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Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Lembar Kegiatan Siswa 

(LKS) matematika dengan pendekatan guided discovery pada materi trigonometri 

untuk siswa SMA kelas X yang memiliki kualitas valid, praktis dan efektif. Penelitian 

ini merupakan penelitian pengembangan yang mengacu model ASSURE dengan 

melalui 6 tahap yaitu (1) Analyze Learners; (2) State Objectives; (3) Select Methods, 

Media and Materials; (4) Utilize Media and Materials; (5) Require Learner 

Participation; (6) Evaluate and Revise. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu lembar penilaian LKS untuk ahli materi dan media, angket respon siswa dan 

guru serta tes hasil belajar siswa. LKS yang dihasilkan diujicobakan di SMA N 1 

Pengasih  yang berjumlah 33 siswa. Hasil penelitian ini yaitu LKS matematika dengan 

pendekatan guided discovery pada materi trigonometri untuk siswa SMA kelas X 

yang memiliki kualitas valid, praktis dan efektif. Berdasarkan hasil penilaian oleh ahli 

materi dan ahli media mendapatkan skor rata-rata 4, 20 dengan kriteria “baik” 

sehingga LKS dinyatakan valid. Berdasarkan hasil angket respon siswa mendapatkan 

skor rata-rata 4, 28 dengan kriteria “sangat baik” dan hasil angket respon guru 

mendapatkan skor rata-rata 4, 20 dengan kriteria “baik”, sehingga LKS dinyatakan 

praktis. Berdasarkan dari hasil tes belajar siswa diperoleh persentase ketuntasan 

belajar klasikal sebesar 91% dengan kriteria “sangat baik” sehingga LKS dinyatakan 

efektif.  

Kata kunci: ASSURE, guided discovery, lembar kegiatan siswa, trigonometri   

 

I. PENDAHULUAN 

Kurikulum 2013 sedang diupayakan untuk semua jenjang pendidikan termasuk di SMA. 

Berdasarkan Permendikbud No 24 tahun 2016, mata pelajaran matematika untuk SMA terbagi menjadi 

kelompok mata pelajaran wajib dan peminatan. Kelompok matematika wajib untuk kelas X terdapat 2 KI 

dan 20 KD yang harus dicapai, sedangkan kelompok matematika peminatan terdapat 2 KI dan 2 KD yang 

harus dicapai [1]. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa kompetensi dalam pembelajaran 

matematika yang harus dicapai oleh siswa, padahal Permendikbud No 21 tahun 2016 mengisyaratkan 

bahwa siswa tidak hanya dituntut dapat memahami dan menguasai berbagai macam konsep matematika 

namun juga mampu mengaplikasikannya dalam pemecahan masalah dan menemukan berbagai konsep 

melalui pengalaman-pengalaman belajar yang dilakukannya [2]. 

Trigonometri merupakan salah satu materi matematika wajib yang harus dikuasai siswa kelas X 

untuk memahami konsep yang mensyaratkan pengetahuan dasar trigonometri. Al Krismanto [3] 

mengatakan kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa pembelajaran trigonometri di kelas masih 

mengalami kendala. Pembelajaran masih terfokus pada rumus praktis sehingga pembelajaran kurang 

bermakna [4]. Berbagai metode dan pendekatan telah diupayakan, namun siswa dan guru masih 

menemukan kendala pada pembelajaran trigonometri [5, 6]. Berdasarkan hasil observasi pada bulan 

Oktober 2016, trigonometri masih menjadi salah satu materi yang sulit dipelajari oleh siswa di SMA N 1 

Pengasih yang dibuktikan dengan persentase penguasaan materi trigonometri dari hasil UN masih rendah. 

Bahan ajar yang sesuai Kurikulum 2013 revisi 2016 juga masih terbatas. 

Berdasarkan Permendikbud No 22 tahun 2016, guru berkewajiban menyusun RPP secara lengkap 

dan sistematis termasuk didalamnya LKS [7]. LKS dapat berfungsi optimal apabila dikembangkan 

dengan pendekatan yang sesuai. Guided Discovery merupakan pendekatan yang melibatkan siswa untuk 

menemukan konsep matematika melalui penemuannya secara mandiri dan efektif dalam belajar sehingga 
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siswa memiliki ingatan yang lebih baik [8, 9 dan 10]. Model pengembangan ASSURE merupakan sebuah 

prosedur panduan untuk mengkombinasikan antara materi, metode dan media sehingga membuat siswa 

menjadi lebih aktif dan kegiatan belajar siswa semakin efektif. Nieveen [11] menyampaikan bahwa 

kualitas bahan ajar yang dikembangkan haruslah memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diperlukan inovasi yang dapat membantu permasalahan 

terkait pembelajaran matematika trigonometri di SMA. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya 

mengembangkan LKS matematika pada materi trigonometri dengan pendekatan guided discovery untuk 

siswa SMA kelas X yang menggunakan model pengembangan ASSURE dengan memiliki kualitas valid, 

praktis dan efektif. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membantu siswa dalam menemukan 

konsep materi secara aktif dan mandiri serta LKS yang dikembangkan dapat menjadi tambahan fasilitas 

dalam belajar. Selain itu, LKS ini dapat menginspirasi guru untuk mengembangkan LKS bermuatan 

guided discovery pada materi lain. 

Pembelajaran matematika diartikan sebagai kegiatan pendidikan yang menggunakan matematika 

sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan [12]. Pembelajaran matematika di SMA adalah 

suatu pembelajaran matematika yang tidak hanya sebatas menekankan pemahaman siswa terhadap 

konsep-konsep matematika atau meningkatkan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal-soal namun 

sampai pada tahap mengaplikasikan konsep-konsep yang telah mereka dapatkan melalui suatu media atau 

bahan ajar yang dapat membantu siswa berpikir secara abstrak sehingga dapat mencapai tujuan 

pembelajaran matematika. Salah satu bahan ajar yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran 

adalah LKS. 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh 

siswa [13]. Lembar kegiatan berupa petunjuk-petunjuk dan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu 

tugas. Tugas yang diperintahkan dalam LKS harus memiliki tujuan yang jelas sesuai dengan Kompetensi 

Dasar yang akan dicapai. Depdiknas mengatakan bahwa LKS harus memuat sekumpulan kegiatan 

mendasar yang dilakukan oleh siswa untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukan 

kemampuan dasar sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh [14]. Fungsi penyusunan 

LKS yaitu 1) LKS membantu siswa dalam menemukan suatu konsep; 2) LKS membantu siswa 

menerapkan konsep yang telah ditemukan; 3) LKS berfungsi sebagai penuntun belajar; 4) LKS berfungsi 

sebagai penguatan; 5) LKS berfungsi sebagai petunjuk kegiatan penemuan [15]. Langkah-langkah kerja 

dalam LKS tersebut dapat diarahkan pada penemuan konsep (guided discovery). Buku teks atau bahan 

ajar (termasuk LKS) dinyatakan baik dan layak digunakan apabila memenuhi empat aspek kriteria 

kelayakan yaitu kelayakan isi, bahasa, penyajian dan grafika [16].  

Guided discovery merupakan salah satu pendekatan yang sangat bermanfaat untuk mata pelajaran 

matematika sesuai dengan karakteristik matematika. Melalui penemuan terbimbing, siswa belajar 

perlahan-lahan bagaimana mengatur dan melakukan investigasi. Salah satu hasil terbesar dari pendekatan 

penemuan terbimbing yaitu memiliki ingatan yang lebih baik. Menurut Mayer [9] penemuan terbimbing 

efektif karena membantu siswa memenuhi dua kriteria penting untuk belajar aktif, yaitu 1) mengaktifkan 

atau membangun pengetahuan yang tepat untuk digunakan dalam memahami  informasi yang baru masuk 

2) mengabungkan informasi baru yang masuk dengan dasar pengetahuan yang tepat. Menurut Marzano 

[10] kelebihan pembelajaran guided discovery yaitu membuat siswa dapat berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran yang disajikan, menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap inquiry (mencari, 

menemukan), mendukung kemampuan problem solving siswa dan memberikan wahana interaksi antar 

siswa maupun siswa dengan guru sehingga siswa juga terlatih untuk menggunakan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar serta materi yang dipelajari dapat lebih lama membekas karena siswa dilibatkan dalam 

proses menemukannya. 

Pendekatan guided discovery dalam penelitian ini digunakan dalam penjabaran materi pembelajaran 

yang dilakukan dengan prosedur sebagai berikut 1) Menyajikan suatu rumusan masalah yang dapat 

berupa data, gambar, masalah kontekstual, ataupun pertanyaan penemuan; 2) Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menyusun, mengkoleksi data, memproses, mengorganisir dan menganalisis data 

berdasarkan rumusan masalah yang ada; 3) Menyediakan pertanyaan bimbingan dalam bentuk pertanyaan 

bertingkat yang mengarah pada penemuan konsep sehingga guru hanya memberikan bimbingan sejauh 

yang diperlukan; 4) Menyediakan latihan soal untuk mengetahui tingkat kebenaran konjektur (perkiraan) 

dan tingkat pemahaman siswa. 
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Model ASSURE merupakan sebuah prosedur panduan untuk mendesain perencanaan dan bimbingan 

pembelajaran yang mengkombinasikan antara materi, metode dan media. Setiap melakukan kegiatan 

belajar dan pembelajaran, disamping memberikan materi guru juga harus menyertakan metode dan media 

yang dibutuhkan. Model ASSURE akan membuat siswa menjadi lebih aktif dan kegiatan belajar siswa 

semakin efektif. Model ini terdiri dari enam tahap yaitu Analyze Learners; State Objectives, Select 

Methods, Media and Materials; Utilize Media and Materials; Require Learner Participation, dan 

Evaluate and Revise [17]. 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and Development).  

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 1 Pengasih yang terletak di kabupaten Kulon Progo mulai 

Januari 2017 sampai Maret 2017. 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa kelas X MIA 4 SMA N 1 Pengasih yang berjumlah 33 siswa.  

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dalam pengembangan LKS matematika dengan pendekatan guided discovery pada 

materi trigonometri untuk siswa SMA kelas X dikembangkan dengan model pengembangan ASSURE 

(Analyze Learners; State Objectives, Select Methods, Media and Materials; Utilize Media and Materials; 

Require Learner Participation, dan Evaluate and Revise). Secara garis besar, siklus pengembangan 

menggunakan model ASSURE diilustrasikan pada Gambar 1.  

 
GAMBAR 1. SIKLUS PROSEDUR PENGEMBANGAN ASSURE 

 

E. Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif 

diperoleh dari kritik dan saran dari hasil validasi LKS dan angket respon. Data kuantitatif diperoleh dari 

penilaian ahli materi dan media, angket respon siswa dan guru serta hasil tes belajar. Instrumen penelitian 

untuk data kualitatif menggunakan catatan-catatan selama penelitian dan pengembangan yaitu: 1) catatan 

selama analisis, 2) catatan selama mendesain produk yang dikembangkan, 3) catatan selama 

mengembangkan produk, 4) catatan selama uji coba produk dan 5) catatan selama mengevaluasi produk. 

Instrumen penelitian untuk data kuantitatif menggunakan lembar penilaian LKS, angket respon siswa dan 

guru serta tes hasil belajar. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif sebagai bahan revisi LKS yang dikembangkan sebelum dan sesudah diterapkan 

dalam pembelajaran nyata di sekolah. Analisis data kuantitatif untuk data hasil penilaian LKS dan angket 

respon siswa serta guru dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut. 

1. Mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif dengan ketentuan skala Likert. 
 

TABEL 1. ATURAN PEMBOBOTAN DATA PENILAIAN LKS 
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Klasifikasi Skor 

Sangat Baik/Sesuai (SB) 5 

Baik/Sesuai (B) 4 

Cukup Baik/ Sesuai (C) 3 

Kurang Baik/ Sesuai (K) 2 

Sangat Kurang Baik/ Sesuai (SK) 1 

 

2. Menghitung rata-rata skor dengan rumus sebagai berikut. 

   
   
 
   

 
 

 

 

 

Keterangan: 

    : Rata-rata skor instrumen 

    : Skor pada butir pernyataan ke-i 

  : Banyak butir pernyataan 

3. Mengkonversi skor rata-rata menjadi nilai kualitatif sesuai dengan aspek penilaian [18] pada 

Tabel 2 kemudian skor rata-rata yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan Tabel 3.  

 
TABEL 2. PEDOMAN KLASIFIKASI PENILAIAN LKS 

Rentang Skor Klasifikasi 

                  Sangat Baik 

                                Baik 

                               Cukup 

                                Kurang  

                  Sangat Kurang 

Keterangan: 

         : Skor empiris 

    (Rerata ideal)    : 
 

  (Skor maks ideal+skor min ideal) 

    (Simpangan baku ideal) : 
 

 
 (Skor maks ideal-skor min ideal) 

 

TABEL 3. PEDOMAN KLASIFIKASI PENILAIAN AKHIR LKS 

Rentang Skor Klasifikasi 

       Sangat Baik 

           Baik 

           Cukup 

           Kurang 

Keterangan:                                   

 

Pada penelitian ini, LKS dikatakan memiliki kualifikasi valid dan praktis jika memenuhi klasifikasi 

penilaian LKS minimal baik. 

Analisis data kuantitatif untuk tes hasil belajar dilakukan dengan langkah berikut. 

1. Menghitung skor tes hasil belajar setiap siswa. 

2. Menentukan nilai yang dicapai setiap siswa dengan rumus sebagai berikut. 

   
   
 
   

       
 
   

                                                                 (2) 

Keterangan: 

      : Nilai siswa 

   
 
      : Jumlah skor tes hasil belajar 

       
 
     : Jumlah skor maksimal tes hasil belajar 

     : Jumlah soal tes hasil belajar 

3. Menghitung jumlah siswa yang lulus KKM yaitu yang mendapatkan nilai minimal 68. 

4. Mempersentasekan ketuntasan secara klasikal dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

   
 

 
                                                              (3) 
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Keterangan: 

   : Persentase kelulusan siswa secara klasikal 

L  : Banyaknya siswa yang lulus KKM 

   : Banyaknya siswa 

5. Mengkonversi perhitungan pada langkah sebelumnya untuk menunjukkan kategori kecakapan 

akademik siswa secara klasikal sesuai Tabel 4 [18] berikut. 

 
TABEL 4. KRITERIA PENILAIAN KETUNTASAN AKADEMIK 

Rentang Skor Klasifikasi 

     Sangat Baik 

        Baik 

        Cukup 

        Kurang 

     Sangat Kurang 

 

Pada penelitian ini, LKS dikatakan efektif jika persentase ketuntasan belajar klasikal tes hasil belajar 

siswa mencapai klasifikasi minimal baik. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian pengembangan ini telah menghasilkan LKS dengan pendekatan guided discovery pada 

materi trigonometri untuk siswa SMA kelas X. LKS dikembangkan dengan mengacu pada model 

pengembangan ASSURE yang meliputi enam tahap  yaitu (1) Analysis Learners; (2) State Objectives; (3) 

Select Methods, Media and Materials; (4) Utilize Media and Materials; (5) Require Learner Participation; 

(6) Evaluate and Revise. 

Pada tahap Analysis Learners dilakukan analisis situasi pembelajaran dan analisis karakteristik siswa. 

Di SMA N 1 Pengasih pembelajaran sudah berlangsung cukup baik namun siswa hanya mendengarkan 

kemudian mencatat materi yang disampaikan oleh guru. Bahan ajar kurikulum 2013 revisi 2016 tersedia 

namun masih terbatas dan tidak didistribusikan kepada siswa. Pada kelas X MIA 4 terdapat 10 siswa laki-

laki dan 23 siswa perempuan. Pekerjaan orangtua sebagai PNS dan wiraswasta sedangkan latar belakang 

pendidikan rata-rata berasal dari SMP dan sekaligus pondok pesantren. Siswa X MIA 4 berumur 15-16 

tahun (remaja) yang memiliki keahlian dalam bidang olahraga dan seni. Berdasarkan teori Piaget [19] 

siswa tersebut termasuk dalam tahap operasional formal dimana sudah mampu melakukan penalaran 

menggunakan hubungan antara objek-objek dalam kehidupan sehari-hari untuk dikaitkan dengan suatu 

persoalan matematika. Kemampuan awal siswa masih membutuhkan bimbingan guru dan tingkat 

kemampuan akademik siswa masih menengah. Rata-rata gaya belajar siswa dalam belajar matematika 

yaitu audio-visual.  

Pada tahap State Objectives dilakukan analisis kurikulum yang berlaku di sekolah yaitu kurikulum 

2013. Penetapan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang dikembangkan untuk materi 

trigonometri yaitu untuk KD 3.7, 3.8, 4.7, dan 4.8 kemudian dilakukan perumusan indikator ketercapaian 

pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Pada tahap Select Methods, Media and Materials dilakukan pemilihan metode, pemilihan format media 

dan menghasilkan bahan ajar khusus yaitu berupa LKS. Metode yang digunakan yaitu guided discovery. 

Media yang digunakan yaitu LKS disertai kolom jawaban dengan bantuan jangka dan penggaris. Tahap 

selanjutnya yaitu menghasilkan bahan ajar khusus yang berupa LKS matematika untuk materi 

trigonometri. Langkah-langkah dalam menghasilkan LKS tersebut yaitu menentukan format LKS, 

menentukan desain awal LKS, mengembangkan LKS, menyusun Instrumen Penelitian, memvalidasikan 

LKS dan merevisi LKS. 

Pada tahap Utilize Media and Materials dilakukan peninjauan LKS, menyiapkan LKS, meyiapkan 

tempat atau ruang kelas, menyiapkan siswa dan menggunakan LKS untuk kegiatan pembelajaran. Uji coba 

LKS dilakukan sebanyak 11 kali pertemuan. LKS digunakan dengan berpedoman pada RPP yang telah 

dibuat. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Dalam kelompok masing-masing siswa melakukan 

berbagai kegiatan atau aktivitas untuk menemukan suatu konsep matematika dengan mengikuti langkah-

langkah yang terdapat dalam LKS. Pada tahap Require Learner Participation melibatkan partisipasi aktif 
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siswa dalam aktivitas pembelajaran. Siswa terlibat aktif dalam kegiatan penemuan konsep, penarikan 

kesimpulan, latihan soal dan presentasi. Meskipun secara keseluruhan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan LKS matematika dapat berjalan dengan baik namun masih ada beberapa kendala atau 

hambatan kecil dalam penggunaan LKS. 

Pada tahap Evaluate and Revise dilakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa, evaluasi dan revisi 

terhadap metode dan media pembelajaran serta evaluasi terhadap guru sebagai fasilitator dalam 

pembelajaran. Pada tahap ini dilakukan evaluasi hasil belajar siswa untuk mengetahui keefektifan LKS 

yang dikembangkan. Pada tahap ini juga dilakukan evaluasi dan revisi strategi, teknologi dan media 

melalui kritik dan saran pada lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran dan angket respon siswa dan 

guru. 

Kualitas LKS yang dikembangkan ditinjau dari aspek kevalidan telah memenuhi kualifikasi valid 

berdasarkan hasil penilaian oleh ahli materi dan ahli media. Data hasil analisis penilaian LKS dari segi 

kevalidan disajikan pada Tabel 6. 
 

TABEL 6. DATA HASIL ANALISIS PRNILIAN LKS 

No Aspek yang Dinilai Skor Kriteria 

Ahli Materi  

1.  Kompetensi  4, 3 Sangat Baik 

2.  Kelayakan Isi 4 Baik 

3.  Kesesuaian LKS dengan pendekatan guided discovery 4 Baik 

Ahli Media  

4.  Kelayakan Bahasa 4, 43 Sangat Baik 

5.  Kelayakan Penyajian 4, 31 Sangat Baik 

6.  Kelayakan Grafika 4, 15 Baik 

                 Jumlah Butir 4, 20 Baik 

 

Berdasarkan Tabel 6 hasil penilaian LKS diperoleh skor rata-rata sebesar 4, 20 dari skor maksimal 5 

dengan kriteria baik, sehingga LKS yang dikembangkan dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa 

LKS yang dikembangkan telah memenuhi klasifikasi valid sehingga layak digunakan dalam pembelajaran 

di kelas.  

Kualitas LKS yang dikembangkan ditinjau dari aspek kepraktisan telah memenuhi kualifikasi praktis 

berdasarkan data hasil angket respon siswa dan guru. Data hasil analisis angket respon siswa dan guru 

disajikan pada Tabel 7 dan Tabel 8.  

TABEL 7. DATA HASIL ANALISIS ANGKET RESPON SISWA 

No Aspek Penilaian Skor Kriteria 

1.  Kesesuaian Materi dengan Pendekatan Guided Discovery 4, 45 Sangat Baik 

2.  Kemudahan  4, 11 Baik 

3.  Keterbantuan 4, 36 Sangat Baik 

4.  Kemenarikan 4, 33 Sangat Baik 

Rata-rata 4, 28 Sangat Baik 

TABEL 8. DATA HASIL ANALISIS ANGKET RESPON GURU 

No Aspek Penilaian Skor Kriteria 

1.  Kesesuaian Materi 4, 00 Baik 

2.  Rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 4, 17 Baik 

3.  Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 4, 30 Sangat Baik 

Rata-rata 4, 20 Baik 

 

Berdasarkan data hasil angket respon siswa diperoleh skor rata-rata sebesar 4, 28 dari skor maksimal 5 

dengan kriteria sangat baik dan hasil angket respon guru diperoleh skor rata-rata 4, 20 dari skor maksimal 5 

dengan kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa LKS yang dikembangkan memiliki tingkat kepraktisan 

yang baik. 

Kualitas LKS yang dikembangkan ditinjau dari aspek keefektifan telah memenuhi kualifikasi efektif 

berdasarkan hasil tes hasil belajar siswa. Berikut adalah grafik ketuntasan klasikal siswa.  
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GAMBAR 2. GRAFIK KETUNTASAN KLASIKAL SISWA 

Berdasarkan data tes hasil belajar siswa diketahui bahwa dari 33 siswa sebagai subjek ujicoba 

penelitian terdapat 30 siswa yang tuntas dan hanya 3 siswa yang tidak tuntas. Persentase ketuntasan siswa 

secara klasikal sebesar 91% yang menunjukkan bahwa tingkat ketuntasan belajar siswa termasuk dalam 

kriteria sangat baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa LKS yang dikembangkan efektif 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan temuan-temuan selama proses pengembangan dapat 

disimpulkan bahwa LKS dengan pendekatan guided discovery yang dikembangkan menggunakan model 

pengembangan ASSURE memenuhi kriteria valid, praktis dan efektif untuk pembelajaran trigonometri di 

SMA kelas X. 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. LKS yang dikembangkan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria valid, praktis dan efektif 

sehingga layak digunakan di sekolah-sekolah dengan karakteristik yang sama dengan sekolah 

yang dijadikan tempat ujicoba. 

2. Pengembangan LKS dengan materi dan pendekatan pembelajaran lain dapat dilakukan dengan 

menggunakan prosedur yang sama dengan prosedur yang terdapat dalam penelitian ini. 
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