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PENGEMBANGAN MEDIA LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 
BERDASARKAN GAYA BELAJAR SISWA PADA MATERI VOLUME 

KUBUS DAN BALOK 
 

Oleh : Khoirotun Nisa’ 

ABSTRAK 

Usaha dalam peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan perbaikan 
kualitas komponen sistem pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi komponen sistem 
pembelajaran adalah guru, siswa, sarana dan media, serta lingkungan. Guru perlu 
merencanakan dengan sungguh-sungguh metode dan media yang akan digunakan dalam 
pembelajaran. Dalam menyusun perencanaan tersebut guru harus memperhatikan faktor 
siswa yang memiliki keberagaman gaya belajar. Gaya belajar tersebut adalah visual (belajar 
dengan cara melihat objek yang dipelajari), auditori (belajar dengan mendengarkan, diskusi), 
kinestetik (belajar dengan melakukan percobaan, atau kegiatan yang melibatkan aktivitas 
fisik). Dengan mengetahui gaya belajar siswa maka guru bisa menentukan metode dan media 
yang tepat untuk kegiatan pembelajaran. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dimana yang dikembangkan 
adalah media Lembar Kegiatan Siswa (LKS) berdasarkan gaya belajar siswa, dengan subjek 
penelitian adalah siswa SDN1 Bendotretek, Prambon, Sidoarjo kelas V-B semester satu. 
Sedangkan objek penelitian ini adalah LKS berdasarkan gaya belajar siswa. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah validasi oleh validator yang 
berkompeten untuk memperoleh data penilaian kevalidan dan kepraktisan media, metode 
angket digunakan untuk mengetahui gaya belajar siswa dan respon siswa setelah belajar 
dengan menggunakan LKS yang dikembangkan. Metode tes digunakan untuk mengetahui 
hasil ketuntasan belajar siswa dan penilaian tugas siswa dalam LKS. Metode observasi 
digunakan untuk mengetahui kinerja siswa berdasarkan langkah-langkah yang terdapat dalam 
LKS. 

Setelah dilakukan analisis data penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut: LKS yang 
dikembangkan berdasarkan gaya belajar siswa pada materi kubus dan balok memenuhi 
kriteria valid, dengan rata-rata penilaian validator adalah 3,9 dan termasuk dalam kategori 
valid. LKS berdasarkan gaya belajar memenuhi krteria praktis dengan penilaian validator 
yang menyatakan bahwa LKS berdasarkan gaya belajar siswa dapat digunakan dengan sedikit 
revisi, kinerja siswa berdasarkan langkah-langkah yang terdapat dalam LKS selama 
pembelajaran termasuk dalam kriteria sangat berhasil, hasil tugas siswa yang terdapat dalam 
LKS mencapai ketuntasan klasikal dengan persentase rata-rata sebesar 95,8%. Hasil belajar 
siswa setelah proses pembelajaran yang menggunakan LKS berdasarkan gaya belajar 
mencapai ketuntasan klasikal secara individu dengan persentase rata-rata sebesar 79,17%. 
Hasil respon siswa menunjukkan respn positif dengan persentase rata-rata total respon positif 
sebesar 95,17%. Dari hasil di atas maka media pembelajaran berupa Lembar Kegiatan Siswa 
(LKS) berdasarkan gaya belajar siswa merupakan media yang baik karena telah memenuhi 
kriteria valid, praktis, dan efektif sehingga media ini dapat digunakan sebagai alternatif untuk 
memfasilitasi keberagaman gaya belajar siswa dalam proses pembelajaran. 

 
Kata Kunci: Lembar Kegiatan Siswa (LKS), gaya belajar visual, auditori, kinestetik.  

v 


