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KETERAMPILAN 4C PADA POKOK BAHASAN BANGUN RUANG SISI 

DATAR 

 

Abstrak 

Pendekatan induktif merupakan pendekatan pembelajaran dengan menyajikan 

keadaan khusus suatu kasus sehingga memberikan kesempatan siswa untuk 

mengeksplor pengetahuannya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan serta mengetahui kevalidan dan kelayakan Lembar Kerja Peserta 

Didik berbasis pendekatan induktif untuk meningkatkan keterampilan 4c pada 

peserta didik kelas VIII MTs N 2 Kendal. Penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan yang menggunakan model penelitian ADDIE. Tahapan dalam 

penelitian ini meliputi tahapan analisis (analysis), tahapan perencanaan (design), 

tahapan pengembangan (development), tahapan implementasi (implementation) 

dan tahapan evaluasi (evaluation). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan angket, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dan 

kuantitatif. Hasil pengembangan dari penelitian ini adalah Lembar Kerja Peserta 

Didik berbasis pendekatan induktif untuk meningkatkan keterampilan 4c pada 

pokok bahasan bangun ruang sisi datar kelas VIII dikatakan layak dan valid untuk 

digunakan, hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor berikut, (1) hasil validasi 

yang diperoleh dari ahli materi menunjukkan rerata skor 3,2 termasuk kategori 

valid; (2) hasil validasi yang diperoleh dari praktisi pengajar menunjukkan rerata 

skor 3,35 termasuk kategori valid; (3) hasil validasi yang diperoleh dari respon 

siswa menunjukkan rerata skor 3,7 termasuk kategori sangat layak. 

Kata kunci : lembar kerja peserta didik, keterampilan 4c, pendekatan induktif. 

 

Abstract 

The inductive approach is a learning approach by presenting the special 

circumstances of a case so that it provides opportunities for students to explore 

their own knowledge. This study aims to develop and determine the validity and 

feasibility of student worksheets based on an inductive approach to improve 4c 

skills in class VIII students of MTs N 2 Kendal. This research is research and 

development using the ADDIE research model. The stages in this research include 

the analysis stage (analysis), the planning stage (design), the development stage 

(development), the implementation stage (implementation) and the evaluation 

stage (evaluation). Data collection techniques in this study used questionnaires, 

interviews and documentation. The data analysis technique used in this research 

is qualitative and quantitative data analysis techniques. The results of the 

development of this study are Student Worksheets based on the inductive 

approach to improve 4c skills on the subject of the flat side room of class VIII 

which is said to be feasible and valid for use, this can be seen from the following 

factors, (1) the material expert showed a mean score of 3.2 including the valid 

category; (2) the validation results obtained from the teaching practitioner 

showed a mean score of 3.35, including the valid category; (3) the validation 
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results obtained from the students' responses showed a mean score of 3.7, 

including the very feasible category. 

Keywords: student worksheets, 4c skills, inductive approach. 

1. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan pusat bidang keilmuan yang menjadi dasar cabang 

ilmu pengetahuan lainnya. Pada setiap jenjang pendidikan, matematika 

menjadi ilmu yang wajib untuk dipelajari. Hal tersebut dikarenakan 

matematika selalu diaplikasikan dalam permasalahan sehari-hari, misalnya 

dalam perhitungan. Didalam proses pembelajaran matematika perlu dilakukan 

secara tepat dengan menjadikan matematika untuk tetap berperan penting 

dalam membentuk pola pikir dan sikap siswa.  

Namun hingga saat ini kemampuan matematika siswa di Indonesia dapat 

dikatakan cukup rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil survei The Trends 

in International Mathematics and Science Study (TIMSS) menunjukkan 

bahwa prestasi pelajar Indonesia masih belum optimal, terutama pada prestasi 

matematika. Indonesia menduduki peringkat 44 dari 49 negara (Nizam, 2016). 

Ada beberapa faktor penyebab rendahnya kemampuan siswa dalam belajar 

matematika diantaranya peran guru dirasa lebih dominan, siswa merasa bosan 

saat belajar matematika karena ketidaksesuaian tingkat kognitif siswa dengan 

materi yang diajarkan, ketidakcocokan anatara materi dengan isi buku atau 

bahan ajar dan kurang rasa percaya diri siswa terhadap kemampuan 

matematika mereka (Cowan, 2006). 

Salah satu yang menjadi keberhasilan dalam pembelajaran matematika, 

yaitu bahan ajar yang dipersiapkan secara matang oleh guru. Bahan ajar 

merupakan sekumpulan bahan baik tertulis maupun tidak tertulis yang 

digunakan pendidik dalam menunjang proses pembelajaran. Menurut Majid 

(2011), bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan dalam 

membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bahan ajar 

tertulis yang berbentuk cetak yaitu lembar kerja. Menurut Trianto (2012) 

lembar kerja peserta didik merupakan sekumpulan kegiatan yang harus 

dilakukan peserta didik dalam bentuk upaya untuk memaksimalkan 

kemampuan pemahaman dan pembentukan kemampuan dasar sesuai dengan 
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indikator yang ingin dicapai. Menurut penelitian yang dilakukan Komariyah 

dkk (2016), LKPD yang beredar masih bersifat instan artinya materi 

didalamnya tanpa dilengkapi langkah-langkah terstruktur dalam menemukan 

konsep dan tidak menekankan pada proses sehingga membuat siswa hanya 

menghafal rumus-rumus yang ada. 

Selain mempersiapkan bahan ajar, guru juga perlu mengemabngkan 

metode pembelajaran yang tepat agar terlaksana tujuan kegiatan pembelajaran 

yang baik. Metode pembelajaran adalah cara untuk menyampaikan materi 

pembelajaran sebagai bentuk upaya mencapai tujuan kurikulum (Hamalik, 

2009). Menurut penjelasan salah satu guru matematika MTs N 2 Kendal saat 

dilakukan wawancara bahwa guru lebih sering menggunakan metode ceramah 

dalam pembelajaran serta guru hanya menulis di papan mengenai materi dan 

contoh soal untuk dikerjakan siswa. Hal tersebut mengakibatkan siswa 

menjadi kurang aktif dan boan selama pembelajaran berlangsung sehingga 

diperlukan adanya metode pembelajaran baru supaya pembelajaran tidak 

terkesan monoton.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu penggunaan pendekatan 

induktif dalam pembelajaran. Pendekatan induktif merupakan pendekatan 

pembelajaran dalam bentuk penyajian beberapa keadaan khusus dari suatu 

kasus kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, atau aturan 

(Rahmawati, 2011). Pendekatan induktif bertujuan untuk menghasilkan 

sebuah makna dari hasil kumpulan data untuk mengidentifikasi pola dan 

hubungan dalam membangun teori (Dudovskiy, 2019). Menurut Sulistyani 

(2010) pembelajaran induktif memiliki peran yang efektif membantu siswa 

memperkuat pemahaman konsep, membentuk ketrampilan berpikir kreatif dan 

kritis serta mengembangkan kesimpulan dengan menemukan sebuah konsep 

melalui pemahaman mereka sendiri. Pembelajaran induktif mengarahkan 

siswa untuk mengambil kesimpulan secara logis berdasarkan fakta yang ada. 

Hal ini bertujuan agar rumus tidak hanya sekadar dihafal, namun dipahami 

lebih dalam. 
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Memasuki era 21 manusia dituntut untuk bisa bersaing di segala aspek 

kehidupan. Perubahan arah revolusi digital pada masyarakat juga terjadi 

didalam pendidikan. US-based Partnership for 21st Century Skills (P21) 

(2009, hlm. 3), mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan di abad 21 

adalah 4Cs yaitu Communication (komunikasi), Collaboration (kolaborasi), 

Critical thinking (berpikir kritis),dan Creativity (kreativitas), merupakan salah 

satu aspek keterampilan paling penting yang harus dikuasai siswa dalam 

menghadapi tantangan dan persoalan di abad 21 pada jenjang pendidikan. 

(Trilling & Fadel, 2009) 

Faktanya dapat dijumpai jika saat ini kemampuan siswa masih tergolong 

kurang dalam keterampilan 4C. Menurut Fisher (2009) pembelajaran hanya 

mengajarkan tentang isi materi pelajaran dan mengesampingkan dalam 

keterampilan berpikir, sehingga beberapa siswa tidak memahami keterampilan 

berpikir yang dibicarakan. Tingkat kreatifitas siswa di sekolah dapat dikatakan 

masih rendah. Kebanyakan siswa – siswa hanya mengejar status dan lebih 

mementingkan nilai yang bagus, bukannya prestasi (Agung, 2012). Menurut 

Qohar (2010) dalam penelitiannya juga mendapati adanya siswa yang masih 

kesulitan komunikasi secara lisan atau tulisan. Selanjutnya pada penelitian 

yang dilakukan oleh Kusuma (2018) sebagian siswa belum bisa bekerja sama 

secara maksimal dalam kelompok terhadap tugas yang diberikan oleh guru. 

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah 

mengembangkan lembar kerja peserta didik berbasis pendekatan induktif 

untuk meningkatkan keterampilan 4C pada pokok bahasan bangun ruang sisi 

datar untuk peserta didik kelas VIII MTs N 2 Kendal. 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau Research 

and Development (R&D).  Sugiyono (2008) berpendapat bahwa metode 

penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan suatu produk dan menguji keefektifan produk tersebut. Prosedur 

pengembangan ini menggunakan model ADDIE. Model pengembangan 

ADDIE terdiri atas lima tahapan diantaranya tahapan analisis (analysis), 
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tahapan desain/perancangan (design), tahapan pengembangan (development), 

tahapan implementasi (implementation) dan tahapan evaluasi (evalution) 

(Branch, 2009:2). 

 Tahapan analisis merupakan tahapan pertama yang dilakukan berupa 

analisis kebutuhan, analisis kurikulum, analisis karakteristik peserta didik dan 

studi literatur. Tahapan kedua yaitu tahapan perancangan meliputi persiapan 

pembuatan produk, penyusunan kerangka dasar bahan ajar berupa LKPD serta 

penyusunan instrument kelayakan dari angket validasi. Selanjutnya tahapan 

pengembangan meliputi pembuatan produk yang kemudian divalidasi oleh 

ahli materi dan praktisi pengajar dan dilakukan revisi atau perbaikan jika ada. 

 Pada tahapan implementasi dilakukan uji coba terbatas dan uji coba 

lapangan dengan tujuan untuk mengetahui respon siswa setelah menggunakan 

bahan ajar yang dikembangkan. Tahapan terakhir yaitu evaluasi dilakukan 

sebagai bentuk pengevaluasian terhadap serangkaian tahapan yang telah 

dilalui. 

 Penelitian pengembangan ini dilaksanakan di MTs N 2 Kendal. Subjek 

penelitian pengembangan ini terdiri dari ahli materi (dosen), praktisi pengajar 

(guru matematika) dan siswa kelas VIII MTs N 2 Kendal. Penelitian 

pengembangan ini dilakukan uji coba terbatas dengan mengambil 8 sampel 

siswa kelas VIII A dan uji coba lapangan dengan mengambil satu kelas yaitu 

kelas VIII A.  

 Penelitian pengembangan ini mengambil dua jenis data yaitu data 

kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berbentuk lembar validasi yang 

berisikan angket dan saran tertulis dari ahli materi, praktisi dan respon peserta 

didik serta hasil wawancara dari praktisi. Sedangkan data kuantitatif berbentuk 

penilaian LKPD berbasis pendekatan induktif yang dinilai dari para ahli 

materi, praktisi dan respon peserta didik.  

 Dalam penelitian ini, teknik pengambilan data dilakukan dengan angket, 

wawancara dan dokumentasi. Teknik angket dilakukan dengan 

mengumpulkan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2011). Teknik ini mengumpulkan 
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data berupa pendapat, kritik dan saran dari validator. Dalam penyusunan 

angket, peneliti mengacu pada indikator produk yang baik dengan penilaian 

menggunakan skala likert.  

Analisis data penelitian angket dapat dilakukan dengan cara berikut. 

�̅� =
∑𝑥

𝑛 . 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛
 

Keterangan: 

�̅�  = rata-rata skor 

∑𝑥 = jumlah skor dari validator 

𝑛  = banyaknya validator 

Jumlah rerata skor setiap aspek diinterpretasi secara kualitatif sebagai berikut: 

     Tabel 1. Konversi data  

Rumus Rentang Kategori 

𝑿 > �̅�𝒊 + 𝟏, 𝟖 𝑺 𝑩𝒊 > 4,2 Sangat baik 

�̅�𝒊 + 𝟎, 𝟔 𝑺 𝑩𝒊 < 𝑿

≤ �̅�𝒊 + 𝟏, 𝟖 𝑺 𝑩𝒊 

> 3,41 – 4,20 Baik 

�̅�𝒊 − 𝟎, 𝟔 𝑺 𝑩𝒊 < 𝑿

≤ �̅�𝒊 + 𝟎, 𝟔 𝑺 𝑩𝒊 

> 2,61 – 3,40 Cukup 

�̅�𝒊 − 𝟏, 𝟖 𝑺 𝑩𝒊 < 𝑿

≤ �̅�𝒊 − 𝟎, 𝟔 𝑺 𝑩𝒊 

> 1,81 – 2,60 Kurang 

𝑿 ≤ �̅�𝒊 + 𝟏, 𝟖 𝑺 𝑩𝒊 ≤ 1,8 Sangat 

Kurang 

(Widoyoko, 2009:238) 

Keterangan: 

�̅�𝑖 (Rerata Ideal) = 
1

2
𝑥 (𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 + 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙) 

𝑆 𝐵𝑖 (Simpangan Baku Ideal) = 
1

6
𝑥 (𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 −

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙) 

𝑋 = skor empiris 

Dengan menggunakan substitusi �̅�𝑖 dan 𝑆 𝐵𝑖 kedalam tabel menggunakan 

penskoran empat skala, maka akan diperoleh pedoman konversi skor yang 

baru yang disajikan pada tabel 2. berikut. 
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Tabel 2. Pedoman Konversi Skor 

Rentang Kategori 

X > 3,4 Sangat baik/ Sangat valid 

2,8 < X ≤ 3,4 Baik/ Valid 

2,2 < X ≤ 2,8 Cukup Baik/ Cukup Valid 

1,6 < X ≤ 2,2 Kurang Baik/ Kurang 

Valid 

≤ 1,6 Sangat Kurang Baik/ 

Sangat Kurang Valid 

Keterangan: 

𝑋 = skor empiris 

LKPD dinyatakan layak ditinjau dari aspek kevalidan apabila hasil analisis 

validasi berada pada kategori baik atau sangat baik (Norsanty & Chairani, 

2016).  

Teknik pengumpulan data selanjutnya berupa wawancara. Wawancara 

dilakukan bersifat semistruktur sesuai dengan keadaan. Wawancara 

mengumpulkan data berupa masukan dan saran terhadap LKPD yang 

diujicobakan dan kondisi pembelajaran yang biasanya dilakukan serta 

karakteristik dari peserta didik. Selanjutnya, teknik dokumentasi bertujuan 

untuk pendukung pembuktian dari penelitian. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian pengembangan ini yaitu bahan ajar berbasis pendekatan 

induktif untuk meningkatkan keterampilan 4c pada pokok bahasan bangun 

ruang sisi datar unutk peserta didik kelas VIII. Penelitian pengembangan ini 

dilakukan dengan metode ADDIE. Berikut hasil pengembangan bahan ajar 

berupa LKPD. 

3.1 Analisis (Analysis) 

Tahap analisis pada penelitian ini mencakup diantaranya : (1) Analisis 

Kurikulum. Analisis kurikulum dilakukan guna mengkaji Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) materi yang akan 

dikembangkan agar disesuaikan dengan kurikulum di sekolah. Terkait hal 

tersebut, sekolah menggunakan kurikulum 2013 yang mengacu pada 

permendikbud No. 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti (KI) dan dan 



8 
 

Kompetensi Dasar (KD) yang harus dicapai peserta didik SMP/MTs kelas 

VIII. Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada materi bangun ruang sisi 

datar sehingga peneliti mengambil Kompetensi Dasar Pengetahuan (3.9) 

dan Kompetensi Dasar Keterampilan (4.9). Adapun kompetensi inti dan 

kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik sebagai berikut. 

Tabel 3. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

Kompetensi Inti 3 

(Pengetahuan) 

Kompetensi Inti 4 

(Keterampilan) 

3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak 

mata. 

4. Mengolah, menyaji dan 

menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori. 

Kompetensi Dasar 

(Pengetahuan) 

Kompetensi Dasar 

(Keterampilan) 

3.9 Membedakan dan 

menentukan luas permukaan 

dan volume bangun ruang sisi 

datar (kubus, balok, prisma, 

dan limas). 

4.9 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas permukaan 

dan volume bangun ruang sisi 

datar (kubus, balok, prima dan 

limas), serta gabungannya. 

 

(2) Analisis Kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan guna mengetahui 

informasi mengenai permasalahan yang dialami peserta didik dan 

kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran matematika. Pada tahap ini, 

peneliti melakukan wawancara kepada salah satu guru matematika MTs N 
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2 Kendal yaitu bapak Maryuni Soleh, S.Pd. selaku guru matematika kelas 

VIII. Hasil yang diperoleh adalah buku pegangan yang digunakan dalam 

pembelajaran matematika yaitu buku paket matematika kurikulum 2013 

revisi 2017 terbitan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, bahan ajar 

matematika yang lain berupa lks yang telah diterbitkan oleh penerbit dan 

buku pendamping LPR sebagai bahan soal-soal yang perlu dikerjakan 

dirumah. Guru sekalipun belum pernah membuat atau menggunakan 

Lembar Kerja dikarenakan waktu dan tenaga yang terbatas dalam 

membuatnya. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru selama ini masih 

menggunakan metode ceramah yang dikombinasikan dengan pemberian 

tugas dan diskusi antar siswa. Pembelajaran diawali dengan pemberian 

materi secara umum baru kemudian guru memberikan contoh soal beserta 

penyelesaiannya. Bahan ajar berupa lks yang digunakan dalam 

pembelajaran dan biasa ditemukan umumnya diberikan definisi materi 

secara umum baru diterapkan dalam contoh soal sehingga kurang muatan 

yang berbasis induktif. Hal tersebut mengakibatkan siswa kurang kreatif 

dan terampil karena pembelajaran menekankan pada rumus saja.  

(3) Analisis Karakteristik Siswa. Pada tahap ini peneliti juga melakukan 

wawancara kepada bapak Maryuni Soleh, S.Pd. selaku guru matematika 

kelas VIII. Hasilnya adalah beragam respon yang diberikan siswa saat 

pembelajaran berlangsung, beberapa siswa ada yang memperhatikan saat 

guru mengajar dan yang lainnya tidak serta minat siswa dalam 

mengerjakan soal kurang. Hal ini terlihat pada saat siswa diberikan ruang 

untuk maju kedepan menulis jawaban dari soal latihan yang diberikan 

hanya siswa tertentu saja yang mau. 

3.2 Perencanaan (Design) 

Tahap perencanaan mencakup diantaranya : (1) Persiapan dalam membuat 

produk. Persiapan dimulai melakukan studi literature. Berikut referensi 

yang menjadi acuan dalam penyusunan lembar kerja yaitu Permendikbud 

No. 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti (KI) dan dan Kompetensi 

Dasar (KD), buku guru dan siswa matematika kelas VIII semester 2 
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kurikulum 2013 revisi 2017 terbitan Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan (dalam bentuk softfile), buku bacaan perpustakaan mengenai 

lembar kerja peserta didik dan pendekatan induktif, jurnal nasional dan 

internasional yang relevan dengan topik penellitian yang akan diteliti serta 

gambar-gambar yang berkaitan dengan materi yang diajarkan berupa objek 

yang memiliki bentuk bangun ruang sisi datar yang diunduh dari internet. 

(2) Penyusunan kerangka bahan ajar Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). 

Kerangka LKPD yang dikembangkan peneliti terdiri atas 3 bagian yaitu 

bagian awal, isi dan akhir. Bagian awal, meliputi: (1a) Cover atau sampul 

lembar kerja, (1b) Kata pengantar, (1c) Fitur lembar kerja, (1d) Panduan 

penggunaan LKPD, (1e) Daftar isi, dan (1f) Daftar gambar dan tabel. 

Bagian isi, meliputi : (2a) Pengenalan materi, (2b) Sub materi , (2c) Uraian 

materi, (2d) Kegiatan individu, (2e) Kegiatan kelompok, (2f) Soal latihan, 

(2g) Refleksi, (2h) Pertanyaan kesimpulan, dan (2i) Tes formatif.  Bagian 

akhir, meliputi: (3a) Glosarium, (3b) Kunci jawaban, dan (3c) Glosarium.  

Tahap terakhir yaitu: (3) Penyusunan rancangan instrument kelayakan. 

Pada tahapan ini dilakukan perancangan lembar validasi untuk ahli materi, 

praktisi pengajar dan angket respon siswa dengan menyusun kisi-kisinya 

terlebih dahulu baru dikembangkan menjadi butir-butir 

pernyataan/kuesioner untuk mengetahui kevalidan dan kelayakan bahan 

ajar berupa LKPD yang dikembangkan. 

3.3 Pengembangan (Development) 

Tahap pengembangan mencakup diantaranya : (1) Proses pembuatan 

LKPD. Pada proses ini dilakukan berdasarkan dengan kerangka LKPD 

yang telah disusun pada tahap perencanaan. Proses pembuatannya juga 

tidak terlepas dari indikator pendekatan induktif dan keterampilan 4C (2) 

Validasi LKPD. Proses validasi dilakukan guna mengetahui kevalidan atau 

tidaknya dari suatu produk. Data kevalidan diperoleh dari lembar validasi 

sebagai penilaian produk tersebut dan saran atau masukan dari validator 

jika masih terdapat kekurangan dalam produk. Pada penelitian 

pengembangan ini, validasi dilakukan oleh dua validator, yaitu ahli materi 
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oleh Ibu Isnaeni Umi Machromah, S.Pd. M.Pd. selaku dosen dan praktisi 

pengajar oleh Bapak Maryuni Soleh, S.Pd selaku guru matematika kelas 

VIII MTs N 2 Kendal. Hasil validasi tersebut disajikan dalam tabel berikut 

ini. 

   Tabel 4. Hasil Validasi Ahli Materi 

No. Aspek Penilaian Jumlah 

Butir 

Penilaian 

Rerata Keterangan 

1. Kelayakan Isi 6 3,2 Valid 

2. Komponen 

Penyajian 

7 3,6 Sangat Valid 

3. Komponen 

Kebahasaan 

6 3,0 Valid 

4. Penilaian 

Pendekatan 

Induktif 

1 3,0 Valid 

Kesimpulan 3,2 Valid 

Berdasarkan tabel 4. diperoleh hasil rerata skor pada penilaian ahli materi 

total 3,2 dengan kategori valid sehingga dapat disimpulkan bahan ajar 

layak untuk digunakan. 

Tabel 5. Hasil Validasi praktisi pengajaran 

No. Aspek 

Penilaian 

Jumlah Butir 

Penilaian  

Rerata Keterangan 

1. Aspek Isi 10 3,6 Sangat Valid 

2. Aspek Tampilan 5 3,2 Valid 

3. Aspek Bahasa 5 3,0 Valid 

Kesimpulan 3,35 Valid 

1) Berdasarkan tabel 5. diperoleh hasil rerata skor pada penilaian 

praktisi pengajaran total 3,35 dengan kategori valid sehingga 

dapat disimpulkan bahan ajar layak untuk digunakan. (3) 

Revisi LKPD. Revisi LKPD diperoleh dari hasil masukan atau 

saran tertulis ahli materi dan praktisi pengajaran yang tertera 

dalam lembar validasi dan FGD. Berikut hasil revisi oleh ahli 

materi diantaranya: (1.1) Kegiatan individu dan kelompok 

perlu disesuaikan dengan langkah dan karakteristik 
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pendekatan induktif. (1.2) Soal-soal pada latihan perlu dicek 

kembali dan diperbaiki agar sesuai dengan level pemahaman, 

penerapan, dan penalaran. (1.3) Beberapa istilah dan gambar 

yang disajikan perlu disesuaikan dengan konsep geometri. 

Selanjutnya hasil revisi oleh praktisi pengajar meliputi : (2.1) 

Perbaikan penulisan susunan dan redaksi kalimat yang 

digunakan. (2.2) Perbaikan pada cover atau sampul LKPD 

dikarenakan gambar cover pecah atau buram. (2.3) 

Penggunaan beberapa gambar kurang terlihat jelas. Revisi 

juga dilakukan setelah melakukan uji coba terbatas. Kendala 

siswa saat mengerjakan yaitu (3.1) siswa kesulitan memahami 

maksud dari soal yang diberikan dikarenakan bahasa yang 

digunakan tidak dimengerti oleh siswa. Berikut disajikan 

beberapa contoh LKPD yang perlu direvisi dari ahli (dosen), 

praktisi pengajar dan siswa pada uji coba terbatas. 

a) Cover atau sampul LKPD pecah 

     
Gambar 1. Perbaikan cover LKPD:  1) Sebelum diperbaiki; 

2) Sesudah diperbaiki 

b) Soal belum sesuai dengan level penalaran 
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Gambar 2. Soal belum sesuai dengan Level Penalaran: 1) 

Sebelum Perbaikan; 2) Sesudah diperbaiki 

c) Gambar tidak terlihat jelas 

    
Gambar 3. Penggunaan Gambar Kurang Jelas: 1) Sebelum 

perbaikan; 2) Sesudah Perbaikan 

d) Susunan atau redaksi kalimat kurang tepat 

  
Gambar 4. Redaksi Kalimat Kurang Tepat: 1) Sebelum 

Perbaikan; 2) Sesudah Perbaikan 

3.4 Implementasi (Implementation) 

Pengimplementasian produk dilakukan dengan dua uji coba di MTs N 2 

Kendal, yaitu uji coba terbatas dan uji coba lapangan. Uji coba terbatas 

dilakukan dengan mengambil 8 sampel peserta didk kelas VIII MTs N 2 

Kendal sedangkan uji coba lapangan dilakukan pada kelas VIII A dengan 

mengambil sisa anak dari dilakukannya uji coba terbatas yaitu diikuti 

sebanyak 20 peserta didik. Berikut hasil respon peserta didik disajikan 

dalam tabel. 

Tabel 6. Hasil Angket Respon Peserta Didik Uji Coba Terbatas 

No. Aspek Penilaian Jumlah 

Butir 

Penilaian  

Rerata Keterangan 

1. Aspek Manfaat 4 3,6 Sangat 

Layak 

2. Aspek Isi 8 3,8 Sangat 

Layak 

3. Aspek Tampilan 4 3,7 Sangat 

Layak 
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4. Aspek Bahasa 4 3,5 Sangat 

Layak 

Kesimpulan 3,65 Sangat 

Layak 

Berdasarkan tabel 6. diperoleh hasil rerata skor pada penilaian angket 

respon peserta didik total 3,65 dengan kategori sangat layak untuk 

dilakukan uji coba lapangan. 

Tabel 7. Hasil Angket Respon Peserta Didik Uji Coba Lapangan 

No. Aspek Penilaian Jumlah 

Butir 

Penilaian  

Rerata Keterangan 

1. Aspek Manfaat 4 3,5 Sangat 

Layak 

2. Aspek Isi 8 3,9 Sangat 

Layak 

3. Aspek Tampilan 4 3,8 Sangat 

Layak 

4. Aspek Bahasa 4 3,4 Layak 

Kesimpulan 3,7 Sangat 

Layak 

Berdasarkan tabel 7. diperoleh hasil rerata skor total 3,7 dengan kategori 

sangat layak untuk digunakan dalam pembelajaran. 

3.5 Evaluasi (Evaluation) 

Tahapan evaluasi dilakukan dengan merevisi produk berdasarkan saran 

dan masukan secara tertulis atau FGD dari ahli materi dan praktisi 

pengajaran. Disamping merevisi produk juga dilakukan analisis terhadap 

angket yang diberikan pada ahli materi dan praktisi pengajaran diperoleh 

hasil rerata skor total sebesar 3,2 dan 3,35 dengan kategori valid berarti 

produk layak untuk dilakukan uji coba. Selanjutnya melakukan analisis 

terhadap angket respon peserta didik pada uji coba terbatas dan uji coba 

lapangan diperoleh hasil rerata skor total sebesar 3,65 dan 3,7 dengan 

kategori sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses 

belajar-mengajar. 

3.6 Penilaian Keterampilan 4C 
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Penjelasan mengenai penilaian keterampilan 4c meliputi: a) Keterampilan 

berpikir kreatif siswa diperoleh dari hasil jawaban siswa terhadap soal-soal 

yang terdapat pada latihan. Latihan yang terdapat pada LKPD terdiri atas 

tiga macam latihan diantaranya latihan pengetahuan dan pemahaman, 

latihan penerapan dan latihan penalaran yang disesuaikan dengan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tidak hanya didalam latihan, 

kreatifitas siswa juga dapat diperoleh dari soal uji kompetensi yang terdiri 

atas soal-soal latihan tersebut. Kreativitas siswa juga dapat terbentuk dari 

metode pendekatan induktif yang terdapat didalamnya. Kemampuan 

berpikir kreatif menekankan pada beberapa indikator. Menurut  Siswono 

& Budayasa (2006) terdapat tiga indikator diantaranya kefasihan, 

fleksibilitas dan kebaruan. Masalah yang diberikan bertujuan agar siswa 

dapat melihatnya dengan berbagai perspektif. Berikut disajikan gambar 

hasil pengerjaan siswa dalam mengerjakan soal-soal latihan yang sama. 

        

Gambar 5. Pengerjaan Soal oleh Siswa yang Berbeda dengan Cara yang 

Berbeda yaitu a) Pengerjaan dengan Volume Balok; b) Pengerjaan dengan 

Volume Limas 

Soal yang diberikan kepada kedua siswa yaitu mencari volume prisma. 

Hasil yang diperoleh dari pengerjaan siswa dapat dilihat jika siswa 

pertama memperoleh volume prisma dari perhitungan melalui volume 

balok=volume prisma dan siswa kedua memperolehnya dari rumus volume 

prisma. Kesimpulannya soal tersebut mengajarkan siswa untuk bisa 

berpikir kreatif dalam mencari jalan keluar  alternative yang berbeda.  

Selanjutnya b) Keterampilan berpikir kritis siswa juga diperoleh dari hasil 

jawaban siswa dalam mengerjakan soal-soal pada latihan. Soal pada 

latihan yang disesuaikan dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi juga 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Indikator 
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keterampilan berpikir kritis meliputi menganalisis, mengevaluasi dan 

menghasilkan penjelasan; mengidentifikasi elemen dalam kasus yang 

diberikan; mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi; mengklarifikasi dan 

menginterpretasi gagasan-gagasan. (Fisher, 2009). Berikut disajikan 

gambar hasil pengerjaan siswa sebagai tolak ukur dalam kemampuan 

berpikir kritis. 

 

Gambar 6. Hasil Jawaban Siswa pada Soal Latihan Penerapan 

Dilihat dari proses pengerjaan siswa menunjukkan bahwa sebagian besar 

konsep yang diberikan benar. Alur berpikir yang baik sehingga tercipta 

konsep yang saling berkaitan dan terpadu. Siswa berusaha 

mengidentifikasi terlebih dahulu bagaimana  menyelesaikan soal tersebut 

dengan cara yang tepat dan sejalan dengan konsep mengenai volume. 

Selanjutnya, c) Kemampuan komunikasi siswa diperoleh dari cara siswa 

mengkomunikasikan jawaban berupa lisan maupun tulisan. Komunikasi 

berupa lisan dihasilkan saat siswa mengkomunikasikan hasil jawaban nya 

bersama satu kelompok yang telah terbentuk kemudian ditanggapi dengan 

kelompok lain. Komunikasi berupa tulisan dihasilkan saat siswa 

mengerjakan baik kegiatan-kegiatan atau latihan secara individu maupun 

berkelompok. Terakhir, d) Kemampuan kolaborasi diperoleh dari kerja 

sama siswa yang terbentuk dalam beberapa kelompok. Kelompok terdiri 

atas dua orang siswa. Siswa diminta mengerjakan kegiatan secara 

bersama. Hasil yang didapatkan dalam kegiatan berkelompok yaitu 

interaksi dan partisipasi siswa dalam memecahkan masalah lebih dominan 

dan siswa memiliki tanggung jawab atas apa yang dikerjakannya. 

4. PENUTUP 

Penelitian pengembangan ini menghasilkan lembar kerja atau LKPD. LKPD 

ini memiliki fokus pada penggunaan pendekatan induktif didalamnya. 
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Pendekatan induktif memiliki peran dalam memperkuat pemahaman dan 

pengetahuan siswa dengan mengeksplornya secara mandiri sehingga 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk bisa lebih aktif dan meningkatkan 

kemampuan critical thinking, creativity, communication and collaboration. 

Hasil pengembangan bahan ajar berbasis pendekatan induktif untuk 

meningkatkan keterampilan 4C pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar 

memenuhi kriteria valid dengan perolehan skor rerata 3,2 dan 3,35. Disamping 

itu, penelitian pengembangan ini juga memenuhi kriteria kelayakan yang 

diperoleh dari hasil uji coba terbatas dan uji coba lapangan dengan perolehan 

skor rerata 3,65 dan 4,7. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu LKPD yang 

dikembangkan telah memenuhi kriteria kevalidan dan kelayakan. 
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