dan 18 % hanya menuliskan apa yang diketahui dari 

soal. Berdasarkan soal diketahui informasi mengenai pengeluaran yang berkaitan 

dengan pendapatan. Pada soal tersebut diketahui pula mengenai pendapatan 

maksimum sehingga untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat yang sesuai, 

siswa menggunakan rumus 

y = a (x - xp)2 + Yp· 

Pada soal nomor 4 dengan indikator memberikan kesimpulan, diketahui 

sebanyak 48 % siswa dapat menjawab soal dengan benar dan memberikan 

kesimpulan yang benar, 18 % siswa dapat menjawab dengan benar tetapi masih 

salah dalam membuat kesimpulan, 8 % siswa menjawab tetapi masih salah dalam 

perhitungan dan 26 % hanya menuliskan apa yang diketahui dari soal. Contoh 

jawaban siswa dapat dilihat pada gambar berikut: 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 

43094.pdf



UNIVERSITAS TERBUKA 99 

Gambar 4.11 Contoh Jawaban Siswa untulc Soal Nomor 4 

Pada soal tersebut sebagian besar siswa sudah dapat memberikan pendapat 

dengan alasan yang benar. Hal ini tampak pada prosedur yang mereka gunakan. 

Berdasarkan soal tersebut siswa dapat menuliskan bahwa luas tanah terbesar 

adalah tanah dengan ukuran persegi. Hasil tes kemampuan berpikir kritis siswa 

secara keseluruhan terdapat 18 siswa memenuhi kriteria ketuntasan yang 

disebutkan dalam penelitian yaitu berkriteria baik. Meskipun dalam pelaksanaan 

masih ada 9 siswa yang belum tuntas, hal ini menjadi catatan peneliti untulc 

melakukan perbaikan dengan memberikan latihan bentulc-bentulc soal yang serupa 

sampai siswa tersebut memenuhi kriteria tuntas yang ditentulcan. 
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Gambar 4.12 Soal Berpikir Kreatif 
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Pada soal nomor 1 dengan indikator keberagaman jawaban <fluency) secara 

keseluruhan 33 % siswa dapat menjawab dengan memberikan lebih dari satu 

jawaban tetapi beberapa masih kurang tepat, 33 % siswa dapat memberikan satu 

sajajawaban benar dan 33 % hanya sampai pada tahap menuliskan informasi yang 

di ketahui dari soal pada nomor. Siswa yang hanya menuliskan informasi dari soal 

cenderung tidak mengetahui langkah apa yang harus dilakukan setelah informasi 

diketahui. 

Pada soal nomor 2 dengan indikator kelancaran <flexibility) secara 

keseluruhan 44 % siswa menjawab dengan memberikan lebih dari satu cara 

tetapi masih ada kekeliruan, 37 % siswa dapat menjawab dengan memberikan satu 

cara menjawab dan benar dan 19 % hanya sampai pada tahap menuliskan 

informasi yang di ketahui dari soal pada nomor. Pada soal nomor 2, siswa 

dibolehkan menjawab dengan beberapa cara. Beberapa siswa menjawab dengan 

memanfaatkan 2 titik potong dengan sumbu dan satu titik lain yang dilalui grafik 

untuk menentukan rumus persamaan fungsi kuadratnya. Siswa yang lain ada juga 

yang menjawab dengan menggunakan titik puncak dan satu titik lain yang dilalui 

untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat dari grafik. Siswa dapat juga 

menjawab dengan menggunakan tiga titik sebarang yang melalui kurva fungsi 

kuadrat tetapi cara ini tidak mereka gunakan karena tidak mudah bagi mereka 

untuk menyelesaikan sistem persamaan fungsi linier tiga variabel yang diperoleh 

dengan mensubstitusikan ketiga titik tersebut. 
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Pada soal nomor 3, hampir serupa bentuknya dengan soal nomor 4 tes 

kemampuan berpikir kritis. Hanya saja soal nomor 3 mengalami sedikit 

modifikasi. Sebagian besar siswa yaitu sebanyak 63 % siswa dapat menjawab 

dengan benar dan terperinci, 4 % menjawab dengan benar tetapi kurang terperinci 

dan 33 % menjawab hampir benar tetapi kurang rinci. Beberapa siswa yang 

menjawab hampir benar dan benar tetapi kurang terperinci disebabkan 

kekurangtelitian mereka dalam menuliskan hasil yang diperoleh. Siswa yang 

demikian cenderung tergesa-gesa dalam mengerjakan soal yang diberikan. 

Hasil tes kemampuan berpikir kreatif siswa terdapat 18 siswa memenuhi 

kriteria ketuntasan yang disebutkan dalam penelitian yaitu berkriteria baik. 

Meskipun dalam pelaksanaan masih ada 9 siswa yang belum tuntas, hal ini 

menjadi catatan peneliti untuk memberikan latihan dengan bentuk-bentuk soal 

berpikir kreatif yang serupa dalam pembelajaran berikutnya. 

4. Dampak Potensial LKS Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan 

Kreatif Siswa. 

Produk LKS dengan model PBL yang dikembangkan dalam penelitian ini 

bertujuan untuk memfasilitasi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis dan kreatif. Hal ini sejalan dengan penelitian Ibrahim (2011) yang 

menyatakan bahwa bahan ajar yang berbasis masalah dapat memberikan hasil 

yang baik bagi pencapaian kemampuan berpikir siswa. LKS yang di dalamnya 

memuat masalah kontekstual dapat menjadi stimulus bagi siswa untuk mencoba 
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menyelesaikan masalah tersebut. Untuk menyelesaikan masalah siswa mengikuti 

instruksi yang telah disesuaikan dengan langkah-langkah dalam PBL. 

Kalimat "Ayo Mengenal dan Mempelajari Masalah" yang tertulis dalam 

LKS mengajak siswa untuk mengidentifikasi apa yang diinginkan oleh soal. 

Berdasarkan kalimat tersebut siswa dapat belajar merumuskan masalah dengan 

menggunakan kalimat tanya seperti misalnya "Bagaimana menentukan rumus 

persamaan fungsi kuadrat yang sesuai dengan permasalahan tersebut?". Setelah 

mengetahui masalah maka siswa kemudian mulai berpikir keras untuk 

memikirkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah 

dalam LKS. 

LKS PBL mengajak siswa melakukan penyelidikan, menyelesaikan masalah 

dan mengajukan argumen tentang hasil akhir yang diperoleh. Siswa perlu 

melakukan beberapa proses untuk menyampaikan argumen dan mengambil 

keputusan mengenai benar tidaknya hasil yang diperoleh. Proses-proses tersebut 

meliputi interpretasi dan evaluasi sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Hal ini 

sesuai dengan Ennis (Hassoubah, 2004) yang menyatakan bahwa proses 

pengambilan keputusan untuk sampai pada suatu kesimpulan hendaknya masuk 

akal agar apa yang dianggap benar dapat dilakukan dengan benar. 

Siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis dapat dilihat dari 

bagaimana cara ia menyikapi masalah yang ada dalam LKS. Ketika pembelajaran 

dilakukan, beberapa siswa yang memiliki karakteristik pemikir kritis segera mulai 
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bertindak, bertanya, mengajukan argumen dan memanfaatkan pengetahuan yang 

mereka miliki untuk menyelesaikan masalah. Hal tersebut dapat membantu 

mereka merumuskan dan mengevaluasi pendapat mereka sendiri (Sutawidjaya dan 

Jarnawi, 2011). 

LKS PBL yang dikembangkan dalam penelitian juga memuat masalah yang 

penyelesaiannya membutuhkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Siswa 

dibolehkan untuk menjawab dengan lebih dari satu cara untuk menyelesaikan 

masalah. Masalah yang ada dalam LKS PBL memenuhi empat ranah afektif 

(William dalam Munandar, 2004) yaitu memberikan tantangan tersendiri bagi 

siswa karena mereka sebelumnya belum pemah mendapat masalah seperti ini, 

menimbulkan rasa ingin tahu yaitu menentukan langkah apa yang harus diambil 

untuk menyelesaikan masalah dan imajinasi sebab LKS dilengkapi dengan 

ilustrasi yang situasinya dikenal oleh siswa. 

LKS PBL mengajak siswa untuk berpikir kreatif dengan menghasilkan 

sesuatu yang baru (Fisher, 1995). Dalam menyelesaikan masalah, ketika siswa 

mampu menyelesaikan masalah, maka mereka telah melakukan sesuatu yang baru 

untuk mereka sendiri. Siswa mungkin sebelumnya tidak pemah selesai dalam 

menjawab soal, ketika mereka mampu menyelesaikan sampai akhir dengan baik, 

benar dan rinci maka hal itu menjadi sesuatu yang baru bagi mereka. Berpikir 

kreatif juga dapat dilihat dari kemampuan siswa mengaplikasikan ide-ide yang 

sudah ada kemudian diterapkan pa<la wilayah yang berbeda. Seperti halnya 
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penggunaan eliminasi dan substitusi yang ada pada materi sistem persamaan linier 

tiga variabel dan konsep luas pada materi dimensi dua, cara-cara dan konsep 

tersebut bukanlah sesuatu yang baru tetapi menjadi baru ketika temyata dapat 

dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam persamaan 

fungsi kuadrat. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada siswa XI TITL di 

SMKN 2 Sumbawa, maka dapat dikatakan bahwa LKS PBL yang digunakan 

dalam pembelajaran memiliki dampak potensial yang baik terhadap kemampuan 

berpikir kritis dan kreatif siswa. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan Araiku (2015) dan Lathifah (2015) yang menyimpulkan bahwa 

perangkat ajar yang memuat PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

dan kreatif siswa dalam beberapa indikator yaitu pemecahan masalah, penggunaan 

beragam solusi serta kemampuan berkomunikasi. 

Hasil tes kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang dilakukan setelah 

pembelajaran menggunakan LKS PBL, menunjukkan adanya peningkatan 

terhadap ketuntasan belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan 70 % siswa yang 

mendapat nilai lebih atau sama dengan standar nilai yang ditentukan. Adanya 

peningkatan hasil tes ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Pariska (2012) yang menyatakan bahwa lembar kerja siswa berbasis masalah 

dapat meningkatkan ketuntasan belajar siswa dan dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengembangan LKS PBL untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil uji kevalidan pengembangan LKS dengan model PBL berdasarkan 

penilaian dan tanggapan validator dinyatakan valid dengan nilai rata-rata 

4, 17 dan la yak untuk digunakan di dalam kelas. 

2. Hasil uji kepraktisan LKS dengan model PBL berdasarkan hasil penilaian 

dari observer dinyatakan praktis dengan keterlaksanaan rata-rata 80,33% 

dan berdasarkan hasil angket respon siswa yang secara keseluruhan 

bemilai positif. Hasil tersebut menyatakan bahwa LKS dengan model 

PBL telah memenuhi kriteria praktis. 

3. Hasil uji keefektian LKS dengan model PBL berdasarkan hasil tes 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif terdapat 70 % siswa memenuhi 

kriteria tuntas sehingga LKS dinyatakan telah memenuhi kriteria efektif 

yang diharapkan. 
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4. LKS dengan model PBL yang dikembangkan dalam penelitian secara 

umum memiliki dampak potensial yang baik terhadap berkembangnya 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengembangan LKS PBL 

untuk mengernbangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa dapat 

diberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi guru 

a. LKS dengan model PBL yang telah dihasilkan dapat gunakan atau 

dikembangkan lagi oleh guru dalam pembelajaran matematika 

khususnya untuk materi penerapan fungsi kuadrat. 

b. LKS dengan model PBL mengajak siswa untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif sehingga dalam setiap 

kegiatan pembelajaran guru perlu menumbuhkan rasa percaya diri 

siswa dalam menyampaikan pendapat untuk menyelesaikan setiap 

masalah yang diberikan. 

c. Guru dapat mengembangkan LKS PBL yang dihasilkan dalam 

penelitian untuk mendapatkan LKS PBL yang lebih baik lagi untuk 

materi yang beragam. 
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2. Bagi peneliti lain 

a. LKS PBL rnerniliki potensi untuk rnengernbangkan kernarnpuan 

berpikir kritis dan kreatif sehingga perlu untuk diterapkan pada siswa 

dengan level pendidikan yang beragarn. 

b. Pernbelajaran rnenggunakan LKS PBL dapat di kernbangkan dengan 

rnernperhatikan indikator lain dari kernarnpuan berpikir kritis dan 

kreatif selain dari indikator yang digunakan dalarn penelitian ini. 

c. Secara urnurn, pengernbangan LKS PBL dalarn penelitian ini belurn 

rnernuaskan. Pengernbangan lebih lanjut, diperlukan untuk melihat 

rnanfaat dari LKS PBL terhadap kemarnpuan berpikir kritis dan 

kreatif yang disertai dengan pengernbangan terhadap rencana 

pernbelajaran pada materi yang lainnya. 
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Lampiran A.l.Silabus SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 

KELAS I SEMESTER 
STANDAR KOMPETENSI 
KODE 
ALOKASI WAKTU 

KOMPETENSI 
DASAR 

1. Mendeskripsikan . 
perbedaan 
konsep relasi dan . 
fungsi 

2. Menerapkan • 
konsep fungsi • 
linier 

. 

[S I L A B U SJ 

MATEMATIKA 

Xl/3 
Memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi, persamaan fungsi linear dan fungsi kuadrat 

MAT08 

35 x 45 menit 

INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Konsep relasi dan fungsi dibedakan • Relasi dan Fungsi . Membedakan relasi dan fungsi . 
dengan jelas . Menentukan daerah asal (domain), . 
Jenis-jenis fungsi diuraikan dan daerah kawan (kodomain), dan • 
ditunjukkan contohnya daerah hasil (range) . Menguraikanjenis dan sifat fungsi 

(injektif, surjektif, bijektif) 

Fungsi linear digambar grafiknya . Fungsi linear dan grafiknya . Membahas contoh fungsi linear . 
Fungsi linear ditentukan . lnvers fungsi linear . Membuat grafik fungsi linear . 
persamaannya jika diketahui koordinat . Menentukan persamaan grafik . 
titik atau gradien atau grafiknya fungsi linear. 
Fungsi invers ditentukan dari suatu - melalui dua titik, 
fungsi linear - melalui satu titik dan gradien 

tertentu, 
- jika diketahui grafiknya . Menemukan syarat hubungan dua 
grafik fungsi linear saling sejajar 
dan saling +eg'3k lurus . Menentukan invers fungsi linear 
dan grafiknya 

ALOKASI WAKTU 
PENILAIAN 

TM PS Pl 

Tes tertulis 5 0 

Penugasan 
Kehadiran 

0 

Tes tertulis 5 0 

Penugasan 
Kehadiran 

SUM BER 
BELAJAR 

Modul 

Relasi dan 
Fungsi 
Referensi 
lain yang 
relevan 

...... ...... 
~ 

c 
z 
< m 
::0 
(J) 

~ 
(J) 

-I 
m 
::0 
CD 
c 
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Lampiran A.1.Silabus SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 

KOMPETENSI 
INDIKATOR 

DASAR 

3. Menggambar . Fungsi kuadrat digambar grafiknya 

fungsi kuadrat . Fungsi kuadrat ditentukan 
persamaannya 

4. Menerapkan . Fungsi kuadrat digambar grafiknya 
konsep fungsi melalui titik ekstrim dan titik potong 
kuadrat pada sumbu koordinat . Fungsi kuadrat diterapkan untuk 

menentukan nilai ekstrim 

5. Menerapkan . Fungsi eksponen digambar grafiknya 
konsep fungsi . Fungsi eksponen ditentukan 
eksponen persamaannya, jika diketahui grafiknya 

6. Menerapkan . Fungsi logaritma dideskripsikan sesuai 
konsep fungsi dengan ketentuan 
logaritma Fungsi logaritma diuraikan sifat-

sifatnya . Fungsi logaritma digambar grafiknya 

MATERI PEMBELAJARAN 

. Fungsi kuadrat dan . 
grafiknya . 

. 
. Fungsi kuadrat dan . 

grafiknya 

. 

. 
. Fungsi eksponen dan . 

grafiknya 

• 

. 

. 
. Fungsi logaritma dan • 

grafiknya . 
. 
. 

KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN 

Membahes contoh fungsi kuadrat . Tes tertulis 
dan grafiknya. . Penugasan 
Menentukan titik potong grafik . Kehadiran 

fungsi dengan sumbu koordinat, 
sumbu simetri dan nilai ekstrim 
suatu fungsi 

Menggambar grafik fungsi kuadrat 

Menentukan persamaan fungsi . Tes tertulis 
kuadrat jika diketahui grafik atau . Penugasan 
unsur-unsur lainnya . Kehadiran 
Menentukan nilai ekstrim suatu 
fungsi kuadrat 

Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan fungsi kuadrat 

Membahas contoh fungsi . Tes tertulis 
eksponen dan grafiknya . Penugasan 
Menentukan grafik fungsi . Kehadiran 
eksponen jika diketahui unsur-
unsurnya 
Menentukan persamaan grafik 
fungsi eksponen 
Menerapkan konsep fungsi 
eksponen 

Membahas contoh fungsi . Tes tertulis 
logaritma dan grafiknya . Penugasan 
Menentukan grafik fungsi . Kehadiran 
logaritma 

Menentukan persamaan grafik 
fungsi logaritma 
Menerapka:i k0nsep fungsi 
loqaritma 

ALOKASI WAKTU 

TM PS Pl 

7 0 

0 

7 0 

3 0 

3 0 

SUM BER 
BELAJAR 

Modul 
Relasi dan 
Fungsi 
Referensi 

lain yang 
relevan 
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Lampiran A.l.Silabus SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 

KOMPETENSI 
DA SAR 

7. Menerapkan . 
konsep fungsi 
trigonometri • 

INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN 

Fungsi trigonometri dideskripsikan • Fungsi trigonometri dan 

sesuai dengan ketentuan grafiknya 
Fungsi trigonometri digambar 
grafiknya 

[S I L A B U SJ 

MATEMATIKA 

Xl/3 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

. Membahas contoh fungsi 
trigonometri dan grafiknya . Menentukan grafik fungsi 
trigonometri . Menentukan persamaan grafik 
fungsi trigonometri 

• Menerapkan konsep fungsi 
triaonometri 

KELAS I SEMESTER 
STANDAR KOMPETENSI 
KODE 

Menerapkan konsep barisan dan deret dalam pemecahan masalah 
MAT09 

ALOKASI WAKTU 20 x 45 menit 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Mengidentifikasi . Pola bilangan, barisan, dan deret . Pola bilangan, barisan, dan • Menunjukkan pola bilangan dari 
pola, barisan dan diidentifikasi berdasarkan ciri-cirinya deret suatu barisan/deret 
deret bilangan . Notasi sigma digunakan untuk . Notasi sigma . Membedakan pola bilangan, 

menyederhanakan suatu deret barisan, dan deret . Menuliskan suatu deret dengan 
notasi sigma 

ALOKASI WAKTU 
PENILAIAN 

TM PS Pl . Tes tertu I is 5 . Penugasan . Kehadiran 

ALOKASI WAKTU 
PENILAIAN 

TM PS Pl . Tes tertulis 4 . Penugasan . Kehadiran 

0 

. 

. 

SUM BER 
BELAJAR 

SUM BER 
BELAJAR 

Modul 
Barisan dan 
Deret 
Referensi 
lain yang 
relevan 
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Lampiran A.l.Silabus SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR 

2. Menerapkan . Nilai suku ke-n suatu barisan 

konsep barisan aritmatika ditentukan menggunakan 
dan deret rumus 
aritmatika . Jumlah n suku suatu deret aritmatika 

ditentukan dengan menggunakan 
rumus 

3. Menerapkan . Nilai suku ke-n suatu barisan geometri 
konsep barisan ditentukan menggunakan rumus 
dan deret . Jumlah n suku suatu deret geometri 
geometri ditentukan dengan menggunakan 

rumus . Jumlah suku tak hingga suatu deret 
geometri ditentukan dengan 
menggunakan rumus 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

Yuyun Mardiana, S.Pd 

NIP. 19700315 199703 1 008 

MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

. Barisan dan deret aritrnatika • Menjelaskan barisan dan deret 

• Suku ke n suatu barisan aritmatika 
aritmatika • Menentukan suku ke-n suatu . Jumlah n suku suatu deret barisan aritmatika 
aritmatika . Menentukan jumlah n suku suatu 

deret aritmatika 

• Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan deret aritmatika 

• Barisan dan deret geometri • Menjelaskan barisan dan deret 

• Suku ke-n suatu barisan geometri 
geometri • Menentukan suku ke-n suatu . Jumlah n suku suatu deret barisan geometri 
geometri • Menentukan jumlah n suku suatu . Deret geometri tak hingga deret geometri . Menjelaskan deret geometri tak 

hingga . Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan deret geometri 

Guru mata pelajaran 

Ria Widiarty, S.Pd 

NIP. 19851123 201101 2 00 

ALOKASI WAKTU 
PENILAIAN 

TM PS Pl 

• Tes tertulis 7 . Penugasan . Kehadiran 

. Tes tertulis 9 . Penugasan . Kehadiran 

. 

. 

. 

SUM BER 
BELAJAR 

Modul 
Barisan dan 
Deret 
Referensi 
lain yang 
relevan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SatuanPendidikan 

Ke las/Semester 

Mata Pelaj aran 

MateriPokok 

Waktu 

A. ST AND AR KOMPETENSI 

:SMK 

:XV2 

: Matematika (Wajib) 

: Persamaan Fungsi kuadrat 

: 1 pertemuan (2 x 45 menit) 

Memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi, persamaan fungsi linier 

dan fungsi kuadrat. 

B. KOMPETENSI DASAR 

Menerapkan konsep fungsi kuadrat 

C. INDIKA TOR 

• Menentukan persamaanjika diketahui ketiga titik yang dilaluinya 

• Menentukan persamaanjika diketahui titik potong dengan sumbu-X dan 

satu titik sebarang 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

• Siswa dapat menentukan persamaanjika diketahui ketiga titik yang 

dilaluinya 

• Siswa dapat menentukan persamaanjika diketahui titik potong dengan 

sumbu-X dan satu titik sebarang 

E. MA TERI AJAR 

• Menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui tiga titiknya 

• Menentukan persamaan fungsi kuadrat j ika diketahui titik po tong dengan 

sumbu-X dan satu titik lainnya 

F. METODEPEMBELAJARAN 

1. Pendekatan pembelajaran 

2. Model pembelajaran 

3. Metode pembelajaran 

penugasan 

pendekatan saintifik (scientific). 

problem based learning (PBL). 

diskusi kelompok,tanya jawab, dan 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 
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G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

• (2 jam pelajaran) 
:.:. 

AlokaSi 

Waktu 
Pendahuluan 1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa 10 

Inti 

menurut agama yang dianut untuk memulai pembelajaran menit 

2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

3. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan untuk 

mengarahkan siswa ke materi menentukan persamaan fungsi 

kuadrat jika diberikan tiga titik 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 

menjelaskan logistik yang dibutuhkan, manfaat dan metode 

penilaian yang akan dilaksanakan 

70 

Guru memberikan LKS yang berisi masalah kontekstual menit 

yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Untuk mengetahui 

tentang fungsi kuadrat, s1swa diarahkan terlebih dahulu 

untuk tahu atau mengingat kembali tentang sistem 

persamaan fungsi linier 

'Fa~2 : Mengorganisasikan sisWa untuk belajar 
·: .. :·: . .·.. . . .· 

1. Guru membagi siswa dalam kelompok 

2. Memberi kesempatan pada s1swa dalam masing-masing 

kelompok untuk mengajukan pertanyaan yang terkait 

dengan konsep materi yang telah diketahui. 

YF-i:;Membimbing penyelidikan individu dan kelompok. 
,... "' '<.·· ;·:> ,.·~ 

1. Guru membimbing siswa dalam diskusi. 

2. Guru mengamati kerja dari masing-masing s1swa dalam 

kelompok selama diskusi berlangsung. 

Fase 4 : Mengembangkan basil karya 

1. Guru membimbing s1swa membuat penyelesaian dari 

masalah yang ada dalam LKS. 

2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

memberikan !ebih dari satu penyelesaian dari masalah yang 

ada dalam LKS. 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 
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· · "~n~.i11a1i~ .. :·.·; ~. a,~ .. ~.;~n.;~.:~. ~~~1~;.;~~ 
,,·<._.·. 

1. Guru meminta siswa mengevaluasi hasil kerja mereka. 

2. Guru meminta siswa mempresentasikan basil kerja mereka 

dihadapan kelompok lain. 

3. Guru meminta siswa uantuk menanggapi hasil diskusi 

kelompok yang melakukan presentasi. 

4. Guru melakukan penilaian terhadap hasil presentasi dan 

diskusi masing-masing kelompok. 

5. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil dari diskusi 

kelompok. 

6. Guru memberikan penguatan terhadap kesimpulan yang 

telah diperoleh bersama siswa. 

1. Siswa merefleksi penguasaan materi yang telah dipelajari 10 

dengan membuat catatan penguasaan materi. menit 

2. Siswa diberikan evaluasi dan umpan balik hasil refleksi yang 

dilakukan 

3. Guru memberikan tugas mandiri dalam menyelcsaikan 

masalah matematika yang berkaitan dengan menentukan 

persamaan fungsi kuadrat jika diketahui ketiga titiknya atau 

diketahui titik potong dengan sumbu-X dan satu titik lainnya. 

H. ALAT/BAHAN/SUMBER BELAJAR 

Alat belajar 

Media belajar 

Sumber belajar 

I. PENILAIAN 

1. Afektif 

2.Psikomotor 

3.Kognitif 

spidol dan penghapus 

LKS 

Buku Matematika SMK XI Terbitan Erlangga, 

Buku Matematika SMA Kelas 1 Terbitan Grafindo. 

: lembar observasi kegiatan siswa selama proses belajar 

: Bentuk soal tertulis 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SatuanPendidikan 

Ke las/Semester 

Mata Pelajaran 

MateriPokok 

Waktu 

A. STANDAR KOMPETENSI 

:SMK 

: XI/2 

: Matematika (Wajib) 

: Persamaan Fungsi Kuadrat 

: 1 pertemuan (2 x 45 menit) 

Memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi, persamaan fungsi linier 

dan fungsi kuadrat. 

B. KOMPETENSI DASAR 

Menerapkan konsep fungsi kuadrat 

C. INDII(ATOR 

• Menentukan persamaanjika diketahui titik puncak dan salah satu titik 

lainnya 

• Menentukan persamaanjika diketahui grafiknya 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

• Siswa dapat menentukan persamaanjika diketahui titik puncak dan salah 

satu titik lainnya 

• Siswa dapat menentukan persamaan jika diketahui grafiknya 

E. MA TERI AJAR 

• Menentukan persamaanjika diketahui titik puncak dan salah satu titik 

lainnya 

• Menentukan persamaanjika diketahui grafiknya 

F. METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan pembelajaran 

2. Model pembelajaran 

3. Metode pembelajaran 

penugasan 

pendekatan saintifik (scientific). 

problem based learning (P BL). 

diskusi kelompok,tanya jawab, dan 
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G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

• Pertemuan (2 jam pelajaran) 

kegiatan De~kri · • Ke · amn .. 

. pst .• gi. ,, '·' Alok8si 
-' .. , .. 

Wak:fu 
Pendahuluan 1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa 10 

menurut agama yang dianut untuk memulai pembelajaran menit 

2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

3. Melakukan aperseps1 dengan mengajukan pertanyaan untuk 

mengarahkan siswa ke materi yang akan dipelajari 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 

menjelaskan logistik yang dibutuhkan, manfaat dan metode 

penilaian yang akan dilaksanakan 

Inti F . r·M;· c::·;~ ·f8$ikj '''" .. pada .. · I h ase : . eDg«)J"1en . _. . n .suwa masa a . ·.· 
Guru memberikan LKS yang berisi masalah kontekstual yang 

berkaitan dengan fungsi kuadrat. Untuk meng~tahui tentang fungsi 

kuadrat, s1swa diarahkan terlebih dahulu untuk tahu atau 

mengingat kembali tentang sistem persamaan fungsi linier. 

Fase 2 : Mengorganisasikan siswa untulc belajar 
1. Guru membagi siswa dalam kelompok 

2. Memberi kesempatan pada dalam 
. . 

SISWa masmg-masmg 

kelompok untuk mengajukan pertanyaan yang terkait dengan 

konsep materi yang telah diketahui. 

Fase 3 ·: Membimbing penyelidikan individu dan kelompok 
1. Guru membimbing siswa dalam diskusi. 

2. Guru mengamati kerja dari 
. . 

siswa dalam mas mg-mas mg 

kelompok selama diskusi berlangsung. 

Fase 4 : Mengembangkan basil karya 
1. Guru membimbing siswa membuat penyelesaian dari masalah 

yang ada dalam LKS. 

2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan 

lebih dari satu penyelesaian dari masalah yang ada dalam LKS. 

Fase : 5 Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan 
masalah 

1. Guru meminta siswa mengevaluasi hasil kerja mereka. 

2. Guru meminta siswa mempresentasikan hasil kerja mereka 
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dihadapan kelompok lain. 

3. Guru meminta siswa uantuk menanggapi hasil diskusi kelompok 

yang melakukan presentasi. 

4. Guru melakukan penilaian terhadap hasil presentasi dan diskusi 

masing-masing kelompok. 

5. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil dari diskusi kelompok. 

6. Guru memberikan penguatan terhadap kesimpulan yang telah 

diperoleh bersama siswa. 

1. Siswa merefleksi penguasaan materi yang telah dipelajari I 0 

dengan membuat catatan penguasaan materi. menit 

2. Siswa diberikan evaluasi dan umpan balik hasil refleksi yang 

dilakukan 

3. Guru memberikan tugas mandiri dalam menyelesaikan masalah 

matematika yang berkaitan dengan menentukan persamaan 

fungsi kuadrat titik puncak dan satu titik lainnnya atau diketahui 

grafiknya 

H. ALAT/BAHAN/SUMBER BELAJAR 

Alat belajar 

Media Belajar 

Sumber belajar 

I. PENILAIAN 

I. Afektif 

2.Psikomotor 

3.Kognitif 

spidol dan penghapus 

LKS 

Buku Matematika SMK XI Terbitan Erlangga, 

Buku Matematika SMA Kelas I Terbitan Grafindo. 

: lembar observasi kegiatan siswa selama proses belajar 

: Bentuk soal tertulis 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SatuanPendidikan 

Kelas/Semester 

Mata Pelajaran 

Materi Pokok 

Waktu 

A. STANDAR KOMPETENSI 

:SMK 

:XV2 

: Matematika (Wajib) 

: Persamaan Fungsi Kuadrat 

: 1 pertemuan (2 x 45 menit) 

Memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi, persamaan fungsi linier 

dan fungsi kuadrat 

B. KOMPETENSI DASAR 

Menerapkan konsep fungsi kuadrat 

C. INDIKA TOR 

• Menentukan persamaan kuadrat yang ada dalam soal cerita 

• Menentukan nilai maksimum atau minimum dari masalah yang berkaitan 

dengan fungsi kuadrat. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

• Siswa dapat menentukan persamaan kuadrat yang ada dalam soal cerita 

• Siswa dapat menentukan nilai maksimum atau minimum dari masalah yang 

berkaitan dengan fungsi kuadrat. 

E. MA TERI AJAR 

Persamaan fungsi kuadrat dalam soal cerita 

F. METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan pembelajaran 

2. Model pembelajaran 

3. Metode pembelajaran 

penugasan 

pendekatan saintifik (scientific). 

problem based learning (PBL). 

diskusi kelompok,tanya jawab, dan 
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G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan · 

Pendahuluan 

Inti 

····• $Afokasr· 
··.,i'·~H ~~ft;· 

1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa 1 O 

menurut agama yang dianut untuk memulai pembelajaran 

2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 

menjelaskan logistik yang dibutuhkan, manfaat dan metode 

penilaian yang akan dilaksanakan 

4. Melakukan aperseps1 dengan mengajukan pertanyaan untuk 

mengarahkan siswa ke materi menentukan persamaan kuadrat 

dalam soal cerita 

Guru memberikan LKS yang berisi masalah kontekstual yang 

berkaitan dengan fungsi kuadrat. Untuk mengetahui tentang 

fungsi kuadrat, siswa diarahkan terlebih dahulu untuk tahu atau 

mengingat kembali tentang sistem persamaan fungsi linier. 

Fase 2 : Mengorganisasikan sisWa mituk belajar· · 
3. Guru membagi siswa dalam kelompok 

4. Memberi kesempatan pada s1swa dalam masing-masing 

kelompok untuk mengajukan pertanyaan yang terkait dengan 

konsep materi yang telah diketahui. 

Fase 3 : Membim.bing penyelidikan individu dan kelompok 
1. Guru membimbing siswa dalam diskusi. 

2. Guru mengamati kerja dari masing-masing s1swa dalam 

kelompok selama diskusi berlangsung. 

Fase 4 : Mengembangkan basil karya 
1. Guru membimbing siswa membuat penyelesaian dari masalah 

yang ada dalam LKS. 

2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan 

lebih dari satu penyelesaian dari masalah yang ada dalam LKS. 

Fase : 5 Menganalisa dan mengevalutil proses pemecahan 
masalah 

1. Guru meminta siswa mengevaluasi hasil kerja mereka. 

2. Guru meminta s1swa mempresentasikan basil kerja mereka 

TugasAkhir Program Magister (TAPM) 
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dihadapan kelompok lain. 

3. Guru meminta siswa uantuk menanggapi hasil diskusi kelompok 

yang melakukan presentasi. 

i 
4. Guru melakukan penilaian terhadap hasil presentasi dan diskusi 

I masing-masing kelompok. 

5. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil dari diskusi kelompok. 

6. Guru memberikan penguatan terhadap kesimpulan yang telah 

diperoleh bersama siswa. 

Penutup 1. Siswa merefleksi penguasaan materi yang telah dipelajari 

dengan membuat catatan penguasaan materi. 

2. Siswa diberikan evaluasi clan umpan balik hasil refleksi yang 

dilakukan 

3. Guru memberikan tugas mandiri dalam menyelesaikan masalah 

matematika yang berkaitan dengan menentukan maksimum dan 

minimum dari permasalahan yang mengandung persamaan 

fungsi kuadrat. 

H. ALAT/BAHAN/SUMBER BELAJAR 

spidol dan penghapus 

LKS 

Alat belajar 

Media belajar 

Sumber belajar Buku Matematika SMK XI Terbitan Erlangga, 

Buku Matematika SMA Kelas 1 Terbitan Grafindo. 

I. PENILAIAN 

1. Afektif 

2.Psikomotor 

3.Kognitif 

: lembar observasi kegiatan siswa selama proses belajar 

: Bentuk soal tertulis 

Mengetahui 

K~d~1:~·knlah 

. -::..... ,_.~ . ; ·1 • 
. - _----:- . ~ _: "~ i 

__. -. '""' !"' /It/: I,' 

- -~rdiana, S.Pd 
~Jf~-t-'¢rnr\ 13 l Y':l:-01 1 oo~ 

Guru Mata Pelajaran 

Ria Widiart Pd 
NIP.19851123 2011012007 
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STANDAR KOMPETENSI: 

Memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan fungsi, 

persamaan fungsi linear dan 

fungsi kuadrat 

KOMPETENSI DASAR : 

Menerapkan konsep fungsi 

kuadrat 

INDIKATOR: 

- Menentukan persamaan 

dari fungsi kuadrat jika 

diketahui ketiga titiknya 

- Menentukan persamaan 

dari fungsi kuadrat jika 

diketahui titik potong dengan 

sumbu-X dan satu titik 

lainnya 
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KEGIATANl 
MENENTUKAN FUNGSI KU AD RAT JIKA DIKETAHUI GRAFIK ATAU 

UNSUR-UNSUR LAINNYA 

Petunjuk: 

1. Bacalah setiap permasalahan dengan teliti! 

2. Jawablah dengan benar setiap pertanyaan yang ada dalam LKS! 

3. Mintalah bantuan gurujika ada hal-hal yang kurang dipahami! 

Jumlah pengunjung toserba 

H ari pertama sebuah toserba dibuka, 

jumlah pengunjung toserba bertambah 

dari no! ke suatu bilangan maksimum 

kemudian akan turun kembali ke not ketika toserba 

ditutup. Satu jam pertama setelah dibuka, 

pengunjung toserba berjumlah 65 orang. Dua jam 

pertama setelah dibuka jumlah pengunjung 

menjadi 100 orang dan empat jam setelah dibuka 

jumlah pengunjung menurun menjadi 80 orang. 

Jika hubungan antara jumlah pengunjung 

toserba dengan waktu memenuhi suatu fungsi 

kuadrat tertentu dalam t (waktu), maka dapatkah kalian menentukan fungsi kuadrat yang sesuai dengan 

masalah tersebut? Jika toserba buka pada jam 8 pagi, maka pada jam berapakah toserba akan tutup? 

Jelaskan jawabanmu! 

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, mari kita lakukan kegiatan berikut! 

@. AYO MENGENAL DAN MEMPELAJARI MASALAH 

Bacalah permasalahan di atas dengan teliti, kemudian buatlah rumusan masalah yang berkaitan dengan 

permasalahan toserba tersebut menggunakan kalimatmu sendiri! 

@ AYO SELIDIKI 

Temukan informasi apa saja yang terdapat dalam permasalahan, kemudian tuliskan hubungan-hubungan 

antar informasi tersebut! 
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@. AYO MENCARI PENYELESAIAN 

Nyatakan hubungan-hubungan dari informasi tersebut dalam bentuk persamaan-persamaan, kemudian 

selesaikan sistem persamaan yang telah kalian peroleh untuk membentuk persamaan dari fungsi kuadrat 

yang yang diinginkan! Kalian boleh menggunakan prosedur yang berbeda untuk menyelesaikan 
permasalahan tersebut? 

@. A YO MENGEV ALUASI! 

Tuliskan persamaan fungsi kuadrat yang telah kamu peroleh, kemudian periksalah persamaan dari fungsi 

kuadrat kalian terhadap informasi-informasi yang ada dalam masalah. Bandingkan basil kalian dengan 

kelompok lain, setelah itu berilah kesimpulan kalian mengenai permasalah tersebut! 
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D alam rangka persiapan lomba 

roket nasional dan mengenang 

sejarah peluncuran roket Gama 

I A dan Gama II B di Pantai Selatan 

Bantul pada 24 Agustus 1963, sebanyak 

16 roket buatan mengikuti uj i coba yang 

diselenggarakan oleh Lembaga 

Penerbangan dan Antariksa (LAP AN). 

Uji coba tersebut akan diikuti oleh 

pelajar. Kreativitas peserta dalam 

membuat roket dan ketinggian 

LINTASAN ROKET 

UNIVERSITAS TERBUKA 128 

maksimum yang mampu dicapai oleh roket dijadikan sebagai bahan penilaian. 

Andi adalah salah seorang peserta uji coba. Ketika uji coba berlangsung, roket yang dimilikinya 

dapat mencapai ketinggian 35 m dalam waktu satu detik dengan sudut elevasi 70° dan jatuh kembali ke 

bumi pada saat 8 detik. Jika lintasan setiap roket dengan ketinggian h meter pada saat t detik dinyatakan 

dalam suatu fungsi kuadrat tertentu, dapatkah kalian menentukan fungsi kuadrat yang sesuai dengan 

lintasan roket Andi? Jika panitia mensyaratkan ketinggian minimal roket adalah 50 meter, Apakah Andi 

dapat lolos untuk menjadi peserta dalam lomba roket nasional tersebut? 

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, mari kita lakukan kegiatan berikut! 

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, mari kita lakukan kegiatan berikut! 

@. AYO MENGENAL DAN MEMPELAJARI MASALAH 

Bacalah permasalahan di atas dengan tditi, kemudian buatlah rumusan masalah yang berkaitan dengan 

permasalahan roket tersebut menggunakan kalimatmu sendiri! 

@. AYO SELIDIK! 

Temukan informasi apa saja yang terdapat dalam permasalahan, kemudian tuliskan hubungan-hubungan 

antar informasi tersebut! 
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@. AYO MENCARI PENYELESAIAN 

Nyatakan hubungan-hubungan dari informasi tersebut dalam bentuk persamaan-persamaan, kemudian 

selesaikan sistem persamaan yang telah kalian peroleh untuk membentuk persamaan dari fungsi kuadrat 

yang diinginkan! Kalian boleh menggunakan prosedur yang berbeda untuk menyelesaikan permasalahan 
tersebut? 

@, AYO MENGEVALUASI! 

Tuliskan persamaan fungsi kuadrat yang telah kamu peroleh, kemudian periksalah persamaan dari fungsi 

kuadrat kalian terhadap informasi-informasi yang ada dalam masalah. Bandingkan hasil kalian dengan 

kelompok lain, setelah itu berilah kesimpulan kalian mengenai permasalah tersebut! 
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STANDAR KOMPETENSI: 

Memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan fungsi, 

persamaan fungsi linear 

dan fungsi kuadrat 

KOMPETENSI DASAR : 

Menerapkan konsep fungsi 

kuadrat 

INDIKATOR: 

- Menentukan persarnaan 

dari fungsi kuadrat jika 

diketahui titik puncak dan 

satu titik lainnya 

- Menentukan persamaan 

dai-i fungsi ku2drat jika 

diketahui grafiknya 
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~NENTUKAN FUNGSI KUADRAT JIKA DIKETAHUI L_ GRAFIK ATAU UNSUR-UNSUR LAINNYA 

't l.'} ~~;- ,':, ; ~! :, i; I;.' .-- : ·.~·;' ·~·~... .· * ._:\'..' • ~·~ :·J~ ' ~;-~·; . .· . .:~' ~ 

~-~L_.·.~-~--·:;~i~,;~.,:.:~. _ <'-~~~;-· .·:~··:.:i.:~i2,.~.-~i~ -~·~- :~_ ;-~~i-._- ... -: ·· · ,._. . ,, .~-: .... 
Petunjuk: 

1. Bacalah setiap pennasalahan dengan teliti 

2. Jawablah dengan benar setiap pertanyaan yang ada dalam permasalahan 

3. Mintalah bantuan gurujika ada hal-hal yang kurang dipahami 

PRODUKSI HARANG 

Biaya total atau Total Cost (TC) diartikan sebagai 

besarnya biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk 

memproduksi barang atau jasa. Total Cost (TC) dibagi 

menjadi dua yaitu Fixed Cost (biaya tetap) dan Variable 

Cost (biaya variabel). 

Fixed Cost adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh 

besamya pruduksi, sedangan Variable Cost adalah biaya 

yang besarnya dipengaruhi oleh besar produksi. 

Suatu perusahaan mengeluarkan biaya total sebesar 

38 juta untuk menghasilkan 4 unit barang dan akan 

mengeluarkan biaya total minimum 30 juta rupiah jika 

menghasilkan barang sebanyak 6 unit. Jika hubungan antara 

banyaknya barang dengan biaya total dinyatakan dengan 

persamaan fungsi kuadrat tertentu, tentukanlah persamaan 

fungsi kuadrat yang dimaksud! Jika perusahaan ingin 

menambah jumlah produksi, apakah mungkin untuk 

perusahaan mengurang total cost mereka? jelaskan 

jawabanmu! 

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, mari kita lakukan kegiatan berikut! 

@, AYO MENGENAL DAN MEMPELAJARI MASALAH 

Bacalah pennasalahan di atas dengan teliti, kemudian buatlah rumusan masalah yang berkaitan dengan 

pennasalahan biaya produksi tersebut menggunakan kalimatmu sendiri! 
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@- AYO SELIDIKI 

Temukan informasi apa saja yang terdapat dalam permasalahan, kemudian tuliskan hubungan-hubungan 

antar informasi tersebut! 

@. AYO MENCARI PENYELESAIAN 

Nyatakan hubungan-hubungan dari informasi tersebut dalam bentuk persamaan-persamaan, kemudian 

selesaikan sistem persamaan yang telah kalian peroleh untuk membentuk persamaan fungsi kuadrat yang 

yang diinginkan! Kalian boleh menggunakan prosedur yang berbeda untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut? 

@, AYO MENGEV ALUASI! 

Tuliskan persamaan dari fun gsi kuadrat yang telah kamu peroleh, kemudian periksalah persamaan dari 

fungsi kuadrat kalian terhadap informasi-informasi yang ada dalam masalah. Bandingkan basil kalian 

dengan kelompok lain, setelah itu berilah kesimpulan kalian mengenai permasalah tersebut! 
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GRAFIKPENDAPATANTOTAL 

Total pendapatan atau Total Revenue (J'R )adalah 

besamya pendapatan yang diterima produsen dari basil 

penjualan sejumlah barang. Total revenue diperoleh dari 

hasil kali antara jumlah barang (Q) dengan harga barang. 

Bentuk kurva fungsi TR tergantung dari hubungan 

fungsional dengan variabel Q yang diberikan. Pada pasar 

persaingan sempuma, fungsi TR akan berbentuk garis 

lurus.Sedangkan pada pasar monopoli fungsi TR akan 

berbentuk parabola cembung ke bawah. 

Grafik di samping menggambarkan fungsi 

pendapatan total ( dalam juta rupiah) yang diperoleh suatu 

perusahaan monopolistik. Bagaimanakah bentuk 

persamaan fungsi kuadrat dari grafik tersebut? Pada unit 

berapa perusahaan mendapat total pendapatan 

maksimum?ielaskan iawabanmu! 

j TR. AR 

,x; j 

! Y 
Z! '---------""""""""!5· 25] 

0 5 10 ° 

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, mari kita lakukan kegiatan berikut! 

@, AYO MENGENAL DAN MEMPELAJARI MASALAH 

Bacalah permasalahan di atas dengan teliti, kemudian buatlah rumusan masalah yang berkaitan dengan 

permasalahan pendapatan total tersebut menggunakan kalimatmu sendiri! 

@. AYO SELIDIKI 

Temukan informasi apa saja yang terdapat dalam permasalahan, kemudian tuliskan hubungan-hubungan 

antar informasi tersebut! 
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@. AYO MENCARI PENYELESAIAN 

Nyatakan hubungan-hubungan dari informasi tersebut dalam bentuk persamaan-persamaan, kemudian 

selesaikan sistem persamaan yang telah kalian peroleh untuk membentuk persamaan dari fungsi kuadrat 

yang yang diinginkan! Kalian boleh menggunakan prosedur yang berbeda untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut? 

@. AYO MENGEVALUASI! 

Tuliskan persamaan dari fungsi kuadrat yang telah kamu peroleh, kemudian periksalah persamaan dari 

fungsi kuadrat kalian terhadap informasi-informasi yang ada dalam masalah. Bandingkan hasil kalian 

dengan kelompuk lam, setelah itu berilah kesimpulan kalian mengenai pennasalah tersebut! 
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STANDAR KOMPETENSI: 
Memecahkan masalah yang 
berkaitan dengan fungsi, 
persamaan fungsi linear 
dan fungsi kuadrat 

KOMPETENSI DASAR : 
Menerapkan konsep fungsi 
kuadrat 

INDIKATOR: 
- Menentukan persamaan 

kuadrat yang ada dalam 
soal cerita 

- Menentukan nilai 
maksimum atau minimum 
dari masalah yang 
berkaitan dengan fungsi 
kuadrat 

y .. 
I 
I 
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Petunjuk: 
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MENYELESAIKAN MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN 

FUNGSI KUADRAT 

1. Bacalah setiap permasalahan dengan teliti 
2. Jawablah dengan benar setiap pertanyaan yang ada dalam pennasalahan 
3. Mintalah bantuan gurujika ada hal-hal yang kurang dipahami 

KONSTRUKSI TALANG AIR HUJAN 

Memasang talang air merupakan salah satu bagian penting dari rumah. Talang air ini akan 
menampung air hujan yang berasal dari atap agar air yang turun tidak mengganggu rumah sendiri atau 
rumah tetangga. Kebanyakan orang akan membeli dan meminta tukang untuk membuat dan 
memasang talang air. Namun jika membuat dan memasang sendiri hasilnya akan lebih teliti dan baik. 

Untuk keperluan membuat talang air, Anda memiliki selembar aluminium berukuran lebar 
0,48 m dan panjang 1 m. Talang air hujan dibuat dengan melipat kedua sisi pada bagian ujungnya 
(seperti pada gambar). Untuk mendapatkan kapasitas maksimal dari talang air hujan, Anda perlu 
mengetahui ukuran tertentu dari talang yang akan Anda buat. 

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, mari kita lakukan kegiatan berikut! 

@. AYO MENGENAL DAN MEMPELAJARI MASALAH 
Bacalah permasalahan di atas dengan teliti, kemudian buatlah rumusan masalah yang berkaitan dengan 
pennasalahan talang air terse but menggunakan kalimatmu sendiri ! 

AYO SELIDIKI 
Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 
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MEMAGARI HALAMAN 

Semakin meningkatnya tindakan 
kriminal yang dilakukan oleh orang yang 
tidak bertanggung jawab mengakibatkan 
perlunya dilakukan peningkatan keamanan. 
Pemasangan pagar pada halaman rurnah 
dapat membantu melindungi rumah dari 
pencurian. 

Sebagai upaya untuk mencegah agar 
tidak ada orang yang berani menerobos 
masuk, Pak Ali merencanakan untuk 
rnemagari halaman rurnahnya dengan kawat 
berduri. Halaman rurnah tersebut berbentuk 
persegi panjang. Untuk kegiatan tersebut. 

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, mari kita lakukan kegiatan berikut! 

@, AYO MENGENAL DAN MEMPELAJARI MASALAH 
Bacalah permasalahan di atas dengan teliti, kemudian buatlah rumusan masalah yang berkaitan dengan 
permasalahan pagar halaman tersebut menggunakan kalirnatmu sendiri! 

@- A YO SELIDIKI 
Temukan informasi apa saja yang terdapat dalam permasalahan, kemudian tuliskan hubungan
hubungan antar informasi tersebut! 
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@, AYO MEN CARI PENYELESAIAN 

Nyatakan hubungan-hubungan dari informasi tersebut dalam bentuk persamaan-persamaan, kemudian 
selesaikan sistem persamaan yang telah kalian peroleh untuk membentuk persamaan dari fungsi 
kuadrat yang yang diinginkan! Kalian boleh menggunakan prosedur yang berbeda untuk 
menyelesaikan permasalahan tersebut? 

@ A YO MENGEVALUASI! 
Tuliskan persamaan dari fungsi kuadrat yang telah kamu peroleh, kemudian periksalah persamaan dari 
fungsi kuadrat kalian terhadap informasi-informasi yang ada dalam masalah. Bandingkan hasil kalian 
dengan kelompok Iain, setelah itu berilah kesimpulan kalian mengenai permasalah tersebut! 
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KUN CI JAW ADAN LKS 1 

Jumlah pengunjung toko 

Hari pertama sebuah toserba dibuka, jumlah pengunjung toserba bertambah dari nol ke 

suatu bilangan maksimum kemudian akan turun kembali keno! ketika toserba ditutup. Satu jam 

pertama setelah dibuka, pengunjung toserba berjumlah 65 orang. Dua jam pertama setelah dibuka 

jumlah pengunjung menjadi 100 orang dan empat jam setelah dibuka jumlah pengunjung 

menurun menjadi 80-orang. 

Jika hubungan antara jumlah pengunjung toserba dengan waktu memenuhi suatu fungsi 

kuadrat tertentu dalam t (waktu), maka dapatkah kalian menentukan fungsi kuadrat yang sesuai 

dengan masalah tersebut? Jika toserba buka pada jam 8 pagi, maka pada jam berapakah toserba 

akan tutup? Jelaskan jawabanmu ! 

Sintaks dari 

model PBL 

Aplikasi dalam 

LKS 
Jawaban LKS 

Orientasi s1swa LKS meminta Buatlah rumusan masalah dari pennasalahan 

terse but! pada masalah 

Mengorganisasi 

kan siswa dalam 

be la jar 

s1swa 

mendikusikan dan 

menuliskan 

dengan kalimat 

mereka sendiri 

:nengenai 

permasalahan 

terse but. 

• Bagaimana cara menyelesaikan pennasalahan 

terse but? 

• Bagairnana cara menentukan rumus persanman 

fungsi kuadrat yang menyatakan hubungan 

antara waktu dengan jumlah pengunjung toko? 

a tau 

• Cara-cara apa yang dapat saya gunakan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut? 

Skor 

l~bimbing 
penyelidikan 

LKS 
s1swa 

Cat : siswa kemungkinan akan memiliki 

kalimat sendiri dalam merumuskan masalah. 

mengajak Infonnasi yang terdapat dalam permasalahan 

untuk tersebut dapat dibuat dalam tabel sehingga 

! 
I 

I 

I 

menyelidiki 

informasi lain 

yang diperlukan 

untuk menemukan 

runrns fungsi 

kuadrat yang 

sesua1 dengan 

pcrmasalahan 

jumlah 

pengunjung toko 

membentuk titik koordinat 

I (jam) N (pengunjung) (I, N) 

65 (l,65) 

2 100 (2, I 00) 

4 80 ( 4,80) 

Mensubstitusikan masing-masing titik ke bentuk 

mnum dari fungsi kuadrat yaitu y = ax2 + bx + c 

sehingga diperoleh persamaan linier tiga variabel. 

Menggunakan teknik substitusi dan eliminasi 

untuk menentukan masing-masing koefisien dari 

fungsi kuadrat yang akan dicari. 
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Mengembangkan LKS mengajak Substitusi titik-titik yang diketahui 

dan menyajikan siswa untuk (l, 65) ~ a.1 2 + b.l + c = 65 ...... (persamaan I) 
hasil karya menggunakan a +b+c =65 

Menganalisis 

dan 

mengevaluasi 

pemecahan 

masalah 

Total skor 

hasil yang mereka 

peroleh dari 

proses 

penyelidikan 

untuk menentukan 

nilai yang tidak 

diketahui dari 

fungsi kuadrat 

yang dicari 

rumusnya (siswa 

dapat memilih 

menggunakan 

cara eliminasi, 

substitusi, 

I gabungan 

keduanya a tau 

coba-coba) 

(2, I 00) ~ a.22 + b.2 + c = I 00 ...... (persamaan 2) 

4a + 2b + c = t 00 

(4, 80) ~ a.42 + b.4 + c = 80 ...... (persamaan 3) 

l 6a + 4b + c = 80 

eliminasi pers 1 dan 2 diperoleh 

3a + b = 35 ............................... (persamaan 4) 

eliminasi pers 1 dan 3 diperoleh 

15a + 3b =15 ......................... (persamaan 5) 

eliminasi pers 4 dan 5 diperoleh 

nilai a= - 15 

nilai b = 80 

substitusi a = - 15 dan b = 80 ke persamaan 1 

diperoleh c = 0 

Dari langkah-langkah di atas diperoleh nilai 

a= - 15, b = 80 dan c = 0 

LKS mengajak Jadi, rumus fungsi kuadrat yang memenuhi 

s1swa untuk pennasalahan jumlah pengunjung toko adalah 

mengevaluasi N (t) = - l 5r + 80t 

kebenaran dari Dengan N adalah jumlah pengunjung dan t adalah 

has ii yang waktu. 

diperoleh dengan Jumlah pengunjung akan menjadi nol ketika 

membandingkann - l 5r + 80t = 0 ~ -5t (3t - 16) = 0 

ya dengan t = 0 atau I = 1613 jam atau 5 jam 20 menit 

jawaban teman dengan demikian toko akan tutup pada jam 15 

lainnya. lebih 20 menit. 

Nilai = skor perolehan siswa x 100 : skor maksmal 
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LINTASAN ROKET 

Dalam rangka persiapan lomba roket nasional dan mengenang sejarah peluncuran roket 

Gama I Adan Gama II B di Pantai Selatan Bantu! pada 24 Agustus 1963, sebanyak 16 roket 

buatan mengikuti uji coba yang diselenggarakan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa 

(LAPAN). Uji coba tersebut akan diikuti oleh siswa, mahasiswa, TNI dan ORARI. Kreativitas 

peserta dalam membuat roket dan ketinggian maksimum yang mampu dicapai oleh roket 

dijadikan sebagai bahan penilaian. 

Andi adalah salah seorang peserta uji coba. Ketika uji coba berlangsung, roket yang 

dimilikinya dapat mencapai ketinggian 795 m dalam waktu satu detik dengan sudut elevasi 70° 

dan jatuh kembali ke bumi pada saat 160 detik. Jika lintasan setiap roket dengan ketinggian h 

meter pada saat t detik dinyatakan dalam suatu fungsi kuadrat tertentu, dapatkah kalian 

menentukan fungsi kuadrat yang sesuai dengan lintasan roket Andi? Jika panitia mensyaratkan 

ketinggian minimal roket adalah I 000 meter, Apakah Andi dapat lolos untuk menjadi peserta 

dalam lomba roket nasional tersebut? 

Sintaks dari 

model PBL 

Aplikasi dalam 

LKS 

Jawaban LKS 

Orientasi s1swa LKS meminta Buatlah rumusan masalah dari permasalahan 

tersebut! pada masalah s1swa 

Mengorganisasi mendikusikan dan • Bagaimana cara menyelesaikan pennasalahan 

kan siswa dalam menuliskan tersebut? 

be I ajar 

Membimbing 

penyelidikan 

dengan kalimat • Bagaimana cara menentukan rumus persamaan 

mereka sendiri fungsi kuadrat yang menyatakan hubungan 

mengenai 

pennasalahan 

terse hut. 

antara waktu dengan ketinggian roket? atau 

• Cara-cara apa yang dapat saya gunakan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut? 

Cat : siswa kemungkinan akan memiliki 

kalimat sendiri dalam merumuskan masalah. 

Fungsi kuadrat sesuai dengan masalah dapat dibuat 

dengan mengetahui tiga titik yang melaluinya. Dua 

titik pada soal yaitu titik dimana ketinggian roket 

adalah 0 meter diasumsikan sebagai titik potong 

terhadap garis mendatar atau sumbu -X 

LKS mengajak Informasi yang terdapat dalam permasalahan 

siswa untuk tersebut dapat dibuat dalam tabel sehingga 

rnenyelidiki membentuk titik koordinat 

infonnasi lain 

yang diperlukan 

untuk menemukan 

rum us 

kuadrat 

sesuat 

fungsi 

yang 

dengan 

permasalahan 

·---~-

t (detik) h (meter) (1, h) 

0 0 (0,0) 

I 35 (1,35) 

8 0 (8,0) 

Mensubstitusikan masing-masing titik ke 

persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik 

Skor 
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potong dengan sumbu-X (garis horizontal) yaitu y 

= a(x - x1) (x - x2). 

Soal ini dapat pula diselesaikan dengan langkah 

seperti pada kasus jumlah pengunjung toko yaitu 

ketika ketiga titiknya diketahui. 

Mengembangkan LKS mengajak Substitusi titik-titik (0,0), (8,0) ke pers 

h = a(t - t1) (t - t2). dan menyajikan s1swa untuk 

hasil karya menggunakan h = a(t - 0) (t - 8) 

Menganalisis 

dan 

me1!gevaluasi 

pemecahan 

masalah 

hasil yang rnereka 

peroleh dari 

proses 

penyelidikan 

h = at.( t - 8) ...... (pers I) 

Substitusikan titik (1, 35) ke pers I 

a.1 ( l - 8) = 35 

-7a = 35 

untuk rnenentukan a = - 5 

nilai yang tidak Dari langkah di atas diperoleh 

diketahui dari 

fungsi kuadrat 

yang dicari 

rumusnya (siswa 

dapat rnemilih 

a= - 5 

substitusi a= -5 ke persamaan ( 1) 

h = - St (t - 8) 

= - 5t2 + 40t 

s1swa juga bisa menggunakan cara pada 

menggunakan permasalahan l untuk menyelesaikan 

cara eliminasi. permasalahan 2 

substitusi, 

gabungan 

keduanya a tau 

coba-coba) 

LKS mengajak 

s1swa untuk 

mengevaluasi 

kebenaran dari 

has ii yang 

diperoleh dengan 

membandingkann 

ya dengan 

1 
jawaban teman 

lainnya. 

Jadi, rumus fungsi kuadrat yang memenuhi 

permasalahan lintasan roket adalah 

I h (!} = - 5t2 + 40! 

Dengan h adalah ketinggian dan t adalah waktu 

Dengan mancari koordinat titik balik maka 

diperoleh ketinggian maksimum roket Andi 

I = -(40)/2.-5 = 4 

h = -5(4/ + 40(4) 

=RO 

karena ketinggian minimal yang disyaratkan 

panitian adalah 50 m maka Andi dapat lolos 

,___ ________ . ____________ J mcnjadi peserta lomba roket tingkat pelajar. 

, Total skor 

j Nilai = skor perok:rnn siswa x l 00: skor maksmal 
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KUN CI JAW ABAN LKS 2 

Permasalahan 1 : Menentukan persamaan kuadrat jika diketahui titik puncak dan satu 

titik lainnya 

Biaya total atau Total Cost (TC) diartikan sebagai besamya biaya yang dikeluarkan oleh 

produsen untuk memproduksi barang atau jasa. Total Cost (TC) dibagi menjadi dua yaitu Fixed 

Cost (biaya tetap) dan Variable Cost (biaya variabel). Fixed Cost adalah biaya yang tidak 

dipengaruhi oleh besamya pruduksi, sedangan Variable Cost adalah biaya yang besarnya 

dipengaruhi oleh besar produksi. 

Suatu perusahaan mengeluarkan biaya total sebesar 38 juta untuk menghasilkan 4 unit 

barang dan akan mengeluarkan biaya total minimum 30 juta rupiah jika menghasilkan barang 

sebanyak 6 unit. Jika hubungan antara banyaknya barang dengan biaya total dinyatakan dengan 

persamaan fungsi kuadrat tertentu, tentukanlah persamaan fungsi kuadrat yang dimaksud! Jika 

perusahaan ingin menambah jumlah produksi, apakah mungkin untuk perusahaan mengurang total 

cost mereka?jelaskan jawabanmu ! 

Sintaks dari 

model PBL 

Orientasi 

Aplikasi dalam Jawaban LKS 

LKS 

LKS siswa Buatlah rumusan masalah dari permasalahan tersebut! 

SISWa pada mendikusikan • Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut? 

masalah dan 

Mengorganisa 

sikan siswa 

dalam belajar 

dan menuliskan 

dengan kalimat 

mereka sendiri 

mengena1 

permasalahan 

terse but. 

I 

• Bagaimana cara menentukan rumus 

persamaan fungsi kuadrat yang 

menyatakan hubungan antara total cost 

dengan jumlah produksi? atau 

• Cara-cara apa yang dapa! saya gunakan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut? 

Cat : siswa kemungkioan akan memiliki kalimat 

sendiri dalam merumuskan masalab. 

Hasil dari diskusi dan observasi Iiteratur yang 

diharapkan: 

Hubungan antara barang dengan biaya total memenuhi 

suatu fungsi kuadrat tertentu. Pada kasus tersebut 

diketahui titik puncak minimum dan salah satu titik 

lainnya. Dapat diselesaikan dengan mensubstitusikan 

masing-masing titik ke persamaan umum dari fungsi 

kuadrat yaitu 

y = a(x - Xp)
2 +Yr 

Me11ggunakan teknik substitusi untuk menentukan 

koefisien a dari fungsi kuadrat yang akan disusun. 
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Membimbing 

penyelidikan 

Mengembang 

kan dan 

menyajikan 

hasil karya 

Menganalisis 

dan 

mcngevaluasi 

pemecahan 

masalah 

LKS mengajak 

s1swa untuk 

menyelidiki 

infonnasi lain 

yang diperlukan 

untuk 

menemukan 

rum us fungsi 

kuadrat yang 

sesua1 untuk 

dengan 

pennasalahan 

LKS mengajak 

siswa untuk 

menggunakan 

hasil yang 

mereka peroleh 

dari proses 

penyelidikan 

untuk 

menentukan 

nilai yang tidak 

diketahui dari 

fungsi kuadrat 

yang dicari 

rumusnya 

LKS mengajak 

s1swa untuk 

mengevaluasi 

kebenaran dari 

has ii yang 
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Barang Total cost 

(unit) Quta) 

4 38 

6 30 

Substitusi titik puncak ( 4, 16) 

y = a(x - Xp)2 + YP 

y = a(x - 6)2 + 30 .... (pers I) 

Substitusi titik (4, 38) 

38 = a(4-6)2 + 30 

38=a(4-6)2 +30 

38 = 4a + 30 

8 = 4a 

2=a 

(barang, total 

cost) 

( 4,38) 

(6,30) 

Jadi, rumus dari fungsi kuadrat untuk total cost tersebut 

adalah 

y = 2 (x - 6)2 + 30 

y = 2 (x2 
- I 2x + 36) + 30 

y = 2x2 
- 24x + I 02 

diperoleh Karena hubungan antara banyak barang yang diproduksi 

dengan dengan total cost memenuhi persamaan fungsi kuadrat 

membandingkan dan total cost minimum diperoleh saat perusahaan 

nya dengan memproduksi 6 unit barang maka tidak mungkin untuk 

jawaban teman perusahaan mengurangi total cost jika ingin menambah 

lainnya. produksi barang. 
;--------~---·----·-

Total skor 

Ni lai = skor perolehan siswa ~ l 00 : skor maksma I 
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Permasalahan 2 : Menentukao persamaan kuadrat jika diketabui grafiknya 

Total pendapatan atau Total Revenue (TR )adalah besarnya 

pendapatan yang diterima produsen dari hasil penjualan sejumlah 

barang. Total revenue diperoleh dari hasil kali antarajumlah barang (Q) 

dengan harga barang. 

Bentuk kurva fungsi TR tergantung dari hubungan fungsional 

dengan variabel Q yang diberikan. Pada pasar persaingan sempuma, 

fungsi TR akan berbentuk garis lurus.Sedangkan pada pasar monopoli 

fungsi TR akan berbentuk parabola cembung ke bawah. 

Grafik di samping menggambarkan fungsi pendapatan total 

(dalam juta rupiah) yang diperoleh suatu perusahaan monopolistik. 

Bagaimanakah bentuk persamaan fungsi kuadrat dari grafik tersebut? 

Pada unit berapa perusahaan mendapat total pendapatan 

maksimum?jelaskan jawabanmu! 

Sintaks dari Aplikasi dalam 
1 

Jawaban LKS Skor 

model PBL LKS 

Orientasi siswa 

s1swa pada mendikusikan 

masalah 

Mengorganisa 

sikan siswa 

dan menuliskan 

dengan kalimat 

mereka sendiri 

dalam belajar mengenai 

Membimbing 

penyelidikan 

permasalahan 

terse but. 

LKS mengajak 

siswa untuk 

menyelidiki 

inforrnasi lain 

yang diperlukan 

untuk 

Buatlah rumusan masalah dari permasalahan tersebut! 

• Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut? 

• Bagaimana cara menentukan rumus persamaan fungsi 

kuadrat yang menyatakan hubungan antara total cost 

denganjumlah produksi? atau 

• Cara-cara apa yang dapat saya gunakan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut? 

Cat : siswa kemuogkioao akao memiliki kalimat 

sendiri dalam merumuskao masalah. 

menemukan I 

rumus fungsi Siswa dapat memilih untuk menggunakan 3 cara 

kuadrat yang sebeluPmya telah dipelajari yaitu 
sesua1 • Mensubstitusikan 3 titik yang dilalui grafik dalam 

, persamaan umum v = ax2 +bx+ c 
I ~ 

1 

• Mensubstitusikan 2 titik potong pada sumbu-X dan 

salah satu titi:-. yang dilalui grafik dalam persamaan y = 

a(x - x1) (x - X2) 

I • Mensubstitusikan titik puncak(balik maksimum) dan 

salah satu titik yang dilalui grafik dalam persamaan y = 
2 a(x-xp) +yP 
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Mengembang 

kan dan 

menyajikan 

hasil karya 

LKS mengajak 

siswa untuk 

menggunakan 

has ii yang 

mereka peroleh 

dari proses 

penyelidikan 

untuk 

menentukan 

nilai yang tidak 

diketahui dari 

fungsi kuadrat 

yang dicari 

rumusnya (siswa 

dapat memilih 

menggunakan 

cara eliminasi, 

substitusi, 

gabungan 

keduanya atau 
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• Cara pertama 
Substitusi titik-titik yang diketahui ke pers 

y = ax2 +bx+ c 

(0, 0) - a.02 + b.O + c = O ...... (pers 1) 

c=O 

(5, 25) - a.-52 + b.5 + 0 = 25 ...... (pers 2) 

25a +Sb= 25 

5a + b = 5 

(10, O)- a.(10)2 + b.(10) + 0 = O ...... {pers 3) 

lOOa +!Ob= 0 

lOa + b = 0 

eliminasi pers 2 dan 3 

5a + b = 5 

!Oa + b = 0 

a =-I 

substitusi a = I ke pers 3 

diperoleh b = I 0 

Dari langkah-Iangkah di atas diperoleh nilai 

a = -1, b = I 0 dan c = 0 

coba-coba) • Cara kedua 
Substitusi titik-titik (0,0), (I 0,0) ke pers 

y = a(x - x1) (x - x2). 

y = a(x -(0)) (x -(10)) 

y = a(x + 0) (x- 10) ............ (pers I) 

Substitusikan titik (5,25) ke pers 1 

a( x) (x - I 0) = 25 

a( 5 ) (5 - 10) = 25 

- 25 a= 25 

a= - I 

Dari langkah di atas diperoleh 

a= - l 

•Cara ketiga 

• Substitusi titik puncak (5,25) ke pers 

v = a(x - x )2 + v • p • p 

y = a(x - 5)~ + 25............. (pers I) 

Sulistitusikan titik (10,0) ke pers 1 

a(I0-5)2 +25 =O 

25 a= 0 - 25 

25 a= -25 

a= - I 

Menganalisis LKS mengajak Jadi, rumus dari fungsi kuadrat tersebut adal&h 
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clan 

mengevaluasi 

pemecahan 

masalah 

Total skor 
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s1swa untuk • Dari cara I diperoleh 

mengevaluasi y = - x2 + I Ox 

kebcnaran dari 

has ii yang 

diperoleh 

dengan 

membandingkan 

nya dengan 

jawaban teman 

lainnya. 

• Dari cara 2 diperoleh 

y=-l(x-O)(x-10) 

y = - x2 +!Ox 

• Dari cara 3 diperoleh 

y = - l(x - s)2 + 25 

y=- l(x2 -10x+25)+25 

y = - x2 +I Ox 

Jika melihat dari grafik maka perusahaan akan mendapat 

keuntungan maksimum pada saat unit produksi sebanyak 

5 unit. 

Keuntungan maksimum juga dapat diperoleh dengan 

mencan sumbu simetri dari persamaan yang telah 

diperoleh yaitu Q = -10/2.-1 = 5, sehingga keuntungan 

maksimum akan diperoleh saat unit produksi sebanyak 5 

unit. 

Nilai = skor perolehan siswa x 100: skor maksmal 

KUN CI JAW ABAN LKS 3 

Konstruksi talang air hujan 

Memasang talang air merupakan salah satu bagian penting dari rumah. Talang air ini akan 

menampung air hujan yang berasal dari atap agar air yang tu run tidak mengganggu rumah sendiri 

atau rumah tetangga. Kebanyakan orang akan membeli dan merninta tukang untuk membuat d&n 

memasang talang air. Namun jika membuat dan mcmasang sendiri hasilnya akan lebih teliti dan 

baik. 

Untuk keperluan membuat talang air, Anda memiliki selembar aluminium berukuran 

lebar 0,48 m dan panjang 1 m. Talang air hujan dibuat dengan melipat kedua sisi pada bagian 

ujungnya (seperti pada gambar). Untuk mendapatkan kapasitas maksimal dari talang air hujan, 

Anda perlu mengetahui ukuran tcrtentu dari talang yang akan Anda buat. 
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Sintaks dari 

model PBL 

Orientasi 

Aplikasi dalam 

LKS 
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Jawaban LKS 

LKS s1swa Buatlah rumusan masalah dari pennasalahan tersebutl 

s1swa pada mendikusikan • Bagaimana cara menyelesaikan pennasalahan tersebut? 
masalah 

Mengorganisa 

sikan siswa 

dan menuliskan 

dengan kalimat 

mereka sendiri 

• Bagaimanakah mencntukan ukuran talang air dengan 

kapasitas maksimum sesuai dengan bahan yang 

disediakan? atau 

dalam belajar mengenai • Cara-cara apa yang dapat say a gunakan untuk 

Membimbing 

penyelidikan 

pennasalahan 

terse but. 

LKS mengajak 

SISWa untuk 

menyelidiki 

menyelesaikan masalah tersebut? 

Cat : siswa kemungkinan akan memiliki kalimat 

sendiri dalam merumuskan masalah. 

Infonnasi yang diperlukan belum cukup untuk 

menyelesaikan masalah talang air. Siswa perlu infonnasi 

tambahan mengena1 lebar dan tinggi talang. Siswa 

menyampaikan alasan sesuai dengan kemampuan mereka 

masing-masing 

Infonnasi yang diketahui dari permasalahan: 

Lehar aluminium = 48 cm 

Panjang aluminium= Im= 100 cm 

infonnasi lain lnfonnasi tambahan yang diperlukan : Untuk membuat 

yang diperlukan talang air, aluminium hams ditekuk. Karena aluminium 

untuk ditekuk, maka ukuran lebar akan berkurang menjadi 

menemukan Lebar talang = (48 - 2x) cm 

rumus fungsi Tinggi talang = panjang sisi yang ditekuk = x cm 

kuadrnt yang aluminium yang ditekuk bagian panJangnya akan 

sesua1 untuk membentuk talang yang berbentuk balok tanpa tutup. 

menentukan Sehingga. untuk mencari kapasitas talang sama dengan 

kapasitas talang mencari volume dari balok 

V=p. l. t 

= 100. (48 - 2x). x 

= 4800x - 200x2 

Mengembangka LKS mengajak Untuk menentukan kedalaman talang agar kapasitas 

untuk talang maksimum dapat dilakukan dengan menentukan n dan siswa 

menyajikan 

hasil karya 

menggunakan 

has ii yang 

mereka peroleh 

dari proses 

penyelidikan 

untuk 

menentukan 

sumbu simetri dari persamaan kuadrat yang telah 

ditemukan 

1. membuat volume = 0 sehingga 

100.(48-2x).x=O 

Memfaktorkan sehingga diperoleh nilai 

x = 0 cm d~n x = 24 cm 

sumbu simetri ~ (24+0)/2 = 12 

ukuran 2. Dengan rumus 

maksimal dari Sumbu simetri = -b/2a = -4800/2(-200) = 12 

kedalaman 

talang. 

Jadi, agar kapasitas talang maksimum maka panjang sisi 

talang yang ditekuk (kedalaman talang) adalah 12 cm 
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Menganalisis LKS mengajak Kapasitas maksimum dari talang adalah 

dan s1swa untuk V (x) = 4800x - 200x2 

mengevaluasi mengevaluasi v (12) = 4800(12)- 200(12)2 

pemecahan kebenaran basil = 57600-28800 

masalah dari kapasitas = 288000 cm 3 

maksimum Jadi, Kapasitas maksimum dari talang adalah 

talang dengan 288000 cm 3 

membandingkan 

nya dengan 

jawaban tern an 

lainnya. 

Total skor 

MEMAGARI HALAMAN 

Semakin meningkatnya tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang yang tidak 

bertanggung jawab mengakibatkan perlunya dilakukan peningkatan keamanan. Pemasangan 

pagar pada halaman rumah dapat membantu melindungi rumah dari pencurian. 

Sebagai upaya untuk mencegah agar tidak ada orang yang berani menerobos masuk, 

Pak Ali merencanakan untuk memagari halaman rumahnya dengan kawat berduri. Halaman 

rumah tersebut berbentuk persegi panjang. Untuk kegiatan tersebut, Pak Ali telah 

menyediakan kawat berduri sepanjang 42 meter. Bantulah Pak Ali untuk menentukan ukuran 

halaman yang dapat ia pagari! 

S intaks dari 

model PBL 

Orientasi 

Aplikasi dalam Jawaban LKS 

LKS 

LKS siswa Buatlah rumusan masalah dari pennasalahan tersebut! 

-SISWa 

masalah 

pada mendikusikan • Bagaimana cara menyelesaikan pennasalahan tersebut? 

Mengorganisa 

sikan s1swa 

dalam belajar 

Membimbing 

penyelidikan 

dan menuliskan 

dengan kalimat 

mereka sendiri 

mengena1 

pennasalahan 

terse but. 

LKS mengajak 

siswa untuk 

menyelidiki 

• Bagaimana menentukan ukuran panjang dan lebar 

pagar agar halaman yang dapat dipagari maksimum 

sesuai dengan kawat yang disediakan? 

• Cara-cara apa yang dapat saya gunakan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut? 

Cat : siswa kemungkinan akan memiliki kalimat 

sendiri dalam merumuskan masalah. 

fnformasi yang diperlubn belum cukup untuk 

menyelesaikan masalah memagari halaman. Siswa perlu 

infom1asi tambahan mengenai konsep keliling, panjang 

dan lebar 

Siswa menyampaikan alasan sesuai dengan kemampuan 

mereka masing-masing 

Informasi yang diketahui dari permasalahan : 

Bentuk halaman rumah adalah persegi panjang 

Panjang kawat duri yang disediakan = 42 m 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 
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informasi lain Informasi lain yang diperlukan: 

yang diperlukan Panjang kawat duri sama dengan keliling perseg1 

untuk 

menemukan 

panjang. Untuk memagari halaman menggunakan konsep 

keliling persegi panjang yaitu kll = 2p + 21 

rumus fungsi Sehingga diperoleh 2p + 21 = 42 atau p + l = 21 

kuadrat yang Halaman yang dipagari berbentuk perseg1 panJang. 

sesuai untuk Sehingga, untuk mencari ukuran panJang dan lebar 

menentukan 

memagan 

ha lam an 

halaman menggunakan luas. 

Luas halaman berbentuk persegi panjang adalah 

L=p. I 

= p. (21 - p) 

= 2 lp- p2 

LKS mengajak Untuk menentukan ukuran halaman agar luasnya 

stswa untuk maksimum dapat dilakukan dengan menentukan sumbu 

menggunakan 

has ii yang 

mereka peroleh 

dari proses 

penyelidikan 

untuk 

menentukan 

ukuran 

maksimal dari 

panjang dan 

lebar pagar. 

LKS mengajak 

s1swa u11tuk 

mengevaluasi 

kebenaran hasil 

dari luas 

maksimum 

halaman yang 

dipagari dengan 

membandingkan 

nya dengan 
~ I 

jawaban teman [ 

simetri dari persamaan kuadrat yang telah ditemukan 

I. membuat luas = 0 sehingga 

p. (21 - p) = 0 

Memfaktorkan sehir.gga diperoleh nilai 

p = 0 cm dan p = 21 cm 

sumbu simetri = (21 +0)/2 = I 0,5 

2. Dengan rumus 

Sumbu simetri = -b/2a = -21 /2(-1) = 10,5 

Jadi, agar luas halaman maksimum maka halaman 

memiliki ukuran panjang = I 0,5 m dan lebar (21 - 10,5) = 

10,5 m 

Luas maksimum dari halaman yang akan dipagari adalah 

L (x) = 21 x - p2 

v (I 0,5) = 21(l0,5) - (10,5)2 

= 220,5 - 110,25 

=110, 25 m 2 

Jadi, luas maksimum dari halaman yang akan dipagari 

adalah 110, 25 m 2 

lainnya. / 
'---------~--- ---------------------------~-!------' 

Total skor 

Nilai = skor perolehan siswa x l 00 : skor maksimal 
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KISI-KISI LEMBAR VALIDASI PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA 

DENGAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING UNTUK 

MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN KREATIF PADA 

POKOK BAHASAN FUNGSI KUADRAT 

No Aspek yang dinilai Indikator 

1 Kelayakan isi Kesesuaian materi dalam LKS dengan SK dan KO 

Keakuratan materi LKS 

Teknik penyajian LKS 

2 Kesesuaian LKS Mengenalkan siswa pada masalah 
Dengan model PBL Mengkoordinasikan siswa untuk belajar 

Membimbing penyelidikan 

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah 

3 Kesesuaian LKS Mengidentifikasi dan merumuskan masalah 
untuk mengembangkan Menemukan dan mengumpulkan informasi 
Berpikir kritis Menyelesaikan masalah 

Menarik kesimpulan 

4 Kesesuaian LKS Kemampuan menghasilkan beragam solusi 
untuk mengembangkan Kemampuan menghasilkm1 solusi barn 
Berpikir kreatif Kemampuan menjawab secara terperinci 

5 Kesesuaian LKS Kesesuaian LKS dengan kemampuan siswa 
dengan syarat didaktik Kesesuaian LKS untuk merangsang kegiatan siswa 

6 Kesesuaian LKS Ketepatan penggunaan bahasa dan kalimat 

dengan syarat bahasa 

7 Kesesuaian LKS Ketepatan penggunaan huruf 
dengan syarat teknis Kesesuaian penggunaan gambar 

Tampilan menarik 

Jumlah Butir 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 

No 

butir 
1,2 

3,4 

I 5,6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

! 19 

20,21 

22,23 

24,25 

26 

27,28 

29,30 

30 
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LEMBAR VALIDASI LKS DENGAN MODELPBL UNTUK 

MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN KREATIF SISWA 

KELAS XI SMKN 2 SUMBAWA 

Mata Pelajaran 

Materi Pokok 

Standar Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

: Matematika 

: Fungsi kuadrat 

: Memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi, 

persamaan fungsi linier dan fungsi kuadrat 

: Menerapkan konsep fungsi kuadrat 

Dalam rangka pengembangan pembelajaran matematika di kelas, Kami mohon 

tanggapan Bapak/lbu terhadap LKS dengan model PBL yang telah di kembangkan 

pada materi fungsi kuadrat sub menerapkan konsep fungsi kuadrat. 

Petunjuk 

I. Simaklah baik-baik setiap pemyataan dalam kaitannya dengan LKS yang 

dikembangkan. 

2. Berilah tanda ceklist (V) pada kolom skor yang sesuai dengan pcrnyataan yang 

disediakan. Adapun keterangan skala penilaian adalah sebagai berikut 

I : Sangat kurang 

2: Kurang 

3: Cukup 

4: Baik 

5 : Sangat Baik 

3. Setelah memberi tanda ceklist, mohon memberikan saran atau komentar untuk 

perbaikan LKS pada ruang yang telah disediakan. 

No Pemyataan 

1 

Kelayakan isi 

1 LKS sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

2 LKS sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada dalam indikator 

3 LKS menggunakan masalah yang kontekstual 

4 LKS memuat persoalan yang akurat dan tepat 

5 Permasalahan yang ada dalam LKS sesuai dengan tingkat kemampuan 

s1swa 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 
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6 Permasalahan yang ada dalam LKS sesuai dengan kebutuhan siswa 

Kesesuaian LKS dengan PBL 

7 LKS memuat permasalahan yang menantang bagi siswa 

8 Permasalahan dalam LKS mendorong adanya interaksi dan komunikasi 
antar siswa 

9 LKS memfasilitasi siswa untuk menggali informasi yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan permasalahan. 

10 LKS mendorong siswa untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari. I I 
11 LKS mengarahkan siswa untuk dapat menarik kesimpulan dan melakukan 1-1 

evaluasi terhadap hasil akhir yang mereka kerjakan. 
' _J_ __ 

Kesesuaian LKS untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa 

12 LKS mendorong siswa untuk melakukan identifikasi dengan mengajukan 

pertanyaan yang sesuai untuk menjawab permasalahan. 

13 LKS mendorong siswa untuk menganalisis informasi yang ada dalam 
' ' masalah. 

14 LKS mendorong siswa untuk menentukan pemecahan masalah. 

15 LKS mengarahkan siswa untuk dapat memberi penjelasan mengenai 

kesimpulan yang mereka berikan. __ ,____ 

Kesesuaian LKS untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa 

16 Permasalahan yang ada dalam LKS dapat diselesaikan oleh siswa dengan I 
satu atau lebih satu cara. I 

17 LKS memfasilitasi siswa untuk memberikan jawaban yang beragam untuk I 
! ! I 

menyelesaikan masalah. I I i I I 

18 LKS memfasilitasi siswa untuk menyelesaikan permasalahan secara rinci. I 
I I 
I l 

Kesesuaian LKS dengan syarat didaktik 

19 Permasalahan yang disajikan dalam LKS memperhatikan perbedaan 

I individu 

20 Permasalahan dalam LKS mendorong siswa untuk belajar secara mandiri I 
I 

I 
I I 21 Permasalahan yang ada dalam LKS dapat mengembangkan komunikasi I 
I I 

I 
i i I 

sosial siswa I I I 

I I 

Kesesuaian LKS dengan syarat konstruksi (bahasa) 
i I ! 

I I 22 LKS menggunakan bahasa yang komunikatif ! i 
I ~ 

23 LKS menggunakan struktur kalimat yang jelas !J 
I 

24 LKS menggunakan kalimat yang tidak menimbulkan makna ganda 

25 LKS menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami siswa 
-

Kesesuaian LKS dengan syarat teknis i 

26 LKS menggunakan jenis huruf dan ukuran yang tepat 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 
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27 LKS memuat ilustrasi yang mendukung untuk kegiatan belajar 

28 LKS menggunakan gambar yang mampu menyampaikan pesan secara 

efektif 

29 LKS memiliki tampilan yang menarik 

30 LKS menyediakan cukup ruang bagi SISWa untuk menuliskan jawaban 

mereka 

Saran 

Kesimpulan 

Setelah mengisi tabel penilaian, dimohon Bapak I Jbu untuk memilih pemyataan yang 

sesuai dengan penilaian Bapak I lbu 

1. LKS belum dapat digunakan dan masih memerlukan konsultasi lebih lanjut 

2. LKS dapat digunakan tetapi dengan banyak revisi 

3. LKS dapat digunakan dengan sedikit revisi 

4. LKS dapat digunakan tanpa revisi 

.............................. , 
Validator 

NIP .................................................. . 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 
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ANGKET RESPON SISWA TERHADAP LKS 

Judul : Pengembangan Lembar Kerja Siswa dengan Model Problem 

Based Learning untuk mengembangkan Kemampuan berpikir 

Kritis dan Kreatif Siswa SMK Negeri 2 Sumbawa 

Mata Pelajaran 

Nama Siswa 

Ke las 

: Matematika 

Bari I Tanggal 

Petunjuk Pengisian 

Angket ini dibuat untuk mengetahui penilaian dan pendapat Anda tentang LKS 

yang telah disusun. 

1. Simaklah baik - baik setiap pertanyaan dalam kaitannya dengan LKS yang 

dikembangkan. 

2. Mohon Anda memberikan penilaian pada masing-masing aspek dengan 

memberi tanda ceklist ('1) pada kolom nilai yang sesuai secara objektif. 

3. Apapun jawaban Anda tidak akan berpengaruh terhadap nilai. Terima 

kasih untuk kesediaan Anda menjawab pertanyaan. 

Keterangan : 

No 

1 

2 

,., 
.) 

4 

5 

6 

= Tidak Setuju SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

TS 

STS = Ssangat Tidak Setuju 

Pernyataan 

STS 

Saya dapat memahami dengan baik kalimat-kalimat 

yang ada dalam LKS. 

Saya dapat melakukan kegiatan yang ada dalam LKS dengan 

baik karena petunjuk yang ada dalam LKS jelas. 

Saya dapat dengan jelas membaca setiap tulisan yang ada dalam 

LKS. 

Tampilan LKS menarik. 

Pemilihan komposisi wama dalam LKS menarik 

Garn bar yang ditampilkan dalam LKS sesuai dengan 

permasalahan yang diberikan. 

Nilai 

TS 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 
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7 LKS memberikan masalah nyata yang ada dalam kehidupan 

sehari-hari. 

8 LKS dapat meningkatkan rasa ingin tahu saya dalam belajar 

9 LKS mendorong saya w1tuk memahami dan merumuskan 

masalah dengan benar. 

10 LKS mendorong saya untuk menemukan semua informasi yang 

I dinyatakan atau tidak dinyatakan dalam masalah. 

11 

1 

LKS mendorong saya untuk melakukan diskusi dan observasi 

literatur. 

12 j LKS mendorong saya untuk dapat menjelaskan cukup atau 
I I tidaknya infonnasi yang diperlukan dalam menyelesaikan I 
I 

I 
masalah. 

13 LKS mendorong saya untuk menentukan dan memilih cara yang 

benar untuk menyelesaikan masalah. 

14 LKS mendorong saya untuk dapat memberikan lebih dari satu 

I prosedur dalam menyelesaikan masalah. 

15 LKS mendorong saya untuk dapat memberikan prosedur yang 

belum pernah ada sebelumnya dalam menyelesaikan masalah. 

16 LKS mendorong saya untuk menyelesaikan masalah dengan 
I I I • • 
i I nncI. 
i 
I 17 LKS mendorong saya untuk belajar menyampaikan pendapat 

I denga.n mcmbuat kesimpulan. 
-

I 18 Setelah belajar menggunakan LKS saya merasa percaya dapat 
I . 
L. ___ j_r_1~en~~j~kai~ tcs dengan baik. 
1 1 9 · Sa.ya merasa puas dengan apa yang saya peroleh melalui 

pembelajaran dengan LKS yang diberikan. . 
20 Sa.ya tertarik menggunakan LKS dengan bentuk seperti ini I I i 

1 f untuk pcrtcmuan yang bcrikutnya. 

i 21 / Setelah menggunakan LKS ini saya lebih tertarik untuk belajar 
I . t _~ matematikn ----------

Jumlah 

Komentar dan saran 

43094.pdf



UNIVERSITAS TERBUKA 137 

Temukan infonnasi apa saja yang terdapat dalam pennasalahan, kemudian tuliskan hubungan
hubungan antar infonnasi tersebut! 

~ A YO MEN CARI PENYELESAIAN 

Nyatakan hubungan-hubungan dari infonnasi tersebut dalam bentuk persamaan-persamaan, kemudian 
selesaikan sistem persamaan yang telah kalian peroleh untuk membentuk persamaan dari fungsi 
kuadrat yang yang diinginkan! Kalian boleh menggunakan prosedur yang berbeda untuk 
menyelcsaikan pennasalahan tersebut? 

~ A YO MENGEV ALUASI! 
Tuliskan persamaan fungsi kuadrat yang telah kamu peroleh, kemudian periksalah persamaan dari 
fungsi kuadrat kalian terhadap infonnasi-infonnasi yang ada dalam masalah. Bandingkan basil kalian 
dengan kelompok lain, setelah itu berilah kesimpulan kalian mengenai pennasalah tersebut! 

Tugas Akhir Program Magister (T APM) 
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KISI - KISI ANGKET RESPON SIS WA TERHADAP LKS DENGAN 
MODEL PBL UNTUK MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

DAN KREATIF SIS WA PADA POKOK BAHASAN FUNGSI KUADRAT 

No Aspek penilaian Butir pernyataan 

1 Bahasa 1, 2, 3, 

2 Isi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17 

3 Penyajian 8, 7 

4 kegrafikan 4,5,6 

5 Minat 18, 19, 20, 21 

Total penilaian 21 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 
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KISI - KISI LEMBAR AKTIFITAS SIS WA TERHADAP LKS DEN GAN 
MODEL PBL UNTUK MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

DAN KREATIF SISWA PADA POKOK BAHASAN FUNGSI KUADRAT 

No Aspek penilaian Butir pemyataan 

1 Kesesuaian aktifitas 1, 2, 3,4,5 
dengan langkah PBL 

2 Kesesuaian aktifitas 6,10,11,12 
dengan indikator 
kemampuan berpikir kritis 

3 Kesesuaian aktifitas 7,8,9 
dengan indikator berpikir 
kreatif 

Total penilaian 12 
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LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA DENGAN LKS PBL UNTUK 
MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN KREATIF 

SISWA 

Judul : Pengembangan Lembar Kerja Siswa dengan Model Problem Based 
Learning untuk mengembangkan Kemampuan berpikir kritis dan 
kreatif siswa SMK Negeri 2 Sumbawa 

Mata Pelajaran : Matematika 
Hari I Tanggal 

Petunjuk pengisian 
1. Berilah tanda ceklist ("V) pada keterlaksanaan pembelajaran sesuai dengan 

pengamatan Anda. 

2. Setelah memberi tanda ceklist (-V), mohon memberikan saran atau komentar untuk 
perbaikan LKS pada kolom yang telah disediakan. 

No Aspek penilaian keterlaksanaan 

Ya Tidak 
1 Siswa dapat mengenal masalah dengan mengajukan 

pertanyaan yang sesuai masalah dengan menggunakan 
bahasa mereka sendiri. 

2 Siswa melakukan diskusi dengan teman kelompoknya 
dan observasi buku referensi. 

3 Siswa dapat mengumpulkan semua informasi dari 
masalah yang dinyatakan dalam LKS 

4 Siswa dapat menjelaskan cukup tidaknya informasi yang 
mereka peroleh untuk menyelesaikan masalah. 

5 Siswa dapat menentukan rencana untuk menyelesaikan 
masalah yang ada dalam LKS PBL 

6 Siswa dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam 
LKS sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 

7 Siswa dapat memberikan prosedur yang beragam untuk 
menyelesaikan masalah. 

8 Siswa dapat memberikan jawaban yang prosedumya 
belum pernah diberikan oleh guru. 

9 Siswa menuliskan jawaban mereka dengan benar dan 

terinci. 

10 Siswa dapat menuliskan kesimpulan dari masalah yang 

ada dalam LKS. 

11 Siswa membandingkan hasil jawaban yang mereka 
peroleh dengan kelompok lain. 

12 Siswa memberikan penjelasan mengenai kesimpulan 

yang telah diperoleh. 
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43094.pdf



UNIVERSITAS TERBUKA 161 

Komentar/saran Observer/Deskripsi kegiatan pembelajaran menggunakan LKS 

I 
L,.~-~-,.~.,.,""'"'""·~--"~-~~- ··-"---~---~ .. .,~-··-"·'"' ·- ... ~,-- .. ~- .......... ,, .. -... , ......... -........... ", ....... ,. ....... ~ ... ,,, v ......... "~'" .• . ... . 

Sumbawa Besar, .............. , 2016 

Observer 

( ) 
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KISl-KISI SOAL KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

Mata pelajaran 
Jenjang/kelas 
Semester 

: Matematika 
: SMKIXI 
: Ganjil 

J umlah soal/waktu : 3 essay/80 menit 

Kompetensi Indikator pembelajaran 

dasar 

Menerapkan Menentukan persamaan 

konsep fungsi kuadrat jika 
fungsi diketahui titik po tong 
kuadrat dengan sumbu-X dan satu 

titik lainnya. 

Menentukan persamaan 

fungsi kuadrat jika 

diketahui tiga titik yang 
dilaluinya 

Menentukan persamaan 
fungsi kuadrat jika 
diketahui titik puncak dan 
satu titik lainnya 
Menentukan penyelesaian 
dari masalah yang berkaitan 
dengan fungsi kuadrat 

lndikator berpikir Respon siswa yang dinilai 
kritis yang diukur 

Mengenal/ Dapat menentukan fakta, data, konsep kemudian 
mengidentifikasi menghubungkannya dan benar dalam melakukan perhitungan serta 
masalah dapat menguji kebenaran dari jawaban. 

Menganalisis Siswa mengidentifikasi faktor penyebab/syarat dapat atau tidak 
masalah dibuat fungsi kuadrat meski diketahui ketiga titiknya. 

Memecahkan Dapat mengidentifikasi soal ( diketahui, ditanyakan, kecukupan 
masalah data) dengan benar, benar dalam membuat model matematika, 

benar dalam penyelesaiannya dan mengecek kembali kebenaran 
jawaban. 

Memberi Dapat mendeteksi dan menemukan hal-hal penting yang soal yang 
penjelasan terhadap diberikan, benar dalam perhitungan dan memberi penjelasan 
kesimpulan l<.esimpulan yang benar . 

SoaV 
bobot 

1/25 

2120 

3/25 

4/30 

c 
z 
< m 
;;a 
(/) 

~ 
(/) 
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;;a 
OJ 
c 
~ 
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TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PADA MATERI PERSAMAAN FUNGSI 
KU AD RAT 

Jenjang/kelas : SMK/XI 
Waktu : 90 menit 
Materi : Menerapkan fungsi kuadrat 

Petunjuk: 

Nama 
No Urut: 
Ke las 

@, Jawablah semua pertanyaan pada lembar yang telah disediakan!. 
@, Tulislah dengan lengkap setiap informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap 

soal!. 
@. Tulislah langkah-langkah pengerjaan dengan runut, lengkap danjelas!. 
@, Periksalah kembali jawaban Kalian sebelum mengumpulkan!. 

1. Perhatikan grafik fungsi kuadrat di bawah ini. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang 
sesuai dengan grafik fungsi kuadrat tersebut! 

y. 

/ \ 
J I\ 

I \ 
I \ 

I \ 
I \ 
I \ 

~ 

DI \ 

\ 
2. Diberikan tiga buah titik yang berlainan yaitu (2,3), (1,0) dan (0,-3). Setujukah Anda jika 

dari ketiga titik tersebut dapat dibuat tepat sebuah fungsi kuadrat? kemukakan alasan 
Anda! 

3. Misalkan x adalah jumlah uang (dalam ratusan dolar) yang dihabiskan suatu perusahaan 
untuk iklan dan p adalah keuntungan yang diperolehnya. Ketika jumlah uang yang 
dikeluarkan lO(dalam ratusan dolar) maka perusahaan akan mendapat keuntungan 
380(dalam ratusan dolar) dan akan mencapai keuntungan maksimum yaitu 430(dalam 
ratusan dolar) jika mengeluarkan uang 20(dalam ratusan dolar). Jika p suatu persamaan 
fungsi kuadrat tertentu dalan1 x, maka tentukanlah persamaan fungsi kuadrat terse but!. 

4. Oleh karena jasanya membongkar kasus korupsi, Raja berencana untuk memberikan 
Aladin hadiah berupa sebuah kapling tanah. Karena kecerdasan Aladin, maka Raja tidak 
memberikan kapling tanah begitu saja melainkan hanya memberikan seutas tali yang 
panjangnya 100 meter. Raja memberikan tanah kapling seluas yang dapat Aladin batasi 
dengan tali tersebut. Berapakah luas tanah maksimum yang dapat dibatasi oleh Aladin 
dengan tali I 00 meter tersebut?berikan alasan Anda! 
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No Jawaban Skor 
I Siswa dapat menemukan fakta apa saja yang terdapat dalam soal 

kemudian menggunakannya untuk menyelesaikan masalah 
Dari soal diketahui: 
Beberapa titik antara lain 
(1,0) dan (7,0) yang merupakan titik potong dengan sumbu-X 
( 4,9) yang merupakan titik puncak 
(3,8), (6,8) yang merupakan beberapa titik yang dilalui oleh grafik 
Substitusikan titik (1,0), (7,0) dan (3,8) ke dalam rumus 
a (x - x1) (x - x2) = y 
a (3 - 1) (3 - 7) = 8 
a.2.-4=8 
a= - 1 
substitusikan a = - 1 ke persamaan semula 
a (x - x1) (x - x2) = y 
-1 ( x - 1 )( x - 7) = y 
-1 ( x2 - 8x + 7 ) = y 
- x2 + 8x-7 = y 
Jadi, persamaan fungsi kuadrat yang sesuai grafik adalah 
y = - x2 + 8x-7 

2 Diberikan titik (2,3), (1,0) dan (0,-3). Apakah dapat dibuat fungsi 
kuadrat? 
Uji coba dengan mensubstitusikan ketiga titik ke persamaan fungsi 
kuadrat y = ax2 +bx + c diperoleh 
Untuk (2,3) maka 4a + 2b + c = 3 ..... (1) 
Untuk (1,0) maka a+ b + c = 0 ......... (2) 
Untuk (0,-3) maka c = -3 .................... (3) 
Jika c = - 3 disubstitusikan ke persamaan (1) dan (2) diperoleh 
4a+ 2b=6 
a+b=3 
j ika kedua persamaan diselesaikan maka dengan mengeliminasi b 
maka akan diperoleh a = 0 akibatnya dari ketiga titik tersebut tidak 
memenuhi syarat untuk menjadi sebuah fungsi kuadrat. 

3 Diketahui: 
(10, 380) 
(20, 430) titik puncak 
Ditanyakan : fungsi kuadrat p dalam x 

Dijawab: 
Substitusikan semua titik ke persamaan 
a (x - Xp)2 + Yp = y 
a (10-20)2 + 430 = 380 
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a. 100+430=380 

a= - 150 
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substitusikan nilai a= - 150 ke persamaan a (x - xp)2 + YP = y 

-150 (x-20)2 + 430 = y 

-150 (x2 -40x + 400) + 430 = y 

-150x2 + 6000x - 60000 + 430 = y 

-150x2 + 6000x - 59570 = y 

J adi persamaan fungsi kuadrat yang dimaksud adalah 

y = -150x2 + 6000x - 59570 

4 Diketahui : 

Panjang tali yang diberikan Raja pada Aladin adalah 100 meter. 

Ditanya : luas maksimwn tanah yang diperoleh Aladin 

Dijawab: 
Misalkan x = panjang tanah dan y = lebar tanah 

Panjang tali = keliling 

100 = 2x + 2y 

50 = x + y 
50-y = x 

Luas tanah kapling = p x l 
=x.y 

= (50-y) y 
= 50y-y2 

Luas maksimwn lahan yang diperoleh Aladin 

Luas maksimwn = - (b2 
- 4ac )/4a 

= - (502 
- 4.-1.0)/4.(-1) 

= - (2500)/-4 

= 1250 
Jadi, luas maksimwn tanah yang diperoleh Aladin dengan tali 

sepanjang 100 meter adalah 2500 m2 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 

43094.pdf



UNIVERSITAS TERBUKA 166 

PEDOMAN PENSKORAN KEMAMPUAN BERPIKIR 

KRITIS MATEMATIS SISWA 

Nama Sekolah 

Kelas/Semester 

Tahun Pelajaran 

Standar Kompetensi 

: SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 

: XI 

:2015/2016 

: Memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi, 
Persamaan fungsi linear dan fungsi kuadrat. 

Kompetensi dasar : Menerapkan konsep fungsi kuadrat 

lndikator Respon siswa terhadap masalah 

yang yang ada dalam LKS 

diukur 

Mengenal/me Tidak memberikanjawaban atau memberikanjawaban yang 

ngidentifikasi salah. 

masalah Dapat menentukan fakta, data, dan konsep tetapi belwn dapat 

menghubungkannya. 

Dapat menentukan fakta, data, konsep kemudian 

menghubungkannya tetapi masih salah dalam perhitungan. 

Dapat menentukan fakta, data, konsep kemudian 

menghubungkannya dan bcnar dalam melakukan perhitungan. 

Dapat menentukan fakta, data, konsep kemudian 

menghubungkannya dan benar dalam melakukan perhitungan 

serta dapat menguji kebenaran dari jawaban. 

Menganalisis Tidak memberikan jawaban atau memberikan jawaban yang 

salah. 

Dapat mengetahui informasi yang ada dalam soal tetapi belwn 

dapat memilih informasi mana yang penting 

Dapat mengetahui informasi yang ada dalam soal dan dapat 

memilih informasi mana yang penting 

Dapat mengetahui informasi yang ada dalam soal, dapat 

memilih informasi mana yang penting, dapat memilih strategi 

yang benar dalam menyelesaikan tetapi salah dalam 

perhitungan. 

Dapat mengetahui inf ormasi yang ada dalam soal, dapat 
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memilih informasi mana yang penting, dapat memilih strategi 

yang benar dalam menyelesaikan dan benar dalam perhitungan. 

Memecahkan Tidak memberikanjawaban atau memberikanjawaban yang 0 

masalah salah. 

Dapat mengidentifikasi soal ( diketahui,ditanyakan, kecukupan 1 

data) dengan benar tetapi salah dalam membuat model 

matematika. 

Dapat mengidentifikasi soal ( diketahui,ditanyakan, kecukupan 2 

data) dengan benar, benar dalam membuat model matematika, 

tetapi salah dalam penyelesaiannya. 

Dapat mengidentifikasi soal ( diketahui.ditanyakan, kecukupan 3 

data) dengan benar, benar dalam membuat model matematika, 

dan benar dalam penyelesaiannya. 

Dapat mengidentifikasi soal ( diketahui,ditanyakan, kecukupan 4 

data) dengan benar, benar dalam membuat model matematika, 

benar dalam penyelesaiannya dan mengecek kembali kebenaran 

jawaban. 

Memberikan Tidak memberikan jawaban atau memberikan jawaban yang 0 

kesimpulan salah. 

Dapat mendeteksi dan menemukan hal-hal penting yang soal 1 

yang diberikan. 

Dapat mendeteksi dan menemukan hal-hal penting yang soal 2 

yang diberikan tetapi salah dalam perhitungan. 

Dapat mendeteksi dan menemukan hal-hal penting yang soal 3 

yang diberikan, benar dalam perhitungan tetapi memberi 

kesimpulan yang salah. 

Dapat mendeteksi dan menemukan hal-hal penting yang soal 4 

yang diberikan, benar dalam perhitungan dan memberi 

kesimpulan yang benar. 

(Ismaimuza, 20 I 0) 
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KISI-KISI SOAL KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

Mata pelajaran 
Jenjang/kelas 

Semester 

: Matematika 

: SMK/XI 
: Ganjil 

Jumlah soal/Alokasi waktu : 3 essay/80 menit 

Kompetensi Indikator pembelajaran Indikator berpikir 

dasar kreatif yang 

diukur 

Menerapkan Menentukan persamaan Keberagaman 

konsep fungsi fungsi kuadrat jika (fluency) 

Kuadrat diketahui titik po tong 

dengan sumbu-X dan 
satu titik lainnya. 

Menentukan persamaan Keluwasan 

fungsi kuadrat jika (fleksibility) 

diketahui grafiknya 

Menentukan Keterperincian 

penyelesaian dari ( elaborasi) 
masalah yang berkaitan 

dengan fungsi kuadrat 

Respon siswa yang dinilai 

J) Siswa dapat memberikan lebih dari satu car a untuk 
menyelesaikan masalah. 

: 1) Siswa dapat menghasilkan jawaban suatu masalah dari sudut 
pandang yang berbeda. 

1) Siswa dapat menuliskan informasi yang diketahui dari soal 

2) Siswa dapat menyatakan informasi yang diketahui ke dalam 

bentuk persamaan 
3) Siswa dapat menyelesaikan permasalahan dengan 

langkah-langkah yang runut 
4) Siswa dapat menuliskan kesimpulan akhir dari jawaban yang 

mereka peroleh 

Soal 
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TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF PADA MATER! PERSAMAAN 
FUNGSIKUADRAT 

Jenjang/kelas : SMKIXI 
Waktu : 80 menit 
Materi : Menerapkan fungsi kuadrat 

Petunjuk: 

Nama 
No Urut: 
Ke las 

@. Jawablah semua pertanyaan pada lembar yang telah disediakant. 
@, Tulislah dengan lengkap setiap informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan 

setiap so al!. 
@. Tulislah langkah-langkah pengerjaan dengan runut, lengkap danjelas!. 
@, Periksalah kembali jawaban Kalian sebelum mengumpulkan!. 

1. Seekor semut berjalan melewati lintasan yang berbentuk parabola. Ia mulai 
berjalan saat 2 detik dan berhenti pada saat waktu 10 detik. Jika lintasan yang 
dilalui semut memenuhi suatu persamaan kuadrat tertentu dalam t rnaka tentukan 
persamaan fungsi kuadrat yang mungkin dilalui oleh semut tersebut! 

2. Perhatikan grafik fungsi kuadrat di bawah ini. Tentukan persamaan fungsi 
kuadrat yang sesuai dengan grafik fungsi kuadrat tersebut! 

y 

/ \ 
I \ 

I \ / 
I \ i 

I \ 
I \ 
I \ 

I 

~ 

D 1x 

3. Seorang petani ingin memagari sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang 
berbatasan dengan sungai. Ia memiliki pagar sepanjang 5.000 m. Jika petani 
tersebut tidak akan memagari sisi persegi panjang yang berbatarnn dengan 
sungai, berapakah luas maksimum tanah yang dapat dipagari oleh petani 
terse but? 
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No Jawaban 

I Dari soal diketahui 
t = 2 semut belum berjalan kecepatan = 0 

t = 10 semut berhenti berjalan kecepatan = 0 

sketsa lintasan yang mungkin dilintasi semut 

L £=-~ j:/ "'--~ 
/__:__·-··-·-·--·----~~-

koordinat titik puncak adalah (6,y) sehingga persamaan fungsi 

kuadrat yang diperoleh adalah a (x - xp)2 + Yp = y 

a (2 - 6)2 + y = 0 
16a + y = 0 

y = -16a 
(siswa dapat memperoleh jawaban yang berbeda untuk 
rnenyclesaikan soal krsebut tergantung nilai a yang mereka arnbil. 
Soal terse but hersi fat terhuka karena memungkinkan ban yak 

jawaban benar). 

2 Siswa dapat menemukan fakta apa saja yang terdapat dalam soal 
kemudian menggunakannya untuk menyelesaikan masalah 

Dari soal diketahui: 
Beberapa titik antara lain 
(1,0) dan (7,0) yang merupakan titik potong dengan sumbu-X 

( 4,9) yang merupakan titik puncak 
(3,8), (5,8) yang merupakan beberapa titik yang dilalui oleh grafik 
(sism1 Japat menggunakan scrnua cara yang mereka ketahui untuk 

menyelesaikan soal tcrsebut). Misalkan 

Substitusikan titik (3 ,8), dan ( 4,9) dalam rum us 

a (x - Xp)2 + Yp = y 

a (3 - 4)2 + 9 = 8 
a.1+9=8 

a= - 1 
substitusikan a= - 1 ke persamaan semula 

a (x - xp)2 + Yp = y 

-l(x-4)2+9=y 
-1 (x2 

- 8x + 16) + 9 = y 

Jadi, persamaan fungsi kuadrat yang sesuai grafik adalah 

y = - x2 + 8x- 7 

2 Diketahui : 
Panjang pagar yang dimiliki Petani adalah 5.000 meter. 
Ditanya: luas maksimum tanah yang dapat dipagari 

Dijawab: 
Misalkan x = panjang tanah dan y = lebar tanah 

Skor 
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Panjang tali = keliling 
5000 = 2x + y 
5000 = 2x + y 
5000-2x = y I 

Luas tanah kapling = p x I 
= x.y 
= x (5000 - 2x) 
= 5000x-x2 

Luas maksimum lahan yang diperoleh Aladin 
Luas maksimum = - (b2 

- 4ac )/4a 
= - (50002 -4.-1.0)/4.(-1) 
= - (25.000.000)/-4 
= 6.250.000 m 

Jadi, luas maksimum tanah yang dapat dipagari Petani dengan 
pagar sepanjang 5000 meter adalah 6.250.000 m2 atau 625 hektar 
(siswa diharapkan dapat rncnjawab soal tersebut dcngan jclas dan 

rinci) 
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PEDOMAN PENSKORAN TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

Nama Sekolah 

Kelas/Semester 

Tahun Pelajaran 

Standar Kompetensi 

: SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 

: XI 

: 2015/2016 

: Memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi, 

Persamaan fungsi linear dan fungsi kuadrat. 

Kompetensi dasar : Menerapkan konsep fungsi kuadrat 

Indikator yang Respon siswa terhadap masalah Skor 
diukur 

Soal nomor 1 Tidak memberikan jawaban 0 
Keberagaman Memberi jawaban namun masih belum tepat 1 
(fluency) Memberikan satu jawaban benar untuk 2 

menyelesaikan masalah 

Memberikan lebih dari satu jawaban untuk 3 
menyelesaikan masalah tetapi masih belum tepat 

Memberikan lebih dari satu jawaban yang lengkap 4 
dan benar untuk menyelesaikan masalah 

So al nomor 2 Tidak memberikan jawaban 0 

Keluwesan Memberikan jawaban hanya dengan satu cara tetapi 1 
(fleksibility) masih salah dalam perhitungan 

Memberikan jawaban hanya dengan satu cara dan 2 

benar dalam perhitungan 

Memberikan jawaban lebih dari satu cara tetapi masih 3 

ditemukan kekeliruan dalam perhitungan 

Memberikan jawaban lebih dari satu cara, lengkap 4 
dan dalam perhitungan 

So al nomor 3 Tidak memberikan jawaban 0 

Keterperincian/ Memberikan jawaban tidak tepat dan tidak disertai 1 
penguraian pennc1an 
(elaboration) Memberikan jawaban hampir benar tetapi tidak 2 

disertai perincian 

Memberikan jawaban benar tetapi belum rinci dalam 3 

proses pengeIJaannnya 

Memberikan jawaban benar dan rinci dalam proses 4 

pengeIJaannnya 
(Bosch, dalam Lamlam (2016) 
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HASIL VALIDASI OLEH VALIDATOR 

No Aspek penilaian No Validtaor Rata-

Butir 1 2 3 rata 

1 Kelayakan isi I 5 5 5 5 

2 5 5 5 5 

3 4 3 5 4 

4 4 4 5 4,33 

5 4 4 4 4 

6 4 4 4 4 

2 Kesesuaian dengan PBL 7 4 5 5 4,67 

8 4 3 5 4 

9 4 4 5 4,33 

IO 4 3 5 4 

11 4 3 5 4 

3 Kesesuaian dengan kemampuan 12 5 4 4 4,33 

I 
berpikir kritis 13 5 4 4 4,33 

14 5 4 4 4,33 

15 4 4 4 4 

4 Kesesuaian dengan kemampuan 16 5 4 4 4,33 

berpikir kritis 17 5 4 4 4,33 

18 4 4 4 4 

5 Kesesuaian dcngan syarat 19 4 4 4 4 

didaktis 20 4 4 4 4 

21 4 4 4 4 

6 Keses~aian dengan syarat 22 5 4 4 4,33 

konstruksi 23 4 4 4 4 

24 4 4 4 4 

25 4 4 4 4 

7 Kesesuaian dengan syarat teknis 26 5 4 4 4,33 

27 4 4 4 4 

28 4 4 4 4 

29 4 4 4 4 

30 4 4 4 4 

Jumlah 129 119 127 125,64 

Rata-rata 4,31 3,97 4,24 4,17 
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REKAPITULASI HASIL VALIDASI LKS 

DEN GAN MODEL PBL TEMA FUNGSI KUADRAT 

NO Aspek Penilaian Validator 

Validator I Validator 2 Validator 3 

1 Kelayakan isi 4,33 4,17 4,67 

2 Kesesuaian dengan PBL 4,00 3,60 5,00 

3 Kesesuaian dengan kemampuan 4,75 4,00 4,00 

berpikir kritis 

4 Kesesuaian dengan kemampuan 4,67 4,00 4,00 

berpikir kreatif 

5 Kesesuaian dengan syarat diidaktik 4,00 4,00 4,00 

6 Kesesuaian dengan syarat konstruksi 4,25 4,00 4,00 

7 Kesesuaian dengan syarat teknis 4,20 4,00 4,00 

Total skor keseluruhan 30,2 27,77 29,67 

Rata-rata skor 4,31 3,97 4,24 

Rata-rata skor dari ketiga validator 4,17 

Persentase 86,29 % 79,40 % 84,80 % 

Persentase rata-rata ketiga validator 83,50 % 

Kriteria Valid 

Validator I : Dr. Nyoman Sridana, M.Si 

Validator 2 : Khaeruddin, M.Pd 

Validator 3 : Sulaeman, S.Pd 
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PERHITUNGAN V ALIDASI LKS 

x = Yi (skor maksimal + skor minimal) 

= Yi (5 + 1) 

=3 

SBi =116 (skor maksimal - skor minimal) 

= 1/6(5-1) 

= 213 

Tabel 3.2 Kriteria skor rata-rata 

No Rentang skor Nilai Kriteria 

1 x > 4,2 A Sangat valid 

2 3,4 < x :S4,2 B Valid 

3 2,6 < x :S 3,4 c Cukup valid 

4 1,8 < x :::;2,6 D Tidak valid 

5 x :S 1,8 E Sangat tidak valid 
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Keterangan : 

SS = Sangat Setuju (4) 

S = Setuju (3) 

No Siswa 

1 

1 sue 1 3 

2 SUe2 3 

3 SUe3 3 

4 SUe4 3 

5 sues 3 

6 SUe6 3 

7 sue 7 3 

8 sues 3 

9 SUe9 3 

10 SUCIO 3 

11 sue II 3 

12 SUC12 3 

2 3 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

2 4 

3 4 

2 4 

2 4 

3 4 

2 4 

3 4 

2 4 

HASILANGKET RESPON SISWATERHADAPLKS 

TS = Tidak Setuju (2) 

STS = Sangat Tidak Setuju (1) 

Item pernyataan 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 

4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 

3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 

3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 

1 2 3 3 1 3 3 4 2 3 3 

3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 

2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 

3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 

15 16 17 18 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

2 3 3 2 

3 3 3 2 

2 3 3 2 

3 3 3 2 

3 3 3 3 

3 3 3 2 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

19 20 

2 3 

3 3 

3 3 

3 3 

2 2 

3 2 

2 2 

3 2 

3 3 

3 2 

2 3 

2 3 

21 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

2 
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13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

sue 13 

SUel4 

sue 15 

SUe16 

sue 11 

sue 18 

SUe19 

sue20 

sue 21 

SUe22 

sue 23 

SUe24 

SUe25 

SUe26 

sue 21 

Jumlah 

3 2 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 2 

3 2 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

81 73 

4 2 3 3 3 

4 2 3 3 3 

4 3 3 3 3 

4 3 3 3 3 

4 3 3 3 3 

4 3 3 3 3 

4 3 3 3 3 

4 1 3 3 3 

4 3 3 3 3 

4 4 3 3 3 

4 3 3 3 3 

4 3 3 3 3 

4 3 3 3 3 

4 3 3 3 3 

4 3 3 3 3 

108 76 79 81 81 

2 2 3 4 2 3 

3 3 3 4 3 3 

3 3 3 4 3 3 

3 3 3 4 3 3 

3 3 3 4 3 4 

3 3 3 4 3 3 

3 2 3 4 2 3 

1 2 3 4 2 3 

2 2 3 4 3 3 

3 3 3 4 3 4 

3 3 3 4 2 3 

3 3 3 4 3 3 

3 3 3 4 3 3 

3 3 3 4 3 3 

3 3 3 4 3 3 

72 74 78 108 78 84 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

81 79 81 81 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

2 2 

2 2 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

74 74 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

74 

2 

3 

3 

3 

3 
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No Aspek 

I Bahasa 

2 Kegrafikan 

3 Penyajian 

4 Isi 

REKAPITULAS[ HASILANGKET RESPON SISWA TERHADAP LKS DEN GAN MODEL PBL 

No Skor jawaban I Rata-rata 

Butir 4 3 2 1 Skor skor 

f O/o f O/o f % f I % 

I 0 0 27 100 0 0 0 0 81 3,00 

2 I 0 0 19 70,37 8 29,63 0 0 73 2,70 

3 27 JOO 0 0 0 0 0 0 108 4,00 
-

4 ') 7,40 20 74,08 3 11,12 2 7,40 76 2,81 .:.. 

5 0 0 25 92,59 2 7,40 0 0 79 2,93 

6 0 0 27 100 0 0 0 0 81 3,00 

7 0 0 27 100 (l 0 0 0 81 3,00 
i-------

8 0 0 20 74,08 5 18,52 2 7,40 72 2,67 

9 0 0 20 74,08 7 25,92 0 0 74 2,74 

10 0 0 24 88,89 3 11, 11 0 0 78 2,89 

11 27 100 0 0 0 0 0 0 108 4,00 

12 0 0 24 88,89 3 11,11 0 0 78 2,89 

13 3 11, 11 24 88,89 0 0 0 0 84 3, 11 

14 0 0 27 100 0 0 0 0 81 3,00 

15 0 0 25 92,60 2 7,40 0 0 79 2,93 

16 0 0 27 100 0 0 0 0 81 3,00 

kriteria 

Sangat positif 

Positif 

Sangat positif 

Positif 

Positif 

Sangat positif 

Sangat positif 

Positif 

Positif 

Positif 

Sangat positif 

Posit if 

Sangat positif 

Positif 

Positif 

Positif 
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17 0 0 27 100 0 0 0 0 81 3,00 Positif 

5 Min at 18 0 0 20 74,07 7 25,93 0 0 74 2,74 Posit if 

19 0 0 20 74,07 7 25,93 0 0 74 2,74 Positif 

20 0 0 20 74,07 7 25,93 0 0 74 2,74 Positif 

21 0 0 20 74,07 7 25,93 0 0 74 2,74 Positif 

Jumlah 21 59 218,15 443 1640,75 61 225,93 4 14,80 1691 62,63 

Rata- rata 2,81 10,39 21,10 78,13 2,90 10,76 0,19 0,70 80,52 2,98 Positif 
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Pertemuan 1 

No Observer 

1 Observer I 

2 Observer 2 

Jumlah 

Rata- rata 

Pertemuan 2 

No Observer 

l Observer 1 

2 Observer 2 

Jumlah 

Rata -rata 

1 2 3 4 

1 1 I 0 

1 1 l 0 

2 2 2 0 

l 1 I 0 

1 2 3 4 

1 I l I 

1 1 1 0 

2 2 2 I 

l 1 l 0,5 

HASIL OBSERVASI 

Aspek yang diobservasi 

5 6 7 8 9 

1 1 0 0 1 

1 l 0 0 1 

2 2 0 0 2 

1 1 0 0 l 

Aspek yang diobservasi 

5 6 7 8 9 

I I 0 0 1 

1 1 0 0 1 

2 2 0 0 2 

l I 0 0 I 

10 11 

1 1 

l 1 

2 2 

I I 

10 11 

I 1 

I I 

2 2 

I 1 

12 

1 

l 

2 

1 

12 

l 

1 

2 

1 

Rata 

-rata 

0,75 

0,75 

1,5 

0,75 

Rata 

-rata 

0,83 

0,75 

1,58 

0,79 
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Pertemuan 3 

No Observer Aspek yang diobservasi Ra ta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -rata 

1 Observer I 1 1 I 1 1 1 0 0 1 l I I 0,83 

2 Observer 2 1 1 I 1 1 1 0 0 1 l 1 1 0,83 

Jumlah 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 1,66 

Rata- rata 1 1 I 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0,83 
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HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA 

No Na ma Soal So al So al So al Total Nilai kriteria 
siswa no 1 no 2 no 3 no 4 skor 

1 sue 1 2 2 4 4 12 77,5 Tuntas 
2 SUe2 4 4 4 4 16 100 Tuntas 

3 sue 3 3 1 4 4 12 78,75 Tuntas 
4 SUe4 3 2 4 3 12 76,16 Tuntas 
5 sue 5 l 1 2 1 5 31,25 Tidak tuntas 

6 SUe6 1 1 2 1 5 31,25 Tidak tuntas 

7 SUe7 1 1 1 1 4 25 Tidak tuntas 

8 SUe8 1 1 1 1 4 25 Tidak tuntas 

9 SUe9 3 2 4 3 12 76,16 Tuntas 

10 sue 10 2 2 4 4 12 77,5 Tuntas 

11 sue 11 3 1 4 4 12 78,75 Tuntas 

12 sue 12 1 1 1 1 4 25 Tidak tuntas 

13 sue 13 1 1 1 1 4 25 Tidak tuntas 

14 SUe14 2 2 4 4 12 77,5 Tuntas 

15 sue 15 3 1 4 4 12 78,75 Tuntas 

16 SUe16 4 2 4 3 13 82,5 Tuntas 

17 sue 11 4 2 4 4 14 90 Tuntas 

18 sue 1s 2 2 4 4 12 77,5 Tuntas 

19 sue 19 l I 3 2 7 45 Tidak tuntas 

20 sue 20 1 1 1 1 4 25 Tidak tuntas 
~-

21 sue 21 2 2 4 4 12 77,5 Tuntas 

22 sue 22 4 4 4 4 16 100 Tuntas 

23 SUe23 1 1 3 2 7 45 Tidak tuntas 

24 sue 24 3 1 4 4 12 78,75 Tuntas 

25 sue 2s 
,., 

2 4 3 12 76,16 Tuntas _) 

26 SUe26 3 2 4 4 13 83,75 Tuntas 

27 sue 21 3 2 4 3 12 76,16 Tuntas 

Jumlah 62 45 87 78 272 1740,88 

Rata-rara 2,30 1,67 3,22 2,89 10,07 64,48 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 
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HASIL ANALISIS V ALIDITAS DAN RELIABILIT AS SOAL 
KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DENGAN SPSS 

Reliability 

[DataSet2] D:\DATA UT BERPIKIR KRITIS.sav 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

N % 

Cases Valid 27 100.0 

Excil!ded8 
0 .0 

Total 27 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Cronbach's Standardized 

Alpha Items N of Items 

.903 .903 4 

ltem-T otal Statistics 

Scale rn1tung > rtabel 

Scale Mean Variance if Corrected Squared Cronbach's a= 0,05 

if Item Item Item-Total Multiple Alpha if Item N = 27 

Deleted Deleted Correlation Correlation Deleted 

soal1 7.78 8.949 .825 .692 .860 .825 > .381 

soal2 8.41 11.481 .609 .437 .932 .609 > .381 

soal3 6.85 8.054 .877 .873 .839 .877 > .381 

soal4 7.19 7.772 .868 .865 .845 .868 > .381 

Keputusan 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 
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HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA 

Nama So al So al So al Total Nilai Kriteria 
No siswa no 1 no 2 no3 skor 
1 sue 1 2 3 4 9 76,5 Tuntas 

2 sue2 3 3 4 10 83,75 Tuntas 

3 SUe3 2 3 4 9 76,5 Tuntas 

4 SUe4 2 3 4 9 76,5 Tuntas 

5 sues 1 2 2 5 42,5 Tidak tuntas 

6 SUe6 1 1 2 4 33,75 Tidak tuntas 

7 SUe7 1 1 2 4 33,75 Tidak tuntas 

8 SUe8 1 2 2 5 42,5 Tidak tuntas 

9 SUe9 3 2 4 9 75 Tuntas 

10 sue 10 3 2 4 9 75 Tuntas 

11 sue 11 2 
,., 

4 9 76,5 Tuntas .) 

12 sue 12 1 1 2 4 33,75 Tidak tuntas 

13 sue 13 1 1 2 4 33,75 Tidak tuntas 

14 sue 14 2 3 4 9 76,5 Tuntas 

15 sue 15 3 2 4 6 75 Tuntas 

16 sue 16 3 2 4 7 75 Tuntas 

17 sue 17 3 3 3 9 75,5 Tuntas 

18 sue 18 3 2 4 9 75 Tuntas 

19 sue 19 1 2 2 5 50 Tidak tuntas 

20 SUe20 1 1 2 4 33,75 Tidak tuntas 

21 SUe21 2 3 4 9 76,5 Tuntas 

22 SUe22 3 3 4 10 83,75 Tuntas 

23 SUe23 1 2 2 5 42,5 Tidak tuntas 

24 SUe24 3 2 4 9 75 Tuntas 

25 SUe25 2 3 4 9 76,5 Tuntas 

25 SUe26 2 3 4 9 76,5 Tuntas 

27 SUe27 2 3 4 9 76,5 Tuntas 

Jumlah 54 61 89 199 1644 

Rata-rata 2,25 2,26 3,30 7,37 60,89 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 
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HASILANALISISI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
SOAL KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF DENGAN SPSS 

Reliability 

[DataSet2) D:\DATA UT BERPIKIR KREATIF.sav 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

N % 

Cases Valid 27 100.0 

Excluded0 0 .0 

Total 27 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Cronbach's Standardized 

Alpha Items N of Items 

.867 .865 3 

Item-Total Statistics 

Scale rhitung > r label 

Mean if Scale Corrected Squared Cronbach's a= 0,05 

Item Variance if Item-Total Multiple Alpha if Item N =27 

Deleted Item Deleted Correlation Correlation Deleted 

soal1 5.56 2.564 .722 .712 .836 .722 > .381 

soal2 5.30 2.909 .647 .587 .899 .647 > .381 

soal3 4.26 1.892. .907 .827 .651 .907 > .381 

Keputusan 

valid 

valid 

valid 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 
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