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PENGEMBANGAN LKPD BERBASIS PENDEKATAN INDUKTIF 

UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN 4C PADA POKOK 

BAHASAN PERSAMAAN DAN FUNGSI KUADRAT UNTUK 

PESERTA DIDIK KELAS XI SMK MUHAMMADIYAH 1 

SUKOHARJO 

 

Abstrak  

 Penelitian pengembangan ini bermaksud untuk 1) mengembangkan bahan 

ajar berbasis pendekatan induktif pada pokok bahasan persamaan dan 

fungsi kuadrat, 2) mengetahui kevalidan dan kelayakan bahan ajar berbasis 

pendekatan induktif pada pokok bahasan persamaan dan fungsi kuadrat. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian dan 

pengembangan (R&D) dengan model penelitian ADDIE yang terdiri dari 

lima tahapan yaitu Analisis (Analysis), Perancangan (Design), 

Pengembangan (Development), Implementasi (Implementation), dan 

Evaluasi (Evaluation). Diperlukan uji kevalidan dan kelayakan yang 

diberikan kepada ahli materi sekaligus ahli media, serta respon peserta 

didik. Produk yang dihasilkan pada penelitian ini berupa Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) Berbasis Pendekatan Induktif pada Pokok Bahasan 

Persamaan dan Fungsi Kuadrat pada kelas XI. Bahan ajar dikembangkan 

berbasis pendekatan pembelajaran induktif dari permasalahan khusus ke 

permasalahan umum, serta memuat soal-soal yang dapat meningkatkan 

keterampilan 4C. Bahan ajar ini valid karena hasil perolehan validasi ahli 

materi mencapai skor 3,4. Hasil penilaian ahli media dinyatakan valid 

karena mencapai skor 3,3. Angket respon peserta didik uji coba terbatas 

mencapai skor 3,6 dikatakan sangat valid. Keseluruhan penilaian diperoleh 

kesimpulan bahwa bahan ajar berbasis pendekatan induktif pada pokok 

bahasan persamaan dan fungsi kuadrat layak digunakan saat pembelajaran 

matematika kelas XI serta mampu meningkatkan keterampilan 4C. 

 

Kata Kunci: bahan ajar, pendekatan induktif, keterampilan 4C 

 

Abstract 

This development research intends to 1) develop instructional materials 

based on the inductive approach on the subject of equations and quadratic 

functions, 2) determine the feasibility of instructional materials based on 

the inductive approach on the subject of equations and quadratic functions. 

The research method used is the research and development (R&D) method 

with ADDIE research model which consists of five stages, namely 
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Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Validity 

and feasibility tests are needed for material experts as well as media 

experts, and students' responses. The product produced in this study is in 

the form of Student Worksheet Based on Inductive Approaches in the 

Subjects of Class XI equations and quadratic functions. Teaching material 

is developed based on the inductive learning approach from specific 

problems to general problems, and includes questions that can improve 4C 

skills. This teaching material is valid because the results of obtaining the 

validation of the material expert  reach a score of 3.4. The practicality 

assessment results were stated to be very valid because they reached a 

score of 3.3. The limited trial learner response poll reached a score of 3.6 

said to be very valid. Overall assessment concluded that the teaching 

materials based on the inductive approach on the subject of equations and 

quadratic functions are appropriate for use when learning mathematics in 

class XI  and able to improve 4C skills.  

 

Keywords: teaching materials, inductive approach, 4C skills  

 

 

1. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia. Hampir sebagian besar masalah dalam kehidupan 

manusia dapat diselesaikan dengan matematika. Matematika adalah 

ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak dan dikembangankan dari 

umum ke khusus dengan kebenaran suatu konsep dan kebenaran 

sebelumnya saling berkaitan (Sutama 2014:56). Oleh karena itu, 

matematika adalah salah satu mata pelajaran wajib yang diajarkan di 

setiap jenjang pendidikan di Indonesia, mulai dari Sekolah Dasar (SD) 

hingga Perguruan Tinggi.  

Bahan Ajar merupakan salah satu bagian penting dalam proses 

pembelajaran. Sebagaimana Mulyasa (2006: 96) mengemukakan 

bahwa bahan ajar merupakan salah satu bagian dari sumber ajar yang 

dapat diartikan sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran, baik 

yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum yang dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran. Pada hakikatnya bahan 

ajar memiliki fungsi yaitu sebagai pedoman dalam proses 
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pembelajaran dan sebagai alat evaluasi pencapaian hasil belajar. Hal 

tersebut sependapat dengan Opara dan Oguzor (2011:70) bahwa fungsi 

bahan ajar adalah sebagai instruksi yang tersusun secara sistematis 

untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Bentuk bahan ajar antara lain 

adalah berupa bahan cetak seperti handout, buku, modul, dan lembar 

kerja peserta didik. Namun, dalam penelitian pada siswa SMA yang 

dilakukan oleh Yandri (2014)  bahan ajar yang lebih fokus pada materi 

dan latihan soal mengakibatkan pembelajaran lebih berpusat pada 

pendidik. Dampaknya adalah siswa akan lebih pasif untuk menerima 

dan mengikuti alur dan aturan dari pada melakukan eksperimen dan 

menentukan jawaban atau solusinya sendiri sebagai bagian dari 

pengalaman. Bahan ajar yang ada lebih menggunakan soal-soal 

tertutup yang menekankan pada hasil akhir daripada proses bagaimana 

siswa menemukan jawaban . Agar mendorong siswa lebih aktif salah 

satunya yaitu pemanfaatan media pembelajaran berupa LKPD. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka (2014)  yang 

menyatakan bahwa optimalisasi Lembar Kerja Siswa (LKS) dapat 

meningkatkan aktivitas siswa, dimana aktivitas belajar siswa 

meningkat dari kategori cukup menjadi kategori baik. 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) merupakan salah satu sarana 

untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar 

sehingga akan terbentuk interaksi yang efektif antara peserat didik 

dengan pendidik, sehingga dapat meningkatkan aktifitas peserta didik 

dalam peningkatan prestasi belajar. Widjajanti (2008:1) 

mengemukakan LKPD merupakan salah satu sumber belajar yang 

dapat dikembangkan oleh pendidik sebagai fasilitator dalam kegiatan 

pembelajaran. Namun, ada beberapa masalah terkait dengan penyajian 

LKPD. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rizza, Hendra dan 

Yerizon (2017) dalam penelitian menyatakan bahwa LKPD yang 

pernah digunakan oleh guru sebagai bahan ajar dalam proses 

pembelajaran belum memadai dalam melatih kemampuan pemecahan 
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masalah peserta didik. LKPD yang digunakan oleh sekolah, pada 

umumnya belum memberikan langkah-langkah yang dapat 

membimbing peserta didik untuk memahami konsep materi. Soal-soal 

yang terdapat dalam LKPD secara umum juga belum memfasilitasi 

peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran tetapi 

berupa pemberian materi berbentuk rumus secara langsung tanpa 

melibatkan peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuannya 

sendiri. 

Pendekatan induktif merupakan pendekatan pengajar yang bermula 

dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus kemudian dapat 

disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, atau aturan (Purwanto 

2002:47). Pembelajaran diawali dengan memberikan contoh-contoh 

khusus kemudian sampai kepada generalisasinya. Pendekatan induktif 

memberikan peserta didik kesempatan untuk ikut aktif dalam 

mengkonstruksi pengetahuan yang didapatkan dan 

menggeneralisasikan menjadi suatu konsep. Siswa terlibat dalam 

mengobserfasi, berfikir dan bereksperimen. 

Keterampilan abad 21 atau diistilahkan dengan 4C 

(Comumunication, Collaboration, Critical Thinking and Problem 

Soving, dan Creativity and Innovation) merupakan kemampuan 

sesungguhnya ingin di tuju dengan kurikulum 2013. Dalam panduan 

implementasi kecakapan abad 21 kurikulum 2013 di Sekolah 

Menengah Atas (Dit, PSMA Ditjen Dikdasmen, 2017) kompetensi 

kecakapan Abad 21 yaitu a) Kecakapan berpikir kritis dan pemecahan 

masalah (Critical Thinking and Problem Soving), b) kecakapan 

berkomunikasi (communication skill), c) kreativitas dan inovasi 

(creativity and innovation), d) kolaborasi (collaboration). Menurut 

Paul dan Elder (2007:7) berpikir kritis adalah proses menganalisis dan 

menilai pemikiran dengan pandangan untuk meningkatkannya, 

komunikasi merupakan proses transmisi informasi, gagasan, emosi, 

serta keterampilan dengan menggunakan symbol-simbol, kata-kata, 
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gambar, grafik, dan angka. Kreatifitas adalah cara-cara berpikir yang 

divergen, berpikir yang produktif, berdaya cipta berpikir heuristic dan 

berpikir lateral. Sedangkan kolaborasi dalam proses pembelajaran 

merupakan suatu bentuk kerjasama dengan satu sama lain saling 

membantu dan melengkapi untuk melakukan tugas-tugas tertentu agar 

diperoleh suatu tujuan yang telah ditentukan.  

Keterampilan abad 21 sangat diperlukan untuk menghadapi 

kompetisi pada masyarakat global . Hal ini sejalan dengan pendapat 

Musa et al (2012) yang menyatakan bahwa lulusan pada era ini harus 

memiliki keterampilan abad 21 di tempat kerja untuk bisa menghadapi 

tantangan di abad 21. Namun, ada beberapa masalah yang harus 

diselesaikan yaitu tingkat berpikir kritis siswa masih rendah. Hal 

tersebut didasarkan dari hasil studi yang dilakukan PISA (Programe 

for International Student Assessment). Hasil studi PISA tahun 2018, 

menunjukkan bahwa kemampuan matematika siswa mencapai skor 

rata-rata 379 dengan rata-rata skor OECD yakni 479 (OECD, 2019). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hans Jellen (Andang 

Ismail, 2006: 285), menunjukkan kreativitas belajar siswa di Indonesia 

sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. 

Pembelajaran masih cenderung menghambat pertumbuhan dan 

perkembangan kreativitas belajar siswa. Kurangnya kemampuan siswa 

dalam memberikan alasan rasional terhadap suatu pernyataan dan 

mengomunikasikan hasil pemecahan masalah, serta kurangnya 

kerjasama antar siswa karena pembelajaran masih berpusat pada Guru. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti 

dan mengembangkan produk bahan ajar berupa bahan ajar 

menggunakan pendekatan berbasis induktif pada materi persamaan dan 

fungsi kuadrat untuk meningkatkan keterampilan abad 21. 

 

 

 



6 
 

2. METODE 

 Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode penelitian dan pengembangan atau metode Research and 

Development. Metode penelitian dan pengembangan yaitu cara untuk 

meneliti, merancang, memproduksi dan menguji validitas produk yang 

telah diciptakan dengan cara ilmiah. Produk yang diciptakan atau 

dihasilkan di sini maksudnya bukan hanya sesuatu yang berwujud 

tetapi bisa juga metode atau program (Sugiyono, 2017:30). Dalam 

peneletian ini produk yang dihasilkan adalah media pelajaran berupa 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis pendekatan induktif 

pada materi persamaan dan fungsi kuadrat 

 Pada tahap analisis dilakukan analisis kebutuhan, analisis 

kurikulum, dan studi literatur. Pada tahap perancangan terdiri dari 

perancangan draf awal LKPD berbasis pendekatan induktif, 

perancangan instrumen angket validasi, dan perancangan kisi-kisi soal 

untuk meningkatkan keterampilan 4C . Pada tahap pengembangan 

yaitu mengembangan LKPD berbasis pendekatan induktif berdasarkan 

draf awal yang telah dibuat di tahap sebelumnya, setelah itu dilakukan 

validasi oleh para ahli. Pada tahap implementasi dilakukan uji coba 

terbatas guna mengetahui respon siswa terhadap LKPD yang telah 

dibuat. Tahap evaluasi yaitu dilakukan analisis hasil penilaian 

keseluruhan untuk mencari tahu apakah perlu LKPD berbasis 

pendektan induktif  yang telah dikembangkan tersebut dilakukan 

perbaikan atau sudah layak digunakan dalam pembelajaran.  

 Subjek penelitian pengembangan ini terdiri dari praktisi 

pembelajaran (guru matematika) dan peserta didik. Penelitian ini 

dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo pada tahun ajaran 

2019/2020  semester ganjil.  

 Data penelitian pengembangan ini terdiri dari data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif berbentuk kritik serta saran dari ahli materi, 

ahli media, dan peserta didik. Data kuantitatif pada penelitian 
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pengembangan ini berbentuk penilaian LKPD berbasis pendekatan 

induktif yang dinilai dari para ahli materi, ahli media, dan peserta 

didik. Pengumpulan data dalam penelitian ini menerepkan metode 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Angket yang 

digunakan yaitu jenis angket dengan pengukuran skala likert. Bentuk 

skala likert dengan pembobotan empat skala Sugiyono (2017: 166). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil dari pengembangan penelitian ini yaitu Lembar Kerja 

Peserta Didik Matematika Berbasis Pendekatan Induktif  pada pokok 

bahasan persanaan dan fungsi kuadrat. Pengembangan LKPD ini 

bertujuan guna memberikan peserta didik kemudahan belajar 

menguasai materi bentuk aljabar yang ringkas dan kaya akan soal-soal 

untuk latihan. Hal ini sesuai dengan fungsi dari LKPD yang dijelaskan 

oleh Prastowo (2014: 270) diantaranya yaitu untuk memberikan 

peserta didik kemudahan dalam memahami materi, sebagai bahan ajar 

yang ringkas dan kaya akan soal-soal untuk latihan, serta memudahkan 

dalam praktik pembelajaran. 

 Penelitian ini menguji kelayakan produk dari aspek kelayakan 

isi, tampilan, dan bahasa yang diadaptasi dari tugas BSNP (2014) yaitu 

menelaah dan menilai buku teks pelajaran dari segi kelayakan isi, 

bahasa, penyajian, dan kegrafikan. Kualitas produk dikatakan baik jika 

memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif (Plomp & Nieveen, 2013). 

Penelitian pengembangan ini hanya mengambil dua dari kriteria yang 

dijelaskan oleh Plomp & Nieveen yaitu menguji kevalidan dan 6 

kepraktisan serta ditambah dengan respon peserta didik terhadap 

produk yang dikembangkan. Hasil dan pembahasan dari setiap tahap 

pengembangan pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.  

3.1. Tahap analisis 

  Beberapa hal yang dilakukan yaitu, analisis kebutuhan dan 

analisis kurikulum dengan cara wawancara dan observasi salah 

satu guru matematika SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Tahap 



8 
 

ini sejalan dengan tahap analisis pada penelitian yang dilakukan 

oleh Apriani (2017) yaitu melakukan analisis kompetensi, analisis 

karakteristik siswa serta analisis materi. Hasil dari analisis 

kompetenisi diperoleh bahwa kompetensi mengacu pada Peraturan 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No 464 Tahun 2018.

 Hasil analisis karakteristik siswa diperoleh bahwa peserta didik 

lebih banayk praktik lapangan sehingga cepat merasa bosan ketika 

mendapat materi dengan metode ceramah. Sekolah tersebut 

menggunakan  kurikulum 2013 dan Peraturan Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan No 464 Tahun 2018 tentang 

kompetensi inti dan kompetensi dasar diperoleh bahwa kompetensi 

dasar materi persamaan dan fungsi kuadrat SMK kelas XI yaitu.  

1) KD 3.3 menetukan nilai variabel pada persamaan dan fungi 

kuadrat 

2) KD 4.3 menyajikan nilai variabel pada peramaan dan fungsi 

kuadrat 

3.2. Tahan perancangan 

 Pada tahap perencangan, peneliti merancang kerangka dasar 

rancangan awal Bahan Ajar  berbasis pendekatan induktif, dan 

menyusun instrumen kelayakan. Pada penyusunan kerangka dasar 

terdiri dari. 

1) Halaman sampul  

2) Sub materi yang dipelajari 

3) Kompetensi Dasar yang dicapai 

4) Contoh 

5) Pengembangan pendekatan induktif 

6) Pengembangan keterampilan 4C 

7) Refleksi 
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Penyusunan instrumen kelayakan bahan ajar yang 

dirancang yaitu, lembar validasi ahli sebagai ahli materi sekaligus 

ahli media, dan lembar angket respon siswa. 

3.3. Tahap Pengembangan 

Tahap pengembanagn peneliti melakukan pengembangan bahan 

ajar berdasarkan kerangka dasar yang telah dirancang pada tahap 

sebelumnya, kemudian melakukan validasi Bahan Ajar kepada ahli 

materi dan ahli media, kemudian melakukan refisi Bahan Ajar 

sesuai saran dari kedua ahli tersebut. Hasil revisi dari ahli materi 

yaitu tentang langkah-langkah pendekatan induktif, perbaikan soal-

soal untuk meningkatkan berfikir induktif dan berfikir kritis, dan 

perbaikan redaksional. Hasil revisi dari ahli media yaitu 

penggunaan penulisan variabel dan perbaikan penulisan huruf, 

serta peningkatan soal-soal aplikasi penerapan materi dalam 

kehidupan sehari hari. 

Tahap pengembangan ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Zulyadaini (2017), dalam penelitiannya pada tahap 

pengembangan dilakukan tiga kegiatan yaitu mengembangkan 

Bahan Ajar, melakukan validasi Bahan Ajar kepada para ahli, dan 

merevisi Bahan Ajar berdasarkan saran dan masukan dari para ahli.  

3.4. Tahap implementasi 

Pada tahap ini LKPD di uji coba di kelas XI untuk 

mengetahui penilaian Bahan Ajar dari peserta didik. Karena 

keterbatasan maka hanya dilakukan uji coba terbatas yang 

dilakukan dengan 6 peserta didik. Pada tahap uji coba terbatas 

bahan ajar berbasis pendekatan induktif dinyatakan layak. 

3.5. Tahap evaluasi 

Tahap terakhir yaitu evaluasi, tahap ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Andarwati (2013), peneliti 

melakukan perhitungan skor dari para ahli, praktisi, dan respon 
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siswa untuk mengetahui apakah Bahan Ajar masih perlu dilakukan 

perbaikan atau sudah layak untuk digunakan dalam pembelajaran. 

Berikut disajikan hasil penilaian kelayakan media yang dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Penilaian 

No. Aspek 

Penilaian 

Jumlah 

Pertanyaan 

Jumlah 

skor 

Rerata 

skor 

Kategori 

1. Ahli Materi 20 68 3,4 Valid 

2. Ahli Media 29 68 3,3 Valid 

3. Peserta didik 17 372 3,6 Sangat 

Valid 

 Total   3,4 Valid 

 

Berdasarkan hasil penilaian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Bahan Ajar matematika berbasis Pendekatan Induktif pada 

pokok bahasan persamaan dan fungsi kudarat kelas XI layak untuk 

digunakan dalam proses belajar mengajar. 

4. PENUTUP 

Penelitian ini menggunakan lima tahap pengembagan yaitu analisis 

(analysis), perancangan (design), pengembangan (development), 

implementasi (implementation), dan evaluasi (evaluation). Tahap 

analisis, dilakukan analisis kebutuhan, analisis kurikulum, dan studi 

literatur. Tahap perancangan pada penelitian ini meliputi, perancangan 

draf awal Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis pendekatan 

induktif pada pokok bahasan persamaan dan fungsi kuadrat kelas XI 

untuk meningkatkan keterampilan 4C yang memuat sampul, judul, 

petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, infromasi pendukung, 

dan soal-soal pengembangan berpikir induktif, instrumen kelayakan, 

dan rangkuman. Tahap pengembangan yaitu mengembangkan bahan 

ajar berbasis pendekatan induktif berdasarkan rancangan awal yang 

telah dibuat pada tahap sebelumnya. Tahap selanjutnya yaitu tahap 

implementasi dilakukan di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo dengan 

uji coba uji coba terbatas oleh 6 peserta. Tahap yang terakhir yaitu 
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tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini dilakukan disetiap tahap 

pengembangan yaitu dengan adanya revisi di setiap tahapnya dan 

evaluasi terakhir yaitu menganalisis hasil validasi dan penilaian secara 

keseluruhan untuk mengetahui kelayakan dari bahan ajar. Berdasarkan 

hasil penilaian validasi dan kepraktisan serta angket respon siswa dapat 

disimpulkan bahwa bahan ajar berbasis pendekatan induktif pada 

pokok bahasan persamaan dan fungsi kuadrat Layak digunakan dalam 

pembelajaran. 
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