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ABSTRAK 

Pengembangan Lembar Kerja Siswa ( LKS ) Berbasis Kontekstual 
Untuk Memahamkan Siswa Dalam Operasi Hitung Perkalian Bilangan Pecahan 

Kelas V SON 2 Ngrance 

CERI WINARSIH 
E-mail : ceriwinarshe@gmail.com 

Program Pascasarjana 
Universitas Terbuka 

Lembar Kerja Siswa yang digunakan dalam pembelajaran matematika saat ini dianggap 
masih banyak kekurangan terutama dalam materi operasi hitung perkalian pecahan. 
Sehingga peneliti mempunyai ide untuk mengembangkan LKS tersebut. Pengembangan 
LKS Kontekstual yang dibuat peneliti berisi tentang materi operasi hitung bilangan 
pecahan siswa kelas V SON 2 Ngrance dengan menggunakan model pengembangan ADDIE 
yang terdiri dari lima tahapan yaitu Analysis (Analisis), Design (Perancangan), Development 
(Pengembangan), Implementation (lmplementasi), dan Evaluation (Evaluasi). Perangkat 
pembelajaran (RPP dan LKS) berbasis kontekstual(CTL) materi operasi hitung bilangan 
pecahan yang dikembangkan memuat 7 komponen CTL yaitu (konstruktivisme, 
menemukan, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik). 
Hasil validasi LKS CTK diperoleh presentase total 80,33% dengan kriteria valid . 
Aspek kepraktisan memenuhi kualifikasi praktis berdasarkan hasil analisis data angket 
peserta didik. Hasil validasi kepraktisan LKS berbasis CTL adalah 538 poin dengan total 
maksimal 640 sehingga prosentase total 84% dengan kriteria praktis. Keefektifan LKS 
berbasis CTLditinjau dari tes prestasi. Hasil analisis dari tes prestasi 16 orang 
siswamenunjukkan yang tuntas pada pre-test sebanyak 10 siswa denganketuntasan 
sebesar 62,5% dan siswa yang tuntas pada post-test sebanyak 14 orangdengan 
ketuntasan sebesar 87,5%. Nilai tertinggi pada pretest 92 dan postest 100. Nilai terendah 
pada pretest 33 dan postest 52 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada kenaikan nilai 
pada siswa, kenaikan rata-rata kelas dan kenaikan presentase ketuntasan. Berdasarkan 
kualitas LKS dari hasil pretestdan post-test yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan 
bahwa LKSKontekstual yang dikembangkan memiliki kualitas efektif. 

Kata kunci:Pengembangan LKS, Kontekstual,AOO/E, Perkalian Pecahan 
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BAB IV 

JIASIL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian Pengembangan 

Dalam penelitian pengembangan yang telah dilaksanakan oleh penulis ini 

menggunakan desain penelitian ADDIE. Adapun basil dari setiap tahap penelitian 

tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 

I. Analysis 

a. Analisis Kebutuhan 

Setelah mclakukan kegiatan wawancara dengan seorang tenaga pengajar senior 

di Sf)N 2 Ngrance, Tulungagung dan observasi langsung diperoleh keterangan scbagai 

berikut: 

I) Di SON 2 Ngrance proses belajar mengajar masih banyak menggooakan model 

pcmbelajaran konvensional, sehingga pelajaran terasa monoton, kurang menarik dan 

siswa kurang mcmiliki kemampuan penalaran. 

2) Di SDN 2 Ngrance pelajaran matematika menggunakan LKS yang tidak berwarna, 

hanya berisi sedikit materi dan gambar, selain itu LKS dicetak menggunakan kertas 

buram. 

3) Materi perkalian pecahan merupakan materi dalam matematika yang erat kaitannya 

dengan kehidupan sehari-hari, seperti pada jual beli telur atau barang sehari-hari yang 

menggunakan satuan berat, pengukuran tanah dan masih banyak masalah yang lain. 

4) Siswa kurang bersemangat dalam belajar (kurangnya motivasi). 

5) Siswa menganggap matematika itu sesuatu yang abstrak sehingga terkesan sulit. 

41 
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Model pemhelajaran dan bahan ajar seperti lembar kerja siswa (LKS) berbasis 

kontekstual diharapkan mampu untuk meningkatkan tingkat pemahaman dan hasil 

belajar peserta didik dalam materi operasi bilangan pecahan. 

b. Analisis Kurikulum dan Materi 

Di SD Negeri 2 Ngrancc mengacu pada Kurikulum 2013. Berikut disajikan tabel 

4.1 Standar Kompetensi, Kompetcnsi Dasar, dan Indikator dalam LKS yang 

dikembangkan. 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
3.2 Menjelaskan dan melakukan I. Siswa dapat mendefinisikan 
perkalian dan pembagian pecahan dan makna perkalian bilangan 
desimal oecahan 

2. Siswa dapat menghitung 
perkalian bilangan asli dengan 
oecahan biasa 

3. Siswa dapat menghitung 
perkalian bilangan asli dengan 
oecahan camouran 

4. Siswa dapat menghitung 
perkalian pecahan biasa dengan 
oecahan biasa 

5. Siswa dapat menghitung 
perkalian pecahan biasa dengan 
oecahan desimal 

Tabel 4.1 Standar Kompeteosi, Kompetensi Dasar, dan Indikator 

Dalam tabel 4.1 dijelaskan bahwa Standar kompetensi yang digunakan adalah 

menjelaskan dan melakuk.an perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Dalam 

pengembangan LKS berbasis kontekstual ini peneliti lebih memfokuskan tentang materi 

perkalian pecahan, ini dapat dilihat dari indikator yang dibuat oleh peneliti seperti pada 

tabel 4.1. Materi yang akan digunakan berkaitan tentang perkalian berbagai bentuk 

pecahan, seperti pecahan biasa, pecahan carnpuran dan desimal. 
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c. Analisis karakteristik siswa 

Di dalam rnelaksanakan analisis karakteristik siswa, peneliti rnelakukan 

observasi pernbelajaran secara langsung di SON 2 Ngrance Tulungagung serta rnencari 

beberapa rcferensi terkait tcori perkernbangan perserta didik untuk usia sekolah dasar. 

Bcrdasarkan hasil wawancara tcrhadap guru rnaupun siswa diperoleh kcsirnpulan bahwa 

siswa lebih suka belajar melalui hal-hal yang kongkrit I nyata dan praktis dilakukan 

bukan hanya pernbelajaran yang sekedar rnelakukan kegiatan hafalan. 

2. Design 

Langkah selanjutnya setelah tahap analisis adalah tahap desain. ·rahap dcsain 

merupakan tahapan rnembuat rancangan dari produk pembelajaran yang dikcrnbangkan. 

a. Menentukan Judul LKS 

Judul LKS yang dipilih sudah relevan dengan materi yang dibahas dalam 

Lernbar Kerja Siswa berbasis konstekstual yaitu Operasi hitung perkalian pecahan. 

b. Menyusun kcrangka LKS 

Lernbar Kerja Siswa ( LKS ) berbasis kontekstual yang dikernbangkan penulis 

ini terdiri dari tiga bagian pokok yaitu bagian pembuka, isi, dan penutup. Secara detail 

kerangka LKS Pengembangan ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1) Halaman muka (cover) 

2) Kata pengantar 

3) Daftar isi 

4) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

5) Materi 

6) Latihan soal 

7) Daftar pustaka 
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3. Development 

LKS dengan pendekatan kontekstual yang dikembangkan harus memenuhi 7 

komponen pendekatan kontekstual yaitu konstruktivisme, menemukan, bertanya, 

masyarakat belajar, pemodelan, refleksi , dan penilaian autentik. Komponen 

Konstruktivisme ini lebih terfokus pada aktivitas siswa untuk membangun sendiri 

struktur kognitif I proses berfikir yang ada dalam otak melalui pengalamannya yang 

telah mereka mi liki sebelumnya. Misalnya untuk mengenalkan makna pecahan peneliti 

memberikan stimulus tentang sebuah ape) yang diptong menjadi dua bagian. Siswa 

diharapkan mampu menemukan dan menyimpulkan. Komponen penemuan 

diaplikasikan siswa misalnya ketika siswa menemukan sendiri konsep tentang makna 

perkalian pecahan melalui proses berpikir yang sistematis. Melalui contoh-contoh yang 

sudah diketahui sebelumnya dan menuliskannya pada lembar kerja. Siswa dapat 

menyimpulkan sendiri mengenai konsep makna perkalian pecahan. Komponen Bertanya 

dan Masyarakat Belajar adalah ketika siswa melakukan kegiatan kerja kelompok. 

Melalui panduan lembar kerja, siswa dapat bertanya jawab dengan teman kelompok. 

Kegiatan yang dilakukan siswa secara berkelompok dengan tujuan untuk melatih 

kerjasama serta saling menghargai satu sama lain. Komponen Pemodelan diaplikasikan 

pada materi yang berkaitan dengan perdagangan, pertanian, pengukuran tanah. Dari hal 

tersebut diharapkan siswa mampu mengenal tentang cara kerja pedagang, petani atau 

cara kerja seorang yang bertugas sebagai pengukur tanah. Komponen refleksi dapat 

memunculkan kemungkikan pada siswa untuk siswa mengulang kembali apa saja yang 

telah dipelajari dan memperbarui serta menambah pengetahuan dan pengalaman 

belajamya Komponen refleksi diterapkan dalam setiap akhir kegiatan pembelajaran 

pada tiap-tiap sub-materi dengan menuliskan kesimpulan pembelajaran. Komponen 

Penilaian Autentik diterapkan selama kegiatan belajar siswa dan pada akhir 
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pembelajaran melalui label penilaian autcntik untuk melihat perkembangan belajar anak 

secara keseluruhan. 

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dihasilkan dari pengembangan ini berisi cover, 

kata pengantar, daftar isi, kompetensi dasar , indikator dan kegiatan siswa yang 

sistematik sesuai dengan materi pecahan yang dipelajari di SD/Ml. Lembar Kerja Siswa 

(LKS) hasi l dari pengembangan yang dibuat oleh pengembang dengan materi operasi 

hitung perkalian pecahan berjumlah 22 halaman. Berikut ini adalah penjelasan masing

masing bagian. 

a. Cover 

Dalam cover ( halaman muka) memuat judul lembar kerja s1swa yang 

disesuaikan dengan materi pokoknya yaitu operasi hitung perkalian pecahan berbasis 

kontekstual, terdapat background gambar yang berkaitan dengan materi perkalian 

pecahan yang berbasis kontekstuaJ yaitu tentang kegiatan jual beli di pasar tradisional. 

Disebutkan juga identitas penyusunya (Ceri Winarsih) dan dosen pembimbing 

penyusunan (Prof. Gatot Muhsetyo, M.SC dan Dr. Ir Suroyo, M.SC) 

Desain cover dibuat berwarna penuh yang disesuiakan antara warna satu dengan 

warna lainnya dengan tulisan dan gambar yang menarik. 

Hal ini diharapkan dapat menarik bagi peserta didik, sehingga timbul semangat dalam 

mempelajari bahan ajar (LKS ) yang dikembangkan. Berikut ini disajikan gambar 4.1 

desain cover dari pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) matematika berbasis 

kontekstual. 
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Gambar 4.1 Cover Lembar K erja Siswa (LKS) matematika berbasis kontekstual. 

b. Kata pengantar 

Pada bagian kata pengantar berisi ucapan rasa syukur kepada Allah SWT yang 

atas izin dan kuasaNya LKS Matematika Berbasis Kontekstual ini bisa terselesaikan 

dengan baik. Ucapan sholawat serta salam ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW 

yang dijadikan motivator sejati dalam menuntut ilmu oleh penulis baik ilmu untuk bekal 

didunia maupun di akhirat. 
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Selain ucapan rasa syukur, dalam kata pengantar berisikan ucapan terimakasih 

kepada keluarga dan seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tulisan 

ini. Harapan penulis semoga dengan adanya LKS berbasis konstekstual ini materi 

perkalian pecahan dapat dipahami dengan mudah oleh siswa sehingga dengan siswa bisa 

mudah dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan perkalian pecahan. 

Gambar 4.2 Kata Pengantar Lembar Kerja Siswa (LKS) matematika berbasis 

kontekstual. 
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c. Daftar lsi 

Berisi daftar-daftar yang sudah ada dalam LKS berbasis konstektual yaitu judul, 

sub judul, sub anak judul beserta halamannya. 

Dari dafftar isi diharapkan dapat membantu pengguna LKS berbasis konstektual int 

agar bisa dengan mudah mencari bagian-bagian LKS yang diinginkan. 

Gambar 4.3 Daftar Isi Lem bar Kerja Siswa (LKS) matematika berbasis 

kontekstual. 
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d Pengantar materi 

Gambar 4.4 Pengantar Materi Lembar Kerja Siswa (LKS) matematika berbasis 

kontekstual. 
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Pengantar materi dalam Lembar Kerja Siswa (LKS) berisi tentang gambaran 

secara umum materi yang akan dipelajari yang berguna untuk membantu pengguna 

produk dalam memahami dan memotivasi peserta didik supaya lebih semangat dan giat 

dalam belajar. Selain itu juga memuat kompetensi dasar dan indikator pembelajaran 

yang hendak dicapai. 

e. Kegiatan belajar 

Produk pengembangan LKS berbasis kontekstual untuk menjngkatkan 

pemahaman siswa terdapat enam kegiatan belajar, yaitu Lembar Kegiatan Siswa tentang 

pengertian atau makna pecahan, Kegiatan kedua berkaitan tentang makna perkalian 

pecahan, Kegiatan ketiga berkaitan tentang perkalian berbagai bentuk pecahan dan yang 

terakhir kegiatan tentang pemecahan masalah yang berkaitan dengan perkalian pecahan 

dalam kerudupan sehari -hari. 

Masing - masing kegiatan belajar dilengkapi ilustrasi untuk membantu siswa 

dalam menggali dan menemukan makna setiap materi . Dalam kegiatan siswa LKS 

pengembangan ini diharapkan siswa mampu menyimpulkan tentang makna pecahan dan 

perkalian berbagai pecahan. Setiap kegiatan kesimpulan akan rubuat oleh siswa dari 

contoh-contoh yang ada. Siswa digiring untuk berfikir aktif dalam menemukan 

pemecahan masalah. 

Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis kontekstual yang dikembangkan ini berbeda 

dengan LKS yang telah ada. LKS lebih banyak menggunakan masalah yang ada 

disekitar lingkungan, LKS banyak terdapat gambar ilustrasi dan berwarna. 

Dalam masing-masing kegiatan belajar terdapat beberapa lembar kerja/ kegiatan 

yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kerja yang ada dikerjakan secara 

mandiri digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman masing-masing individu 

atas ketercapaian kompetensi dasar yang diharapkan. Selain itu dengan adanya lembar 
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kerja secara mandiri, peserta didik dapat lebih percaya diri dan melatih dirinya mandiri, 

untuk selalu terampil dalam menemukan permasalahan (soal) tanpa menunggu bantuan 

dari orang lain. 

Di dalam LKS ini terdiri atas enam kegiatan belajar, yang mana kegiatan 

disesuaikan dengan kompetensi dasar dan juga indikator yang sesuai dengan materi . 

Berikut ini adalah uraian dari setiap kegiatan belajar: 

I) Lembar kegiatan I memahami makna bilangan pecahan 

Peserta didik dituntut untuk mampu memahami makna perkalian bilangan 

pecahan. Pembelajaran diawali dengan pemberian gambar tentang pembilang dan 

penyebut. Dengan memberikan gambar peserta didik diharapkan mampu 

membedakan apa yang disebut pembilang dan apa yang disebut dengan penyebut. 

Selain itu siswa dapat menyimpulkan apa itu pecahan yang dapat di lihat seperti yang 

tertera pada gambar 4.5 

Gambar 4.5 
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Gambar 4.6 

Untuk lebih memahami tentang makna pecahan pada lembar berikutnya 

peneliti memberikan masalah kontekstual (dunia nyata) sehingga peserta didik 

menggunakan pengalarnan yang mereka miliki sebelumnya secara langsung. Dalam 

kegiatan ini peserta didik diberikan gambar sebuah apel yang dipotong setengah 

bagian dari seluruhnya, kemudian peserta didik mampu mengisi pertanyaan besarnya 

bagian ape! yang telah dipotong dan di lanjutkan rnemotong setengahnya lagi serta 

menggarnbarkan bagian-bagiannya (pada gambar 4 .6). 
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Gambar 4.7 

Kegiatan pada gambar 4 .7 diharapkan mampu memudahkan peserta didik 

untuk memahami pecahan angka dan daerah. Peserta didik memperhatikan gambar 

daerah dan pecahan angka kemudian menjawab pertanyaan berkaitan tentang bagian-

bagian pecahan. Setelah itu siswa diberikan soal latihan berkaitan tentang besamya 

pecahan pada setiap gambar, dengan tujuan rnengaktifkan peserta didik sehingga 

peserta didik mampu menemukan sendiri konsep matematika yang dipelajari. 
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2) Lembar kegiatan 2 memahami makna perkalian bilangan pecahan. 

Di sini peserta didik dituntut mengetahui apa hubungan perkalian pecahan 

dengan penjumlahan pecahan beruntun. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, 

peserta didik diajak untuk memperhatikan gambar tentang satu anak yang memakan 

satu perempat roti, jika ada tiga anak berarti ada tiga perempat roti . Setelah itu 

peserta didik menyimpulkan dengan menggunakan hubungan antara perklian 

dengan penjumlahan. Pada gambar 4. 8 

Gambar4.8 
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Kegiatan selanjutnya peserta didik berdiskusi dengan angota kelornpok 

rnasing - rnasing. Bahan diskusinya adalah rnengenai apa rnakna dari perkalian 

pecahan yang diperoleh dari rnengarnati garnbar seperti kegiatan pada Garnbar 4.9 

dan 4.10 dari kegiatan tersebut siswa juga diharapkan mampu rnenemukan pola 

perkalian pecahan. 

Garnbar 4.9 
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Gambar 4.10 

Untuk lebih memahami materi, peserta didik diajak untuk aktif menyelesaikan 

masalah kontekstual yang telah disediakan dengan tujuan agar peserta didik aktif dan 

mampu menemukan sendiri tentang makna perkalian dan pola perkalian 

pecahan.Dengan kemampuan siswa dalam menemukan sendiri makna perkalian dan 

pecahan maka siswa akan lebih memhami menggemari pelajaran matematika khususnya 

meteri perkalian pecahan. 
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3) Lembar kegiatan 3 menghitung perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. 

Gambar 4.11 
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Gambar 4.12 

Dalam kegiatan seperti pada gambar 4.11 dan 4.12 peserta didik diharapkan 

mampu menghitung perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli . Terdapat grafik 

yang menunjukkan luas daerah yang diarsir ini bertujuan untuk mengetahui luas 

daerah itu yang didapat dari hasil perkalian antara panjang dan lebar, yang dilihat 

dari angka grafik tersebut. Peserta didik diajak untuk mengisi pertanyaan

pertanyaan yang bertujuan mengajak peserta didik untuk lebih aktif, seingga peserta 
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didik mampu menemukan sendiri konsep perkalian bilangan asli dengan pecahan 

biasa. 

Peserta didik dapat membuktikan hubungan antara penjumlahan pecahan 

berulang dengan perkalian bi langan asli dan pecahan biasa, melalui pengamatan 

terhadap gambar grafik dan pencarian luas daerah grafik. 

Untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang perkalian pecahan 

biasa dengan bilangan asli maka dalam LKS pengembangan ini diberikan masalah 

kontekstual (masalah yang disesuaikan dengan lingkungan sekitar) dengan 

diberikan masalahyang ada di lingkungan sekitar, diaharapkan peserta didik 

menggunakan pengalaman yang mereka miliki secara langsung dan lebih 

mempermudah memahami konsep matematika. 

Gambar 4.13 
59 

44104

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



4) Lembar kegiatan 4 menghitung perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. 

Gambar4.14 
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Gambar 4.15 
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Kegiatan selanjutnya berkaitan tentang perkalian pecahan campuran dengan bilangan 

asli . Pernbelajaran diawali dengan mengajak siswa membaca pengantar materi yaitu 

perkalian dapat dilakukan dengan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan 

biasa kemudian mengalikan langsung dengan bilangan asli . Pada gambar 4.14 peserta 

didik diajak aktif menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Pada 

gambar 4.15 peserta didik menyelesaikan masalah kontekstual tentang petemakan ayam 

petelur. 

5) Kegiatan pembelajaran 5 menghitung perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa, 

dalam keguatan ini sama dengan kegiatan sebelumnya. Peserta didik diberikan 

contoh bahwa perkalian pecahan bisa dengan pecahan biasa dapat dilakukan dengan 

cara mengalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. LKS 

pengembangan berbasis kontekstual selalu menyajikan masalah-masalah kontekstual 

yang sesuai dengan dunia nyata, dalam kegiatan ini masalah kontekstual yang 

diberikan yaitu tentang memasak beras. Peserta didik diharapkan lebih aktif dan 

mampu menggunakan pengalaman sehari-hari. 
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Gambar4.16 
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Gambar 4.17 
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6) Menghitung perkalian pecahan desimal dengan pecahan biasa. 

Kegiatan terakhir dalam LKS pengembangan ini adalah melakukan perkalian 

pecahan desimal dengan pecahan biasa dengan cara mengubahan pecahan desimal 

menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Untuk lebih memahami materi, peserta didik 

diberikan contoh dan diajak untuk aktif menyelesaikan masalah yang sudah 

disediakan. 

Gambar 4.18 
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Gambar 4.19 
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f Latihan Soal 

Latihan soal yang termuat dalam LKS Berbasis konstekstual ini berisi tentang soal -

soal materi perkalian pecahan. Ada bernagai jenis soal - soal tentang perkalian pecahan. 

Latihan soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik 

dalam menguasai dan memahami materi perkalian pecahan. 

Gambar 4.20 
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Gambar4.21 
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g. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka berisi sumber acuan atau bahan-bahan rujukan yang digunakan 

untuk pembuatan LKS matematika berbasis kontekstuaJ materi operasi hitung 

perkalian pecahan. 

Gambar4.23 
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Setelah dilakukan pcnulisan RPI> dan LKS pengembangan berbasis kontekstual, 

selanjutnya dilakukan validasi LKS oleh validator. Hasil uji validasi produk diperoleh 

dari penilaian validator terhadap produk pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

berbasis kontekstual untuk memahamkan siswa dalam operasi hitung perkalian bilangan 

pecahan untuk kelas V SON II Ngrance. Validasi produk pengembangan dilakukan 

dengan menggunakan angket validasi untuk doscn dan guru kelas V SD. Validasi 

diperoleh dari 2 validator yang terdiri dari 1 dosen matematika STAlN Tulungagung dan 

1 guru kelas V SDN 2 Ngrance. Peran Validator selain memberikan penilaian juga 

meroberikan kritik dan saran terhadap produk penelitian pengerobangan di bagian akhir 

angket. 

Tabel 4.2 Data Hasil Validasi LKS 

NO ASP EK PERNYATAAN PRES EN KRITERIA 
TASE VALIDASI 

(%) 

1 lsi LKS 1. Kesesuaian dengan perkembangan 100 Valid 
tarafberfikir neserta didik 

2. Kesesuaian dengan standar 88 Valid 
komnetensi 

3. Kesesuaian dengan kompetensi dasar 88 Valid 

4. Keteraturan dalam penyajian materi 63 Cukup Valid 

5. Kegiatan yang disajikan sesuai dengan 88 Valid 
tlPfkerobanae:an koe:nitif veserta didik 

6. Kegiatan yang disajikan 75 Cukup Valid 
roemungkinkan peserta didik 
meno011nakan intuisinva 

7. Kegiatan yang disajikan bermula dari 88 Valid 
konseo van• sederhana 

8. Kegiatan disajikan berawal dari soal 88 Valid 
van• sederhana 

9. Kegiatan yang disajikan 75 Cukup Valid 
memungkinkan peserta didik 
melakukan dugaan yang mengarah 
kenada suatu konsen 

10. Kegiatan yang disajikan 75 Cukup Valid 
memungkinkan peserta didik untuk 
alctif dalam ke'1:iatan oembelaiaran 
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11. Kegiatan yang disajikan 63 Cukup Valid 
memungkinkan peserta didik 
menggunakan strategi kognitif 
memahami masalah 

12. Kegiatan yang disajikan 63 Cukup Valid 
memungkinkan peserta didik 
menggunakan strategi kognitif 
menyelesaikan masalah. 

2 Soal -soal 13. Soal-soal latihan mendukung konsep 88 Valid 
latihan vang sedang dipelajari 

14. Soal-soal latihan memungkinkan 75 Cukup Valid 
peserta didik mengkonstruk 
matematika sendiri 

15. Soal-soal Jatihan sudah diorganisasi 75 Cukup Valid 
dengan baik 

16. Soal-soal pada LKS sudah 88 Valid 
memperhatikan tingkatan ( ada soal 
mudab, sedang dan sulit) 

3 Bahasa 17. Menggunakan bahasa yang 88 Valid 
dan komunikatif 

Tampilan 18. Istilah dan lambang yang digunakan 75 Cukup Valid 
teoat dan reliabel 

19. Kalimat yang digunakan mudah 75 Cukup Valid 
dinabami 

20. Terhindar dari kalimat yang 88 Valid 
mempunyai makna ganda 

21. Bahasa yang digunakan dapat 88 Valid 
meningkatkan minat dan rasa ingin 
tahu peserta didik 

22. LKS ini dapat memberikan motivasi 88 Valid 
kepada peserta didik untuk terlibat 
aktif. 

23. LKS ini dapat membantu peserta didik 88 Valid 
dan ~uru dalam aktivitas pembelajaran 

24. Kejelasan bentuk grafik/ gambar 75 Cukup Valid 

25. Kejelasan jenis huruf 63 Cukup Valid 

26. Ukuran hurufproporsional 63 Cukup Valid 

27. Penyediaan ruangjawaban yang 88 Valid 
cukuo 

. 

28. Desain penyusunan LKS sudab layak 75 Cukup Valid 

29. T erhindar dari kesalahan pengetikan 88 Valid 

30. Kerapian dalam penyusunan LKS 88 Valid 

PRESENTASE TOTAL 80,33 Valid 
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Untuk melihat perhitungan kevalidan dapat dilihat pada lampiran 6. 

Adapun tanggapan, saran dan kritik dari dosen dan guru kelas V sebagai 

validator dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut: 

Tabcl 4.3 Tanggapan, Saran dan Kritik Validator 

NO ASP EK T ANGGAPAN/SARAN/KRITIK 

1 lsi LKS I. Dalam kegiatan pada LKS harus diperhatikan 

sistematikanya sesuai dengan indikator 

2. lsi harus mencakup komponen CTL 

(konstrukti visme, menemukan, bertanya, 

masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan 

penilaian autcntik) 

3. Langkah-langkah dalam LKS kurang sistematis 

4. Contoh diperbanyak agar siswa mudah 

menemukan sendiri makna perkalian pecahan 

2 Saal Latihan I. Penilaian autentik harus ada 

2. Penggunaan kalimat perintah diperjelas 

3. Soal latihan kurang banyak 

3 Bahasadan I. Desain LKS perlu disempurnakan tata letaknya 

Desain 2. Ban.yak kalimat yang rancu 

3. Kalaimat perintah kurangjelas 

4. Dalam bagan kesimpulan diberi kalimat 

pcmancing untuk siswa, karena di LKS hanya 

tertulis "kesimpulannya adalah" 
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4. Implement I Penerapan Produk 

Dalam tahap ini, RPP dan LKS yang dikembangkan diimplementasikan pada 

siswa kelas V SDN 2 Ngrance, Tulungagung. Setiap individu nantinya akan diberi LKS, 

kemudian dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kontekstual yang sesuai dengan RPP yang telah dibuat. 

Gambar 4.24 Implementasi LKS pada siswa kelas V SDN 2 Ngrance 

Foto pada proses pembelajaran/implementasi LKS dapat di lihat pada lampiran 7. 
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Untuk memperkuat data hasil penilaian kevalidan atau kelayakan, dilakukan juga 

penilaian LKS untuk mengetahui kepraktisan LKS terhadap peserta didik. Data 

diperoleh setelah pembelajaran yang diisi oleh siswa. Data Hasil Penilaian LKS CTL 

dapat dilihat pada tabel 4.4 

Tabel 4.4 Data Basil Penilaian Dahan Ajar Peserta Didik 

NO PERNYATAAN I" I" p TINGKAT KETERAN 
xi xj 

1=1 1~1 % KEPRAKT GAN 
!SAN 

I Saya mudah memahami maksud 48 64 75 PRAK TIS T!DAK 
dari pertanyaan yang terdapat pada REVIS! 
LKS ini 

2 Saya mudah menerima dan 49 64 76 PRAK TIS TIDAK 
memahami informasi yang REVIS! 
disampaikan melalui LKS ini 

3 Saya mudah memahami kalimat 57 64 89 SANGAT TIDAK 
yang terdapat dalam LKS ini PRAK TIS REVIS! 

4 Saya merasa senang dan tertarik 59 64 92 SANGAT TIDAK 
pada kegitan belajar yang terdapat PRAK TIS REVIS! 
dalam LKS ini 

5 Kegiatan belajar yang terdapat 51 64 79 PRAK TIS TIDAK 
dalam LKS ini membuat saya REVIS! 
terlibat langsung secara aktif karena 
kegiatannya menyenangkan dan 
berbaur dengan lingkungan sekitar 

6 Kegiatan Belajar dalam LKS ini 53 64 82 PRAK TIS TIDAK 
memberikan kesempatakn kepada REVIS! 
saya untuk menyelesaikan masalah 
dengan menggunakan cara saya 
sendiri 

7 Kegiatan Belajar dalam LKS ini 53 64 82 PRAK TIS T!DAK 
mendorong saya untuk REVIS! 

menyampaikan pendapat saya 
dengan bahasa saya sendiri 

8 Kegiatan Belajar dalam LKS ini 58 64 90 SANGAT T!DAK 

dapat memupuk rasa persatuan PRAK TIS REVIS! 

yang kuat antar teman karena 
mendorong siswa untuk bekerja 
kelompok bersama teman 

9 LKS ini mempunyai gambar yang 58 64 90 SANGAT T!DAK 

berwarna sehingga saya merasa PRAK TIS REVIS! 

semakin tertarik dan semangat 
be la jar 
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10 LKS ini mempunyai ketrampilan 
yang menarik 

JUMLAH 

-

52 64 

538 640 

Untuk mclihat data angket dapat dilihat pada lampiran 8. 

5. Evaluate I Evaluasi 

81 PRAKTIS TIDAK 
REVIS! 

84 PRAKTlS TIDAK 
REVIS! 

Scbelun1 dilakukan pembelajaran menggunakan RPP berbasis kontekstual dan 

penerapan LKS kontekstual peneliti membagikan soal pretest untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa. Dari data basil pretest dapat dilihat pada tabel 4.29 dan untuk 

melihat perhitungan hasil pretes dapat dilihat di lampiran 9. 

Tabel 4.5 Data Hasil Pretest 

NO Nama Nilai Ketuntasan 
I Aditya Dwi S 55 TIDAK TUNTAS 
2 Santi AT 70 TUNTAS 
3 Ahmad F 81 TUNTAS 
4 Angela Nova 77 TUNTAS 
5 Deva PPR 66 TIDAK TUNTAS 
6 Dhafa AAP 51 TIDAK TUNTAS 
7 Dini R 81 TUNTAS 
8 Firman SS 40 TIDAK TUNTAS 
9 Imelda FH 81 TUNTAS 
10 Le2saAC 74 TUNTAS 
11 Mas Riannur 74 TUNTAS 
12 Pasha Puri 0 85 TUNTAS 
13 RahmatDwi A 48 TIDAK TUNTAS 
14 Risna Indriani 70 TUNTAS 
15 UmiNafikKN 92 TUNTAS 
16 YuandaLA 33 TIDAK TUNTAS 

JUMLAH SISWA TUNTAS 10 
PRESENTASEKETUNTASANl%l 62,5°/o 

Pada tahap evaluasi ini dilakukan untuk mengolah data. Data ini berupa nilai 

basil belajar siswa Data diambil dari basil posttest yang dikerjakan siswa. Setelah 

pretest diberikan maka akan diadakannya pembelajaran sesuai RPP kontekstual yang 
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tclah dibuat clan akan diberikan postest pada akhir pembelajaran. Hasil dari postes dapat 

dilihat pada tabel 4.6 berikut ini: 

Tabel 4.6 Data Hasil Postcst 

. "-------
NO Nama Nilai Ketuntasan 

I Aditya Dwi S 74 TIJNTAS 

2 Santi AT 74 TUNTAS 

3 Ahmad F 88 TUNTAS 

4 Angela Nova 81 TUNTAS 

5 Deva PPR 74 TUNTAS 

6 Dhafa AAP 81 TUNTAS 

7 Dini R 92 TUNTAS 

8 Firman SS 62 T!DAK TUNTAS 

9 Imelda FH 92 TUNTAS 

IO Legsa AC 77 TIJNTAS 

11 Mas Riannur 92 TUNTAS 

12 Pasha Puri 0 100 TIJNTAS 

13 RahmatDwiA 77 TUNTAS 

14 Risna Indriani 77 TIJNTAS 

15 Umi NafikKN 100 TIJNTAS 

16 YuandaLA 52 TIDAK TUNTAS 

JUMLAH SISWA TUNT AS 14 

PRESENTASE KETUNTASAN (%) 87,5°/o 

Untuk melihat basil perhitungan nilai postes dapat dilihat pada lainpiran 10. 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan pada basil penelitian pcngembangan yang telah diuraikan di atas, 

maka terciptalah sebuah produk Lernbar Kegiatan Siswa (LKS) berbasis kontekstual 

(CTL)yang valid, praktis, dan cfektif.I,angkah-langkah penyusunan LKS pengembangan 

tersebut dilakukan dengan model pengembangan yang telah ditentukan yaitu model 

ADDIE: I) melakukan analisis 2) perancangan LKS 3) pengembangan LKS 4) 

implementasi LKS 5) evaluasi terhadap LKS. 

1. Validasi Pakar 

Produk berupa Lembar Kerja Siswa ( LKS ) berbasis CTL matematika yang 

telah dikembangkan dapat dikatakan mernenuhi kategori valid berdasarkan basil 

penilaian oleh satu dosen ahli serta guru kelas V SD sebagai validator. Masing-masing 

komponen LKS memenuhi kriteria valid. Kriteria valid yang diperoleh dapat 

menunjukan bahwa Lembar Kerja Siswa ( LKS ) berbasis CTL telah sesuai dengan 

teori-teori validasi isi seperti yang telah disampaikan Nieveen (1999: 127) bahwa bahan 

ajar dikatakan valid jika sesuai dengan teorinya. 

Analisis data hasil validasi LKS untuk meningkatkan basil belajar pada materi 

Operasi Hitung Perkalian Pecahan didasarkan pada basil rata-rata angket skala Lingkert 

oleh dosen matematika dan guru kelas V SD. Sesuai dengan tabel 4.2 di atas., diketahui 

bahwa basil validasi LKS pembelajaran matematika diperoleh presentase total 80,33 o/o 

dengan kriteria valid (tidak perlu revisi). Dari data validasi tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pengembangan LKS pembelajaran matematika untuk meningkatkan hasil belajar 

pada materi operasi hitung perkalian pecahan tidak memerlukan perombakan yang 

signifikan. Namun demikian peneliti juga perlu memperhatikan tanggapan, saran dan 

kritik dari para validator. Dari berbagai tanggapan, saran dan kritik tersebut peniliti 
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memerlukan beberapa rev1s1 terhadap LKS pembelajaran matematika 1n1. Revisi 

berdasarkan tabcl 4.3. 

Adapun tanggapan, saran dan kritik dari validator untuk revisi pengembangan 

antara lain: 

a. Kritik dan saran dari Bapak Sutomo 

1. Dalam kcgiatan pada LKS harus diperhatikan sistematikanya sesuai dengan 

indikator 

2. Isi harus mencakup komponen CTL (konstruktivisme, menemukan, bertanya, 

masyarakat belajar, pemodelan, reflcksi, dan penilaian autentik) 

3. Penilaian autentik harus ada 

4. Desain LKS perlu disempumakan tata letaknya 

b. Kritik dan saran dari lbu lsmiati, S.Pd 

1. Langkah-langkah dalam LKS kurang sistematis 

2. Contoh diperbanyak agar siswa mudah menemukan sendiri makna perkalian 

pecahan 

3. Penggunaan kalimat perintah diperjclas 

4. Soal latihan kurang banyak 

5. Ban yak kalimat yang ran cu 

6. Kalimat perintah kurang jelas 

7. Dalam bagan kesimpulan diberi kalimat pemancing untuk siswa, karena di LKS 

hanya tertulis "kesimpulannya adalah" 

2. Kepraktisan LKS Pengembangan 

Uji coba produk Lembar Kerja Siswa berbasis kontekstual dilakukan pad.a 

siswa kelas V SDN 2 Ngrance, Kecamatan Pake! Kabupaten Tulungagung. Setelah 

dilak.sanakan uji coba produk kemudian produk diperbaiki sesuai dengan kritik dan 
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saran dari validator. Analisis kepraktisan bahan ajar ditinjau dari respon siswa, dan 

keterlaksanaan pembclajaran yang diberikan setelah posttes. 

Berdasarkan hasil analisis kepraktisan ditinjau dari angket peserta didik yang 

meliputi 10 poin yang dijelaskan pada tahel 4.4 diperoleh bahwa skor kcpraktisan poin 

1 tentang pernahaman informasi sebanyak 75o/o, poin 2 tentang kemudahan memaharni 

LKS sebanyak 76%, poin 3 tentang kemenarikan kegiatan siswa sebanyak 89°/o, poin 4 

tentang pencetus keaktifan siswa sebanyak 92%, pain 5 tentang kernarnpuan siswa untuk 

menyelesaiakan masalah dengan caranya sendiri sebanayak 79%, poin 6 tentang 

mengemukakan pendapat 82%, poin 7 kerjasama sama dengan poin 5 yaitu 82%, poin 8 

tentang kemudahan membuat kesimpulan dan poin 9 tentang kemenarikan tampilan 

mendapat respon paling banyak yaitu 90%, dan yang terakhir adalah kemudahan 

memahami kalirnat sebanyak 81 %. Dari perhitungan prasentase setiap poin dapat 

diketahui bahwa LKS mendapat kriteria praktis dan sangat praktis. Untuk kriteria praktis 

terdapat pada poin 1, 2, 5,6, 7 dan 10 sedangkan pain 3,4,8 dan 9 mendapat kriteria 

sangat praktis. 

Sesuai dengan tabel 4.4 diketabui bahwa total skar dari semua pain dari basil 

validasi kepraktisan LKS pcmbelajaran matematika berbasis CTL yang diisi oleh peserta 

didik adalah 538 dengan total maksimal 640. Dari basil ini, diperoleh prosentase total 

84 % dengan kriteria praktis. 

Sesuai dengan kriteria kepraktisan pada tabel 4.4 maka produk pengembangan 

LKS bergbasis Kontekstual (CTL) untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada 

materi operasi hitung perkalian pecahan dinyatakan praktis. 

3. Hasil Pemecahan Masalab Sebelum dan Sesudah Penerapan LKS 

Pengembangan 
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Keefektifan pcnggunaan RPP dan LKS berbasis kontekstual (CTL) pada 

penelitian pengembangan ditentukan dari pencapa1an ketuntasan belajar 

matematikasiswa. Sebelum dan sesudah uji coba lapangan penggunaan RPP dan LKS 

berbasis kontekstual (CTL)dilakukan pre-test danpost-test untuk mengetahui prestasi 

s1swa. Keefektifan penggunaan RPP dan LKS berbasis kontekstual (CTL) 

matematikaditinjau dari tes prestasi. 11asil analisis dari tes prestasi siswa sebanyak 16 

orangmenunjukk.an siswa yang tuntas pada pre-test sebanyak 10 orang denganketuntasan 

sebesar 62,5% dengan kriteria baik dan siswa yang tuntas pada post-test sebanyak 14 

orangdengan ketuntasan sebesar 87,So/o dengan kriteria sangat baik. Selain peningkatan 

prosentase ketuntasan dapat dilihat juga kenaikan nilai dari setiap individu yang dapat 

dilihat pada tabel 4.5 Dan 4.6, dari data tersebut dapat dilihat bahwa nilai tertinggi pada 

pretest adalah 92 yang didapatkan oleh satu orang sedangkan pada postest ni\ai 

tertingginya adalah 100 yang didapat oleh dua orang. Nilai terendah pada pretest adalah 

33 sedangkan pada postest adalah 52. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 

kenaikan nilai pada siswa, kenaikan rata-rata kelas dan kenaikan presentase ketuntasan 

sebelum adanya penerapan RPP dan LKS kontekstual (CTL) dan setelah adanya 

penerapan. 

Berdasarkan kualitas penggunaan RPP dan LKS berbasis kontekstual (CTL)dari 

basil pretestdan post-test yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

RPP dan LKS berbasis kontekstual (CTL)matematika yang dikembangkan memiliki 

kualitas efektif. Penggunaan RPP dan LKS berbasis kontekstual (CTL) dikatakanefektif 

jika LKS yang digunakan dapat membatu siswa mencapaikompetensi yang harus 

dimilikinya (Widodo dan Jasmadi, 2008: 48). Persentaseketuntasan siswa lebih dari 

75%. Ini berarti bahwa LKS berbasis konstekstual matematika yangdihasilkan efektif 

dan layak digunakan. 
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Ketercapaian kualitas perangkat pernbelajaran rnenggunakan LKS berbasis 

kontekstualuntuk meningkatkan basil prestasi siswa ini sesuai denganpeneltian yang 

dilakukan oleb Yanuarto (2014) dengan judul Pengembangan Model Pernbelajaran 

Kontekstual Matematika di SMP Kelas IX yang Menekankan Religiusitas Pcserta Didik 

bahwa pengernbangan LKS berbasis CTL fa/id, praktis dan efektif untuk rneningkatkan 

basil belajar siswa .. 

Berdasarkan ura1an di atas , dapat disimpulkan bahwa LKS pengembangan 

berbasis Kontekstual (CTL)yang dikembangkan peneliti memiliki kualitas valid, praktis, 

danefektif. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian pcngembangan LKS berbasis kontckstual (CTI,) 

berbasis kontekstual(CTL) materi operasi hitung bilangan pecahan siswa kelas V SDN 2 

Ngrance menggunakan model pengembangan ADDIE yang terdiri dari lima tahapan yaitu 

Analysis (Analisis), Design (Perancangan), Development (Pengembangan), Implementation 

(lmplementasi), dan Evaluation (Evaluasi). 

Berdasarkan pcnelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan model 

pengembangan ADDIE, diperoleh hasil sebagai bcrikut. 

1. Perangkat pembelajaran (RPP dan LKS) berbasis kontekstual(CTL) materi operasi hitung 

bilangan pecahan yang dikembangkan memuat 7 ko1nponen CTL yaitu 

(konstruktivisme, menemukan, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, rcfleksi, 

dan penilaian autentik). 

2. Kevalidan Perangkat Pembelajaran 

Hasil validasi LKS pembelajaran matematika berbasis kontekstual (CTL) untuk 

meningkatkan hasil belajar pada rnateri Operasi Hitung Perkalian Pecahan oleh dosen 

matematika dan guru kelas V SD diperoleh presentase total 80,33 o/o dengan kriteria 

valid (tidak perlu revisi). Namun dari berbagai tanggapan, saran dan kritik tersebut 

peniliti memerlukan beberapa revisi terhadap LKS pembelajaran matematika ini. 

3. Kepraktisan Perangkat Pembelajaran 

Kualitas LKS berbasis kontekstual (CTL) yang dikembangkan ditinjau dari aspek 

kepraktisan memenuhi kualifikasi praktis berdasarkan basil analisis data angket peserta 
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didik. Berdasarkan hasil analisis data angket peserta didik diperoleh total skor dari semua 

poin dari hasil validasi kepraktisan LKS pembelajaran matematika berbasis CTL yang 

diisi oleh peserta didik adalah 538 dengan total maksimal 640. Dari hasil ini , diperoleh 

prosentase total 84% dengan kriteria praktis. Sesuai dengan kriteria kepraktisan maka 

produk pengembangan LKS berbasis Kontekstual (CTL) untuk meningkatkan hasil 

belajar pcscrta didik pada materi operasi hitung perkalian pecahan dinyatakan praktis. 

4. Keefektifan Perangkat Pernbelajaran 

Keefektifan LKS berbasis kontekstual (CTL) matematikaditinjau dari tes 

prestasi. l lasil analisis dari tes prestasi siswa sebanyak 16 orangmenunjukkan siswa 

yang tuntas pada pre-test sebanyak 10 orang denganketuntasan sebesar 62,5% dengan 

kriteria baik dan siswa yang tuntas pada post-test sebanyak 14 orangdengan ketuntasan 

sebesar 87,5o/o dengan kriteria sangat baik. Nilai tertinggi pada pretest adalah 92 yang 

didapatkan oleh satu orang sedangkan pada postest nilai tertingginya adalah l 00 yang 

didapat oleh dua orang. Nilai terendah pada pretest adalah 33 sedangkan pada postest 

adalah 52. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa ada kenaikan nilai pada siswa, 

kenaikan rata-rata kelas dan kenaikan presentase ketuntasan. Berdasarkan kualitas bahan 

ajar dari hasil pretestdan post-test yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa 

bahan ajarmatematika yang dikembangkan merniliki kualitas efektif. 

B. Saran 

Saran terkait dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Lernbar Kerja Siswa Maternatika berbasis Kontekstual (CTL) yang dihasilkan 

telah dinilai valid,praktis clan efektif, sebaiknya penggunaan LKS berbasis 

kontekstual (CTL) dapat digunakan untuk rnembantu proses pernbelajaran materi 

operasi hihlng perkalian pecahan untuk siswa kelas V SD. 
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2. Sebaiknya validasi dari validator dapat dilakukan lcbih dari satu kali hingga 

diperoleh hasil dengan kriteria sangat baik. 

3. Ketika guru/peneliti mengembangkan penggunaan RPP dan LKS berbasis 

kontekstual (CTL) yang terfokus pada kemampuan berpikir kritis maka 

peneliti/guru perlu menambahkan informasi-informasi yang tidak digunakan 

untuk penyelesaian masalah sehingga kemampuan siswa dalam mengidentifikasi 

dan memahami masalah dapat dikembangkan, menyajikan masalah yang tidak 

rutin yaitu masalah yang memiliki langkah penyelesaian open ended dan 

jawaban yang berorientasi pada pcnyampaian pendapat berdasarkan bukti berupa 

perhitungan matematis sehingga kemampuan siswa dalam mengatur strategi dan 

menentukan solusi dapat dikembangkan, menyajikan pernyataan, jawaban, atau 

pendapat tentang suatu permasalahan dalam LKS kemudian meminta siswa 

untuk mengecek apakah pemyataan , dan melatih siswa untuk membuat 

kesimpulan dengan menyajikan suatu masalah yang memuat perbandingan antara 

dua ha! sehinggan kemampuan sisv.·a dalam menginferensi dapat bcrkembang, 

jawaban, atau pendapat tersebut, jika bclum bcnar maka minta siswa untuk 

memberikan koreksinya, sehingga kemampuan sisv..'a dalarn mengevaluasi. 
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INSTRUMEN WA WAN CARA 

1. Pelajaran apa yang paling kamu takuti atau paling kamu benci? 

2. Apa alasanmu membenci atau takut dengan mata pelajaran tersebut? 

3. Bagaimana nilai-nilai pelajaran matematika kamu pada semester

semester sebelumnya? 

4. Bagaimana tingkat pemahaman siswa dalam pelajaran matematika 

materi pokok perkalian bilangan pecahan? 

5. Metode apakah yang digunakan guru dalam mengajara matematika? 

6. Apakah guru sering menggunakan media pembelajaran? 

7. Bahan ajar apa sajakah yang digunakan guru dalam pembelajaran? 

8. Penilaian apa sajakah yang digunakan guru dalam setiap 

pembelajaran? 

9. Bagaimana pendapatmu tentang LKS yang selama ini kalian punya? 
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Nama 

No Absen 

Tanggal 

LAMPIRAN 1 

SOAL PRETEST DAN POSTEST 

1. Pak Maman adalah seorang penjual gula dan barang sehari-hari. Pak Maman 

mendapatkan gula langsung dari produsen. Hari ini pak 

Maman ingin membungkus gula tersebut setengah kiloan 

di 5 plastik. Berapa banyak gula yang akan dimasukan ke 

dalam plastik?(cek jawaban kalian dengan membuat 

gambar yang mengibaratkan kantong plastik yang diisi 

gula buat kesimpulan antara perkalian pecahan dengan 

penjumlahan) 

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

2. Ibu akan pergi kepasar. Sesampai pasar ibu melihat ada buah rambutan yang segar. 

Akhirnya ibu membeli ~ kg dengan harga Rp.12.000,00/kg. Berapa ibu harus 
4 

membayar buah tersebut? 

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

3. Pak Ahmad memanen cabe pada hari minggu , dari 

hasil panen diperoleh cabe merah sebanyak 8 box. 

Setiap box berisi 11 ~ kg. Hasil panen tersebut dijual 
4 

kepada pak Rizal dengan harga Rp.34.000,00/kg. 

Berapa uang yang diterima pak Ahmad? 

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

Cl? 
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4. Pak Koyok ingin membuat 8 boneka dari kain. Kain yang tersedia ada~ m . Jika 
4 

setiap boneka membutuhkan ! dari kain. Berapa meterkah kain yang dibutuhkan 
5 

untuk membuat setiap boneka? 

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

5. Bu Meri ingin membeli tanah di Desa Sukojaya. Pihak desa mengukur tanah 

bersama 

pemiliknya. Dari pengukuran diperoleh luas tanah 
8 

7 

hektar. Tanah yang dijual hanya 0,5 dari luas tanah yang 

ada. Berapa luas tanah yang akan dibeli Bu Meri? 

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

RUBRIK PENILAIAN PRETEST DAN POSTES PESERTA DIDIK 

Soal no 1 

Skor Aspek yang Dinilai 

Menuliskan rumus Jawaba Gam bar Menuliskan Kesimpulan 
perkalian dengan n akhir rum us 

penjumlahan 
dengan 

7 Tepat Benar Benar Benar Benar 

6 Tepat Benar Benar Benar Kurang 
benar 

5 Tepat Salah Benar Benar Kurang 
Benar 
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4 Cukup tepat Salah Benar Benar Kurang 
benar 

3 Cukup tepat Sal ah kurang benar Kurang benar Tanpa 
kesimpulan 

2 Salah Salah Kurang benar Tidak ditulis Tanpa 
kcsimpulan 

l Sal ah Sal ah Tanpa Tidak ditulis Tan pa 
gambar kesimpulan 

0 Tidak mengerjakan sama sekali 

Soal no 2 

Skor Peserta Didik Dapat 

5 Menuliskan jawaban dengan benar menggunakan cara pengerjaan 
yang benar 

4 Menuliskanjawaban tetapi salah dengan cara pengerjaan yang benar 

3 Menuliskan jawaban dengan benar tanpa ada cara pengerjaan 

2 Menuliskanjawaban tetapi salah dengan cara yang salah 

I Menuliskan jawaban tetapi salah tanpa ada cara pengerjaan 

0 Tidak mengerjakan sama sekali 

Soal no 3 

Skor Peserta Didik Dapat 

5 Menuliskanjawaban dengan benar menggunakan cara pengerjaan 
yang benar dan lengkap 

4 Menuliskanjawaban tetapi salah dengan cara pengerjaan yang benar 
danlengkap 

3 Menuliskan kurang dari setengah jawaban yang benar dengan cara 
yang salab dan kurang lengkap 

2 Menuliskan jawaban dengan benar tanpa ad.a cara pengerjaan 

I Menuliskan jawaban tetapi salah tanpa ad.a cara pengerjaan 

0 Tidak mengerjakan sama sekali 

Soal no 4 dan 5 
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Skor Aspek yang Dinilai 

Menuliskan apa Menuliskan Langkah- Jawaban 
yang ditanya dan rum us langkah akhir 
diketahui dengan dengan pengerJaan 

-
5 Sangat tepat Sangat bcnar Sangat Benar 

sistematis 

4 Tepat Benar Sistematis Benar 

3 Cukup tepat Cukup benar Cukup Benar 
sistematis 

·-
2 Kurang tepat Kurang Ku rang Sal ah 

benar sistematis 

I Sal ah Sal ah Salah Salah 

0 Tidak mengerjakan sama sekali 
-

LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN SOAL POST TEST 

Satuan Pendidikan 

Mata Pelajaran 

Kclas/ semester 

Petunjuk: 

1. Mohon kesediaan Bapak/Ibuk menilai draf soal terlampir 

Tulisan 

Rapi, patut 
dicontoh 

Ra pi 

Ra pi 

Kurang rapi 

Tidak rapi 

2. Mahon memberikan tanda centang (v) pada skala pcnilaian yang dianggap paling 

sesuai 

3. Mohan kesesuaian Bapak/Ibu memberikan kritik, saran atau revisi pada tempat 

yang telah disediakan. Jika diperlukan bapak/ibu dapat menuliskannya pada draf 

tes terlampir. 

Keterangan Skala Penilaian 

1 : tidak dapat/sesuai/relevan 

2 : kurang dapat/sesuai/relevan 

3 : cukup dapat/sesuai/relevan 

4 : dapat/sesuai/relevan 

5 : sangat dapat/sesuai/relevan 
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lndikator penilaian 

No Variabel Indikator Skala penilaian 

5 4 

1. Isi soal a. Sesuai dengan standar kompetensi 

b. Sesuai dengan indikator 

c. Dapat mengukur kompetensi 

d. Dapat mengukur kemampuan berfikir 

2. Ketercemaan a. Mak.sud pertanyaan jelas 

Soal b. Perintah soal jelas 

c. Istilah yang digunakan jelas dan dipahami 
oleh siswa 

3. Penggunaan a. Susunan kalimat baik 
bahasa dalam 

b. Bahasa sederhana dan mudah dipahami 
so al 

c. Bahasa sesuai taraf berfikir siswa 

d. Kalimat yang digunakan tidak menimbulkan 
oenafsiran ganda 

4. Rubrik Penilaian a. Benar dan tepat 

5. Alokasi waktu a. Cukup 

Berdasarkan validasi di atas maka instrumen ini (layak/tidak layak) untuk digunakan 
dalarn mengambil data. 

Catatan/ revisi instrumen 

Tulungagung, 18 Oktober 2017 
Validator 

SUTOPO , M.Pd 
NIP. 197805092008011012 
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LAMPIRAN 2 

REN CANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

: SDN 2 NGRANCE 

: MATEMATIKA 

: V / I 

Nama Sekolah 

Mata Pelajaran 

Kelas/Semester 

Materi Pokok 

AlokasiWaktu 

: Operasi I-Iitung Perkalian Pecahan 

: 2 x Pertemuan 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta 

tanah air. 

3. Memaharni pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya 

dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijwnpainya di rumah, di sekolah, dan 

tempat bermain. 

4. Menyajikan pcngetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencenninkan anak. sehat, dan dalam tindakan yang mencenninkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR 

3.2. Menjelaskan dan melakukan perkalian dan pernbagian pecahan dan decimal 

3.2.1 Memahami makna perkalian bilangan pecahan 
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3.2.2 Menghitung perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa 

3.2.3 Menghitung perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran 

3.2.4 Menghitung perkalian bilangan pecahan biasa dengan pecahan biasa 

4.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan 

clan desimal 

4.1.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian bilangan 

asli dengan pecahan biasa. 

4.1.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian bilangan asli 

dengan pecahan campuran 

4.1.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian bilangan pecahan 

biasadengan pccahan biasa 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah 

informasi, dan mengkomuniaksian basil mengolah informasi dalarn penugasan individu 

dan kelompok, siswa dapat : 

1. Mensyukuri karunia Tuhan atas kesempatan mempelajari kegunaan metematika 

dalam kehidupan sehari-hari melalui belajar pcrkalian bilangan pecahan 

2. Menghitung perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa dengan benar 

3. Menghitung perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran secara tepat 

4. Menghitung perkalian bilangan pecahan biasa dengan pecahan biasa dengan cermat 

5. menghitung perkalian bilangan pecahan dengan pecahan desimal secara benar 
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D. MA TERI PEMBELAJARAN 

Operasi Hitung Perkalian Pecahan 

E. PENDEKATAN, MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan 

Metodc 

: Kontekstual 

: Diskusi, tan ya jawab, dan penugasan 

F. MEDIA, ALAT, DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

Media : LKS berbasis CTL 

Sumbcr : Buku Matematika K l 3 kelas 5 

G. LANGKAH - LANGKAH PEMBELAJARAN 

TAHAPAN KEG IATAN PEMBELAJARAN 

PEMBELAJARAN 

Pendahuluan I. Guru menyiapkan fisik dan psikis siswa dengan 

menyapa dan memberi salam. 

2. Guru meminta salah seorang siswa untuk 

rnemimpin doa (menanamkan Kl) 

3. Guru memberi motivasi kepada siswa agar 

semangat dan percaya diri dalam mengikuti 

pembelajaran yang akan dilaksanakan 

(menanamkan K2) 

4. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru 

kegiatan yang akan dilakukan hari ini, apa tujuan 

yang akan dicapai dari kegiatan tersebut, dan 

teknik penilaian yang akan digunakan. 

Pertemuan I 

Kegiatan 1. Guru membawa sebuah apel, kemudian bertanya 

Inti 
kepada siswa berapa ban yak apel ini 7 

2. Guru membagi ape! menjadi 2 bagian sama besar 

dan bertanya lagi berapa bagian ape! yang telah 

dipotong ini? 

99 
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3. Siswa mcnjawab pertanyaan guru 

4. LKS pengembangan dibagikan kepada siswa 

5. Siswa diminta untuk mengungkapkan makna dari 

pecahan, apa itu pecahan dari ilustrasi yang telah 

disampaikan guru 

6. Siswa membuat bagan tentang bagian pecahan 

dan berlatih menentukan bagian pecahan dari 

gambar yang telah disediakan 

7. Siswa diminta memperhatikan gambar tentang 

penjumlahan berturut 

8. Siswa menemukan hubungan antara penjumlahan 

dan perkalian pecahan 

9. Siswa memebentuk kelompok dan 

mendiskusikan makna dari perkalian pecahan 

10. Siswa mencmukan pemecahan masalah dari 

masalah yang ada pada LKS 

Contoh permasalahan: 

Untuk mengisi sebuah kaleng, 5 orang anak 

masing-masing menuangkan 1/2 liter air. Berapa 

liter isi kaleng itu 

Isi kaleng itu 

1 1 1 1 1 
=- +-+.:+.:+- atau 

2 2 2 2 2' 

1 Sxl 5 1 
~s x-~-~-~ 2-

2 2 2 2 

Jadi, isi kaleng itu 

=2 .!. titer 
' 

11. Siswa diminta memperhatikan grafik bilangan 

asli clan pecahan biasa yang ada pada LKS 

12. Siswa menghitung luas dan membuktikannya 
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~-------~-------------------------
dengan penjumlahan setiap kotak 

13. Siswa menemukan bahwa perkalian bilangan asli 

dan pecahan adalah perulangan dari pecahan 

14. Siswa menemukan pemecahan masalah dari 

masalah yang ada pada LKS, masalah yang 

menekankan pada dunia nyata (sekitar siswa) 

15. Siswa menjawab pertanyaan guru tentang makna 

pecahan, perkalian pecahan dan perkalian 

bilangan asli dan pccahan biasa 

16. Guru membeikan penegasan terkait perkalian 

antar bilanagn pecahan biasa 

17. Memberikan tu gas soal terkait perkalian bilangan 

pecahan dengan tan ya jawab 

Pertemuan 2 

I. Siswa memperhatikan grafik dan contoh 

penyelesaian masalah berkaiatan dengan 

pekalian bilangan pecahan campuran 

denganbilangan asli 

2. Siswa melengkapi bagian rumpang dari pekalian 

bilangan pecahan campuran denganbilangan asli 

padaLKS 

3. Siswa diberikan suatu masalah kontekstual 

terkait pekalian bilangan pecahan campuran 

denganbilangan asli, perkalaian pecahan biasa 

dengan pecahan biasa, pecahan desimal dengan 

pecahan biasa 

4. Siswa berdiskusi menyelesaikan masalah 

terse but 

5. Guru memberikan bimbingan kepada setiap 

kelompok 

6. Siswa mempresentasikan basil dari kerja 

kelompok 

7. Guru mempersilahkan siswa yang lain untuk 
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memberikan tanggapan dari hasil diskusi 

kelompoknya 

8. Tanya jawab antara guru dan siswa 

9. Guru membeikan penegasan terkait perkalian 

pecahan 

10. Memberikan tugas soal terkait perkalian bilangna 

pecahan 

I. Siswa bersama guru membuat kesimpulan tentang 10 

Penutup 
materi yang sudah dilakukan. 

2. Siswa menyimak pesan moral yang dismpaikan 

guru tentang kerjasama dan percaya diri 

3. Siswa bersama guru melakukan refleksi kegiatan 

belajar hari ini. 

4. Siswa mengerjakan soal posttest 

5. Siswa memimpin doa di akhir pembelajaran. 

D. PENILAIAN BASIL BELAJAR 

1. Teknik penilaian : Pengamatan,tes tertulis 

2. Prosedur penilaian 

3. 

No Aspek yang dinilai Teknik Waktu 
Penilaian Penilaian 

1. Sikap 

a. Bekerja sama dalam kegiatan 
diskusi 

Pengamatan Se lama b. Konsisten dalam rnelakukan 
sesuatu pembelajaran 

c. Disiplin dalam kegiatan dan saat 

pembelajaran diskusi 
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2. 

3. 

Pengetahuan 

I. Menghitung pcrkalian pecahan 
2. Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan perkalian 
pecahan 

Keterampilan 

I. Terampil menyelesaikan masalah 
menggunakan konsep perkalian 
pecahan 

Mengetahui 
Kepala Sekolah 

SUBANl,S.Pd 
NIP. 19620722 19820 I 1 005 

'fes Penyelesaian 
tugas individu 
dan kelompok 

. 

Tes dan Penyelesaian 
Pengamatan tugas(baik 

individu 
maupun 
kelompok)dan 
saat diskusi 

Ngrance, .................... . 
Guru Peneliti 

CERI WINARSIH 
NIP. 19840502 200801 2 OI2 

LAMPIRAN MATER! 

Perkalian Berbagai Bentuk Pecahan 

a. Perkalian Bilangan Asli dengan Pecahan Biasa 

Conteh permasalahan: 

Untuk mengisi sebuah jurigen , 5 orang anak masing-masing menuangkan Yi liter 

air. Berapa liter isi kaleng i tu ? 

Isi kaleng itu 
1 1 1 1 1 - + - + .:.+ .:..+ - atau 
2 2 2 2 2' 

1 5X1 5 1 5 x-~-~-~2-
2 2 2 2 

Jadi, isi kaleng itu = 2 ~liter 
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b. 

Mari kita perhatikan lebih lanjut di bawah ini. 

Contoh: 

1. 
"1-----+--~./.----J 
4 

.?. f----+-- --1.---
4 

11-----+---/.----J 
4 

1 2 3 

3 3 x- = 
4 
3 3x3 

3x- ---
4 4 

9 1 
= - =2-

4 4 

Perkalian Bilangan Asli dengan Pecahan Campuran 

Contoh: 

I 
2 2 xi -
3 

2 5 2 x 5 10 1 
Jawab: 2x 1-= 2 x-=-=-= 3-

3 3 3 3 3 

11--+--l--+-+--+-< 

2 a. 2 x 1 -
3 

104 

2. 

0 

3 -x4 
5 
3 -x4 
5 

1 

5 
2 3 4 

5 5 5 

3X4 

5 

= 12 = 2 ~ 
5 5 

2 
= 2 x (1 + -) 

3 
3 2 

= 2 x (- + -) 
3 3 

6 4 
= (- + - ) 

3 3 
10 1 

=-= 3-
3 2 
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3 
~ • 
L • 
L • 
2 

1 

2. a. 2; x 3 = .... 

- I 

~--

2 3 

b. 2~ x 3 = .!..!. x 3 = ~ = 
33 

= 8 .!. 
3 4 4 4 4 

Jawab: 

z:'' x 3 = (2 + ~) x 3 
4 4 

= (2 x 3) + (~ x 3) 
12 3 = ( 2 x -) + (- x 3) 

24 9 =-+-
4 4 

4 4 

:E.;;9.!. 
4 4 

c. Perkalian Bilangan Pecahan Biasa dengan Pecahan Biasa 

Untuk mengikuti lomba memasak, Indira dan kelompoknya diwajibkan membawa 

bahan-bahan untuk memasak. Dalarn kelompok Indira tersebut, Indira dan seorang 

temannya, Mawar, ditugasi temannya untuk membawa beras dua pertiga kilogram. 

Indira dan Mawar sepakat bahwa 1nasing-masing dari mereka akan membawa setengah 

dari beras tersebut. Berapa kilogram beras yang akan dibawa oleh Indira? 

Untuk menjawab permasalahan tersebut, kita dapat menggunakan operas1 

perkalian pada pecahan. Indira akan membawa setengah dari dua pertiga kilogram beras, 

yang dapat dituliskan 112 x 2/3 kg. Berapakah basil kali 1/2 dan 2/3? Untuk 

menjawabnya, kita dapat menggunakan konsep luas persegi panjang sebagai berikut. 
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0 1 

3 
2 
3 

1 

Perhatikan persegi panJang wama hijau! Persegi panJang tersebut memiliki 

panjang 2/3 dan Iebar 112. Dari gambar di atas, dengan jelas kita dapat mengetahui 

bahwa luas dari persegi panjang tersebut adalah 2/6 bagian dari persegi satuan. Karena 

luas persegi panjang adalah panjang dikali Iebar, maka kita dapat memperoleh 2/3 x 1/2 

= 2/6. Sehingga, beras yang akan dibawa oleh Indira adalah 2/6 atau 1/3 kg. 

Apa yang dapat kita simpulkan dari permasalahan di atas? Sebelum kita masuk 

ke kesimpulan, perhatikan beberapa contoh perkalian pecahan lainnya berikut. 

1 2 -- --- 3 ---

Dari gambar 1 kita dapat memperoleh bahwa 2/5 dikali 3/4 sama dengan 6/20. 

Pada gambar 2, 7/8 dikali dengan 3/4 sama dengan 21/32. Sedangkan pada gambar 3, 

.,nc:: 
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kita dapat rnernperolch bahwa 4/6 dikali dengan 5/6 sarna dengan 20/36. Ketiga 

perkalian pecahan di atas dapat dituliskan sebagai berikut. 

2 3 6 
-x-=-
5 4 20 

7 3 21 
-x-=s 4 32 

4 5 20 
-x-=-
6 6 36 

Apa yang dapat kita amati dari perkalian di atas? Bagairnana dengan pembilang 

dan penyebut dari pecahan hasil perkalian? Pada perkalian pertama, pembilang dari basil 

perkaliannya adalah 6, yang sarna dengan 2 x 3, yaitu perkalian dari pembilang pecahan-

pccahan yang dikalikan. Scdangkan penyebut dari basil perkaliannya adalah 20, yang 

sama dengan 5 x 4, yaitu perkalian dari penyehut pecahan-pecahan yang dikalikan. 

Demikianjuga pada operasi perkalian kedua dan kctiga. 

Hasil kali dua pecahan merupakan pecahan yang pcmbilang dan penyebutnya 

secara berturut-turut merupakan perkalian dari pembilang dan penyebut pecahan-

pecahan yang dikalikan. 

Untuk lebih memahami mengcnai perkalian pecahan, perhatikan beberapa contoh 

berikut. 

1 7 1X7 7 
-x-=--=-
2 9 2X 9 18 

2 1 2Xl 2 
-X-= =-
5 10 5x10 so 

8 3 8 x 3 24 24 ' 24 1 
-X-=---
15 8 15 x 8 120 120' 24 5 
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D. Perkalian Bilangan Pecahan dengan Pecahan Desimal 

Pada perkalian paecahan desimal, sama dengan perkalian bilangan bulat, tetapi 

harus memperhatikan banyak angka dibelakang koma, untuk menentukan banyaknya 

angka dibelakang kon1a pada ja\vaban. 

Contoh: 2, 5 x 1, 2 = 

2,5 
1,2 
so x 

25 

3,00 + 

Ada 2angka dibelakang koma (sama dengan banyak angka dibelakang koma dari 

bilangan yang dikalikan) 

Latihan 1 

I. 
2 2x- = ... 
4 

2. 
1 1 -x-= ... 
2 4 

3. 
1 2 

1-x- = ··· 
5 3 

3 1 
4. 3-x 2- = . .. 

5 2 

5. 1,5 x 3,2 = ... 

6. 2,5 x l,B - ... 

7. 0,20 x 0,02 - ... 

8. 5,45 x 2,14 
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LAMPIRAN3 

LEMBAR VALID AS! PRODUK PEMBELAJARAN LKS 

Pengantar 

Instrumen ini bertujuan untuk menilai berbagai aspek yang berkaitan dengan 
lcmbar kerja siswa yang digunakan dalam kcgiatan pembelajaran matematika. 

lnstrumen ini terdiri dari 3 aspek dengan scluruh indikator sebanyak 30 item soal 
dengan empat skor, 1 (tidak setuju), 2 (kurang setuju), 3 (setuju), 4 (sangat setuju). 

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pcnilaian mohon menjawab sesuai 
dengan keadaan yang sebenamya dengan memberi tanda contreng pada tempat yang 
telah disediakan. 

Petunjuk 

NO 

I 

1. Untuk menilai segi isi, soal latihan, bahasa dan tampilan lembar kegiatan peserta 

didik, mohon memberikan penilaian dengan memberi tanda contreng pada lajur 

skor. 
2. Jika ada yang perlu dikomentari atau disarankan, mohon tulis pada bagian 

komentar/ saran atau langsung pada Jembar instrumen penelitian. 

UJI KEVALJDAN 

ASP EK PERNYATAAN PENILAIAN 

4 3 2 I 

lsi LKS I. Kesesuaian dengan perkembangan 
taraf berfikir oeserta didik 

2. Kesesuaian dengan standar kompetensi 

3. Kesesuaian dengan kompetensi dasar 

4. Keteraturan dalam penyajian materi 

5. Kegiatan yang disajikan sesuai dengan 
nP.rkembana2an kounitif oeserta didik 

6. Kegiatan yang disajikan memungkinkan 
oeserta didik men1.1:u:unakan intuisinya 

7. Kegiatan yang disajikan bermula dari 
konsep yan~ sederhana 

8. Kegiatan disajikan berawal dari soal yang 
sederhana 

9. Kegiatan yang disajikan memungkinkan 
peserta didik melakukan dugaan yang 
mene:arah kP.nada suatu konseo 

I 0. Kegiatan yang disajikan memungkinkan 
oeserta didik untuk aktif dalam keoiatan 
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oembelajaran 
11. Kegiatan yang disajikan memungkinkan 

pescrta didik menggunakan strategi 
kognitif memahami masalah 

12. Kegiatan yang disajikan memungkinkan 
peserta didik menggunakan strategi 
kognitif menvelesaikan masalah. 

2 Soal -soal 13. Soal-soal latihan mendukung konsep 
latihan vang sedang dioelaiari 

14. Soal-soal latihan memungkinkan 
peserta didik mengkonstruk 
matematika sendiri 

15. Soal-soal latihan sudah diorganisasi 
dengan baik 

16. Soal-soal pada LKS sudah 
memperhatikan tingkatan (ada soal 
mudah, sedang dan su!it) 

3 Bahasa 17. Menggunakan bahasa yang 
dan komunikatif 

Tampilan 18. Istilah dan lambang yang digunakan 
tepat dan reliabel 

19. Kalimat yang digunakan mudah 
dipahami 

20. Terhindar dari kalimat yang 
memounvai makna ganda 

21. Bahasa yang digunakan dapat 
meningkatkan minat dan rasa ingin 
tahu oeserta didik 

22. LKS ini dapat memberikan motivasi 
kepada peserta didik untuk terlibat 
aktif. 

23. LKS ini dapat membantu peserta didik 
dan o-11ru dalam aktivitas oembelaiaran 

24. Kejelasan bentuk grafik/ gambar 

25. Kejelasan jenis huruf 

26. Ukuran huruf proporsiona! 

27. Penyediaan ruangjawaban yang 
cukuo 

28. Desain penyusunan LKS sudah layak 

29. T erhindar dari kesalahan pengetikan 

30. Kerapian dalam penyusunan LKS 

Penilaian Umum 
Kesimpulan uji validasi secara umum terhadap instrwnen* 
a. Layak digunakan 
b. Layak digunakan dengan perbaiakan 
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c. Tidak layak digunakan 

Komentar/ Saran 

* Lingkari pilihan jawaban 

Tulungagung, 2017 

Validator 
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LEMBAR HERJA SISWA 
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Kata 
Pengantar 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin 

dan kuasa-Nya LKS Matematika Berbasis Kontekstual ini bisa 

terselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi 

Muhammad SAW sebagai motivator sejati dalam menuntut ilmu. 

LKS Matematika Berbasis kontekstual Materi Perkalian Pecahan ini 

disusun dengan harapan materi tentang perkalian pecahan dapat 

dipahami dengan mudah oleh siswa sehingga siswa mampu 

memecahkan masalah matematika yang berkaitan dengan perkalian 

pecahan. 

Adapun penyajian LKS ini penjabarannya mengacu pada prinsip 

belajar bermakna. Untuk itu ditekankan pada tiga hal penting yaitu: 

1. Pengenalan fakta dan pemahaman konsep 

2. Conteh soal dan penyelesaian 

3. Soal-soal latihan yang mengacu pada soal pemecahan masalah, 

4. Selain itu disajikan pula Tugas Siswa yang memberi pengalaman 

pada siswa dalam menemukan atau memperoleh konsep-konsep dalam 

Perkalian pecahan. 

Penulis menyadari LKS ini masih belum sempurna. Karena itu tegur 

sapa dari para pembaca senantiasa penulis harapkan. Atas perhatian dan 

kerja samanya diucapkan terima kasih. 

Tulungagung, Agustus 2017 

Ceri Winarsih 
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Operasi hitungperkalian pecahan . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 4 

Makna pecahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Makna pecahan angka dan daerah.... .. .. .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 7 

Menjelaskan dan melakukan pembagian pecahan dan desimal ... 1 O 

Makna perkalian pecahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. .. . .. . . . ....... .... .. .. . . . . .. 15 

Perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli.... .. .. .. .. . . .. .. . . .. 18 

Perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa .. ... . . . . .. . ... .... . .. . . .. 20 

Perkalian pecahan desimal dengan pecahan biasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

Cari Tahu ........ ................. ...... ............... ................ ........ .. ................ 24 

Soal Latihan ........... .. ... ........................ .. .......................................... 26 

Daflar Pustaka ............................ ..... ..................... ........... ......... ... ... 27 
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OPERAS! HITUN6 

PERKALJAN P£<GAHAN 

KOMPETENSI DASAR 

Menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan cfitn 
desimal 

INDIKATOR 

1. Siswa dapat memahami makna perkalian bilangan pecahan . 
2. Siswa menghitung perkalian bilangan asli dengan pecahan 

biasa 
3. Siswa menghitung perkalian bilangan asli dengan bilangan 

campuran 
4. Sis~a menghitung perkalian bilangan biasa dengan bitanga~ 

bias a . 
5. Siswa menghitung perkalian bilangan biasa dengan bilangan 

desimal 
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MltKNA PECAHim 

Ana itu 
necahanil 

Perhatlllan 9amba1 berlllatl 

Bagian yang diarsir abu-abu dinamakan . . . dan yang 

utuh dianggap sebagai satuan dan dinamakan 

Angka 1 adalah .. .. 

Angka 4 adalah ... . 

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa : 
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~ 
\"' :.::J -

ILUSTRASI 
.su~es 

lh%tai~~.Q 
\ 

Sebuah roti dipotong menjadi 4 bagian yang sama seperti pada 

gambar di bawah ini, sehingga setiap bagian besarnya adalah .!:. 
4 

bagian dari roti itu atau ! bagian dari seluruhnya. 
4 

1 
J illlak mak111 - rol1 

..J 
l :mak m.tk .u1 _!._ fL'l~ 

-l _..,/ 

.. ··· ·· ············•··········· ·······•·· ··• ·•··•·•············· ···· ·· ·····•····•····•···•·· ····. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • . . . . .. . . . . . . . . . . . 
: Apabila .!. bagian itu dipotong lagi menjadi : 
: ''" : . . . . 
~ dua bagian yang sama, maka setiap bagian ~ . . . . 
~ - besarnya . . . bagian dari seluruhnya. ~ . . 
• • 

~ · · ·_ Seka rang gambarlah bagian dari roti itu ! ! · J . . .' ; ~ . . . · ..... ~'"' . ..-:.:: . ·, •... . . 
-., . . :-· .; .. : .. . .. . . ~ .. . .. 

···· ··· · ······ · ······ ···· · ··· ··· ··· · ···-····· · ·· ·-· ······· ••••*•········· ······· ········ ···· · 
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MAK.NA PE<CAHAN AN6K DA 
DA£RAH 

Dari gambar di atas 1 menunjukan daerah utuh. 

Di bawahnya dipotong dua bagian sama besar, satu 
potong nilainya •... 

Ketika dipotong sebanyak 3 bagian maka nilai pecahan 
setiap potongnya adalah .. .. 

Ketika dipotong sebanyak 8 bagian maka nilai pecahan 
setiap potongnya adalah ... • 

Ketika dipotong sebanyak 12 bagian maka nilai pecaban setiap 
potongnya adalah • ... 

BUATLAH GAMBAR (Daerah Pecahan) YANG LEBIH MENARIK 
DENGAN MENGGUNAKAN KERTAS KARTON DAN KERTAS 
WARNA SEPERTI GAMBAR DI ATAS! 
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lJntuk lebih memahami makna pecahan 
mari kita lihat gambar di bawah ini 

Dalam gambar ada kue dipotong menjadi 7 bagian 

Satu potong roti sama dengan ~ bagian roti. 

•••.•.•••.......•••...•... , •........ ,························-·········· ... . ·· ··. . . . . . . . . . . . . . . 
~ ColMI ........... penullsan pecahan ultl... ~ . . 

. 
• • . . 
• • • . . . . . 

. . 
poton .. n apel clan plasa le1se•at ??????? : 

• . . . . . . . . . . . . 
• . . . 
• . 
• . . . . . • • .. . ,· . :· 

~ ~ . . . . .. .... .••..•••.••••..•......•..••..••....••...•..•...........•....•..••...•.•.•• 
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• 
• • 

Tuliskan berapa besar pecahannya pada 
setiap gambar !!! 

MENGENAL KONSEP PECAHAN 
MELALUI BENDA KONGKRET 

Tuliskan berapa bagian daerah yang diarsir ! 

. . 
• . 
• . 
• . 
• . . 

4-~ *··~········ . . 

• • ! ·-------• . . . . 
• . . . 
. . . 

• 

Menjelaskan dan melakukan perkalian 

dan pembagian 
pecahan dan desimal 
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2. Siswa menghitung perkalian bilangan asli dengan 
. . . 

pecahan biasa · 
3. Siswa menghitung perkalian bilangan asli dengan 

bil,angan campuran 
4. ·siswa menghitung perkalian bilangan biasa dengan 

bilangan biasa 
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MAKNA RERKALIAN 
·PECAHAN 

Perhatlllan gamllar di 
IHlwahlnll 

I 
J ;l.llak m a":u1 - rMt 

4: 
I 

l ;:mak m :tkJ.11 - r l1LL 
..J. 

'---~--~~~~~~~~ 

~ 
. ~ .Ul.lk 111 11k.m ...:.. r ri L1 

.+ 

- __. -

Deni gamlMn ell alas menunJullllan I ana ll mallan ••• 
roll 

Ja clt .:.:.:. + :.:.:. + :.:.:. = .:.:.:. 11nt11ll perllallannpa ... x -= 

Dari gambar di atas apa yang kalian ternukan ? 
Diskusikan bersan1a kelompokmu apa hubungan 
penjumlahan dengan perkalian pecahan? 

-- .... 

.-·· · ·· · · ··· ·· ··· ·· ··· ··· ······ ····-·· · ····· ·· ···· ··········· ···· ·· · ·· ·· · ·····~ ··· .. . . . . 
i K:e~impulan : : , :-.. '( , .. . 
• . 
• . . 

. 
• • 

. . . . 
• . . . . . . . . 

. . . . . 
· ·~ . . .. '· . . 

• • . •· ... .' . • , ' '. , I ~ . .' ¥ ~ '. '· "' • •• ,::. .. • • • t ·• ' • • ·.: .• • , • • • • ... . . ... ~.:· ............ ,. .... .............. ..... ......... ., .................... ........... ...... . 
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Coba lihat ga111bar di bawah 

1 

• 

1 
-X 1= 
2 L 

• •• • 

1 1 1 
-x = -
2 ' 4 

Coba diskusikan dengan anggota 
kelompokmu apa makna dari perkalian 
pecahan itu? 
···········~··· · · · · · · · ··~ · $·· ·· · · · ••1• • ·· - · · ···· · ·· · · · ·~····· · · · ···~··· ·· ·· · ... . .. . . . . . . 

:· Kesimpulan ·: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . 
························· ······· · ·· ······················· · ···· ··~· ··· · ·· ···· · · ··· 

• 
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--

2 

l 

0 

J gelos a ir .!. gdas u ir 
4 

0 

.!. gelas air· 
4 

0 

.!. gelas air 
4 

0 

.!. gelas air 
4 

0 

.·························~·························································. . . . . 
: Kesimpulan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • . . 
·································· ·· ···~············································ 

3 Sellap •alu llunga cllhadlllan clarl 4 m pita, 
lengllapllah llolom cll llawah lnH 

3 

4 

Paniapi pita 
(~Jam m) 

~+~- ~ 
4 4 4 

.:.:.:. +.:.:.:.+.:.:.:.=.:.:..:. 
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4 4 

3 - ... x ... 
... x -- --
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... x ... 
... x - -

... x ... 
... x - = 
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• • • • • • 
• 

• • 

.······· · ·· ··· ············ ···· ····-·········-··· · ··············· ·· ·············~ . . · ·. 
2 _!_ liter o li. maka 4 bntol l~n ~i ... Ii ter \ . 

• 

. 
• 

Apabila set1ap bocol bcri :.. i 

o l i. 

liter 

2 

I itcr 

4 botul 

P£NY£LESAIAN 
. ·· . 

• • • 

·•Y•••••••••••••• • ••••••••~•••••••••••••••• . . 

125 
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• 

• 

• 
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• 
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• 

L ..,_ liter - .., 
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• 

. 
• 

. 
• 

r'\ 
. I Siap !) 
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1. 

. . . 

6AN BILAN6AN ASU 
PERHATIKAN 6AMBAR DI BAWAH INI tttt 

~t---~--~+----1 
4 

£ 1--- --1--------1 
4 
1 
4 

------'--- ----'---+ 
1 2 3 .. .......................................... . . • : Dan gamoar c1J<>ta-(; . 

: nan 
nm .ran mempunyai 

. . . . . 
. . . . 

. . . . . . . . 
: Untuk mencari luasnya adalah ... x ~ = -· · · : . : . . . . . . . . . . . . . . 
·············· ······· -·········· ·· ···· · · ··· ·~ · ·················'·· ·· ····· · ···· ········ 

Bagaimana luas daerah jika panjangnya adalah 3 dan 

lebarnya ~ ? (Buktikan dengan menggunakan 
4 

penj umlahan setiap kotak ) 
. ··· ···· ·· · ···· · ········ ·· · ··· · ·······················~····················· · ···· · ···. . . . . . . . . . . 

• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · •••.. ..•..... ~~·········· ···~··· ···············~·············· ··· ····················· 
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2. Bagaimana luas daerah jika 
panjangnya adalah 1 dan lebarnya 
! ? 

0_!_g~~1 
5 5 5 5 

5 . . ······················ ······-···········~· .. . . 
I + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . 

······-··········~·· ............. .. .•..••• · 
Bagaimana luas daerah jika panjangnya adalah 1 dan 

, lebarnya ~ ? (Buktikan dengan menggunakan 

penjumlahan setiap kotak ) 
.......... .. ,. ................................... ........ .... tt••······················· ···,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• . . . . . . . 
········ · ·················*················ ··············· ·· ······· ··········· ········ 

Buktikan! 

4x~= .:.:.:+ .:.:.:+.:.:.:+.:...:= ··· 
3 

... = ... -

asli dengan pecahan iasa 
dapat diartikkan sebagai ••. 
berulang dari bilangan .. .. 
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. . . . . 

·····•·11-••••·,············ ·· ·· ·· -· ······· ··· ··· ·····-··········~·· ... .. 

Bibi Ririn pergi kepasar. Untuk membeli cabe hijau. Disana bibi membeli 

~ kg dengan harga Rp.34.000,00/kg. Ketika melihat cabe merah bibi 
4 

akhimya juga tertarik untuk membelinya, karena takut uangnya kurang 

bibi hanya membeli ~ kg dengan harga Rp.30.000,00. 
4 

a. Berapa bibi harus membayar cabe merah tersebut? 
b. Berapa bibi harus membayar cabe hijau tersebut? 
c. Berapa total pembelanjaan cabe bibi? 

· . . . 

. 

. . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . 

. . 

. . . 
• . ·. . ·· .............................. ........ .............. ... ....... .... ... ....... ~·· 

PENYEl..ESAIAN 
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.... ······ 
.. ··· ... 

.... .... .. . . .. 
·· .......... 

2 ! x 21 = !_ x 21 
···... 3 3 .... ... . .. ... . .. 

········l'4:"l··············49························ 
3 

······························· .. 
/ ........ ·· 2 ········ .. . 

:... ... 2 x1 
3 

= .... 
.. .·· ···....... . ... ··· 

··························· 

2 2 x 1 - = ... x ( . . . + _ .. ') 
3 

= ... x F + :.:.:} 

=F+ :.:.:> 
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• 
• . ··••·• ·•·•· · ••.••..•..•... ...••. , .. . · . · · . . 

~--.....,· Pak Nono memanen telur ayam pada minggu ke 3 bulan Oktober , dari 
. . . . 

. 
• 

hasil panen diperoleh telur sebanyak 3 kotak. Setiap kotak berisi 15 ~ kg. 

Hasil panen tersebut dijual kepada pak Zahroni dengan harga 
Rp.14.000,00/kg. Berapa uang yang diterima pak Nono? 

. . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . .. . . . ., ................................... .................. . 

/""'\ 
( Siap ! l 

#~.... .J 
·~·-··' ... 
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•• • • • • • 
• • • 

. A[IAN PECAHAN BIASA 
0~NGAN PECAHAN BIASA 

dengan cara mengalikan 
pembilang dengan 
pembilang dan penyebut 
dengan penyebut. 

131 
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2 1 - -
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/~ 
; Siap ! } 

.. ~ / 
'-·-

i . 

PENY£LESAIAN 
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ngan Pecahan Biasa 

Contohnya: 

.!.x04==~x~ 
2 1 2 10 

4 

20 

133 
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•• • • • • • 
• 

•• 

~········~·-······.···········~··················~··························4··· . . .. . . . . . . . .. . 
• 

. . . 

. . . 

.. . 
• . 

Bu Sri mempunyai tanah seluas ~ hektar. Tanah yang ditanami jagung 0,3 

dari luas tanah. Sisa tanah ditanami belimbing. 

a. Berapa.hektar kah luas tanah yang ditan~mij~g.ung? 
. b. B~fapa hektar kah luas t~n~h yan.g qifanami beliJl1bing? 

. . 
• . . 

. . 
. . . . . . 

• • 
~ / . . . . . . . ·. . . . . . . . . .. . -.. 

····· ···········~·· ····~·-······· ····· · ·········~···············'········· 

P£NY£.L£SAIAN 
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. . . . . 
• . 

Cari Tahu 
lsi dengan jawaban yang. benar 

1. 2 x 3. =··· 
4 

6. 1 

2 
1· x -

_4· 

1 2. 1 5 x250 = .... 

-. · ' 

7. 0,4 x 2 -
4 

8. 1 1 - x - -2 4 

9. 1 1 - x -
2 4 

10. 
1 1 - x -
2 4 

l. lbu ingin membuat 2 loyang kue 
coklat. Setiap satu 

Loyangmemerlukan 2 !.ans coklat 
4 

bubuk. Coklat yang dibutuhkan ibu . . 
. ons. 2. 

2. Setiap botol kecap membutuhkan ~ 
kg kedelai. Jika Kakak ingin 
membuat 5 botol kecap maka kedelai 
yang dibutuhkan adalah ... kg . 

Cari Tahu 
135 
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P£NYE.L£SAIAN 

SOAL LATIHAN 

2 
l. 2 x- = .... 

4 

1 1 
2. - x - = .... 

2 4 

1 2 
3. 1-X-= .... 

5 3 

3 1 
4. 3- x 2-= .... 

5 2 
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sl/ang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang 

1 
asil dari 2 >< - = . .. . 

4 
1 2 2 

a. - b.- c. -
8 8 4 

4 2 
Hasil dari - ><- = .... 

5 8 
2 8 6 

a. - b.- c. -
10 40 13 

3 2 
3. Hasil dari 3 - x - = 

2 6 
6 

b.3 
1 a. - c. 3 2 12 

5 3 
4. Hasil dari - X- = ... . 

6 4 
15 18 20 

a. - b.- c. -
24 20 18 

5. Hasil dari 24 x 3 - = 
4 

15 18 20 
a. b.- c -

24 20 . 18 
II . lsilah titlk-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepatl 

1. Hasil dari ~ >< 22.. adalah n, nilai n adalah . ... 
s 15 

2 6 ~ ><2~= . 4 6 .... 

2 
3. Hasil dari 3x 0,5 = . . . . 

4. Daerah yang diarsir di bawah ini dengan seluruh bagian adalah ... 

2 

1 
d.2 -

4 

8 
d. -

13 

2 
d. 3-

3 

24 
d. -

15 

24 
d. -

15 

5. Uang Burhan -dari uang Hanif. Uang Hanif sebanyak Rp.120.000,00. Uang 
4 

Tino adalah .... 
Ill Se/esaikan soa/ di bawah ini dengan jelas dan benar/ 

Jumlah siswa di SON Gading sebanyak 180 orang. ; dari jumlah siswa adalah 

penyuka buah mangga sedangkan sisanya adalah penyuka bu h jeruk . Berapa 

banyak siswa yang menyukai buah jeruk? 
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LAMPIRANS 

ANGKET SISWA TERHADAP LEMBAR KERJA SISWA BERBASIS 

KONSTEKTUAL 

Petunjuk Umum 

1. Jawaban Anda pada lembar ini tidak dimaksudkan untuk menentukan nilai 
atau kemampuan Anda dalam belajar. 

2. Lembar ini digunakan untuk mendapat informasi dalam pengembangan bahan 

ajar. Oleh karena itu, jawaban anda sangat berharga untuk pengembangan 
bahan ajar yang bermanfaat. 

Petunjuk Khusus: 

Pernyataan kuesioner ini terdiri atas dua bagian yaitu : 

1. Bagian A, berupa identitas tentang diri anda. Isilah identitas anda dengan 
benar. 

2. Bagian B, berupa pemyataan yang berhubungan dengan pendapat Anda 
tentang Lembar Kerja Siswa (LKS) yang ditunjukkan kepada Anda. Isilah 

pemyataan sesuai dengan pikiran Anda atau yang dialami dengan cara 
memberi centang pada pilihan yang tersedia. 

a. Skor 1 jika tidak sesuai I tidak setuju/ tidak tepat 
b. Skor 2 jika kurang sesuai/kurang setuju/kurang tepat 

c. Skor 3 jika sesuai/ setuju/ tepat 
d. Skor 4 j ika sangat sesuai/ sangat setuju/sangat tepat 

A. Identitas Peserta Didik 

Nama 
Nama Sekolah 
Alamat Sekolah 
Kelas 
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Pernyataan Penilaian Cata tan/ 
Saran 

4 3 2 

Saya mudah memahami informasi yang 
terdapat pada Lem bar Kerja Siswa ini 

2. saya mudah memahami petanyaan yang 
terdapat pada lembar kerja siswa ini 

3. Lembar Kerja siswa ini memuat kegiatan 
belajar yang menarik 

4. Kegiatan belajar pada Lembar Kerja Siswa 
membuat saya terlibat aktif dalam 
pembelajaran 

5 Kegiatan belajar pada Lem bar Kerja Siswa 
ini memberi kan kesempatan kepada saya 
untuk mengemukakan pendapat dengan 
bahasa sendiri 

6. Kegiatan belajar pada Lembar Kerja Siswa 
ini memberikan kesempatan kepada saya 
untuk menyelesaiakn masalah menggunakan 
cara saya sendiri 

7. Kegiatan belajar pada lembar kerja siswa ini 
mendorong bekerja sama dengan teman 

8. Kegiatan belajar pada lembar kerja siswa ini 
mendorong saya untuk membuat kesimpulan 
secara runtut 

9. Lembar Kerja Siswa ini memiliki tampilan 
yang menarik 

10. Saya mudah memahami kalimat yang 
digunakan pada Lembar Kerja Siswa ini 

Tulungagung, 2017 

Responden 
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LAMPIRAN6 

HASIL PERHITUNGAN KEV ALIDAN 

n NO ~SPEK PERNYATAAN SKOR TOT % ,., 
AL ""ti VALID 

( '· . 
ATOR SKO 

" R 
I•' 1 2 

' 
-~ 1 Isi LKS 1. Kesesuaian dengan perkembangan 4 4 8 100 

·:;a taraf berfikir peserta didik 
2. Kesesuaian dengan standar kompetensi 3 4 7 88 

3. Kesesuaian dengan kompetensi dasar "' J 4 7 88 

4. Keteraturan dalam penyajian materi 2 3 5 63 

5. Kegiatan yang disaj ikan sesuai dengan "' J 4 7 88 
perkembanagan kognitif peserta didik 

! 6. Kegiatan yang disaj ikan 2 4 6 75 
memungkinkan peserta didik 
menggunakan intuisinya 

7. Kegiatan yang disajikan bermula dari 3 4 7 88 
konsep yang sederhana 

8. Kegiatan disajikan berawal dari soal "' J 4 7 88 
yang sederhana 

9. Kegiatan yang di saj ikan 2 4 6 75 
memungkinkan peserta didik 
melakukan dugaan yang mengarah 
kepada suatu konsep 

10. Kegiatan yang disajikan 2 3 5 75 
memungkinkan peserta didik untuk 
aktif dalarn kegiatan pembelajaran 

11. Kegiatan yang disajikan 2 3 5 63 
memungkinkan peserta didik 
menggunakan strategi kognitif 
rnemahami masalah 

12. Kegiatan yang disaj ikan 2 3 5 63 
memungkinkan peserta didik 
menggunakan strategi kognitif 
menyelesaikan masalah. 

2 Soal - 13. Soal-soal latihan mendukung 3 4 7 88 
so al konsep yang sedang dipelajari 

latihan 14. Soal-soal latihan memungkinkan 2 4 6 75 
peserta didik mengkonstruk 
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matematika sendiri 
15 . Soal-soal latihan sudah diorganisasi 2 4 75 

den an baik 
16. Soal-soal pada LKS sudah 3 4 7 88 

memperhatikan tingkatan (ada soal 
mudah, sedan dan sulit) 

1 7. Menggunakan bahasa yang 3 4 7 88 
komunikatif 

Tampila 18. Istilah dan lambang yang 2 4 6 75 

n di unakan te at dan reliabel 
19. Kalimat yang digunakan mudah 2 4 6 75 

di ahami 
20. Terhindar dari kalimat yang 3 4 7 88 

mem un ai makna and a 
21. Bahasa yang digunakan dapat 

,., 
.) 4 7 88 

meningkatkan minat dan rasa ingin 
tahu eserta didik 

22. LKS ini dapat memberikan 3 4 7 88 
motivasi kepada peserta didik 
untuk terlibat aktif. 

23. LKS ini dapat membantu peserta 3 4 7 88 
didik dan guru dalam aktivitas 

embela· aran 
24. Kejelasan bentuk grafik/ gambar 2 4 6 75 

25 . Kejelasan jenis huruf 2 3 5 63 

26. Ukuran huruf proporsional 2 
,., 
.) 5 63 

27. Penyediaan ruangjawaban yang 3 4 7 88 
cuku 

28. Desain penyusunan LKS sudah 2 4 6 75 
la ak 

29. T erhindar dari kesalahan 3 4 7 88 
Qengetikan 

30. Kerapian dalam penyusunan LKS 3 4 7 88 
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LAMPIRAN 7 

PEMBELAJARAN/ IMPLEMENTASI LKS DAN RPP 

KONTEKSTUAL 

Kegiatanl siswa mengerjakan soal pada LKS 

Kegiatan 2 siswa mengerjakan soal pada LKS secara berkelompok 
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Kegiatan 3 s1swa mempresentas1kan has1l d1skus1/kerja kelompok 

Kegiatan4 tanya jawab anatara siswa dan guru 
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KegiatanS Menyimpulkan materi yang dipelajari 

Kegiatan6 siswa mengerjakan soal postest 
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LAMPIRAN8 

TUNGAN KEPRAKTISAN DARI ANG KET PESERT A 

DIDIK 

Pernyataan SISWA Total % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 I l l l I 1 l skor 

0 I 2 3 4 5 6 
Saya mudah 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 48 75 
memahami 
informasi yang 
terdapat pada 
Lembar Kerja 
Siswa ini 

2. saya mudah 2 3 2 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 49 76 
memahami 
petanyaan yang 
terdapat pada 
lembar kerja 
s1swa im 

3. Lem bar Kerj a 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 57 89 
s1swa m1 
memuat 
kegiatan belajar 
yang menarik 

4. Kegiatan belajar 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 59 92 
pada Lembar 
Kerja Siswa 
membuat saya 
terlibat aktif 
dalam 
pembelajaran 

5. Kegiatan belajar 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 51 79 
padaLembar 
Kerja Siswa ini 
memberikan 
kesempatan 
kepada saya 
untuk 
mengemukakan 
pendapat dengan 

146 

44104

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



4 3 2 4 2 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 4 53 82 

kesempatan 
kepada saya 
untuk 
menyelesaiakn 
masalah 
menggu nakan 
cara saya sendiri 
Kegiatan belajar 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 53 82 
pada lembar 
kerja siswa ini 
mendorong 
bekerja sama 
dengan teman 

8. Kegiatan belajar 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 58 90 
pada lembar 
kerja siswa ini 
mendorong saya 
untuk membuat 
kesimpulan 
secara runtut 

9. Lembar Kerja 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 58 90 
Siswa ini 
memiliki 
tampilan yang 
menarik 

1 Saya mudah 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 52 81 
0. memahami 

kalimat yang 
digunakan pada 
Lembar Kerja 
Siswa ini 
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LAMPIRAN9 

HASIL PRETEST 

Nor NAMA SKOR 

SOAL 
J 

SOAL SOAL SOAL SOAL TOTAL NILAl 
1 2 

,., 
.) 4 5 

SKOR 
AKHIR 

. 

I Aditya Dw i S 5 2 2 5 l 15 55 

2 Santi AT 5 3 2 5 4 19 70 

3 Ahmad F 5 4 4 5 4 22 81 

4 Angela Nova 5 3 4 5 4 21 77 

5 Deva PPR 5 2 2 5 4 18 66 

-
6 Dhafa AAP 2 3 2 3 3 14 51 

7 Dini R 5 4 4 5 4 22 81 

8 Firman SS 2 2 2 2 "' .) 11 40 
>-----

9 Imelda FH 5 3 5 5 4 22 81 

10 Legsa AC 5 4 
I 

3 4 4 20 74 

11 Mas Riannur 5 3 3 5 4 20 74 

12 Pasha Puri 0 5 5 4 5 4 23 85 

13 RahmatDwi A 3 2 3 2 3 13 48 

14 Risna Indriani 5 4 3 4 3 19 70 

15 UmiNafikKN 7 4 4 5 5 25 92 

16 Yuanda LA 2 2 2 2 1 9 33 
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LAMPIRAN 10 

HASIL POSTEST 

~ 

No NAMA SKOR 

II SOAL SOAL SOAL SOAL SOAL TOTAL NIL AI 
I 2 ,.., 

4 5 AKIDR -' SKOR 
·' 
·~ 1 AdityaDwi S 4 5 4 3 4 20 74 

2 Santi AT 3 5 4 4 4 20 74 

3 Ahmad F 7 5 4 5 ,.., 
.) 24 88 

4 Angela Nova 6 4 4 4 4 22 81 

5 Deva PPR 4 5 4 4 3 20 74 

6 Dhafa AAP 6 5 4 3 4 22 81 

7 DiniR 6 5 4 5 5 25 92 

8 Firman SS 4 3 4 3 
,.., 
-' 17 62 

9 ImeldaFH 6 5 4 5 5 25 92 

10 Legsa AC 4 4 5 4 4 21 77 

11 Mas Riannur 6 5 4 5 5 25 92 

12 Pasha Puri 0 7 5 5 5 5 27 100 

13 Rahmat Dwi A 6 5 4 3 3 21 77 

14 Risna Indriani 5 4 4 4 4 21 77 

15 Umi Nafik KN 7 5 5 5 5 27 100 

16 YuandaLA 4 3 2 2 3 14 52 
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