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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

1. Pengertian LKPD 

Pada umumnya Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) dan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) itu sama. LKPD maupun LKS merupakan 

salah satu sumber belajar yang dapat digunakan oleh guru untuk lebih 

dikembangkan lagi dalam proses pembelajaran. Pedoman Umum 

Pengembangan Bahan Ajar yang diungkap oleh Diknas (Prastowo, 2015: 

203), LKPD (student work sheet) adalah lembaran berisi tugas yang harus 

dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk 

atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas, dan tugas tersebut 

haruslah jelas kompetensi dasar yang akan dicapai.  

LKPD dan LKS merupakan sebuah perangkat pembelajaran yang 

berperan penting dalam pembelajaran. Prastowo (2015: 204), menyatakan 

LKPD adalah suatu bahan ajar cetak yang berupa lembaran-lembaran 

berisi materi, ringkasan, dan petunjuk yang harus dilaksanakan oleh 

peserta didik. Trianto (2010: 222), LKPD adalah panduan peserta didik 

yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan 

masalah. 

Beberapa pendapat mengenai pengertian LKPD di atas, dapat 

disimpulkan bahwa LKPD merupakan bahan ajar cetak yang berisi materi 

sebagai pedoman peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran, 
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serta langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kegiatan pembelajaran. 

Tugas-tugas yang diberikan dalam LKPD harus jelas dan sesuai dengan 

materi yang diajarkan sehingga kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai dapat tercapai dengan baik. Tugas itu harus dikerjakan 

oleh peserta didik, termasuk kegiatan penyelidikan dan pemecahan 

masalah melalui eksperimen ataupun sebagainya yang ada dalam LKPD 

tersebut. 

2. Fungsi LKPD 

LKPD memiliki banyak fungsi, apalagi bila digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. Prastowo (2015: 205-206) menjelaskan bahwa 

LKPD memiliki empat fungsi, yaitu: 

a. Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, 

namun lebih mengaktifkan peran peserta didik. 

b. Sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk 

memahami materi yang diberikan. 

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

d. Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. 

 

Widjajanti (2008: 2) menjelaskan bahwa LKPD mempunyai 

beberapa fungsi, diantaranya: 

a. Alternatif bagi guru untuk mengarahkan pengajaran atau 

memperkenalkan suatu kegiatan tertentu sebagai kegiatan belajar 

mengajar. 

b. Dapat digunakan untuk mempercepat proses pengajaran dan 

penghemat waktu penyajian suatu topik. 

c. Dapat untuk mengetahui seberapa jauh materi yang telah dikuasai 

peserta didik. 

d. Dapat mengoptimalkan alat bantu pengajaran yang terbatas. 

e. Membantu peserta didik dapat lebih efektif dalam proses belajar 

mengajar. 

f. Dapat membangkitkan minat peserta didik jika LKPD disusun 

secara rapi, sistematis mudah dipahami oleh peserta didik sehingga 

mudah menarik perhatian peserta didik. 
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g. Dapat menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik dan 

meningkatkan motivasi belajar dan rasa ingin tahu. 

h. Dapat mempermudah penyelesaian tugas perorangan, kelompok, 

atau klasikal karena peserta didik dapat menyelesaikan tugas sesuai 

dengan kecepatan belajarnya. 

i. Dapat digunakan untuk melatih peserta didik menggunakan waktu 

seefektif mungkin. 

j. Dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan 

masalah. 

 

Fungsi LKPD dari beberapa pendapat di atas, dapat diambil secara 

keseluruhan yaitu sebagai bahan ajar yang memudahkan peserta didik 

dalam memahami materi dan lebih membuat peserta didik aktif, serta 

memudahkan guru dalam kegiatan pembelajaran ketika memberikan tugas 

kepada peserta didik. 

3. Tujuan LKPD 

Penyusunan LKPD tentunya memiliki tujuan tertentu. Prastowo 

(2015: 206) menyatakan bahwa ada empat poin yang menjadi tujuan 

penyusunan LKPD, antara lain: 

a. Menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk 

berinteraksi dengan materi yang diberikan. 

b. Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta 

didik terhadap materi yang diberikan. 

c. Melatih kemandirian belajar peserta didik. 

d. Memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta 

didik. 

 

Tujuan penyusunan LKPD secara garis besar yaitu untuk 

memudahkan peserta didik dalam memahami materi melalui tugas yang 

telah disediakan dan memudahkan guru pula dalam memberikan tugas 

untuk melatih peserta didik itu mandiri. 
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4. Kriteria Kualitas LKPD 

LKPD memiliki peranan yang penting dalam kegiatan belajar 

mengajar. Hendro Darmodjo dan Jenny R.E dalam Widjajanti (2008: 3), 

menyatakan penyusunan LKPD harus memenuhi syarat didaktif, syarat 

konstruksi, dan syarat teknis. 

Syarat didaktif merupakan syarat yang berhubungan dengan 

peserta didik. LKPD yang dibuat dapat mengajak peserta didik supaya 

aktif dalam pembelajaran. Isi dalam LKPD juga memberikan penekanan 

pada proses untuk menemukan konsep, sesuai dengan ciri-ciri kurikulum, 

dapat mengembangkan kemampuan komunikasi, emosional, moral, dan 

estetika pada diri peserta didik. 

Syarat konstruksi itu berhubungan dengan penggunaan bahasa, 

susunan kalimat, kosakata, tingkat kesukaran, dan kejelasan dari LKPD 

sehingga dapat dimengerti oleh peserta didik. LKPD juga harus 

menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan peserta 

didik, menggunakan struktur kalimat yang jelas, memiliki tata urutan 

pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, dan 

memiliki identitas untuk memudahkan administrasinya. Misalnya, kelas, 

mata pelajaran, topik, nama atau nama-nama anggota kelompok, tanggal 

dan sebagainya. 

Syarat teknis penyusunan LKPD meliputi tulisan, gambar, dan 

penampilan. Tulisan harus menggunakan huruf cetak dan tidak 

menggunakan huruf latin atau romawi. Penulisan menggunakan huruf 
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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 penggunan LKPD. Penampilan LKPD 

sangat penting, karena peserta didik pertama tertarik pada penampilan 

bukan pada isinya. 

5. Tahap Pengembangan LKPD 

Prastowo (2015: 216) menyatakan bahwa dalam rangka 

mengembangkan LKPD yang bermanfaat, maka perlu memperhatikan 

desain pengembangan dan langkah-langkah pengembangannya, antara 

lain: 

a. Menentukan desain pengembangan LKPD 

1) Ukuran 

Gunakanlah ukuran yang dapat mengakomodasi kebutuhan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Apabila guru 

menginginkan peserta didik untuk mampu membuat bagan 

alur, maka ukuran LKPD yang dapat mengakomodasi hal ini 

adalah A4 (kuarto). 

2) Kepadatan halaman 

Halaman yang terlalu padat akan mengakibatkan peserta didik 

sulit memfokuskan perhatian, sehingga LKPD harus 

diusahakan agar tidak terlalu dipadati dengan tulisan. 

3) Penomoran  

Penomoran dapat membantu peserta didik, terutama bagi yang 

kesulitan untuk menentukan mana judul, mana sub judul, dan 

mana anak sub judul dari materi yang diberikan dalam LKPD. 

Hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi peserta didik untuk 

memahami materi secara keseluruhan. 

4) Kejelasan 

Pastikan bahwa materi dan instruksi yang telah diberikan 

dalam LKPD dapat dengan jelas dibaca oleh peserta didik. 

Sesempurna apapun materi yang telah disiapkan, tetapi jika 

peserta didik tidak mampu membacanya dengan jelas, maka 

LKPD tidak akan memberi hasil yang maksimal. Oleh karena 

itu, pastikan bahwa cetakan halaman yang satu tidak 

menembus ke halaman sebaliknya. 
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b. Langkah-langkah pengembangan LKPD 

1) Menentukan tujuan pembelajaran 

Penentuan desain LKPD sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

2) Pengumpulan materi 

Menentukan materi dan tugas apa saja yang akan dimasukan 

dalam LKPD. Materi dan tugas tersebut harus sejalan dengan 

tujuan pembelajaran. Materi yang akan dimuat dalam LKPD 

dapat dikembangkan sendiri ataupun memanfaatkan materi yang 

sudah ada. 

3) Penyusunan elemen atau unsur-unsur 

Pada bagian ini, saatnya mengintegrasikan desain  (hasil dari 

langkah pertama) dengan tugas (sebagai hasil dari langkah 

kedua). 

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 pembelajaran. Kemudian barulah mengumpulkan 

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



14 
 

 

materi sesuai tujuan yang telah ditentukan, dan terakhir dilakukan 

pemeriksaan agar LKPD sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

B. Matematika 

1. Pengertian Matematika 

Mata pelajaran matematika merupakan pembelajaran yang tidak 

asing lagi. Banyak orang sudah dari kecil mempelajari tentang 

matematika. Matematika itu sendiri, menurut Ruseffendi dalam Heruman 

(2010: 1) adalah bahasa simbol, ilmu deduktif yang tidak menerima 

pembuktian secara induktif, ilmu yang mempelajari tentang pola 

keteraturan dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak 

didefinisikan ke unsur yang didefinisikan. 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang diajarkan di 

SD. Hariwijaya (2009: 29), matematika adalah ilmu yang mempelajari 

pola dari struktur, perubahan, dan ruang. Susanto (2013: 183), menyatakan 

matematika merupakan ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir dan berargumentasi, memberi kontribusi untuk penyelesaian 

masalah, serta memberikan dukungan dalam pengembangan iptek. 

Pengertian mengenai matematika dari beberapa ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa matematika merupakan ilmu bilangan, berisi simbol-

simbol dan menekankan untuk berpikir logis. Ilmu tersebut juga 

merupakan ilmu yang didapat dengan cara berpikir logis. Matematika juga 

dapat meningkatkan pola pikir manusia dan berperan dalam setiap 
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kehidupan, sehingga matematika merupakan sarana untuk menanamkan 

kebiasaan bernalar dalam pikiran seseorang. 

2. Tujuan Pembelajaran Matematika 

Permendiknas (2006: 346), menyatakan mata pelajaran matematika 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, 

akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah. 

b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan  matematika. 

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh. 

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

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

e. 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. 

 

Pembelajaran matematika mempunyai beberapa tujuan, seperti 

memahami konsep dari matematika. Pemahaman yang digunakan juga 

melalui penalaran, kemudian peserta didik dapat memecahkan suatu 

masalah. Peserta didik juga dilatih untuk mengomunikasikan gagasan 

dalam bentuk simbol, sehingga memiliki rasa percaya diri dalam 

pemecahan masalah. 

3. Langkah-langkah Pembelajaran Matematika 

Langkah-langkah dalam pembelajaran itu penting. Pendapat 

Heruman (2010: 3) matematika SD memiliki langkah-langkah sebagai 

berikut: 
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a. Penanaman Konsep Dasar (Penanaman Konsep) 

b. Pemahaman Konsep 

c. Pembinaan Keterampilan 

Penanaman konsep dasar (penanaman konsep) yaitu 

pembelajaran suatu konsep baru matematika, ketika siswa belum 

pernah mempelajari konsep tersebut. Pembelajaran konsep dasar ini, 

media atau alat peraga diharapkan dapat digunakan untuk membantu 

kemampuan pola pikir peserta didik. Tahap selanjutnya ada 

pemahaman konsep yang bertujuan agar peserta didik lebih memahami 

suatu konsep matematika.  

Pemahaman konsep terdiri atas dua pengertian. Pertama, 

merupakan kelanjutan dari pembelajaran penanaman konsep dalam 

satu pertemuan. Kedua, pembelajaran pemahaman konsep dilakukan 

pada pertemuan yang berbeda, tetapi masih merupakan lanjutan 

penanaman konsep. Tahap ketiga yaitu pembinaan keterampilan, 

pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep dan pemahaman 

konsep. Pembelajaran pembinaan keterampilan bertujuan agar peserta 

didik lebih terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika.  

C. Materi Bangun Ruang 

Materi bangun ruang di kelas V semester II ini termasuk ke dalam 

Geometri dan pengukurannya. Materi terdiri dari bermacam-macam bangun 

ruang, diantanya: 
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1. Tabung 

Tabung merupakan bentuk gabungan lingkaran dan sisi melengkung. 

Sifat-sifat tabung sebagai berikut: 

a. Tabung mempunyai sisi sebanyak 3 buah, yaitu sisi atas, sisi alas, dan 

selimut tabung. 

b. Tidak mempunyai titik sudut. 

c. Bidang atas dan bidang alas berbentuk lingkaran dengan ukuran sama. 

d. Memiliki sisi lengkung yang disebut selimut tabung. 

e. Jarak bidang atas dan bidang alas disebut tinggi tabung. 

2. Prisma 

Prisma merupakan bangun ruang yang mempunyai alas dan tutup sama 

bentuk dan ukuran. Alas dan tutup berbentuk bangun datar bersegi. 

Misalnya segitiga, segi empat, atau segi lima.  

3. Kerucut 

Sifat-sifat kerucut sebagai berikut: 

a. Alasnya berbentuk lingkaran. 

b. Memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. 

c. Memiliki sebuah titik puncak. 

d. Jarak titik puncak ke alas disebut tinggi kerucut. 

4. Limas 

Alas limas dapat berupa segitiga, segi empat, segi lima, atau bangun datar 

lainnya. Penamaan limas tergantung bentuk alasnya. 
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Materi di atas merupakan beberapa materi yang sesuai dengan 

kurikulum. Terdiri dari Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD) sebagai berikut: 

Standar Kompetensi 

6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun 

Kompetensi Dasar 

6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang 

D. Project Based Learning (PjBL) 

1. Pengertian Model Project Based Learning (PjBL) 

Pengertian mengenai model pembelajaran Project Based Learning 

(PjBL) itu cukup banyak. Warsono dan Hariyanto (2013: 152) 

mengungkapkan pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) 

merupakan penerapan dari pembelajaran aktif, teori konstruktivisme dari 

Piaget serta teori konstruksionisme dari Seymour Papert. Paham 

konstruktisionisme yang diungkap oleh Papert berasumsi bahwa 

pembelajaran akan berlangsung dengan efektif jika para peserta didik itu 

aktif dalam membuat atau memproduksi suatu karya fisik yang dapat 

dihadirkan dalam dunia nyata suatu artefak. 

Pembelajaran menggunakan model PjBL juga membutuhkan suatu 

desain yang khusus ketika di kelas. Kunandar (2009: 301) menyatakan 

bahwa pembelajaran berbasis proyek atau tugas (Project Based Learning) 

membutuhkan suatu pendekatan pengajaran komprehensif dimana 

lingkungan belajar peserta didik (kelas) di desain agar peserta didik dapat 
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melakukan penyelidikan terhadap masalah autentik pendalaman materi 

dari suatu topik mata pelajaran, dan melaksanakan tugas bermakna 

lainnya. Proyek membantu untuk melibatkan keseluruhan mental dan fisik, 

saraf, indra, termasuk kecakapan sosial dengan melakukan banyak hal 

sekaligus. 

Kegiatan belajar mengajar menggunakan pembelajaran berbasis 

proyek itu perlu karena akan membuat siswa lebih aktif. Thomas dalam 

Wena (2009: 144) mengatakan pembelajaran berbasis proyek merupakan 

model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk 

mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. 

Bransfor dan Stein dalam Warsono dan Hariyanto (2013: 153), 

mendefinisikan pembelajaran berbasis proyek sebagai pendekatan 

pengajaran komprehensif yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan 

penyelidikan secara kooperatif dan berkelanjutan. 

Peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar pastinya 

menemukan suatu permasalahan. Masalah yang ada akan membuat peserta 

didik ingin menyelesaikannya. Warsono dan Hariyanto (2013: 153) 

mengatakan peserta didik melakukan sendiri penyelidikan bersama 

kelompoknya, sehingga memungkinkan seisi dalam tim tersebut 

mengembangkan keterampilan melakukan riset yang akan bermanfaat bagi 

pengembangan kemampuan akademis mereka. 

Pendapat dari beberapa ahli di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa pembelajaran berbasis proyek merupakan suatu model 
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pembelajaran yang menekankan pada aktivitas belajar peserta didik 

melalui penyelidikan mengenai suatu permasalahan. Suatu permasalahan 

yang muncul itu dipecahkan bersama dengan kelompoknya untuk 

menghasilkan suatu produk dari pemecahan masalah tersebut. 

2. Karakteristik pembelajaran berbasis proyek 

Buck Institute for Education dalam Wena (2009: 145), belajar 

berbasis proyek memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Peserta didik membuat keputusan dan membuat kerangka kerja. 

b. Terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan 

sebelumnya. 

c. Peserta didik merancang proses untuk mencapai hasil. 

d. Peserta didik bertanggung jawab untuk mendapatkan dan 

mengelola informasi yang dikumpulkan. 

e. Peserta didik melakukan evaluasi secara kontinu. 

f. Peserta didik secara teratur melihat kembali apa yang mereka 

kerjakan. 

g. Hasil akhir berupa produk dan dievaluasi kualitasnya. 

h. Kelas memiliki atmosfir yang memberi toleransi kesalahan 

perubahan. 

 

Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada 

permasalahan komplek yang diperlukan peserta didik dalam melakukan 

investigasi dan memahaminya. Kemendikbud (2014: 45) menyatakan 

pembelajaran berbasis proyek memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja 

b. Adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta 

didik 

c. Peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas 

permasalahan atau tantangan yang diajukan 

d. Peserta didik secara kolaboratif bertanggungjawab untuk 

mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan 

permasalahan 

e. Proses evaluasi dijalankan secara kontinyu 

f. Peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang 

sudah dijalankan 
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g. Produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif 

h. Situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan 

perubahan 

 

Blumenfed dalam Warsono dan Hariyanto (2013: 155) mengatakan 

dalam pelaksanaan PjBL, peserta didik mencoba menyelesaikan masalah 

yang khas atau tidak umum (nontrival problems) dengan cara: 

a. Merasakan dan mempertanyakan secara mendalam keberadaan 

masalah. 

b. Mendebatkan gagasan dalam timnya. 

c. Membuat prediksi. 

d. Merancang rencana kerja atau percobaan. 

e. Mengumpulkan dan menganalisis data. 

f. Menarik kesimpulan. 

g. Mengkomunikasikan gagasannya kepada orang lain, terutama 

rekan satu timnya. 

h. Mempertanyakan kemungkinan adanya masalah baru yang timbul. 

i. Menciptakan sebuah artefak sebagai bukti hasil belajar. 

 

Karakteristik pembelajaran berbasis proyek di atas dapat 

disimpulkan dengan diawali adanya masalah yang dialami oleh peserta 

didik. Masalah diselesaikan dengan merancang percobaan bersama 

kelompoknya. Peserta didik mengolah data untuk disimpulkan dan 

pelajaran diakhiri dengan adanya hasil buatan peserta didik sebagai bukti 

proyek mereka. 

3. Langkah-langkah mendesain suatu proyek 

Merancang suatu pembelajaran tentunya diperlukan pedoman agar 

pembelajaran lebih bermakna bagi peserta didik. Stienberg dalam Wena 

(2009: 151) mengatakan strategi dalam mendesain suatu proyek yang 

disebut dengan “The Six A’s of Designing Project”, yaitu: 
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a. Authenticity (keautentikan) 

b. Academic Rigor (ketaatan terhadap nilai akademik) 

c. Applied Learning (belajar pada dunia nyata) 

d. Active Exploration (aktif meneliti) 

e. Adult Relationship (hubungan dengan ahli) 

f. Assessment (penilaian) 

 

Warsono dan Hariyanto (2013: 158) menyebutkan langkah-langkah 

pembelajaran berbasis proyek sebagai berikut: 

a. Timbulnya masalah dari peserta didik. Hal ini terkait dengan 

menghadapi masalah (problem facing), mendefinisikan masalah 

(problem definition), dan kategori masalah (problem 

categorization). 

b. Memunculkan adanya proyek sebagai alternatif pemecahan 

masalah. 

c. Pembentukan tim pembelajaran kolaboratif/kooperatif untuk 

menyelesaikan masalah/proyek. 

d. Setelah kajian lebih lanjut dalam tim mereka, para peserta didik 

yang cepat belajar (expert) membantu rekannya yang lambat 

belajar sehingga tidak mengganggu kelangsungan proyek. 

e. Hal ini mencapai titik kulminasinya berupa pengerjaan serangkaian 

serangan tugas berkelanjutan bagi semua anggota tim yang 

memungkinkan terciptanya hasil pemikiran peserta didik yang 

nyata, dapat dilihat dan dipublikasikan berupa suatu artefak atau 

karya pemikiran yang bermakna. 

 

Bersumber dari beberapa langkah tersebut, peneliti menggunakan 

langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek dari Warsono dan 

Hariyanto (2013: 158) karena dianggap lebih cocok untuk diterapkan 

dalam penelitian ini. Langkah awal dengan menghadirkan suatu masalah 

kemudian menggunakan proyek sebagai pemecahan masalah secara 

berkelompok. Hasil proyek dapat dilihat secara nyata nantinya. 

4. Keuntungan model Project Based Learning 

Keuntungan atau kelebihan setiap model pembelajaran akan 

menjadi hal yang utama dipertimbangkan untuk pemilihan model 
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pembelajaran. Moursund dalam Wena (2009: 147) menyatakan 

keuntungan dari pembelajaran berbasis proyek, antara lain: 

a. Increased motivation 

Pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik terbukti dari beberapa laporan penelitian 

tentang pembelajaran berbasis proyek yang menyatakan bahwa 

peserta didik sangat tekun, berusaha keras untuk menyelesaikan 

proyek, peserta didik lebih semangat dalam pembelajaran, dan 

keterlambatan dalam kehadiran berkurang. 

b. Increased problem-solving ability 

Beberapa sumber mendeskripsikan bahwa lingkungan 

belajar pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan 

kemampuan memecahkan masalah, membuat peserta didik lebih 

aktif dan berhasil memecahkan masalah yang bersifat kompleks. 

c. Improved library research skills 

Pembelajaran berbasis proyek mempersyaratkan peserta 

didik harus mampu secara cepat seluruh informasi melalui sumber-

sumber informasi, maka ketrampilan peserta didik untuk mencari 

informasi akan meningkat. 

d. Increased collaboration 

Pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerlukan 

peserta didik mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan 

komunikasi. 

e. Increased resource-management skills 

Pembelajaran berbasis proyek yang diimplementasikan 

secara baik memberikan peserta didik pembelajaran dan praktik 

dalam mengorganisasi proyek, dan membuat alokasi waktu dan 

sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan 

tugas. 

 

Project Based Learning memiliki beberapa keuntungan, seperti 

meningkatkan motivasi peserta didik, meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah, meningkatkan kemampuan mencari infrmasi, 

meningkatkan kemampuan kerja kelompok, serta dapat meningkatkan 

kemampuan pengelolaan kinerja peserta didik. 
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E. Pendekatan Saintifik 

1. Pengertian Pendekatan Saintifik 

Kurikulum 2013 menggunakan suatu pendekatan ilmiah atau yang 

sering kita sebut pendekatan saintifik. Kemendikbud (2014: 35) 

menyatakan pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik diyakini sebagai 

titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan peserta didik. Pendekatan atau proses kerja yang memenuhi 

kriteria ilmiah, para ilmuan lebih mengedepankan penalaran induktif 

(inductive reasoning) dibandingkan dengan penalaran deduktif 

(deductivereasoning). 

Metode ilmiah umumnya memuat serangkaian aktivitas 

pengumpulan data melalui observasi atau ekperimen, mengolah informasi 

atau data, menganalisis, kemudian memformulasi, dan menguji hipotesis. 

Lazim (2013: 1) menyatakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa supaya 

peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui 

tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau 

merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, 

menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, 

hukum atau prinsip yang “ditemukan”. 

Pengertian mengenai pendekatan saintifik telah di bahas dan dapat 

disimpulkan bahwa pendekatan saintifik merupakan pendekatan ilmiah 

yang digunakan dalam pembelajaran meliputi hal seperti mengamati, 
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menanya, menalar, mencoba/mencipta, menyajikan/mengkomunikasikan. 

Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada 

peserta didik dalam memahami berbagai materi menggunakan pendekatan 

ilmiah. Oleh karena itu kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta 

diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari 

berbagai sumber, bukan hanya diberi tahu. 

2. Langkah-langkah Pembelajaran Saintifik 

Permendikbud no. 81 A Tahun 2013 lampiran IV tentang Pedoman 

Umum Pembelajaran menyatakan bahwa proses pendekatan saintifik 

terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu, mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mangasosiasi, dan mengkomunikasikan. 

Langkah-langkah pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran 

meliputi pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau 

informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan 

menganalisis, menalar, menyimpulkan, dan mencipta. Kurniasih (2014: 

26) menyatakan langkah-langkah pembelajaran saintifik meliputi: 

mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. 

Mengamati memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan 

media obyek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah 

pelaksanaannya. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan 

dengan menempuh beberapa langkah seperti: menentukan objek apa yang 

akan diobservasi, membuat pedoman observasi, menentukan secara jelas 

data-data apa yang perlu diobservasi, menentukan di mana tempat objek 
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yang akan diobservasi, menentukan secara jelas bagaimana observasi akan 

dilakukan untuk mengumpulkan data. 

Kegiatan menanya sangat berbeda dengan penugasan yang 

menginginkan tindakan nyata, sementara pertanyaan dimaksudkan untuk 

memperoleh tanggapan verbal. Manfaat penting dari proses bertanya salah 

satunya yaitu untuk meningkatkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian 

peserta didik tentang suatu tema atau topik pembelajaran. Tahap 

selanjutnya yaitu proses menalar. Penalaran merupakan proses berpikir 

yang logis dan sistematis atas fakta empiris yang dapat diobservasi untuk 

memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Ada dua cara menalar, yaitu 

penalaran induktif dan penalaran deduktif.  

Proses mencoba dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai 

ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Aktivitas 

pembelajaran yang nyata seperti membuat laporan dan 

mengkomunikasikan hasil percobaan. Tahap terakhir yaitu 

mengkomunikasikan. Guru dan peserta didik saling berbagi informasi, 

seperti berbagi tugas dan kesenangan, guru sebagai mediator kelompok 

peserta didik yang heterogen. 

Langkah-langkah pendekatan saintifik telah diuraikan dan dapat 

disimpulkan bahwa pendekatan saintifik memiliki lima langkah penting 

yaitu: mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. 

Kelima pembelajaran pokok tersebut dapat dirinci dalam berbagai kegiatan 

belajar dari awal sampai akhir. 
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F. Penelitian Relevan 

Penelitian ini mengacu kepada beberapa penelitian yang sudah pernah 

dilakukan, diantaranya: 

1. Penelitian oleh Fitri pada tahun 2017 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)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan. LKS ini dikembangkan dengan menggunakan ADDIE 

(Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation), dibatasi 

hingga tahap development saja. Uji coba terbatas dilaksanakan di SD IT 

AL-Fityah Pekanbaru. Hasil validasi LKS diperoleh rata-rata 94,74 dengan 

kategori sangat layak. Hasil uji coba diperoleh data berupa data N-Gain 

dan respon siswa. Hasil N-Gain diperoleh skor 0,43 jika 0,3<0,43. 

Penelitian ini menghasilkan lembar kerja yang layak dan respon yang 

sangat baik. 

2. Penelitian oleh Zulkurnia tahun 2017 dengan judul “Pengembangan LKPD 

Berbasis Proyek pada Siswa Kelas V SD Muhammadiyah Kota Metro”. 

Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan LKPD 

dan mengetahui efektifitas LKPD berbasis proyek materi pembelajaran 

IPA Subtema 1 Manusia dan Lingkungan. Metode penelitian 

menggunakan Research and Develompment. Populasi dalam penelitian ini 

adalah peserta didik kelas V SD Muhammadiyah sebanyak 212. Hasil 

penelitian LKPD berbasis proyek materi pembelajaran IPA Subtema 1 
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Manusia dan Lingkungan layak digunakan sesuai dengan ahli materi dan 

desain. Hasil analisis uji t hitung lebih besar dari t tabel sehingga 

pembelajaran dengan menggunakan LKPD dinyatakan efektif. 

3. Penelitian oleh Fadhli pada tahun 2017 dengan judul “The Use of Song 

Worksheet to Enhance EFL Elementary School Students’ Vocabulary 

Mastery”. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan 

kosakata siswa melalui penggunaan lembar kerja lagu. Untuk mengetahui 

prestasi siswa, kosa kata diberikan. Untuk mengetahui tanggapan siswa, 

observasi dan wawancara diimplementasikan. Bukti menunjukkan bahwa 

lembar kerja lagu dapat meningkatkan penguasaan kosakata siswa. Mereka 

juga memberi tanggapan positif terhadap penggunaan lembar kerja lagu. 

Namun, siswa mengeluhkan lagu-lagunya terlalu cepat. Penelitian ini 

mendukung penggunaan lagu dalam konteks EFL yang bisa membuat 

proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. 

4. Penelitian oleh Zulyadaini pada tahun (2017) dengan judul “A 

Development of Students’ Worksheet Based on Contextual Teaching and 

Learning”. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan lembar kerja 

siswa untuk menentukan kualitas validitas dan praktis berdasarkan 

penilaian pakar atas bahan, desain ahli, spesialis media, individu penilaian 

pengujian siswa, penilaian kelompok kecil dari percobaan siswa, dan 

penilaian uji coba lapangan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kualitas lembar kerja matematika pada dasarnya pada penilaian: 1) para 

ahli materi pelajaran diperoleh rata-rata total 3,81 adalah termasuk dalam 
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kategori "Baik" atau mendapat nilai 76,2% yang termasuk dalam kategori 

"Sangat Layak", 2) desain 'diperoleh rata-rata total 3,62 yang termasuk 

dalam kategori "Baik" atau mencetak 72,4% yang termasuk dalam 

kategori "Layak", 3) para ahli media diperoleh skor 4:43 yang termasuk 

dalam kategori "Baik" atau mendapat nilai 8 8,6% yang termasuk dalam 

kategori "Sangat Layak". 

5. Penelitian oleh Ardianti pada tahun 2017 dengan judul “Implementasi 

Project Based Learning (PjBL) Berpendekatan Science Edutainment 

Terhadap Kreativitas Peserta Didik”. Penelitian ini menggunakan post test 

control group design. Penelitian ini menggunakan cluster random 

sampling untuk menentukan dua kelompok penelitian. Kelompok 

eksperimen diberikan pembelajaran dengan model PjBL berpendekatan 

science edutainment dan kelompok kontrol diberikan pembelajaran secara 

konvensional. Rata-rata skor kreativitas peserta didik pada kelompok 

eksperimen adalah 7,52 dan 6,78 untuk kelompok kontrol. Hasil uji-t 

menunjukkan terdapat perbedaan signifikans pada kreativitas peserta didik 

antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

G. Kerangka Pikir 

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa guru SD di 

Kecamatan Bukateja yang menyatakan bahwa LKPD yang digunakan di SD 

itu hanya membeli dari langganan-langganan yang sudah biasa dibeli oleh SD 

tersebut. LKPD tersebut juga belum memiliki kriteria kelayakan LKPD. 

Syarat kelayakan LKPD itu harus memenuhi syarat didaktif, konstruksi, dan 
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teknis. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut maka LKPD dikatakan belum 

layak. Peneliti yang mengetahui bahwa LKPD itu belum layak, maka perlu 

melakukan pengembangan untuk membuat LKPD yang layak. Peserta didik 

juga menjadi kurang bersemangat dan menjadikan prestasi belajar 

matematika kurang maksimal. 

Pengembangan LKPD dapat dilakukan menggunakan model 

pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Peneliti 

berinisiatif untuk mengembangkan LKPD berbasis model Project Based 

Learning. Pembelajaran dengan model Project Based Learning dapat 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik, dimulai dari masalah kemudian 

peserta didik memecahkan permasalahannya secara langsung bersama 

kelompoknya dengan menghasilkan suatu produk. Tahap pengembangan 

LKPD ini harus melalui proses validasi. Terdapat beberapa ahli untuk 

memberikan penilaian atau validasi terhapad LKPD ini. Setelah dinyatakan 

valid dan LKPD memenuhi kriteria kualitas LKPD, maka LKPD akan 

berpengaruh terhadap prestasi belajar. 

Tujuan dilakukannya pengembangan LKPD ini supaya dapat 

menghasilkan suatu LKPD yang layak untuk digunakan dalam pembelajaran. 

Penggunaan LKPD ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik dalam pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik juga 

diharapkan dapat memenuhi tujuan pendidikan secara nasional. Oleh karena 

itu, kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Pengembangan LKPD berbasis  

Project Based Learning 

 

H. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pikir yang telah disusun, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah ada pengaruh penggunaan LKPD materi bangun ruang 

berbasis model Project Based Learning terhadap prestasi belajar Matematika 

di kelas V. 

OUTCOME 

Pendidikan Nasional memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab.   

OUTPUT 

 

1. LKPD yang digunakan di SD dapat bervariasi, tidak dari hasil membeli saja. 

2. Prestasi belajar Matematika meningkat. 

3. LKPD memenuhi kriteria kualitas kelayakan. 

 

PROSES 

Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) Matematika Materi 

Bangun Ruang Berbasis Model Project Based Learning (PjBL) dengan 

Pendekatan Saintifik Di Sekolah Dasar. 

Keunggulan: 

1. Menggunakan model pembelajaran Project Based Learing (PjBL). 

2. Menekankan pada Pendekatan Saintifik. 

INPUT 

 

1. LKPD yang digunakan di SD, hasil membeli dari langganan-langganan. 

2. Prestasi belajar Matematika masih kurang. 

3. LKPD belum memenuhi kriteria kualitas kelayakan. 
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