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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

Kajian teori pada peneletian ini akan menguraikan tentang teori-teori yang 

terkait dengan variabel penelitian dimulai dari definisi, konsep, asumsi, dan 

indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut sebagai landasan untuk 

mengembangkan instrumen penelitian. Kajian teori diperoleh dari literatur dan hasil 

penelitian yang relevan. 

1. Pendekatan Kontekstual 

Dalam suatu pembelajaran, banyak faktor yang ikut menentukan 

keberhasilan suatu pembelajaran. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan 

suatu pembelajaran adalah pendekatan pembelajaran. Penetapan pendekatan 

tertentu, dalam hal ini pendekatan kontekstual dirasa penting karena salah satu 

acuan untuk menentukan keseluruhan tahapan pengelolaan pembelajaran adalah 

pendekatan yang dipilih. Maka dari itu akan diuraikan hal-hal yang berkaitan 

dengan pendekatan kontekstual, antara lain:  

a. Pengertian Pembelajaran Kontekstual  

Menurut Muslich (2010: 41) pembelajaran kontekstual atau Contextual 

Teaching and Learning (CTL) adalah konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa, dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pengetahuan dan keterampilan 

siswa diperoleh dari usaha siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan 
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keterampilan baru ketika ia belajar. Adapun Mudlofir (2011: 84) menjelaskan 

bahwa pendekatan kontekstual merupakan pembelajaran yang memungkinkan 

siswa menguatkan, memperluas, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan 

akademik mereka dalam berbagai macam tatanan baik di dalam madrasah maupun 

di luarnya, agar dapat memecahkan masalah-masalah kehidupan nyata. Sedangkan 

Ekawatiningsih (2016: 68) berpendapat bahwa pendekatan kontekstual merupakan 

konsep belajar yang membantu dosen mengaitkan antara materi dan dunia nyata 

mahasiswa sehingga mendorong mahasiswa menghubungkan antara pengetahuan 

yang dimiliki dengan penerapan pengetahuan tersebut dalam masyarakat.  

Pendekatan kontekstual menurut Isnanto (2016: 6) adalah salah satu 

pendekatan yang menghendaki siswa mampu memperoleh makna dari apa yang 

dipelajari dengan cara menghubungkan antara pengetahuan tentang materi 

pelajaran dengan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan itu, 

Hamruni (2012: 136-137) menyatakan bahwa ada tiga hal yang harus dipahami 

dalam pembelajaran kontekstual yaitu menekankan pada proses keterlibatan siswa, 

mendorong siswa untuk menemukan hubungan antara materi dengan kehidupan 

nyata siswa, dan mendorong siswa untuk menerapkannya dalam kehidupan. 

Kegiatan pembelajaran didesain untuk memudahkan siswa memperoleh hasil 

belajar yang maksimal. Hasil belajar yang maksimal dapat diperoleh apabila siswa 

mampu mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman yang telah dimilikinya. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Muslich (2010: 40) bahwa pendekatan kontekstual 

dalam pembelajaran penting mengingat sebagian besar siswa tidak mampu 

menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana 
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pemanfaatannya dalam kehidupan nyata. Hal ini karena pemahaman konsep 

akademik yang mereka peroleh hanyalah merupakan sesuatu yang abstrak, belum 

menyentuh kebutuhan praktis kehidupan merekan, baik di lingkungan kerja 

maupun di masyarakat.  

Trianto (2010: 107) mengungkapkan pembelajaran kontekstual 

mengasumsikan bahwa secara alami pikiran mencari makna konteks sesuai dengan 

situasi nyata lingkungan seseorang, dan hal itu dapat terjadi melalui pencarian 

hubungan yang masuk akal dan bermanfaat. Pemanduan materi pelajaran dengan 

konteks keseharian siswa didalam pembelajaran kontekstual akan menghasilkan 

dasar-dasar pengetahuan yang mendalam dimana siswa kaya akan pemahaman dan 

cara menyelesaikan masalah. Siswa mampu secara independen menggunakan 

pengetahuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang belum pernah dihadapi, 

serta memiliki tanggung jawab yang lebih terhadap belajarnya seiring dengan 

peningkatan pengalaman dan pengetahuan mereka. 

Pembelajaran kontekstual adalah salah satu konsep belajar yang 

mendorong siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Majid dan Rochman 

(2014: 149) menerangkan bahwa dalam pembelajaran kontekstual, tugas guru 

adalah membantu siswa mencapai tujuannya. Guru lebih banyak berurusan dengan 

strategi daripada memberi informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah 

tim yang bekerja bersama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi siswa. Sesuatu 

yang baru datang dari menemukan sendiri bukan dari apa kata guru. 

Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kontekstual adalah pembelajaran yang mengutamakan mengaitkan materi pelajaran 
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dengan keseharian siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan nyata siswa. 

Guru berperan dalam pembelajaran kontekstual sebagai pengaturan strategi dari 

pada pemberi informasi.  

b. Tujuan dan Karakteristik Pendekatan Kontekstual 

Sebagai salah satu atau bagian dari strategi belajar, pendekatan kontekstual 

mempunyai tujuan. Tujuan pendekatan kontekstual yaitu: (1) 

Meningkatkan motivasi siswa untuk menghubungkan pengetahuan yang 

diperoleh di kelas dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. (2) 

Mengembangkan kreativitas fisik dan mental siswa dalam belajar. (3) 

Membantu guru dalam mengaitkan isi atau materi pelajaran dengan 

keadaan dunia nyata. (Nurdianto, 2018: 20) 

Pendekatan kontekstual merupakan salah satu pendekatan yang 

mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan, mendorong siswa 

dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi nyata, dan 

menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Hamruni 

(2012: 137-138) berpendapat tentang karakteristik pendekatan kontekstual sebagai 

berikut. 
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Sehubungan dengan hal itu, terdapat lima karakteristik penting dalam 

proses pembelajaran merupakan upaya untuk: 

1) Mengaktifkan pengetahuan yang sudah ada (activiting knowledge). 

Artinya, apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang 

sudah dipelajari. Dengan demikian pengetahuanyang akan diperoleh 

siswa adalah pengetahuan yang utuh yang memiliki keterkaitan satu 

sama lain. 

2) Memperoleh dan menambah pengetahuan baru (acquiring knowledge). 

Pengetahuan baru itu diperoleh dengan cara deduktif, artinya 

pembelajaran dimulai dengan mempelajari secara keseluruhan, 

kemudian memperhatikan detailnya. 

3) Memahami pengetahuan (understanding knowledge). Artinya 

pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal tetapi untuk dipahami 

dan diyakini. Misalnya dengan cara meminta tanggapan dari yang lain 

tentang pengetahuan yang diperolehnya dan berdasarkan tanggapan 

tersebut pengetahuan itu dikembangkan. 

4) Mempraktikan pengetahuan dan pengalaman tersebut (applying 

knowledge). Artinya pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh 

harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa, sehingga tampak 

perubahan perilaku siswa. 

5) Melakukan refleksi (reflection knowledge) terhadap strategi 

pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik 

untuk proses perbaikan dan penyempurnaan strategi. 

Muslich (2010: 42) menjelaskan karakteristik pendekatan kontekstual 

sebagai berikut. 

Atas dasar pengertian tersebut, pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual mempunyai karakteristik sebagai berikut. 

1) Pembelajaran dilaksanakan pada konteks autentik, yaitu pembelajaran 

yang diarahkan pada ketercapaian keterampilan dalam konteks 

kehidupan nyata yang dilaksanakan dalam lingkungan yang alamiah 

(learning in real life setting). 

2) Siswa diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas-tugas yang 

bermakna (meaningful learning). 

3) Pembelajaran yang dilaksanakan senantiasa memberikan pengalaman 

langsung yang bermakna bagi siswa (learning by doing). 

4) Pembelajaran memberikan wadah bagi siswa untuk bekerja secara 

kelompok, berdiskusi, dan menilai sesama (learning in a group). 

5) Pembelajaran memberi kesempatan untuk terciptanya kebersamaan, 

kerjasama, saling memahami antara satu dengan yang lain secara 

mendalam (learning to know each other deeply). 

6) Pembelajaran dilaksanakn secara aktif, kreatif, produktif, dan 

mementingkan kerjasama (learning to ask, to inquiry, to work 

together). 
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c. Komponen Pendekatan Kontekstual 

Pendekatan kontekstual memiliki komponen-komponen yang harus 

dipenuhi sehingga dapat dibedakan dengan model pembelajaran lainnya. Muslich 

(2010: 43) berpendapat komponen utama pembelajaran yang mendasari penerapan 

pembelajaran kontekstual sebagai berikut. 

Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual melibatkan tujuh komponen 

utama, yaitu (1) contructivism (kontruktivisme, membangun, 

membentuk), (2) questioning (bertanya), (3) inquiry (menyelidiki, 

menemukan), (4) learning community (masyarakat belajar), (5) modelling 

(pemodelan), (6) refelction (refleksi atau umpan balik), dan (7) authentic 

assessment (penilaian yang sebenarnya). 

Adapun penjelasan komponen pendekatan kontekstual sebagai berikut. 

1) Konstruktivisme (contructivism) 

Komponen pendekatan kontekstual yang pertama adalah kontruktivisme. 

Hamruni (2012: 142) berpendapat “konstruktivisme adalah proses membangun atau 

menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan 

pengalaman”. Pendapat Hamruni diperkuat oleh Muslich (2010: 44) yang 

berpendapat sebagai berikut. 

Komponen ini merupakan landasan filosofis (berpikir) pendekatan CTL. 

Pembelajaran yag berciri kontruktivisme menekankan terbangunnya 

pemahaman sendiri secara aktif, kreatif, dan produktif berdasarkan 

pengetahuan dan pengetahuan terdahulu dan dari pengalaman belajar yang 

bermakna. Pengetahuan bukanlah serangkaian fakta, konsep, dan kaidah 

yang siap dipraktikannya. Manusia harus mengkonstruksinya terlebih 

dahulu pengetahuan tersebut dan memberikan makna melalui pengalaman 

nyata. Karena itu, siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, 

menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan mengembangkan ide-

ide yang ada pada dirinya. 
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2) Bertanya (questioning) 

Komponen pendekatan kontekstual yang kedua adalah bertanya. Hamruni 

(2012: 144) berpendapat “belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab 

pertanyaan. Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap 

individu; sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang 

dalam berpikir”. Pendapat Hamruni diperkuat oleh Muslich (2010: 44) yang 

berpendapat sebagai berikut. 

Komponen ini merupakan strategi pembelajaran CTL. Belajar dalam 

pembelajaran CTL dipandang sebagai upaya guru yang bisa mendorong 

siswa untuk mengetahui sesuatu, mengarahkan siswa untuk memperoleh 

informasi, sekaligus mengetahui perkembangan kemampuan berpikir 

siswa. Pada sisi lain, kenyataan menunjukan bahwa pemerolehan 

pengetahuan seseorang selalu bermula dari bertanya. 

3) Menemukan (inquiry) 

Komponen pendekatan kontekstual yang ketiga adalah menemukan. 

Hamruni (2012: 143) berpendapat “inkuiri berarti proses pembelajaran didasarkan 

pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis”. Pendapat 

Hamruni diperjelas Muslich (2010: 45) yang berpendapat sebagai berikut. 

Komponen menemukan merupakan kegiatan inti CTL. Kegiatan ini 

diawali dari pengamatan terhadap fenomena, dilanjutkan dengan kegiatan-

kegiatan bermakna untuk menghasilkan temuan yang diperoleh sendiri 

oleh siswa. Dengan demikian, pengetahuan dan keterampilan yang 

diperoleh siswa tidak dari hasil mengingat seperangkat fakta, tetapi hasil 

menemukan sendiri dari fakta yang dihadapinya. 

4) Masyarakat belajar (learning community) 

Komponen pendekatan kontekstual yang keempat adalah masyarakat 

belajar. Hamruni (2012: 145) berpendapat “konsep masyarakat belajar (learning 

community) dalam pembelajaran kontekstual menyarankan agar hasil pembelajaran 
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diperoleh melalui kerja sama dengan orang lain”. Muslich (2010: 46) berpendapat 

sebagai berikut. 

Konsep ini menyarankan bahwa hasil belajar sebaiknya diperoleh dari 

kerja sama dengan orang lain. Hal ini berarti bahwa hasil belajar bisa 

diperoleh dengan sharing antar teman, antar kelompok, dan antara yang 

tahu kepada yang tidak tahu, baik di dalam maupun di luar kelas. Karena 

itu, pembelajaran yang dikemas dalam berdiskusi kelompok yang 

anggotanya heterogen, dengan jumlah yang bervariasi, sangat mendukung 

komponen learning community ini. 

 

5) Pemodelan (modeling) 

Komponen pendekatan kontekstual yang kelima adalah pemodelan. Hamruni 

(2012: 146) berpendapat “modeling adalah proses pembelajaran dengan 

memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa”. 

Muslich (2010: 46) berpendapat sebagai berikut. 

Komponen pendekatan CTL ini menyarankan bahwa pembelajaran 

keterampilan dan pengetahuan tertentu diikuti dengan model yang bisa 

ditiru siswa. Model yang dimaksud bisa berupa pemberian contoh tentang, 

misalnya, cara mengoperasikan sesuatu, menunjukan hasil karya, 

mempertonton suatu penampilan. Cara pembelajaran semacam ini akan 

lebih cepat dipahami siswa daripada hanya bercerita atau memberikan 

penjelasan kepada siswa tanpa ditunjukkan modelnya atau contohnya. 

 

6) Refleksi (reflection) 

Komponen pendekatan kontekstual yang keenam adalah refleksi. Hamruni (2012: 

146) berpendapat “refleksi adalah proses pengendapan pengalaman yang telah 

dipelajari yang dilakukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau 

peristiwa pembelajaran yang telah dilaluinya”. Muslich (2010: 46-47) berpendapat 

sebagai berikut. 

 

 



9 

 

Komponen yang merupakan bagian terpenting dari pembelajaran dengan 

pendekatan CTL adalah perenungan kembali atas pengetahuan yang baru 

dipelajari. Dengan memikirkan apa yang baru saja dipelajari, menelaah 

dan merespon semua kejadian, aktivitas, atau pengalaman yang terjadi 

dalam pembelajaran, bahkan memberikan masukan atau saran jika 

diperlukan, siswa akan menyadari bahwa pengetahuan yang baru 

diperolehnya merupakan pengayaan atau bahkan revisi dari pengetahuan 

yang telah dimiliki sebelumnya. Kesadaran semacam ini penting 

ditanamkan kepada siswa agar ia bersikap terbuka terhadap pengetahuan-

pengetahuan baru. 

7) Penilaian sebenarnya (authentic assessment) 

Komponen pendekatan kontekstual yang ketujuh adalah penilaian sebenarnya. 

Hamruni (2012: 147) berpendapat “proses pembelajaran konvensional yang sering 

dilakukan guru pada saat ini biasanya ditekankan kepada perkembangan aspek 

intelektual, sehingga alat evaluasi yang digunakan terbatas pada penggunaan tes. 

Dengan tes dapat diketahui seberapa jauh siswa telah menguasai materi pelajaran”. 

Muslich (2010: 46-47) berpendapat sebagai berikut. 

Komponen yang merupakan ciri khusus dari pendekatan kontekstual 

adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan 

gambaran atau informasi tentang perkembangan pengalaman belajar 

siswa. Gambaran perkembangan pengalaman siswa ini perlu diketahui 

guru setiap saat agar bisa memastikan benar tidaknya proses belajar siswa. 

Dengan demikian, penilaian autentik diarahkan pada proses mengamati, 

menganalisis, dan menafsirkan data yang telah terkumpul ketika atau 

dalam proses pembelajaran siswa berlangsung, bukan semata-mata pada 

hasil pembelajaran. 

d. Kelebihan Pembelajaran Kontekstual 

Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual memiliki kelebihan. Priansa 

(2017: 287) menjelaskan kelebihan pembelajaran kontekstual sebagai berikut. 
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Kelebihan pembelajaran kontekstual adalah sebagai berikut. 

1. Pembelajaran lebih bermakna dan real 

Peserta didik dituntut untuk menangkap hubungan antara pengalaman 

belajar di sekolah dan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting sebab 

mereka dapat mengorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan 

nyata. Materi itu akan berfungsi secara fungsional dan akan tertanam erat 

dalam memori peserta didik sehingga tidak mudah dilupakan. 

2. Pembelajaran lebih produktif 

Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan 

konsep kepada peserta didik karena metode pembelajaran ini menganut 

aliran konstruktivisme, yaitu seorang peserta didik dituntut untuk 

menemukan pengetahuannya sendiri. Melalui landasan filosofis 

konstruktivisme, peserta didik diharapkan belajar melalui mengalami, 

bukan menghafal. 

 

2. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar kerja siswa merupakan salah satu bahan ajar yang dapat digunakan 

untuk menunjang pembelajaran. Adapun penjelasan lebih jelas tentang lembar kerja 

siswa sebagai berikut: 

a. Pengertian Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Proses pembelajaran memerlukan sumber dan bahan ajar guna 

memudahkan siswa untuk berinteraksi dengan materi pelajaran. Prastowo (2015: 

204) Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan materi ajar yang sudah dikemas 

sedemikian rupa, sehingga peserta didik diharapkan dapat mempelajari materi ajar 

tersebut secara mandiri. Dalam LKS, peserta didik akan mendapatkan materi, 

ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi. Menurut Yaumi (2018: 117) 

lembar kerja siswa merupakan bahan pembelajaran cetak yang memuat rangkaian 

tugas, petunjuk belajar, dan prosedur penyelesaian tugas. 

LKS yang digunakan oleh siswa diutamakan LKS yang berorientasi pada 

keaktifan siswa baik pengamatan sampai dengan pengalaman. Menurut Majid 

(2007: 176) lembar kegiatan siswa (student work sheet) adalah lembaran-lembaran 
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berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Lembar kegiatan biasanya berupa 

petunjuk atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Hal ini dapat 

diartikan bahwa penyusunan LKS disertai dengan petunjuk atau pedoman 

penggunaan tentang kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa secara mandiri baik 

dengan atau tanpa pemanduan dari guru. 

Mudlofir (2011: 149) berpendapat bahwa Lembar kegiatan siswa (student 

work sheet) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh 

siswa. Lembar kegiatan berisi petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan 

suatu tugas. Isnanto (2016: 7) berpendapat bahwa LKS membantu mengaktifkan 

dan meningkatkan pertisipasi siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka LKS dapat 

dijadikan pedoman agar siswa dapat melakukan kegiatan secara aktif dalam 

pembelajaran dan membantu mengarahkan siswa untuk mengkonstruksi 

pengetahuan sehingga siswa dapat menemukan konsep. 

Lembar kerja siswa merupakan petunjuk atau langlah yang dilakukan 

siswa dalam pembelajaran dalam rangka mencapai kompetensi. Majid dan 

Rochman (2014: 176-177) mengungkapkan bahwa lembar kerja siswa adalah 

lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Hal ini 

diperkuat dengan pendapat Kaymakci (2012: 58) yang menyatakan bahwa lembar 

kerja siswa merupakan salah satu bahan ajar yang berperan penting dengan 

memberikan berbagai penugasan yang relevan dengan materi yang diajarkan, 

sehingga penggunannya dapat membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Lembar kerja siswa tersebut biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk 
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menyelesaikan suatu tugas. Suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar kerja 

siswa harus jelas kompetensi dasar yang harus dicapai. 

b. Fungsi dan Kelebihan Lembar Kerja Siswa 

Lembar kerja siswa merupakan lembaran yang berisi kegiatan yang harus 

dilakukan siswa untuk membantu mengaktifkan partisipasi siswa dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Lembar kerja 

siswa memiliki beberapa kelebihan. Siddiq (2008: 2) menyatakan bahwa kelebihan 

lembar kerja siswa sebagai bahan pembelajaran cetak sebagai berikut. 

Bahan pembelajaran dengan format media cetak yang sekarang 

dikembangkan di sekolah-sekolah antara lain, buku pelajaran, modul 

pembelajaran, hand out, LKS (lembar kerja siswa), majalah sekolah, dan 

sebagainya. Kelebihan bahan pembelajaran cetak antara lain: 

a. Dapat untuk pembelajaran mandiri 

b. Dapat melengkapi kegiatan pembelajaran dengan berbagai sumber 

bahan cetak 

c. Bahan cetak lebih ekonomis, bila memuat banyak gambar, chart, peta, 

diagram, atau gambar lain, dibanding dengan menyiapkan slide, film 

strip atau film. 

Adapun menurut Pandoyo dalam Majid dan Rochman (2014: 234) menjelaskan 

kelebihan LKS sebagai berikut. 

... kelebihan dari penggunaan LKS adalah: 

a. Meningkatkan aktivitas belajar; 

b. Mendorong siswa mampu bekerja sendiri; 

c. Membimbing siswa secara baik ke arah pengembangan konsep. 

Disamping itu, Prastowo (2015: 205-206) mengungkapkan bahwa lembar 

kerja siswa memiliki setidaknya empat fungsi dalam kegiatan pembelajaran. 

Adapun fungsi lembar kerja sebagai berikut. 

..., dapat kita ketahui bahwa LKS memiliki setidaknya empat fungsi 

sebagai berikut: 

a. Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik namun 

lebih mengaktifkan peserta didik. 



13 

 

b. Sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami 

materi yang diberikan. 

c. Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya akan tugas untuk berlatih. 

d. Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. 

 

c. Manfaat Lembar Kerja Siswa 

Lembar kerja siswa mempunyai banyak manfaat dalam pembelajaran. 

Menurut Darmodjo dan Kaligis (1992: 40) memaparkan manfaat penggunaan 

lembar kerja siswa sebagai berikut. 

Manfaat itu antara lain dapat memudahkan guru untuk mengelola proses 

belajar, misalnya mengubah kondisi belajar dari suasana ‘guru sentris’, 

(dimana guru harus menerangkan, mendekte, memerintahkan dan 

sebagainya, dalam pada itu siswanya mendengar, mencatat dan mematuhi 

semua perintah guru); berubah menjadi ‘siswa sentris’, (dimana siswa 

memperoleh informasi dari berbagai sumber, misalnya dari perpustakaan, 

dari luar sekolah atau dapat juga dari pengamatannya sendiri dari 

lapangan). Manfaat lain adalah dapat membantu guru mengarahkan 

siswanya untuk dapat menemukan konsep-konsep melalui aktivitasnya 

sendiri atau dalam kelompok kerja. LKS juga dapat digunakan untuk 

mengembangkan keterampilan proses, mengembangkan sikap ilmiah serta 

membangkitkan minat siswa terhadap alam sekitarnya. Akhirnya LKS 

juga memudahkan guru memantau keberhasilan siswa untuk mencapai 

sasaran belajar. 

Adapun Majid (2007: 177) mengemukakan “keuntungan adanya lembar kegiatan 

adalah memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran, bagi siswa akan 

belajar secara mandiri dan belajar memahami dan menjalankan suatu tugas tertulis”. 

Prastowo (2015: 206) menyatakan manfaat lembar kerja siswa yaitu guru mendapat 

kesempatan untuk memancing peserta didik agar secara aktif terlibat dengan materi 

yang dibahas. 
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d. Jenis-jenis Lembar Kerja Siswa 

Setiap lembar kerja siswa disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Petunjuk kegiatan atau tugas dalam lembar kerja siswa disesuaikan dengan tujuan 

yang akan dicapai, sehingga ada beberapa jenis lembar kerja siswa. Jenis-jenis 

lembar kerja siswa berdasarkan tujuan pengemasan adalah sebagai berikut. 

1) Lembar Kerja Siswa yang Membantu Peserta Didik Menemukan Suatu Konsep 

Lembar kerja yang membantu siswa menemukan suatu konsep 

menggunakan prinsip konstruktivisme yang mengedepankan siswa belajar aktif dan 

mengkonstruksi pengetahuan di dalam otaknya. LKS jenis ini menurut Prastowo 

(2015: 209) memiliki ciri mengetengahkan terlebih dahulu suatu fenomena yang 

bersifat konkret, sederhana, dan berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari. 

Prastowo (2015: 209) berpendapat sebagai berikut. 

LKS jenis ini memuat apa yang (harus) dilakukan peserta didik, meliputi 

melakukan, mengamati, dan menganalisis. Oleh karena itu, kita perlu 

merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan peserta didik, 

kemudian kita minta peserta didik untuk mengamati fenomena hasil 

kegiatannya. Selanjutnya, kita berikan pertanyaan-pertanyaan analisis 

yang membantu peserta didik untuk mengaitkan fenomena yang mereka 

amati dengan konsep yang akan mereka bangun dalam benak mereka.   

2) Lembar Kerja Siswa yang Membantu Peserta Didik Menerapkan dan 

Mengintegrasikan Berbagai Konsep yang Telah Ditemukan. 

Prastowo (2015: 210) berpendapat “di dalam sebuah pembelajaran, setelah 

peserta didik berhasil menemukan konsep, peserta didik selanjutnya kita latih untuk 

menerapkan konsep yang telah dipelajari tersebut dalam kehidupan sehari-hari”. 
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3) Lembar Kerja Siswa yang Berfungsi Sebagai Penuntun Belajar 

Prastowo (2015: 210-211) berpendapat tentang lembar kerja siswa yang 

berfungsi sebagai penuntun belajar sebagai berikut. 

LKS bentuk ini berisi pertanyaan atau isian yang jawabannya ada di dalam 

buku. Peserta didik akan dapat mengerjakan LKS tersebut jika mereka 

membaca buku, sehingga fungsi utama LKS ini adalah membantu peserta 

didik menghafal dan memahami materi pembelajaran yang terdapat di 

dalam buku. LKS ini juga sesuai untuk keperluan remidiasi. 

4) Lembar Kerja Siswa yang Berfungsi Sebagai Penguatan 

Prastowo (2015: 211) berpendapat tentang lembar kerja siswa yang 

berfungsi sebagai penguatan sebagai berikut. 

LKS bentuk ini diberikan setelah peserta didik selesai mempelajari topik 

tertentu. Materi pembelajaran yang dikemas di dalam LKS ini lebih 

mengarah pada pendalaman dan penerapan materi pembelajaran yang 

terdapat di dalam buku pelajaran. Selain sebagai pembelajaran pokok, 

LKS ini juga cocok untuk pengayaan. 

5) Lembar Kerja Siswa yang Berfungsi Sebagai Petunjuk Praktikum 

Prastowo (2015: 211) memiliki pendapat tentang lembar kerja siswa yang 

berfungsi sebagai petunjuk bahwa “alih-alih memisahkan petunjuk praktikum ke 

dalam buku tersendiri, kita dapat menggabungkan petunjuk praktikum ke dalam 

kumpulan LKS. Dengan demikian, dalam LKS bentuk ini, petunjuk praktikum 

merupakan salah satu isi (content) dari LKS” 

e. Komponen Lembar Kerja Siswa 

Lembar kerja siswa memiliki komponen-komponen yang membentuk 

lembar kerja siswa sebagai bahan ajar. Komponen-komponen lembar kerja siswa 

menurut Majid dan Rochman (2014: 233) sebagai berikut. 
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Komponen LK/LT yang dikenalkan adalah informasi/konteks 

permasalahan dan pertanyaan/perintah dengan ciri-ciri sebagai berikut. 

a. Informasi 

Informasi hendaknya ‘menginspirasi’ siswa untuk 

menjawab/mengerjakan tugas; tidak terlalu sedikit atau kurang jelas 

sehingga siswa ‘tak berdaya’ untuk menjawab/mengerjakan tugas tetapi 

juga tidak terlalu banyak sehingga mengurangi ruang kreativitas siswa. 

Informasi dapat diganti dengan gambar, teks, tabel, atau benda konkret. 

b. Pernyataan masalah 

Pernyataan masalah hendaknya betul-betul menuntut siswa 

menemukan cara/strategi memecahkan masalah tersebut. 

c. Pertanyaan/perintah 

Pertanyaan/ perintah hendaknya merangsang siswa untuk menyelidiki, 

menemukan, memecahkan masalah dan/atau berimajinasi/mengkreasi. 

Usahakan jumlah pertanyaan dibatasi, misalnya 3 buah sehingga 

LK/LT tidak seperti ‘hutan belantara’ yang menjadi beban baca bagi 

siswa. Sering kita mengajukan banyak pertanyaan padahal ada 

pertanyaan yang sudah terkandung/implisit dalam pertanyaan lain. 

Mislanya, bila sudah ada pertanyaan: ’bagaimankah tata cara shalat 

berjamaah dengan satu atau dua makmum?’ Bila guru memiliki lebih 

dari 3 pertanyaan bagus, pertanyaan lebih tersebut hendaknya disimpan 

dalam pikirannya dan baru diajukan secara lisan kepada siswa sebagai 

tambahan bila diperlukan. 

d. Pertanyaan dapat bersifat terbuka atau membimbing (guide) 

Pertanyaan yang dibuat menunjukan dan menggiring siswa untuk 

menemukan jawaban sesuai dengan langkah-langkah yang tepat. 

 

f. Syarat Lembar Kerja Siswa 

Lembar kerja siswa yang baik dalam pembuatannya harus mempunyai 

syarat-syarat yang harus ada. Menurut Darmodjo dan Kaligis (1992: 41-46) lembar 

kerja siswa yang baik harus memenuhi tiga syarat, yaitu: 

1) Syarat Dikdatik 

Lembar kerja siswa sebagai salah satu bentuk sarana berlangsungnya 

pembelajaran yang harus memenuhi persyaratan didaktik, artinya harus mengikuti 

asas-asas pembelajaran yang efektif sebagai berikut. Syarat dikdatik lembar kerja 

siswa menurut Darmodjo dan Kaligis (1992: 41) sebagai berikut. 
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LKS sebagai salah satu bentuk sarana berlangsungnya proses belajar-

mengajar haruslah memenuhi persyaratan dikdatik, artinya ia harus 

mengikuti asas-asas belajara-mengajar yang efektif, yaitu: 

1) Memperhatikan adanya perbedaan individual, sehingga LKS yang baik 

itu adalah yang dapat digunakan baik oleh siswa yang lamban, yang 

sedang maupun yang pandai. Kekeliruan yang umum adalah bahwa 

kelas dianggap suatu kesatuan yang homogen. 

2) Tekanan pada proses untuk menemukan konsep-konsep sehingga LKS 

disini berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi siswa untuk mencari tahu. 

Adalah keliru apabila LKS digunakan sebagai alat untuk memberi tahu. 

Juga keliru bila tekanannya pada materi. 

3) Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan siswa. 

Jadi dalam sebuah LKS hendaknya terdapat kesempatan siswa untuk 

misalnya saja: menulis, menggambar, berdialog dengan temannya, 

menggunakan alat, menyentuh benda nyata dan sebagainya. Satu 

contoh LKS yang keliru adalah sebagai berikut:  

‘bacalah baik-baik karangan berikut ini, kemudian jawablah 

pertanyaan-pertanyaan dengan tepat pada kolom-kolom yang tersedia’. 

4) Dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, 

moral, dan estetika pada diri anak. Jadi tidak semata-mata ditujukan 

untuk mengenal fakta-fakta dan konsep-konsep akademis. Untuk 

keperluan ini diperlukan bentuk kegiatan yang memungkinkan siswa 

dapat berhubungan dengan orang lain, mengkomunikasikan hasil 

kerjanya kepada orang lain, dan bilaman perlu, diadakan suatu display 

(pajangan atau penerangan). 

5) Pengalaman belajarnya ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi 

siswa (intelektual, emosional dan sebagainya), dan bukan ditentukan 

oleh materi bahan pelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

2) Syarat Kontruksi 

Syarat kontruksi menurut Darmodjo dan Kaligis (1992: 41-43) sebagai 

berikut. 

Yang dimaksud dengan syarat konstruksi ialah syarat-syarat yang 

berkenaan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa-kata, tingkat 

kesukaran, dan kejelasan yang pada hakikatnya haruslah tepat guna dalam 

arti dapat dimengerti oleh fihak penggunaan yaitu anak didik. 

1) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan anak. 

Contoh: ‘Adanya polutan di udara dapat diketahui dengan analisis 

instrumental yang menggunakan GCMS. Sedangkan molekul air akan 

berconjugasi dengan nitrida di udara’. Untuk anak usia SD, jelas 

kalimat tersebut tidak sesuai. 

2) Menggunakan struktur kalimat yang jelas, 

3) Memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat 

kemampuan anak. Apabila konsep yang hendak dituju merupakan 

sesuatu yang kompleks, dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang 

lebih sederhana terlebih dahulu. 

4) Hindarkan pertanyaan yang terlalu terbuka. Yang dianjurkan adalah 

isian atau jawaban yang didapat dari hasil pengolahan informasi, 

bukan mengambil dari perbendaharaan pengetahuan yang tak terbatas. 

5) Tidak mengacu pada buku sumber yang diluar kemampuan 

keterbacaan siswa, misalnya untuk melengkapi isian dalam LKS, anak 

disuruh mencari dari Ensiklopedia dalam bahasa inggris di 

perpustakaan yang jauh dari jangkauan sekolah. 

6) Menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi keleluasaan pada 

siswa untuk menulis maupun menggambarkan pada LKS. 

Memberikan bingkai dimana anak harus menuliskan jawaban atau 

menggambarkan sesuai dengan yang diperintahkan. Hal ini juga 

memudahkan guru untuk memeriksa hasil kerja siswa. 

7) Menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek. Kalimat yang 

panjang tidak menjamin kejelasan instruksi atau isi namun yang 

terlalu pendek juga dapat mengandung pertanyaan. 

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

dekat pada sifat ‘konkret’ sedangkan kata-kata lebih dekat pada sifat 

‘formal’ atau abstrak sehingga lebih sukar ditangkap oleh anak. 

9) Dapat digunakan untuk anak-anak baik yang lamban maupun yang 

cepat. 

10) Memiliki tujuan belajar yang jelas serta manfaat dari itu sebagai 

sumber motivasi. 

11) Mempunyai identitas untuk memudahkan administrasinya. Misalnya 

kelas, mata pelajaran, topik, nama atau nama-nama anggota 

kelompok, tunggal dan sebagainya. 
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3) Syarat Teknis 

Syarat teknis merupakan salah satu syarat utama dalam pembuatan lembar 

kerja siswa seperti tulisan, gambar, dan penampilan. Adapun syarat teknis lembar 

kerja siswa sebagai berikut: 

a) Tulisan 

Lembar kerja siswa harus memperhatikan syarat teknis dari segi tulisan. 

Adapun syarat teknis lembar kerja siswa dari segi tulisan menurut Darmodjo dan 

Kaligis (1992: 43-44) sebagai berikut. 

(1) Menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf latin atau 

romawi. 

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

biasa yang diberi garis bawah. 

(3) Menggunakan tidak lebih dari 10 kata dalam satu baris. 

(4) Menggunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah dengan 

jawaban siswa. 

(5) Mengusahakan agar perbandingan besarnya huruf dengan besarnya 

gambar serasi. 

b) Gambar  

Syarat teknis yang selanjutnya adalah syarat gambar yang akan digunakan 

dalam LKS. Darmodjo dan Kaligis (1992: 44) berpendapat syarat teknis gambar 

yang akan digunakan dalam LKS sebagai berikut. 

Gambar yang baik untuk LKS adalah yang dapat menyampaikan pesan/isi 

dari gambar tersebut secara efektif kepada penggunan LKS. Gambar 

fotografi yang berkualitas tinggi belum tentu dapat dijadikan gambar LKS 

yang efektif. Anak praoperasional dan operasional konkret mungkin 

senang melihat gambar yang bagus tetapi belum tentu dapat menangkap 

isinya. Oleh karena itu yang lebih penting adalah kejelasan isi/pesan dari 

gambar itu secara keseluruhan. 
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c) Penampilan  

Lembar kerja siswa harus memperhatikan syarat teknis dari segi 

penampilan agar lembar kerja siswa layak sebagai bahan ajar. Adapun syarat teknis 

lembar kerja siswa dari segi penampilan menurut Darmodjo dan Kaligis (1992: 45) 

sebagai berikut. 

Penampilan adalah sangat penting dalam LKS. Anak pertama-tama akan 

tertarik pada penampilan LKS, bukan isinya. Apabila suatu LKS 

ditampilkan dengan penuh kata-kata, kemudian ada pertanyaan-

pertanyaan yang harus dijawab oleh anak, hal ini menimbulkan kesan 

jenuh sehingga membosankan atau tidak menarik. Apabila ditampilkan 

dengan gambar saja, itu tidak mungkin karena pesan/isinya tidak akan 

sampai. Jadi yang baik adalah LKS yang memiliki kombinasi antara 

gambar dan tulisan. 

g. Struktur Lembar Kerja Siswa 

Menurut Mudlofir (2011: 149), struktur lembar kerja siswa secara umum 

adalah sebagai berikut: 

1) Judul, mata pelajaran, semester, dan tempat 

Judul lembar kerja siswa, mata pelajaran, semester dan tempat harus dicantumkan 

untuk memudahkan siswa memahami lembar kerja siswa yang dipelajarinya. 

2) Petunjuk belajar 

Petunjuk belajar merupakan petunjuk bagi siswa untuk melakukan kegiatan yang 

ada di dalam lembar kerja siswa. Petunjuk harus dipahami siswa untuk 

memudahkan siswa memahami pembelajaran. 

3) Kompetensi yang akan dicapai 

Kompetensi yang akan dicapai harus dicantumkan di dalam lembar kerja siswa. 

Guru harus menjelaskan kompetensi yang harus dicapai siswa setelah melakukan 

kegiatan dalam lembar kerja siswa. 
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4) Indikator  

Indikator merupakan penjabaran dari kompetensi yang harus dicapai siswa secara 

spesifik. Dengan memahami indikator siswa diharapkan dapat mengetahui maksud  

kegiatan yang akan dilakukan dan dapat melakukan tugas-tugas yang diberikan 

sesuai dengan indikator yang akan dicapai. 

5) Informasi pendukung 

Informasi pendukung berisi berbagai informasi tambahan yang dapat melengkapi 

lembar kerja siswa, sehingga siswa akan mudah menguasai pengetahuan yang 

diperoleh. 

6) Tugas-tugas dan langkah kerja 

Tugas-tugas dan langkah kerja adalah lembaran yang berisi tugas dengan langkah 

prosedural cara pelaksanaan kegiatan tertentu yang harus dilakukan peserta didik. 

7) Penilaian  

Komponen terakhir ini merupakan bagian proses penilaian yang terdapat 

pertanyaan yang ditujukan kepada siswa untuk mengukur ketercapaian penguasaan 

kompetensi. 

Menurut Prastowo (2015: 208) lembar kerja siswa dari enam unsur utama 

yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar, informasi pendukung, tugas atau 

langkah kerja, dan penilaian. Sedangkan dilihat dari formatnya lembar kerja siswa 

memuat delapan unsur yaitu: 1) judul, 2) kompetensi dasar yang akan dicapai, 3) 

waktu penyelesaian, 4) peralatan/bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan 

tugas, 5) informasi singkat, 6) langkah kerja, 7) tugas yang harus dilakukan dan 8) 

laporan. 
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h. Langkah-langkah Membuat Lembar Kerja Siswa 

Keberadaan LKS yang inovatif dan kreatif menjadi harapan semua peserta didik, 

karena LKS yang inovatif dan kreatif akan menciptakan proses pembelajaran yang 

menyenangkan. Dalam membuat lembar kerja terdapat langkah-langkah yang harus 

diperhatikan. Langkah-langkah dalam membuat lembar kerja siswa meliputi: 1) 

melakukan analisis kurikulum, 2) menyusun peta kebutuhan lembar kerja siswa, 3) 

menentukan judul-judul lembar kerja siswa, dan 4) penulisan lembar kerja siswa. 

Dalam menulis lembar kerja siswa yang akan dibuat, langkah yang perlu dilakukan 

dalam menulis lembar kerja siswa diantaranya: 1) merumuskan kompetensi dasar, 

2) menentukan alat penilaian, 3) menyusun materi dan 4) memperhatikan struktur 

lembar kerja siswa. 

3. Mekanika Teknik 

Mekanika teknik menurut Tjahjono dalam Mubarok (2015: 27) 

menjelaskan bahwa Mekanika Teknik secara umum adalah ilmu mekanika benda 

padat yang berhubungan dengan pemecahan masalah gaya-gaya yang bekerja pada 

suatu struktur yang tidak dapat dipisahkan dari struktur itu sendiri. Menurut Menge 

(2016: 22) dalam bidang ilmu teknik sipil, Mekanika Teknik yang dikenal juga 

sebagai mekanika rekayasa atau analisa struktur merupakan bidang ilmu yang 

mempelajari perilaku struktur terhadap beban yang bekerja pada struktur tersebut 

sebagai akibat adanya beban eksternal atau gaya luar yang bekerja. Sedangkan 

Tunggul (2015: 24) mengungkapkan bahwa Mekanika Teknik merupakan bidang 

ilmu yang mempelajari perilaku struktur terhadap beban yang bekerja padanya.  
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Masih pendapat dari Tunggul (2015: 24-25) bahwa mekanika adalah ilmu 

fisika yang mempelajari keadaan benda, baik dalam keadaan diam atau bergerak 

akibat pengaruh gaya-gaya yang bekerja. Mekanika Teknik merupakan mata 

pelajaran dasar yang harus diberikan kepada siswa sebelum siswa mempelajari 

mata pelajaran lain yang berhubungan dengan konstruksi atau struktur sebuah 

bangunan. Pendapat tersebut diperkuat oleh Hasanah (2017: 2) yang 

mengungkapkan bahwa Mekanika Teknik merupakan mata pelajaran yang penting 

karena ilmu Mekanika Teknik merupakan ilmu dasar dalam penerapan ilmu 

bangunan, sehingga siswa harus mencapai nilai diatas Kompetensi Kelulusan 

Minimum (KKM) yang ditetapkan sekolah untuk dinyatakan lulus dalam mata 

pelajaran Mekanika Teknik. 

Sebuah konstruksi menurut Tunggul (2015: 25) dibuat dengan ukuran-

ukuran fisik tertentu haruslah mampu menahan gaya-gaya yang bekerja pada 

konstruksi sehingga tetap kokoh dan kuat. Konstruksi dikatakan kokoh apabila 

konstruksi tersebut dalam keadaan stabil. Kestabilan tersebut akan terjadi apabila 

gaya-gaya yang bekerja pada konstruksi tersebut dalam arah vertikal dan horizontal 

saling menghilangkan atau sama dengan nol. Adapun momen yang bekerja pada 

konstruksi harus saling menghilangkan atau sama dengan nol pada setiap titik buhul 

atau titik kumpul. Peneliti membatasi pada materi macam-macam gaya dan 

menyusun gaya. Kompetensi dasar dan indikator untuk mata pelajaran Mekanika 

Teknik di SMK Jurusan Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan dapat dilihat 

pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Indikator  

Kompetensi Dasar Indikator 

3.3 Memahami macam-macam gaya 

dalam struktur bangunan 

4.3 Menyajikan macam-macam gaya 

dalam struktur bangunan 

1. Mengidentifikasi macam-macam gaya 

dalam struktur bangunan. 

2. Menjelaskan tentang gaya. 

3. Menjelaskan tentang momen. 

4. Menjelaskan tentang gaya geser. 

5. Menjelaskan tentang gaya normal. 

6. Mempresentasikan tentang macam-macam 

gaya dalam struktur bangunan. 

7. Mempresentasikan tentang gaya. 

8. Mempresentasikan tentang momen. 

9. Mempresentasikan tentang gaya geser. 

10. Mempresentasikan tentang gaya normal. 

3.4 Menerapkan cara menyusun gaya 

dalam struktur bangunan. 

3.5 Membuat susunan dan 

perhitungan gaya dalam struktur 

bangunan 

1. Mengidentifikasi berbagai macam cara 

menyusun gaya dalam struktur bangunan. 

2. Menjelaskan menyusun gaya yang setara. 

3. Menjelaskan menyusun gaya yang kolinier 

4. Menjelaskan menyusun gaya yang 

konkruen. 

5. Membuat susunan dan perhitungan gaya 

yang setara dalam struktur bangunan. 

6. Membuat susunan dan perhitungan gaya 

yang kolinier dalam struktur bangunan. 

7. Membuat susunan dan perhitungan gaya 

yang konkriuen dalam struktur bangunan. 

4. Macam-macam Gaya dalam Struktur Bangunan 

Menurut Schodek (1998: 42) gaya merupakan interaksi antara benda-

benda yang mempunyai pengaruh terhadap bentuk atau gerak, atau keduanya pada 

benda yang terlibat. Konsep gaya-gaya dan komposisi serta resultan gaya 

merupakan dasar dari mekanika. Dasar ilmu mekanika sendiri adalah keseimbangan 

yaitu kondisi yang ada apabila suatu sistem gaya bekerja pada benda. Sedangkan 

Meriam (2002: 4) berpendapat bahwa gaya merupakan aksi dari suatu benda ke 

benda lain. Gaya tersebut cenderung menggerakan benda kearah aksinya. Gaya 

termasuk kedalam besaran vektor yang dikarakteristikan memiliki besar, arah, garis 
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kerja dan titik tangkap. Schodek (1998: 111-113) menerangkan bahwa gaya yang 

bekerja pada suatu struktur dapat dibedakan menjadi momen, gaya eksternal dan 

gaya internal. 

Ariestadi (2008:137) menjelaskan bahwa pada setiap struktur terdapat 

berbagai jenis beban yang bekerja. Gaya yang berasal dari luar struktur disebut gaya 

eksternal. Menurut Schodek (1998: 54) gaya ekternal dapat dibagi menjadi dua 

yaitu gaya yang bekerja yang merupakan gaya yang bekerja langsung pada struktur 

seperti salju dan gaya reaktif yang merupakan gaya yang timbul akibat adanya aksi 

suatu benda ke benda lain dan umumnya terjadi pada hubungan atau tumpuan. 

Schodek (1998: 59-61) menerangkan bahwa gaya internal merupakan gaya 

yang timbul di dalam struktur sebagai akibat adanya sistem gaya eksternal yang 

bekerja pada struktur dan berlaku bersama-sama sebagai sesuatu yang 

mempertahankan keseimbangan partikel atau elemn dari suatu struktur. Gaya 

internal yang terjadi dapat dibedakan menjadi dua yaitu gaya dan momen yang 

timbul pada titik hubung antara bagian-bagian elemen dari struktur yang lebih besar 

dan gaya serta momen yang timbul di dalam serat aktual titik atau elemen struktural. 

Gaya internal dapat dibedakan menjadi gaya aksial atau gaya normal berupa gaya 

tarik dan gaya tekan, gaya geser, dan momen. 
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5. Menyusun Gaya Dalam Struktur Bangunan 

Schodek (1998: 43) menerangkan bahwa salah satu yang tepenting dalam 

mempelajari perilaku struktur ialah pengetahuan mengenai hasil interaksi beberapa 

buah gaya yang bekerja pada suatu benda. Gaya-gaya ini apabila digabungkan atau 

diganti dengan sebuah gaya saja akan mempunyai pengaruh yang sama terhadap 

benda (tidak mengubah efek) yang ditimbulkan pada benda dimana gaya-gaya 

tersebut bekerja. Sebuah gaya ini disebut resultan gaya-gaya. Sedangkan gaya-gaya 

yang diganti ini dinamakan komponen gaya. Pendapat diatas diperkuat oleh 

pendapat Murfihenni (2014: 32) yang menerangkan bahwa gaya dikatakan setara 

apabila gaya pengganti (resultan) dan penggantinya baik gerak translasi maupun 

rotasi besarnya sama tanpa memperhatikan titik tangkap gayanya. 

Pada suatu struktur mungkin bekerja lebih dari satu gaya dan susunannya 

juga bermacam-macam, berbagai kemungkinan komposisi gaya menurut Suparman 

(2014: 6) antara lain: 

a. Gaya koplanar merupakan gaya-gaya yang bekerja dalam garis kerja yang satu 

bidang datar 

b. Gaya konkruen merupakan gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan pada 

sebuah titik (bertitik tangkap tunggal). 

c. Gaya kolinier merupakan gaya-gaya yang mempunyai garis kerja dalam satu 

garis lurus. 

Adapun menurut Suparman (2014: 7-8) untuk mengetahui besarnya gaya resultan 

dari beberapa gaya yang bekerja dapat menggunakan metode analitis dan grafis.  
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki kajian penelitian 

serupa dengan hasil yang relevan. Hal tersebut dapat digunakan sebagai pedoman 

awal sebagai kerangka pemikiran guna menambah, mengembangkan maupun 

memperbaiki penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun hasil penelitian yang 

relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian oleh Isnanto (2016) 

Isnanto (2016), mengembangkan lembar kerja siswa berbasis pendekatan 

kontekstual pada materi kegiatan ekonomi di Indonesia untuk siswa kelas V SD 

dengan kompetrensi dasar mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di 

Indonesia. Menurut ahli materi lembar kerja siswa mendapatkan jumlah skor 102 

dari skor maksimal 125 dengan rerata skor 4,02 dari skor maksimal 5, yang berarti 

ahli materi menyatakan bahwa lembar kerja siswa mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) materi kegiatan ekonomi di Indonesia termasuk dalam kategori baik. 

Menurtu ahli media lembar kerja siswa mendapatkan jumlah skor 103 dari skor 

maksimal 125 dengan rerata skor 4,12 dari skor maksimal 5, yang berarti ahli media 

menyatakan bahwa lembar kerja siswa mata pelajaran IPS materi kegiatan ekonomi 

di Indonesia termasuk dalam kategori baik. Lembar kerja siswa layak untuk 

digunakan menurut guru berdasarkan respon guru yang memberikan skor total 63 

dan rata-rata perolehan skor 4,5 yang berarti lembar kerja siswa termasuk kedalam 

kriteria baik. Lembar kerja siswa mnurut siswa layak untuk digunakan berdasarkan 

respon siswa yang membrikan skor total 742 dan rata-rata skor 3,44 yang berarti 

lembar kerja siswa termasuk kedalam kriteria sangat baik. 
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2. Penelitian oleh Matutina (2014) 

Matutina (2014) mengembangkan lembar kerja siswa matematika dengan 

pendekatan kontekstual pada materi bentuk aljabar. Kualitas bahan ajar berdasarkan 

aspek kevalidan menurut ahli media dan ahli materi menunjukan bahwa bahan ajar 

memilki nilai bagus/sesuai dan sangat bagus/sangat sesuai dengan rata-rata skor 

masing-masing adalah 3,94 dan 4,3. Kualitas bahan ajar berdasarkan aspek 

kepraktisan menggunakan lembar evaluasi lembar kerja siswa oleh guru dan siswa 

menunjukan bahwa bahan ajar memiliki nilai praktis dengan rata-rata skor masing-

masing adalah 4,23 dan 4,06. Dari hasil perhitungan observasi pembelajaran 

menunjukan bahwa aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran adalah 89,40% 

yang memilki nilai tinggi. Sedangkan kualitas bahan ajar berdasarkan aspek 

keefektifan diperoleh dari tes hasil belajar siswa yang menunjukan bahwa siswa 

yang mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) nilai 70 sebanyak 18 siswa dari 

25 siswa. Dengan demikian presentase ketuntasan siswa sebesar 72% sehungga 

diperoleh keefektifan dengan kriteria tinggi. Berdasarkan ketiga aspek tersebut, 

disimpulkan bahwa bahan ajar lembar kerja mata pelajar matematika materi bentuk 

aljabar dengan pendekatan kontekstual berkualitas. 
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C. Kerangka Berfikir 

Pelaksanaan pembelajaran mekanaika teknik yang digunakan di kelas 

sebagian besar dengan metode ceramah, tanya jawab, dan latihan. Guru 

menjelaskan materi di depan kelas kemudian siswa hanya duduk mendengarkan dan 

menulis ulang materi dari papan tulis dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

guru secara lisan maupun tulis. Siswa kurang aktif, cenderung tidak memerhatikan 

pelajaran dan mudah merasa bosan dalam belajar. Pembelajaran yang diterapkan di 

kelas belum sepenuhnya berorientasi pada keaktifan siswa. Dalam mengoptimalkan 

hasil belajar maka diperlukan pelajaran yang berorientasi dan mengaktifkan siswa 

(student centered).  

Mekanika Teknik merupakan salah satu mata pelajaran yang bersifat 

abstrak dan siswa kesulitan dalam menghubungkan materi Mekanika Teknik yang 

dipelajari dengan penerapannya secara langsung ketika bekerja di dunia konstruksi. 

Materi Mekanika Teknik merupakan materi dasar yang harus dipelajari sebelum 

mempelajari materi yang lain. Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran 

hanya berisi teori berupa ringkasan materi dan latihan-latihan soal yang dalam 

penggunaannya masih memerlukan penjelasan materi oleh guru. bahan ajar yang 

ada belum menjelaskan penerapan teori tersebut dalam kehidupan sehari-hari 

khususnya di bidang konstruksi. Tanpa penjelasan materi oleh guru, siswa akan 

kesulitan dalam mempelajarinya. Dalam hal ini, guru lebih mendominasi dalam 

proses pembelajaran dan siswa kurang aktif dalam proses pembelajran. Banyak 

pendekatan pembelajaran yang dapat merangsang siswa untuk aktif dan kreatif 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Salah satu alternatif pendekatan 
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pembelajaran yang bisa digunakan adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan 

kontekstual diharapkan mampu membuat siswa lebih aktif dalam mempelajari 

Mekanika Teknik dan siswa mampu mengaitkan materi Mekanika Teknik yang 

dipelajari dengan situasi dunia nyata siswa terutama dalam dunia konstruksi. 

Lembar kerja siswa merupakan bahan ajar yang mampu mendukung 

pembelajaran yang berorientasi pada keaktifan siswa. Peran lembar kerja siswa 

sebagai sarana mempermudah siswa dalam melakukan serangkaian aktivitas yang 

terstruktur dan praktis untuk membantu menghubungkan isi materi pelajaran 

dengan penerapan yang sebenarnya. Lembar kerja siswa mata pelajaran Mekanika 

Teknik berbasis kontekstual diharapkan dapat mendukung pembelajaran agar lebih 

bermakna bagi siswa dan mengubah pembelajaran yang awalnya berpusat pada 

guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Harapannya siswa tidak 

sekedar tahu, tetapi juga mampu memaknai dan mengambil manfaat dari Mekanika 

Teknik. Alur kerangka berpikir dapat dirumuskan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Alur Kerangka Berpikir 

 

 

Pembelajaran Mekanika Teknik di kelas X SMK 

1. Mekanika Teknik merupakan salah satu mata pelajaran yang bersifat abstrak. 

2. Siswa kesulitan memahami konsep dan penerapan materi. 

3. Masih terbatasnya bahan ajar yang dikembangkan dengan pendekatan kontekstual. 

4. Pembelajaran masih berpusat pada guru belum berpusat pada siswa. 

Inovasi bahan ajar yang berorientasi pada keaktifan siswa dan bermakna 

Bahan ajar berupa lembar kerja siswa dan berbasis kontekstual  

Tujuan yang ingin dicapai: 

1. Sebuah bahan ajar Mekanika Teknik dengan materi macam-macam dan cara 

menyusun gaya dan struktur bangunan. 

2. Mendorong siswa untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dan penguasaan 

konsep. 

3. Memberikan alternatif bahan ajar yang dapat digunakan untuk pembelajaran 

Mekanika Teknik. 

4. Mendorong siswa untuk belajar secara mandiri. 

Pengembangan Lembar Kerja Siswa berbasis kontekstual pada materi macam-macam dan 

menyusun gaya dalam struktur bangunan. 

Siswa dapat menerapkan materi macam-macam dan menyusun gaya dalam struktur bangunan 

ketika telah bekerja atau ketika melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi 

Belum diteliti 
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D. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian yang diajukan dan diharapkan diperoleh jawaban 

melalui penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tahapan pengembangan lembar kerja siswa Mekanika Teknik 

berbasis pendekatan kontekstual untuk siswa kelas X Jurusan Konstruksi 

Gedung, Sanitasi dan Perawatan? 

2. Seberapa tingkat kelayakan lembar kerja siswa pada mata pelajaran Mekanika 

Teknik berbasis kontekstual di SMK Negeri 2 Klaten berdasarkan persepsi ahli 

materi? 

3. Seberapa tingkat kelayakan lembar kerja siswa pada mata pelajaran Mekanika 

Teknik berbasis kontekstual di SMK Negeri 2 Klaten berdasarkan persepsi ahli 

media? 

4. Seberapa tingkat kelayakan lembar kerja siswa pada mata pelajaran Mekanika 

Teknik berbasis kontekstual di SMK Negeri 2 Klaten berdasarkan persepsi guru? 

5. Seberapa tingkat kelayakan lembar kerja siswa pada mata pelajaran Mekanika 

Teknik berbasis kontekstual di SMK Negeri 2 Klaten berdasarkan persepsi 

siswa? 

 

 

 


