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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

a. Pengertian LKPD 

Lembar kegiatan peserta didik yang disingkat dengan LKPD 

merupakan salah satu bagian dari perangkat pembelajaran. Dalam 

dunia pendidikan dapat kita ketahui ada beberapa perangkat 

pembelajaran yang terdapat dalam aktivitas belajar seperti RPP, 

silabus, LKPD, dan lain sebagainya. Proses pembelajaran 

membutuhkan perangkat pembelajaran sebagai salah satu komponen 

penting yang dikembangkan oleh pendidik untuk peserta didik. 

Sebelum adanya LKPD, penyebutan terhadap perangkat pembelajaran 

ini adalah Lembar Kerja Siswa (LKS).  Menurut Ozmen dan Yildirim 

(2005: 64) LKPD merupakan suatu lembaran yang berisi pekerjaan 

atau bahan-bahan yang membuat peserta didik lebih aktif dari 

mengambil makna dari proses pembelajaran. Menurut Sands, dkk., 

dalam Celikler (2012: 4611) LKPD didefinisikan sebagai alat penting 

dimana di dalamnya terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan 

oleh peserta didik, dan membantu peserta didik mengatur informasi 
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yang ada dalam pikiran mereka sendiri dan seluruh peserta didik di 

dalam kelas dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang diberikan. 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa 

LKPD merupakan suatu bahan ajar yang berisi materi, ringkasan, serta 

tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik untuk mencapai suatu 

kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. LKPD juga 

dapat digunakan oleh peserta didik untuk sumber belajar mandiri 

tanpa arahan dari guru. 

b. Fungsi dan Manfaat LKPD 

LKPD memiliki banyak fungsi dalam kegiatan pembelajaran. 

Menurut Widjajanti (2008: 2) menjelaskan bahwa LKPD mempunyai 

beberapa fungsi, diantaranya: 

1) Alternatif bagi guru untuk mengarahkan pengajaran atau 

memperkenalkan suatu kegiatan tertentu sebagai kegiatan 

belajar mengajar. 

2) Dapat digunakan untuk mempercepat proses pengajaran dan 

penghemat waktu penyajian suatu topik. 

3) Dapat untuk mengetahui seberapa jauh materi yang telah 

dikuasai peserta didik. 

4) Dapat mengoptimalkan alat bantu pengajaran yang terbatas. 

5) Membantu peserta didik dapat lebih efektif dalam proses 

belajar mengajar. 

6) Dapat membangkitkan minat peserta didik jika LKPD disusun 

secara rapi, sistematis mudah dipahami oleh peserta didik 

sehingga mudah mearik perhatian peserta didik. 

7) Dapat menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik dan 

meningkatkan motivasi belajar dan rasa ingin tahu. 

8) Dapat mempermudah penyelesaian tugas perorangan, 

kelompok, atau klasikal karena peserta didik dapat 

menyelesaikan tugas sesuai dengan kecepatan belajarnya. 

9) Dapat digunakan untuk melatih peserta didik menggunakan 

waktu seefektif mungkin. 
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10) Dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 

memecahkan masalah. 

 

Menurut Depdiknas (2008) manfaat dari penyusunan bahan 

ajar bagi guru untuk memudahkan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran, sedangkan bagi siswa sebagai bahan ajar mandiri dan 

belajar memahami dan menjalankan suatu tugas tertulis. 

Pernyataan ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi dan 

manfaat dari LKPD adalah sebagai bahan ajar yang digunakan oleh 

peserta didik untuk mempermudah dalam proses pembelajaran dan 

dapat digunakan sebagai bahan ajar atau sumber belajar mandiri. 

LKPD berisi ringkasan materi dan tugas-tugas yang harus dikerjakan 

agar tercapainya tujuan pembelajaran. 

c. Struktur LKPD 

LKPD terdiri atas enam unsur utama, sperti yang terlihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 2.1 Struktur dan Format LKPD 

No. Struktur LPKD 

1. Judul 

2. Petunjuk belajar 

3. Kompetensi dasar atau materi pokok 

4. Informasi pendukung 

5. Tugas atau langkah kerja 

6. Penilaian 

Sumber: Depdiknas (2008) 
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d. Kriteria Kualitas LKPD 

LKPD memiliki peranan sangat penting dalam proses 

pembelajaran, karena LKPD merupakan pedoman pendidik dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran dan pemberian tugas-tugas kepada 

peserta didik. Agar LKPD menjadi menarik bagi peserta didik, ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan. Hendaro Darmodjo dan Jenny 

R.E dalam Widjajanti (2008: 3), menyataka penyusunan LKPD harus 

memenuhi syarat didaktif, syarat konstruksi, dan syarat teknis. 

1) Syarat Didaktif merupakan syarat yang berhubungan 

dengan peserta didik. LKPD yang dibuat dapat mengajak 

peserta didik supaya aktif dalam pembelajaran 

2) Syarat konstruksi itu berhubungan dengan penggunaan 

bahasa, susunan kalimat, kosakata, tingkat kesukaran, dan 

kejelasan dari LKPD sehingga dapat dimengerti oleh 

peserta didik. 

3) Syarat Teknis Penyusunan LKPD meliputi tulisan, gambar, 

dan penampilan. Tulisan harus menggunakan huruf cetak 

dan tidak menggunakan huruf latin atau romawi. Penulisan 

menggunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik, 

bukan huruf biasa yang diberi garis bawah. Gambar juga 

harus dapat menyampaikan pesan/isi dari gambar tersebut 

secara efektif kepada pengguna LKPD. Penampilan LKPD 

sangat penting, karena peserta didik pertama tertarik pada 

penampilan bukan pada isinya. 

Sedangkan menurut Arsyad (2011: 87-89) LKPD yang baik 

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Konsistensi, seperti menggunakan format yang konsisten 

pada setiap halaman. 

2) Format, seperti paragraf panjang menggunakan wajah satu 

kolom, paragraf tulisan pendek-pendek menggunakan wajah 

kolom lebih sesuai. 

3) Organisasi, seperti susunan teks informasi mudah diperoleh 

oleh peserta didik. 

4) Daya tarik, seperti perkenalkan setiap bab atau bagian baru 

dengan cara tertentu. 
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5) Ukuran huruf, pilihlah ukuran huruf yang sesuai dengan 

peserta didik , pesan dan lingkungannya, menghindari 

penggunaan huruf kapital untuk keseluruhan teks. 

6) Ruang (spasi) kosong, seperti ruang sekitar judul, batas tepi, 

margin, spasi atau kolom, permulaan paragraf, penyesuaian 

spasi antar baris dan spasi antar paragraf. 

e. Langkah-langkah Penyusunan LKPD 

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan 

LKPD agar nantinya memiliki kebermaknaan pada kegiatan 

pembelajaran, menurut Depdiknas (2008) langkah penyusunan LKPD 

dapat digambarkan melalui empat langkah, sebagai berikut: 

1) Analisis Kurikulum 

Analisis kurikulum digunakan untuk menentukan 

materi-materi serta kompetensi yang harus dimiliki oleh 

peserta didik agar tercapainya tujuan pembelajaran sesuai 

dengan kurikulum. 

2) Menyusun Peta Kebutuhan LKPD 

Peta kebutuhan sangat diperlukan guna mengetahui 

LKPD yang harus ditulis sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik dengan diawali menganalisis kurikulum dan analisis 

sumber belajar peserta didik. 

3) Menyusun Judul-judul LKPD 

Judul LKPD ditentukan sesuai dengan KD, materi 

pokok atau pengalaman belajar peserta didik yang terdapat 

pada kurikulum. 

4) Penulisan LKPD  

Penulisan LKPD dapat dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a) Perumusan Kompetensi Dasar yang harus dikuasai oleh 

peserta didik 

b) Menentukan alat penilaian 

c) Penyusunan materi 

d) Struktur LKPD 

f. Langkah-langkah Pengembangan LKPD 

Pengembangan LKPD dilakukan dengan menentukan materi 

dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pembatasan materi 
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digunakan agar pengembangan fokus mengembangkan materi tersebut 

sehingga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 

Menguji kelayakan LKPD dilakukan sebelum digunakan oleh peserta 

didik. Menurut Prastowo (2015: 220-224) untuk mengembangkan 

LKPD ada empat langkah yang ditempuh, diantaranya: 

1) Menentukan tujuan pembelajaran 

2) Pengumpulan materi 

3) Penyusunan elemen atau unsur-unsur 

4) Pemeriksaan dan penyempurnaan 

Guru perlu melakukan pengecekan kembali terhadap LKPD 

yang sudah dikembangkan. Ada empat variabel yang harus dicermati 

sebelum LKPD dapat dibagikan kepada peserta didik, antara lain: 

a) Kesesuain desain dengan tujuan pembelajaran yang 

berangkat dari kompetensi dasar. Pastikan bahwa desain 

yang telah ditentukan dapat mengakomodasi tujuan 

pembelajaran. 

b) Kesesuain materi dan tujuan pembelajaran. Pastikan 

bahwa materi yang dimasukkan dalam LKPD (baik 

materi yang dikembangkan sendiri maupun materi yang 

didapatkan dari bahan yang sudah ada) sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang ditentukan. 

c) Kesesuaian elemen atau unsur dengan tujuan 

pembelajaran. Pastikan bahwa tugas dan latihan yang 

kita berikan menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. 

d) Kejelasan penyampaian. Pastikan apakah LKPD mudah 

dibaca dan tersedia cukup ruang untuk mengerjakan 

tugas yang diminta. 

Tahap pengembangan LKPD secara garis besar dapat 

disimpulkan bahwa tahap pertama yang harus dilakukan yaitu 

menentukan desain LKPD sesuai kebutuhan pembelajaran. 

Selanjutnya, menentukan tujuan pembelajaran karena tujuan 

pembelajaran sangat penting untuk memperlancar proses 

Pengembangan Lembar Kegiatan…, Salma Haya Azizah, FKIP UMP, 2019



 

14 

 

pembelajaran. Kemudian barulah mengumpulkan materi sesuai tujuan 

yang telah ditentukan, dan terakhir dilakukan pemeriksaan agar LKPD 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

2. Matematika 

a. Pengertian Matematika 

Mata pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran 

pokok yang wajib dan ada pada semua jenjang pendidikan. Menurut 

Susanto (2013: 185) matematika merupakan salah satu disiplin ilmu 

yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi, 

memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari dan 

dalam dunia kerja, serta memberikan dukungan dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembelajaran matematika dari sudut 

pandang Dimyati (Susanto, 2013: 186) adalah kegiatan guru secara 

terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat siswa belajar 

secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa matematika adalah suatu bidang studi yang sifatnya wajib 

untuk dipelajari oleh peserta didik, karena matematika merupakan 

suatu pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 
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b. Tujuan Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Secara umum tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar 

adalah agar siswa mampu terampil menggunakan matematika. 

Kompetensi atau kemampuan umum pembelajaran matematika di 

sekolah dasar menurut Depdiknas (Susanto, 2013: 189-190) : 

1) Melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, pembagian, serta operasi pecahan campurannya, 

termasuk yang melibatkan pecahan. 

2) Menentukan sifat dan unsur berbagai bangun datar dan 

bangun ruang sederhana, termasuk penggunaan sudut, 

keliling, luas, dan volume. 

3) Menentukan sifat simetri, kesebangunan, dan system 

koordinat. 

4) Menggunakan pengukuran: satuan, kesetaraan, antar satuan, 

dan penaksiran pengukuran. 

5) Menentukan dan menafsirkan data sederhana, seperti: ukuran 

tertinggi, terendah, modus, mengumpulkan, dan 

menyajikannya. 

6) Memecahkan masalah, melakukan penalaran, dan 

mengomunikasikan gagasan secara matematika. 

Tujuan pembelajaran matematika adalah untuk mempersiapkan 

peserta didik agar dapat memahami konsep dari matematika. Peserta 

didik juga dapat mengembangkan sikap kritis, melatih berpikir dan 

bernalar dalam menarik kesimpulan untuk memecahkan masalah 

menggunakan matematika dan menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Sehingga memiliki rasa percaya diri dalam memecahkan 

masalah. 
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3. Pengayaan 

a. Pengertian Pengayaan 

Kegiatan pengayaan diberikan kepada peserta didik setelah 

materi pembelajaran selesai dan dilakukannya evaluasi dari 

pembelajaran tersebut. Kemendikbud (2016) mengemukakan bahwa 

program  pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada 

peserta didik yang telah melampaui KKM KD muatan pelajaran. 

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pengayaan merupakan 

kegiatan yang diberikan kepada peserta didik yang sudah melampaui 

kriteria minimal dan digolongkan sebagai kelompok cepat sehingga 

peserta didik akan mendapat pengetahuan yang lebih. 

b. Tujuan Pengayaan 

Program pengayaan diadakan tentunya ada tujuan. Menurut 

Sugihartono, dkk (2012: 187-188) tujuan dari pengayaan yaitu: 

1) Agar peserta didik lebih menguasai bahan pelajaran. 

2) Memupuk rasa sosial karena peserta didik diminta membantu 

temannya yang belum selesai tugasnya. 

3) Menambah wawasan peserta didik yang berkaitan dengan mata 

pelajaran yang diberikan guru . 

4) Memupuk rasa tanggung jawab  peserta didik. 

Berdasarkan pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa tujuan 

dari pengayaan yaitu untuk menambah wawasan pengetahuan peserta 

didik untuk belajar lebih mendalam mengenai materi pelajaran yang 

telah diajarkan. 
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c. Faktor yang harus diperhatikan dalam Program Pengayaan 

Pelaksanaan program pengayaan, guru harus memperhatikan 

beberapa faktor agar dapat menentukan kegiatan pengayaan yang 

tepat bagi peserta didiknya. Menurut Sugihartono, dkk (2012: 188-

189) faktor yang harus diperhatikan dalam program pengayaan 

diantaranya: 

1) Faktor peserta didik, pendidik harus menyadari dan 

memahami bahwa peserta didik mempunyai kesamaan 

dan perbedaan yang sifatnya individual. Oleh karena itu 

dalam memberikan pengayaan harus memperhatikan 

sifat-sifat individual yang dimiliki oleh peserta didik 

seperti bakat, minat, hobi, dan keterampilan yang dimiliki 

peserta didik. 

2) Faktor kegiatan pengayaan, kegiatan pengayaan yang 

diberikan oleh guru harus menunjang pengembangan 

peserta didik. Kegiatan pengayaan diberikan bukan untuk 

memberatkan peserta didik dan menimbulkan kesulitan. 

3) Faktor waktu, guru harus memilih kegiatan yang tepat 

sesuai dengan waktu yang telah tersedia bagi peserta 

didik. 

d. Bentuk Pengayaan 

Bentuk program pengayaan pada pembelajaran, menurut 

Kemendikbud (2016: 76) mengemukakan bahwa bentuk pelaksanaan 

pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui: 

1) Belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik yang 

memiliki minat tertentu diberikan tugas untuk memecahkan 

permasalahan, membaca di perpustakaan terkait dengan 

tema/sub tema yang dipelajari pada jam-jam pelajaran 

sekolah. 

2) Belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar 

mengenai sesuatu yang diminati, menjadi tutor bagi teman 

yang membutuhkan. 
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4. Materi Statistika (Pengolahan Data) 

Materi pengolahan data (statistika) di sekolah dasar merupakan 

materi-materi dasar di mana penganalan atau penanaman konsep mengenai 

pengolahan data. Materi yang dipelajari dalam pengolahan data di 

antaranya teknik pengumpulan data, membaca data, mengolah dan 

menyajikan data dalam bentuk diagram batang, serta menafsirkan data. 

Materi pengolahan data merupakan materi sederhana yang nantinya dapat 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Materi pengolahan data di kelas 4 sekolah dasar tercantum dalam 

standar kompetensi dan kompetensi dasa sebagai berikut:  

Tabel 2.2 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

3. Memahami pengetahuan faktual 

dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) 

dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah dan di 

sekolah 

3.11 Menjelaskan data diri peserta 

didik dan lingkungannya yang 

disajikan dalam bentuk diagram 

batang. 

4.Menyajikan pengetahuan faktual 

dalam bahasa yang jelas dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam 

gerakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

4.11 Mengumpulkan data diri 

peserta didik dan lingkungannya 

yang disajikan dalam bentuk 

diagram batang. 

Sumber: Nuharini (2016: 154) 
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5. Higher Order Thinking Skill (HOTS) 

a. Pengertian Higher Order Thinking Skill (HOTS) 

Menurut Thomas & Thorne dalam Nugroho (2018: 16) HOTS 

merupakan cara berpikir yang lebih tinggi daripada menghafalkan 

fakta, mengemukakan fakta, atau menerapkan peraturan, rumus, dan 

prosedur. Menurut Sucipto (2017: 64) berpikir merupakan aktivitas 

mental yang terjadi apabila seseorang menghadapi masalah atau 

situasi yang harus dipecahkan.  Kegiatan berpikir dapat 

diklasifikasikan menjadi berpikir tingkat rendah (lower order 

thinking) dan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking).  Menurut 

Heong, et. al dalam Sucipto (2017: 64) keterampilan berpikir tingkat 

tinggi didefinisikan sebagai penggunaan pikiran secara luas untuk 

menemukan tantangan baru. 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi ini menghendaki 

seseorang untuk menerapkan informasi baru atau pengetahuan 

sebelumnya dan memanipulasi informasi untuk menjangkau 

kemungkinan jawaban dalam situasi yang baru.   Woolfolk dalam 

Sucipto (2017: 64) menyatakan peserta didik yang memiliki 

keterampilan berpikir tingkat tinggi mampu membedakan antara fakta 

dan opini, mengidentifikasi informasi yang relevan, memecahkan 

masalah, dan mampu menyimpulkan informasi yang telah 

dianalisisnya. 
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Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa berpikir tingkat tinggi adalah proses keterampilan berpikir dan 

bernalar untuk memecahkan suatu kasus atau masalah yang 

melibatkan aktivitas mental dalam mencapai tujuan memperoleh 

pengetahuan. 

b. Aspek Higher Order Thinking Skill (HOTS) 

Menurut Anderson dan Krathwohl dalam Imam dan Anggarini 

(2016: 104) keterampilan berpikir tingkat tinggi meliputi: 

1) Menganalisis (C4) 

Menganalisis merupakan memecahkan suatu 

permasalahan dengan memisahkan tiap-tiap bagian dari 

permasalahan dan mencari keterkaitan dari tiap-tiap bagian 

tersebut dan mencari tahu bagaimana keterkaitan tersebut dapat 

menimbulkan permasalahan. Menganalisis berkaitan dengan 

proses kognitif memberi atribut (attributeing) dan 

mengorganisasikan (organizing).  

2) Mengevaluasi (C5) 

Evaluasi berkaitan dengan proses kognitif memberikan 

penilaian berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ada. 

Kriteria yang biasanya digunakan adalah kualitas, efektivitas, 

efisiensi, dan konsistensi. Kriteria atau standar ini dapat pula 

ditentukan sendiri oleh peserta didik. Evaluasi meliputi 

mengecek (checking) dan mengkritisi (critiquing).  

3) Mencipta atau Kreasi (C6) 

Menciptakan mengarah pada proses kognitif 

meletakkan unsurunsur secara bersama-sama untuk membentuk 

kesatuan yang koheren dan mengarahkan peserta didik untuk 

menghasilkan suatu produk baru dengan mengorganisasikan 

beberapa unsur menjadi bentuk atau pola yang berbeda dari 

sebelumnya. Menciptakan meliputi menggeneralisasikan 

(generating) dan memproduksi (producing). 
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Tujuan pembelajaran pada ranah kognitif menurut Bloom 

merupakan segala aktivitas pembelajaran menjadi 6 tingkatan sesuai 

dengan jenjang terendah sampai tertinggi, berikut tabel Proses 

Kognitif sesuai dengan level kognitif Bloom: 

Tabel 2.3 Proses Kognitif sesuai dengan level kognitif Bloom 

Proses Kognitif Definisi 

C1 

LOTS 

Mengingat 
Mengambil petahuan yang 

relevan dari ingatan. 

C2 Memahami 

Membangun arti dari proses 

pembelajaran, termasuk 

komunikasi lisan, tertulis, dan 

gambar. 

C3 
Menerapkan/ 

Mengaplikasikan 

Melakukan atau menggunakan 

prosedur di dalam situasi yang 

tidak biasa 

C4 

HOTS 

Menganalisis 

Memecahkan materi ke dalam 

bagian-bagiannya dan 

menentukan bagaimana 

bagian-bagian itu 

terhubungkan antarbagian dan 

ke struktur atau tujuan 

keseluruhan. 

C5 
Menilai/ 

Mengevaluasi 

Membuat pertimbangan 

berdasarkan kriteria atau 

standar. 

C6 
Mengkreasi/ 

Mencipta 

Menempatkan unsur-unsur 

secara bersama-sama untuk 

membentuk keseluruhan secara 

koheren atau fungsional; 

menyusun kembali unsur-

unsur ke dalam pola atau 

struktur baru. 

Sumber: Kemendikbud (2018: 6) 

Merujuk taksonomi Bloom yang telah direvisi, kata kerja 

operasional ranah kognitif HOTS dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2.4 Kata Kerja Operasional Ranah Kognitif 

Menganalisis (C4) Mengevaluasi (C5) Mencipta (C6) 

Mengaudit 

Mengatur 

Menganimasi 

Mengumpulkan 

Memecahkan 

Menegaskan 

Menganalisis 

Menyeleksi 

Merinci 

Menominasikan 

Mendiagramkan 

Mengkorelasikan 

Menguji 

Mencerahkan 

Membagankan 

Menyimpulkan 

Menjelajah 

Memaksimalkan 

Memerintahkan 

Mengaitkan 

Mentransfer 

Melatih 

Mengedit 

Menemukan 

Mengoreksi 

Mendeteksi 

Menelaah 

Mengukur 

Membangunkan 

Merasionalkan 

Mendiagnosis 

Memfokuskan 

Memadukan 

Membandingkan 

Menyimpulkan 

Menilai 

Mengarahkan 

Memprediksi 

Memperjelas 

Menugaskan 

Menafsirkan 

Mempertahankan 

Memerinci 

Mengukur 

Merangkum 

Membuktikan 

Memvalidasi 

Mengetes 

Mendukung 

Memilih 

Memproyeksikan 

Mengkritik 

Mengarahkan 

Memutuskan 

Memisahkan 

Menimbang 

Mengumpulkan 

Mengabstraksi 

Mengatur 

Menganimasi 

Mengkategorikan 

Membangun 

Mengkreasikan 

Mengoreksi 

Merencanakan 

Memadukan 

Mendikte 

Membentuk 

Meningkatkan 

Menanggulangi 

Menggeneralisasi 

Menggabungkan 

Merancang 

Membatas 

Mereparasi 

Membuat 

Menyiapkan 

Memproduksi 

Memperjelas 

Merangkum 

Merekonstruksi 

Mengarang 

Menyusun 

Mengkode 

Mengkombinasikan 

Memfasilitasi 

Mengkonstruksi 

Merumuskan 

Menghubungkan 

Menciptakan 

Menampilkan 

Sumber: Kemendikbud (2018: 10) 
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Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa ada beberapa kata 

kerja operasional yang sama pada beberapa ranah kognitif, misalnya 

kata kerja memilih pada ranah menganalisis (C4), dan memilih pada 

ranah mengevaluasi (C5). Namun perbedaan terlihat dalam bentuk 

soal pengujian.  

B. Penelitian Relevan 

Berikut ini hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan  

dilakukan: 

1. Fitri, R (2016) dengan judul Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

pada Mata Pelajaran Matematika kelas V Sekolah Dasar (Enelitian 

Pengembangan dengan Materi Volume Kubus dan Balok di SD IT Al-

Fityah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan LKS pada 

mata pelajaran matematika kelas 5 Sekolah Dasar dengan materi volume 

kubus dan balok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil validasi 

pada aspek struktur LKS diperoleh skor 96,25, aspek syarat diperoleh skor 

93,13, pada aspek syarat kontruksi diperoleh skor 93,33, pada syarat teknis 

diperoleh skor 96,25. Pada tahap ujicoba terbatas, diperoleh skor rata-rata 

saat pemberian pretest adalah 62,1 dan saat pemberian posttest adalah 78,5 

sehingga diperoleh N-Gain dengan skor 0,43 jika 0,3<0,43<0,7 

dikategorikan sedang. Respon siswa terhadap LKS tergolong dalam 

kategori sangat baik dengan skor rata-rata hasil angket 85,05. 

2. Rahayu (2018) dengan judul pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) berbasis pemecahan masalah materi bangun datar. Penelitian ini 
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bertujuan untuk mengetahui proses pengembangan dan kelayakan Lembar 

Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis pemecahan masalah materi bangun 

datar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil dari validator LKPD 

dengan presentase 77% (sangat layak). Hasil rata-rata semua aspek yang 

diperoleh dari subjek penelitian uji coba pemakaian kelompok kecil (91%) 

dan uji coba produk kelompok besar (92%). Hasil yang diperoleh tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa LKPD berbasis pemecahan masalah ini layak 

digunakan. 

3. Ambarita, A (2018) dengan judul Developing Worksheet Based on 

Multiple Intelligences to Optimize the Creative Thinking. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengembangkan dan mendeskripsikan efektivitas lembar 

kerja berbasis kecerdasan majemuk untuk mengoptimalkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa. Hasil validasi material oleh ahli materi berdasarkan 

aspek yang dinilai diperoleh nilai 82,85 (kriteria sangat baik). 

4. Prasinta, D (2018) dengan judul Development of Inquiry Model Worksheet 

For 4th Grader Elementary School Students. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan lembar kerja siswa, dan untuk mengetahui efektivitas 

LKS berbasis tematis melalui model Inquiry untuk siswa kelas empat 

Sekolah Dasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LKS yang 

dikembangkan layak untuk digunakan dan efektif melalui para ahli dari 

ahli materi dan ahli media dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Berdasarkan hasil penelitian relevan yang dilakukan oleh beberapa 

peneliti di atas, maka pengembangan lembar kegiatan peserta didik (LKPD) 

berbasis higher order thinking skill (HOTS) khususnya pada program 

pengayaan pada pembelajaran matematika kelas IV Sekolah Dasar akan 

menghasilkan produk LKPD yang sesua dengan kriteria LKPD yang baik dan 

layak digunakan. 

C. Kerangka Berpikir 

Pendidikan saat ini menuntut sumber daya manusia memiliki aspek 

keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill (HOTS). 

Upaya untuk mencapai aspek tersebut salah satunya yaitu dengan 

melaksanakan kegiatan pengayaan untuk peserta didik yang tergolong 

kelompok cepat diantara peserta didik lainnya. Kegiatan pengayaan dilakukan 

dengan menggunakan hasil pengembangan produk berupa Lembar Kegiatan 

Peserta Didik. Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang 

dibuat khusus untuk program pengayaan. LKPD dapat digunakan untuk 

melatih dan mengasah kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) pada 

peserta didik. LKPD yang telah ada dikembangkan berbasis higher order 

thinking skill (HOTS) sehingga kegiatan pengayaan dapat terlaksana secara 

efektif dan efisien.  
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Berikut gambaran kerangka pikir penelitian secara skematik sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

Fakta yang ditemukan  LKPD yang digunakan oleh guru belum 

sesuai dengan syarat LKPD yang baik. 

 LKPD kurang menarik. 

 Tugas-tugas dalam LKPD hanya berupa 

soal tanpa ada contoh penyelesaian yang 

jelas. 

 Belum ada LKPD khusus untuk program 

pengayaan. 

LKPD harus menarik agar 

dapat membantu peserta 

didik dalam menyelesaikan 

soal-soal pengayaan. 

Pengembangan LKPD Matematika 

pada pengayaan berbasis Higher 

Order Thinking Skill (HOTS). 

Hasil yang diharapkan menghasilkan 

LKPD Matematika pada pengayaan 

materi statistika berbasis Higher Order 

Thinking Skill (HOTS). 
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