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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mata pelajaran yang diajarkan di Sekolah Dasar (SD) itu beraneka 

ragam, salah satunya adalah matematika. Matematika merupakan salah satu 

mata pelajaran yang penting, karena selalu membutuhkan logika dalam 

pembelajarannya. Pembelajaran matematika juga merupakan pembelajaran 

yang akan selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari.  

Kurikulum menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran matematika itu sendiri dalam KTSP (Permendiknas, 2006) 

yaitu:  

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep 

dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah.  

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan  matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh.  

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.  

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah. 
 

Kegiatan belajar mengajar membutuhkan sumber belajar dalam 

proses pembelajaran. Sumber belajar digunakan untuk mempermudah peserta 

didik supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Sumber belajar 

itu banyak jenisnya, termasuk di dalamnya terdapat bahan ajar. Bahan ajar 

akan menentukan kualitas pembelajaran yang baik. Elemen dalam Rencana 
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Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) salah satunya yaitu sumber belajar. Guru 

diharapkan dapat mengembangkan bahan ajar sebagai salah satu sumber 

belajar untuk melengkapi elemen dalam RPP. 

Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) merupakan salah satu bahan 

ajar dan sumber belajar yang berperan sebagai penunjang dalam proses 

pembelajaran. Hasil wawancara dengan beberapa guru SD di Kecamatan 

Bukateja, menyatakan bahwa bahan ajar yang sering digunakan yaitu buku 

paket dan LKPD. Guru terbiasa menggunakan buku paket yang sudah 

disediakan walaupun masih terdapat materi yang kurang. LKPD hanya dibeli 

dari langganan atau sales yang sudah biasa datang. Latihan soal biasanya 

diambil dari buku paket sebagai LKPD dalam pembelajaran. 

Peneliti perlu melakukan analisis terhadap LKPD untuk mengetahui 

apakah LKPD yang digunakan sudah memenuhi atau belum syarat LKPD 

yang baik. Kriteria kualitas LKPD yang digunakan dalam analisis ini yaitu 

menurut Hendro Darmodjo dan Jenny R.E. Kaligis (Widjajanti, 2008: 2), 

syarat LKPD yang baik yaitu memenuhi syarat konstruksi, syarat didaktif, 

dan syarat teknis. Peneliti menganalisis LKPD dari tiga SD negeri yang 

berbeda di Kecamatan Bukateja, dengan hasil analisis dijabarkan pada tabel 

1.1 di bawah ini. 

Tabel 1.1 Data Hasil Analisis LKPD Matematika pada Materi Bangun 

Ruang di Kelas V Semester 2 Tahun Pelajaran 2017/2018 

Nama 

Sekolah 
LKPD 

Hasil Analisis 

Memenuhi 

persyaratan LKPD 

yang baik 

Sesuai 

dengan 

Kurikulum 

Inovasi  

SD Negeri 2 Tim Tidak, karena tidak Tidak sesuai, Cukup 
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Bajong Penaskahan. 

(2018). 

LKPD Eksis 

Matematika 

kelas V 

Semester II. 

Solo: Citra 

Pustaka. 

memenuhi syarat 

teknis. 

karena materi 

kurang 

mencakup 

dari tujuan 

pembelajaran. 

 

SD Negeri 3 

Bajong 

Sutrisno. 

(2018). 

LKPD 

Persada kelas 

V Semester 

II. Solo: 

Persada Ilmu. 

Tidak, karena tidak 

memenuhi syarat 

didaktif. 

Tidak sesuai, 

karena materi 

terbatas dan 

langsung 

menuju 

latihan soal. 

Cukup 

 

SD Negeri 5 

Bukateja 

Kristianti, L. 

(2018). 

LKPD Fokus 

Matematika 

kelas V 

Semester II. 

Solo: CV 

Sindunata. 

Tidak, karena tidak 

memenuhi syarat 

konstruksi. 

Tidak sesuai, 

karena materi 

tidak 

mencakup SK 

dan KD yang 

akan dicapai. 

Cukup 

 

Sumber: Hasil Analisis Sederhana LKPD oleh peneliti 

Kondisi LKPD setelah dilakukan analisis ternyata kurang layak, hal 

itu dikarenakan masih terdapat materi yang kurang sesuai dengan kurikulum. 

Materi dalam LKPD tidak mencakup SK dan KD yang akan dicapai, tidak 

mencakup tujuan pembelajaran, dan terbatas langsung menuju latihan soal, 

sehingga perlu dilakukan pengembangan LKPD supaya peserta didik tidak 

bosan dalam pembelajaran. Fadhli (2017) melakukan penelitian dengan judul 

“The Use of Song Worksheet to Enhance EFL Elementary School Students’ 

Vocabulary Mastery”. Bukti menunjukkan bahwa lembar kerja lagu dapat 

meningkatkan penguasaan kosakata peserta didik.  
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LKPD yang berkualitas idealnya memenuhi syarat didaktif, syarat 

konstruksi, dan syarat teknis, karena akan mempengaruhi respon dari peserta 

didik. Zulyadaini (2017) melakukan penelitian dengan judul “A Development 

of Students’ Worksheet Based on Contextual Teaching and Learning”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kualitas lembar kerja matematika sangat layak 

dan praktis bila digunakan dalam pembelajaran. Fitri (2017) juga melakukan 

penelitian dengan judul “Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Pada 

Mata Pelajaran Matematika Kelas 5 Sekolah Dasar (Penelitian 

Pengembangan Dengan Materi Volume Kubus Dan Balok Di SD IT Al-

Fityah)”. Penelitian tersebut menyatakan bahwa pengembangan LKPD 

dinyatakan layak dan memperoleh respon yang baik dari peserta didik. 

Pengembangan LKPD di SD tentunya membutuhkan suatu model 

pembelajaran yang menarik. Salah satu model yang dapat diterapkan untuk 

pengembangan LKPD adalah Project Based Learning. Zulkurnia (2017) 

menyatakan bahwa pengembangan LKPD berbasis proyek layak digunakan. 

Ardianti (2017) menyatakan penggunaan PjBL berpengaruh terhadap 

kreatifitas peserta didik. Model Project Based Learning akan menghasilkan 

sebuah proyek yang membuat peserta didik menjadi lebih kreatif. Proyek 

yang dihasilkan pada penelitian ini yaitu proyek untuk menemukan sifat-sifat 

dari bangun ruang secara langsung.  

Latar belakang di atas membuat peneliti tertarik untuk melakukan 

sebuah penelitian dalam bentuk pengembangan terhadap LKPD Matematika. 

Pengembangan LKPD perlu dilakukan supaya proses pembelajaran dapat 
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lebih bermakna lagi. Penelitian ini juga penting dilaksanakan untuk 

meningkatkan prestasi belajar dari peserta didik khususnya pada mata 

pelajaran Matematika materi Bangun Ruang. Peneliti berencana untuk 

mengembangkan LKPD Matematika materi Bangun Ruang berbasis Project 

Based Learning dengan Pendekatan Saintifik di kelas V Sekolah Dasar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana bentuk awal LKPD Matematika materi bangun ruang di kelas 

V sebelum dikembangkan? 

2. Bagaimana pengembangan LKPD materi bangun ruang berbasis model 

Project Based Learning di kelas V? 

3. Bagaimana validitas pengembangan LKPD materi bangun ruang berbasis 

model Project Based Learning di kelas V? 

4. Bagaimana respon guru terhadap pengembangan LKPD materi bangun 

ruang berbasis model Project Based Learning di kelas V? 

5. Bagaimana respon peserta didik terhadap pengembangan LKPD materi 

bangun ruang berbasis model Project Based Learning di kelas V? 

6. Bagaimana pengaruh LKPD materi bangun ruang berbasis model Project 

Based Learning terhadap prestasi belajar Matematika di kelas V? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, tujuan penelitian dan 

pengembangan ini, yaitu: 
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1. Mengetahui bentuk awal LKPD Matematika materi bangun ruang di kelas 

V. 

2. Mengembangkan LKPD materi bangun ruang berbasis model Project 

Based Learning di kelas V. 

3. Mengetahui validitas pengembangan LKPD materi bangun ruang berbasis 

model Project Based Learning di kelas V. 

4. Mengetahui respon guru terhadap pengembangan LKPD materi bangun 

ruang berbasis model Project Based Learning di kelas V. 

5. Mengetahui respon peserta didik terhadap pengembangan LKPD materi 

bangun ruang berbasis model Project Based Learning di kelas V. 

6. Mengetahui pengaruh LKPD materi bangun ruang berbasis model Project 

Based Learning terhadap prestasi belajar Matematika di kelas V. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian yang 

diharapkan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Bagi peserta didik 

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan diri peserta didik 

melalui model Project Based Learning. Selain itu penelitian ini juga 

bermanfaat agar peserta didik dapat mempelajari arahan yang terstruktur 

untuk memahami konsep yang diberikan guru. 

2. Bagi guru 

Pengembangan LKPD berbasis model Project Based Learning ini 

akan memudahkan guru dalam kegiatan pembelajaran. Hal itu dikarenakan 

Pengembangan Lembar Kegiatan..., Minggusta Yuni Setiayarti, FKIP UMP, 2018



7 
 

 

peserta didik akan lebih aktif ketika pembelajaran. Selain itu 

pengembangan LKPD ini dapat menjadi acuan guru supaya dapat 

mengembangkan LKPD sendiri sehingga tidak perlu membeli lagi. 

3. Bagi sekolah 

  Pengembangan LKPD berbasis model Project Based Learning ini 

dapat dijadikan arsip sekolah untuk memberikan inspirasi kepada guru 

lain, supaya dapat mengembangkan LKPD yang sesuai dengan persyaratan 

LKPD yang baik. 

4. Bagi peneliti 

Bagi peneliti sendiri, manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai 

pengalaman dalam pembuatan bahan ajar dan sumber belajar LKPD untuk 

mempersiapkan diri menjadi guru yang profesional. 
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