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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Pembelajaran Matematika

a. Pengertian Belajar

Belajar merupakan usaha yang dilakukan seseorang melalui adanya hubungan

timbal balik dengan lingkungan untuk menubah perilakunya. Belajar merupakan 

kegiatan yang terjadi pada setiap orang tanpa mengenal batasan usia seseorang 

dan belajar dapat berlangsung seumur hidup.  Haryono, (2015: 1). 

Senada dengan pendapat tersebut, belajar menurut Restian (2015: 94) belajar 

adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang agar dapat berubah dalam hal 

tingkah laku yang berbentuk sikap, pengetahuan, dan  keterampilan yang positif 

sebagai pengalaman untuk mendapatkan kesan dari apa yang telah dipelajari 

sebelumnya. Kegiatan belajar tersebut dapat dilakukan  berbagai tempat seperti di 

sekolah, di laboratorium, di museum, dihutan dan belajar dapat dilakukan dimana 

saja dimana seseorang tersebut berada. Belajar menurut Slameto dalam Restian 

(2015: 94) adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh sesorang untuk 

merubah tingkah laku lama menjadi baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya yang dilakukan sendiri dari hasil  interaksi dengan lingkungnnya. 

Sedangkan menurut Gagne dalam Dimyati dan Mudjiono (2009: 10) belajar 

merupakan kegiatan yang kompleks. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah 

seseorang belajar maka orang tersebut akan memiliki keterampilan, pengetahuan, 

sikap dan nilai hal tersebut akibat adanya stimulus dari lingkungan dan proses 
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kognitif dari pebelajar. Ada tiga komponen penting dalam belajar yakni 

kondisi eksternal, kondisi internal, dan hasil belajar. 

Berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar adalah usaha-

usaha yang dilakukan oleh individu dalam mengubah tingkah laku dalam dirinya 

melalui serangkaian pengalaman yang dilalui dan yang didapat, guna memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang positif.  

b. Matematika 

Istilah matematika berasal dari bahasa latin yaitu mathematica, yang awalnya 

dari bahasa yunani, mathematike yang artinya “relating to learning” dari akar kata 

mathema yang artinya adalah ilmu atau pengetahuan yang sebelumnya ada 

hubungannya dengan kata mathanein yang bermakna belajar (to learn). Jadi 

berdasar asal kata matematika itu berarti pengetahuan yang berasal dari adanya 

suatu proses belajar. kemudian Menurut Johnson & Rising dalam bukunya yang 

dikutip oleh  Runtukahu, ( 2014: 28) mengatakan ada beberapa definisi 

matematika, sebagai berikut. 

1) Matematika adalah pengetahuan terstruktur, sifat dan teori dibuat secara 

deduktif berdasarkan unsur-unsur yang didefinisikan atau tidak didefinisikan 

dan berdasarkan aksioma, sifat, atau teori yang telah dibuktikan 

kebenarannya.  

2) Matematika adalah bahasa simbol tentang berbagai gagasan dengan 

menggunakan istilah-istilah yang didefinisikan secara cermat, jelas, dan 

akurat 

3) Matematika adalah seni, dimana keindahannya terdapat dalam keterurutan 

dan keharmonisan. 
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Beth & Piaget dalam Runtukahu, ( 2014: 28) mengemukakan bahwa 

matematika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan berbagai struktur abstrak 

dan hubungan antara struktur tersebut sehingga terstruktur dengan baik. 

Jadi, matematika adalah pengetahuan yang telah tersusun dan terorganisir 

secara sistematis yang terdiri atas aksioma,konsep, dan teori dan dimaknai dengan 

penggunaan simbol-simbol. 

Matematika dalam lembaga formal diajarkan dari berbagai jenjang 

pendidikan seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 

Sekolah Menengah Atas (SMA), dan matematika yang diajar disekolah disebut 

juga dengan matematika sekolah. Matematika sekolah dipilih berdasarkan adanya 

kepentingan bagi peserta didik untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran 

sehingga mencapai suatu pemahaman atas konsep-konsep, teori-teori yang 

dipelajari dan sesuai dengan jenjang pendidikan yang dilaksanakan.  

c. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika adalah pembelajaran yang dirancang untuk 

menciptakan kegiatan pembelajaran matematika, dengan adanya proses 

pembelajaran matematika siswa dapat mencapai pemahaman dari apa yang 

dipelajari tentang konsep-konsep, dan teori-teori yang dipelajari.  Dalam 

pembelajaran matematika, siswa dituntut untuk mememukan sendiri informasi 

tentang matematika yang diperolehnya dari pengalaman. Siswa dibiasakan diberi 

pengalaman belajar matematika agar siswa mampu memahami konsep 

matematika dengan baik apa yang diperoleh dari proses pembelajaran.  
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Dalam pembelajaran matematika perlu memperhatikan tujuan. Menurut 

Kemedikbud 2013 menyebutkan tujuan pembelajaran matematika agar peserta 

didik mampu: 

1) Meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan tingkat tinggi 

siswa 

2) Membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara 

sistematik 

3) Memperoileh hasil belajar yang tinggi 

4) Melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis 

karya ilmiah, dan 

5) Mengembangkan karakter siswa. 

Tujuan mata pelajaran matematika tingkat SD/MI adalah agar siswa dapat 

mengenal angka-angka sederhana, operasi hitung sederhana, pengukuran dan 

bidang. 

d. Materi Jarak, Waktu, dan Kecepatan 

Salah satu materi SD di kelas V pada semester genap adalah jarak, waktu dan 

kecepatan. Untuk memahami materi ini perlu dipahami terlebih dahulu mengenai 

satuan waktu (Pujiati, 2008: 5).  Selanjutnya Pujiati (2008: 5-12) menjelaskan 

mengenai materi jarak, waktu, dan kecepatan sebagai berikut. 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia, saranan yang paling dekat adalah 

waktu. Waktu sudah dikenal dan diketahui oleh anak sejak dini. Satuan waktu 

sendiri adalah lamanya suatu kejadian atau peristiwa tersebut berlangsung. 

Sebagai contoh yaitu lamanya seseorang anak pergi kesekolah, lamanya waktu 

belajar di sekolah dalam sehari dan lain-lain.  
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Satuan waktu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1) Satuan waktu tak baku 

Contoh: hitungan monoton 1, 2, 3, 4…, dan ketukan monoton 

2) Satuan waktu yang dibakukan 

Contoh: detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, atau abad. 

Jam, menit dan detik memiliki hubungan. Hubungan tersebut adalah sama-

sama memiliki kelipatan 60. Seperti yang terlihat dari gambar berikut. 

 

1 hari = 24 Jam 

1 jam = 60 menit 

1 menit = 60 detik 

Gambar 2.1 Hubungan Jam, Menit, dan Detik 

(Sumber: Pujianti) 

Waktu 24 jam adalah lamanya waktu dalam satu hari, dari pukul 24.00 

(tengah malam) sampai dengan pukul 24.00 di hari berikutnya. Perhatian hari 

mulai dari pukul 24.00 (tengah malam) seperti yang ditunjukan gambar berikut. 

 

Gambar 2.2. Gambaran Pergantian Waktu 24 Jam 

(Sumber: Pujianti) 
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Gambar di sebelumnya terlihat bahwa pukul 24.00 hari sabtu bersamaan 

dengan pukul 00.00 hari Minggu. Pukul 08.30, tanpa keterangan apapun 

menunjukkan waktu pagi hari. Sedangkan pukul 08.30 malam hari dinyatakan 

dengan pukul 20.30.  

Satuan waktu  baku diperlukan untuk mengetahui berapa lama menempuh 

jarak suatu benda atau tempat. Jarak adalah seberapa jauh suatu benda yang 

melalui lintasan tertentu dan diwujudkan dalam bentuk angka. Jarak dinyatakan 

dalam satuan baku meter (m) dan kilometer (km), dan satuan baku lainnya adalah 

hektometer (hm), dekameter (dam), desimeter (dm), centimeter (cm), dan 

millimeter (mm). Hubungan antar satuan panjang pada saat naik 1 satuan dibagi 

10, dan pada saat turun 1 satuan dikali 10 seperti ditunjukkan seperti gambar 

berikut.  

 

Gambar 2.3 Tingkatan Satuan Panjang untuk Mengetahui Jarak 

(Sumber: Pujianti) 

Jarak adalah waktu kali kecepatan atau jarak adalah kecepatan kali waktu. 

Kecepatan adalah seberapa cepat benda berpindah dari tempat awal menuju 

ketempat tujuan. Kecepatan merupakan besaran yang diperoleh dari jarak tempuh 

suatu benda atau orang dibagi waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 

tersebut. Satuan kecepatannya km/jam. 
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Pembelajaran matematika, jarak dinyatakan dengan j, kecepatan 

dinyatakan dengan k, dan waktu dinyatakan dengan w, maka, untuk mencari jarak 

yaitu: j = k × w. Untuk mengetahui kecepatan suatu benda yaitu: k =  
𝑗

𝑤
 , dan 

untuk mencari waktu yaitu: w = 
𝑗

𝑘
. Satuan jarak dinyatakan dengan km, waktu 

dinyatakan dengan jam, maka satuan kecepatan adalah km/jam. Daftar satuan 

yang umumnya digunakan untuk kecepatan dan singkatnya dapat diketahui 

melalui tabel berikut. 

Tabel 2.1 Satuan kecepatan dan singkatanya 

No. Jarak Waktu Kecepatan Singkatan 

1. 

2. 

kilometer 

meter 

jam 

jam 

kilometer per jam 

meter per jam 

Km/jam 

m/jam 

3. meter detik meter per detik m/det 

4. feet detik  feet per detik Ft/det 

(Sumber: Pujianti, 2008: 12) 

2. Pendekatan Keterampilan Proses 

Pendekatan keterampilan proses adalah suatu pengaturan dan pengelolaan 

kegiatan belajar dan mengajar yang berfokus pada keikutsertaan siswa secara aktif 

dan kreatif untuk memperoleh hasil belajar, Nasution (2014: 65). 

Menurut Semiawan dalam (Nasution, 2014: 65) Keunggulan penerapan 

pendekatan keterampilan proses saat proses pembelajaran berlangsung, yaitu : 

a. Saat pembelajaran langsung siswa dilibatkan dengan adanya objek nyata yang 

konkret sehingga dapat mempermudah pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran yang diajarkan 

b. Siswa mampu mencari dan menemukan sendiri konsep-konsep yang 

dipelajari 

c. Siswa dapat berfikir lebih kritis 
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d. Siswa terlatih untuk bertanya dan menjadi lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. 

e. Mendorong siswa untuk menemukan konsep-konsep baru, dan 

f. Memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar menggunakan metode 

ilmiah. 

Adapun prinsip-prinsip pendekatan keterampilan proses yang harus dipahami 

menurut Semiawan dalam (Nasution, 2014: 66-68), yaitu: kemampuan 

mengamati, kemampuan menghitung, kemampuan mengukur, kemampuan 

mengklasifikasikan (mengkelompokkan), kemampuan menemukan hubungan, 

kemampuan membuat prediksi (ramalan), kemampuan melaksanakan penelitian, 

kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, kemampuan 

menginterpretasikan data, dan kemampuan mengkomunikasikan hasil. 

a. Kemampuan mengamati 

Mengamati adalah keterampilan yang penting dalam memperoleh 

pengetahuan. Kegiatan mengamati berbeda dengan melihat krena mengamati 

memanfaatkan seluru panca indera yang memungkinkan untuk digunakan 

dalam memperhatikan apa yang diamati, kemudian mencatat hasil dari apa 

yang diamati, dipilah berdasarkan kriteria yang dibutuhkan. 

b. Kemampuan menghitung 

Pengertian mengitung dalam artian luas, yaitu kegaiatan yang penting dalam 

kehidupan manusia. Karena setiap apa yang dilakukan dalam kehidupan 

sehari-hari memerlukan kemampuan menghitung. contohnya seperti 

menghitung kecepatan suatu benda. 
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c. Kemampuan mengukur 

Pengertian mengukur dalam artian luas, yaitu kegiatan  yang penting dan 

akan selalu adalah dalam kehidpuan manusia. Dasar dari kegaiatan mengukur 

adalah perbandingan. Jadi mengukur adalah membandingkan besaran dengan 

besaran yang lain yang akan dijadikan patokan. 

d. Kemampuan mengklasifikasikan (mengelompokkan) 

kemampuan mengklasifikasikan atau mengkelompokan juga bisa disebut 

dengan menggolongkan. Dalam kemampuan ini siswa harus dapat 

mengklasifikasikan benda, objek, data, informasi, dan gagasan. Dalam 

mengkelompokkan harus didasarkan pada kesamaan ciri. 

e. Kemampuan menemukan hubungan 

Kemampuan ini merupakan kemampuan penting yang perlu dikuasai oleh 

siswa. Yang termasuk dalam kemampuan ini adalah: fakta, informasi, 

gagasan, pendapat, ruang, dan waktu. Kesemuanya merupakan variabel untuk 

menentukan hubungan antara sikap dan tindakan yang sesuai. 

f. Kemampuan membuat prediksi (ramalan) 

Prediksi atau ramalan yang dimaksud bukanlah sembarang .perkiraan, 

melainkan perkiraan yang mempunyai dasar atau penalaran yang jelas. 

Kemampuan membuat ramalan atau perkiraan yang didasari penalaran, baik 

dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan seorang anak. Saat melakukan penelitian, kemampuan membuat 

ramalan ini dapat diartikan kemampuan menyusun hipotesis. Hipotesis adalah 

suatu perkiraan yang beralasan untuk menerangkan suatu kejadian atau 

pengamatan tertentu.  
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g. Kemampuan melaksanakan penelitian 

penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang ilmuan dalam 

kegiatan ilmiah yang dilakukannya. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari 

penelitian diartikan sebagai kegiatan penyelidikan yang dilakukan untuk 

menguji gagasan melalui penelitian. 

h. Kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data 

Kemampuan ini merupakan kemampuan yang menjadi bagian dari 

kemampuan melaksanakan penelitian. Melalui kemampuan ini siswa 

mempelajari bagaimana cara untuk mengumpulkan data yang akan 

didapatnya. 

i. Kemampuan menginterpretasikan data 

dalam kemampuan ini, siswa melakukan pemaknaan atas penelitian yang 

dilakukan. Mebginterprestasi data dapat diwujudkan dalam bentuk tabel, 

grafik, diagram, histogram dan lain-lain. 

j. Kemampuan mengkomunikasikan hasil. 

Kemampuan ini adalah kemampuan yang wajib dikuasi oleh siswa. Dalam hal 

ini siswa dilatih untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan hasil 

penelitiannya atau hasil penelitian orang lain. 

Kesimpulan dari definisi pendekatan keterampilan proses yang telah 

dipaparkan diatas adalah pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran 

yang sebelumnya telah dirancang, untuk membuat siswa mampu menemukan 

fakta-fakta, membangun konsep-konsep dan teori-teori dengan keterampilan 

pengetahuan dan sikap ilmiah siswa sendiri.  Dalam pendekatan keterampilan 

proses ini siswa dilibatkan secara langsung dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti 
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para ilmuan, tetapi pendekatan keterampilan proses tidak bermaksud menjadikan 

setiap siswa menjadi ilmuan. Akan tetapi siswa diharapkan mampu memiliki 

kemampuan berfikir dan nalar yang efektif dalam mencapai hasill pembelajaran 

yang diharapkan. 

3. Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

LKPD merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang 

berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan pembelajaran yang 

harus dikerjakan oleh peserta didik yang mengacu pada kompetensi dasar yang 

harus dicapai. Prastowo (2015: 204) Lembar kegiatan siswa (student worksheet) 

adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik.  

Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk 

menyelesaikan suatu tugas.  Suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar 

kegiatan harus jelas KD yang akan dicapainya.  (Depdiknas, 2008: 13). Dalam 

lembar kerja paling tidak harus memuat judul, komptensi dasar yang akan dicapai, 

waktu penyelesaian, peralatan/ bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, 

terdapat informasi yang jelas dan singkat, terdapat langkah kerja dan tugas yang 

akan dilakukan siswa, serta adanya laporan yang harus dikerjakan oleh siswa.  

(Depdiknas, 2008: 23). 

Definisi LKPD dapat disimpulkan bahwa LKPD adalah salah satu bahan ajar 

yang berbentuk cetak berlembar-lembar yang didalamnya berisi kegiatan yang 

harus dilakukan dan dikerjakan oleh siswa agar mampu memahami materi dan 

mencapai tujuan pembelajaran yang ada di dalam LKPD. 
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Selanjutnya  fungsi dan tujuan LKPD menurut Prastowo (2015: 205-206). 

Adapun fungsi LKS yaitu. 

a. Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, namun lebih 

mengaktifkan peserta didik. 

b. Sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami 

materi yang diberikan oleh guru 

c. Sebagai bahan ajar yang ringkas dan terdapat banyak tugas untuk siswa 

berlatih, dan 

d. Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. 

LKS tidak hanya memiliki fungsi akan tetapi juga memilki sebuah tujuan 

dalam penyusunan LKPD, berikut adalah tujuan LKPD 

a. Menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk berinteraksi 

dengan materi yang diberikan 

b. Menyajikan tugas-tugas yang dapat meningkatkan penguasaan peserta didik 

terhadap materi yang diberikan 

c. Melatih kemandirian belajar peserta didik, dan 

d. Mempermudah pendidik dalam memberikan tugas pada peserta didik. 

Menurut Depdiknas (2008: 23-24) Langkah-langkah yang perlu diperhatikan 

dalam menyusun LKS adalah sebagai berikut. 

a. Analisis Kurikulum 

Dalam menyusun LKPD analisis kurikulum dibutuhkan untuk menentukan 

materi yang akan dianalisis dengan cara melihat materi pokok dan 

pengalaman materi yang sebelumnya telah diajarkan, kemudian juga melihat 

kompetensi yang harus dimilki oleh siswa.  
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b. Menyusun peta kebutuhan LKPD 

Dalam membuat LKPD penyusunan peta kebutuhan diperlukan untuk 

mengetahui jumlah LKPD yang harus ditulis dan sekuensi atau urutan 

LKPDnya juga dilihat. Sekuens diperlukan untuk menentukan prioritas 

penulisan, dan diawali dengan analisis kurikulum dan analisis sumber belajar. 

c. Menentukan judul-judul LKPD 

Untuk menentukan judul dalam LKS harus didasarkan pada KD, materi 

pokok atau pengalaman belajar yang terdapat di dalam kurikulum.  

d. Penulisan LKPD 

Dalam menulis LKPD perlu diperhatikan langkah-langkahnya seperti berikut: 

1) Perumusan KD yang harus dikuasi 

2) Rumusan KD pada suatu LKPD langsung diturunkan dari dokumen 

3) Menentukan alat penilaian 

4) Penyusunan materi 

5) Struktur LKPD, yang terdiri atas judul, petunjuk belajar (petunjuk siswa), 

kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, tugas-tugas dan langkah 

kerja, serta penilaian. 

Langkah-langkah mengembangkan LKPD menurut Prastowo (2015: 210-225) 

adalah sebagai berikut. 

a. Menentukan tujuan pembelajaran yang akan Di-breakdown dalam LKPD 

Dalam langkah ini yang pertama kali dilakukan adalah menentukan desain 

menurut tujun pembelajaran yang di acu. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

adalah variabel, kepadatan halaman, penomoran halaman, dan juga kejelasan. 

b. Pengumpulan materi 
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Dalam pengumpulan materi yang harus dilakukan adalah menentukan materi 

dan tugas yang akan dicantumkan dalam LKPD. Perlu diperhatikan juga bahwa 

materi yang dicantumkan harus sejalan dengan tujuan pembelajaran. Pada langkah 

ini harus mengumpulkan bahan dan materi yang akan dilaksanankan oleh peserta 

didik. Bahan yang ada di LKPD dapat dikembangkan sendiri dengan 

memanfaatkan materi yang sudah ada. Juga dapat ditambahkan ilustrasi atau 

sebuah bagan yang dapat memperjelas apa yang disajikan. 

c. Penyusunan elemen atau unsur-unsur 

Dalam langkah ini adalah mengintergrasikan desain  (hasil dari langkah 

pertama) dengan tugas (hasil dari langkah kedua). 

d. Pemeriksaan dan penyempurnaan. 

Sebelum LKPD yang dikembangkan diberikan dan digunakan oleh peserta 

didik sebaiknya LKPD harus di cek terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang perlu 

di cek lagi yaitu, kesesuaian desain dengan tujuan pembelajaran pastikan tujun 

pemblajaran tercapai dengan baik, kesesuaian materi dan tujuan pembelajaran, 

bkesesuaian elemen dan unsur dengan tujuan pembelajaran, dan kejelasan 

penyampaian. 

4. Lembar Kegiatan Peserta Didik berbasis Pendekatan keterampilan 

Proses 

LKPD berbasis pendekatan keterampilan proses berisi komponen yang ada 

pada LKPD pada umumnya. Hanya saja di dalam LKPD terdapat sepuluh prinsip 

pendekatan keterampilan proses. Komponen LKPD berbasis pendekatan 

keterampilan proses meliputi:  
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a. Petunjuk Belajar 

Dalam petunjuk belajar berisi langkah yang diinstruksikan oleh guru untuk 

dilakukan oleh siswa dalam mempelajari materi yang ada di LKPD.  Langkah-

langkah petunjuk belajar terdiri atas memahami materi melalui bacaan yang 

disediakan, pengerjaan percobaan, kerjasama dengan kelompok,  pengisian tugas 

individu, diskusi kelompok, dan penugasan. 

b. Kompetensi yang akan dicapai 

Kompetensi Dasar yang digunakan untuk mengembangkan LKPD yaitu KD 

3.4 Menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda (kecepatan sebagai 

perbandingan jarak, waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu). KD 

4.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran 

yang berbeda (kecepatan dan debit) dengan indikator 3.4.1 Menjelaskan 

pengertian jarak, waktu, dan kecepatan, 3.4.2 Mengenal satuan jarak, waktu, dan 

kecepatan, 3.4.3 Mengidentifikasi hubungan jarak, waktu dengan kecepatan, 4.4.1 

Menghitung permasalahan yang berkaitan dengan jarak waktu dan kecepatan, dan 

4.4.2 Menyajikan permasalahan yang berkaitan dengan jarak waktu dan 

kecepatan. 

c. Kegiatan Belajar yang meliputi: 

1) Ringkasan materi 

Berisikan materi tentang jarak, waktu dan kecepatan. Dalam materi jarak dan 

waktu siswa akan diajarkan tentang pengertian jarak, waktu, dan kecepatan, serta 

diajarkan mengenai hubungan anatara jarak, waktu dan keepatan sehingga siswa 

tahu rumusnya. Ringkasan materi yang dibuat disesuaikan dengan prinsip 
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pendekatan keterampilan proses. Yang mana melalui ringkasan materi tersebut 

siswa akan dituntun untuk menjadi siswa aktif dan kreatif 

2) Latihan soal 

Dalam LKPD berisikan soal-soal yang berkaitan dengan materi jarak, waktu 

dan kecepatan. Soal yang ada di LKPD dibuat berdasarkan karakteristik belajar 

peserta didik dan dari latihan soal-soal juga dapat membuat siswa menjadi lebih 

aktif dan kreatif.  

3) Unjuk kerja/ percobaan 

Berisikan langkah-langkah prosedural untuk membantu siswa dalam 

melaksanakan uji coba suatu percobaan yang berkaitan dengan materi yang 

didalamnyat terdapat sepuluh prinsip pendekatan keterampilan proses. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang pertama yaitu oleh Erna Wahyuni dengan judul penelitian 

“Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Matematika SMP berbasis 

Kontekstual untuk Menfasilitasi Pencapaian Kemampuan Memecahkan Masalah”. 

Perbedaan dengan pengembangan LKS oleh peneliti yaitu terletak pada jenjang 

sekolah, materi, dan basis pengembangan LKS. Akan tetapi sama-sama 

mengembangkan LKPD dengan mata pelajaran matematika. Perbedaan dalam 

penelitiannya juga pada kurikulum yang digunakan,  peneliti mengembangkan 

LKPD dengan kurikulum 2013 dan pengembangan LKPD yang dilakukan oleh 

Erna Wahyuni menggunakan kurikulum KTSP 2006. 

Penelitian relevan yang kedua yaitu yang dilakukan oleh Jemmi Andrian 

Matutina dengan judul penelitian “Pengembangan Lembar Kerja Siswa Mata 
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Pelajaran Matematika Materi Bentuk Aljabar dengan Pendekatan Kontekstual 

untuk Siswa Smp Kelas VII. LKPD yang dikembangkan oleh Jemmi Andrian 

Matutina menggunakan materi aljabar pada jenjang SMP kelas VII. Sedangkan 

peneliti menggunakan materi jarak, waktu dan kecepatan pada jenjang SD kelas 5. 

Perbedaan yang lain juga pada pendekatan pembelajaran yang digunakan peneliti 

menggunakan pendekatan keterampilan proses sedangkan Jemmi Andrian 

Matutina menggunakan pendekatan kontekstual. Namun sama sama 

mengembangkan LKPD bagi siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

27 
 

C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Pembelajaran Matematika di SD 

Kondisi Ideal: 

Bahan ajar yang baik harus 

disusun berdasarkan kebutuhan 

pembelajaran dan siswa, serta 

menarik bagi siswa. 
 

Kondisi di Lapangan: 

Bahan ajar mengulas materi 

sepintas, terlalu sulit bagi siswa, 

dan tidak menarik dan tidak 

sesuai kebutuhan siswa. 

 

 

Analisis Kebutuhan: 

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada guru kelas 

V dan siswa kelas V SDN 06 Sumbermanjingkulon. mata pelajaran matematika 

kelas V yang dianggap sulit salah satunya adalah materi jarak, waktu dan 

kecepatan. Materi ini cukup sulit bagi siswa terutama jika bentuk soal sudah 

dimodifikasi. siswa menyebutkan mengapa materi tersebut sulit, salah satu 

penyebabnya adalah bahan ajar yang digunakan belum mengulas materi secara 

keseluruhan dan belum mengajak siswa untuk belajar secara aktif dan 

menyenangkan. 

 
Solusi: 

Perlunya pengembangan LKPD yang sesuai kebutuhan siswa di sekolah. LKPD 

yang membuat siswa tertarik dalam belajar sehingga siswa dapat belajar dengan 

senang dan paham tentang materi yang diajarkan 

 

Model Pengembangan: 

Model yang digunakan dalam mengembangkan LKPD adalah ADDIE dengan 5 

tahapan yaitu: Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. 

Produk: 

Menghasilkan bahan ajar LKPD berbasis pendekatan keterampilan proses pada 

pokok bahasan materi jarak, waktu, dan kecepatan pada kelas V SD. 


