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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Humaiedi dalam bukunya, pengertian efektivitas 

pembelajaran adalah taraf tercapainya suatu tujuan pembelajaran, baik 

ditinjau dari segi hasil maupun segi usaha yang diukur dengan mutu, jumlah, 

serta ketepatan waktu sesuai dengan prosedur dan ukuran-ukuran tertentu.
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Sementara itu menurut Miarso pengertian efektivitas pembelajaran 

adalah salah satu standart mutu pendidikan dan sering kali diukur dengan 

tercapainya tujuan, atau dapat juga diartikan sebagai ketepatan dalam 

mengelola suatu situasi “doing the right things”.
2
  

Berdasarkan teori di atas, dapat dikatakan bahwa efektivitas 

pembelajaran adalah taraf ketepatan dalam mengelola situasi untuk 

tercapainya tujuan pendidikan khususnya pembelajaran yang ditinjau dari 

segi hasil maupun segi usaha dan diukur dengan mutu, jumlah, serta 

ketepatan waktu. 

Berkaitan dengan hal di atas, John Carroll dalam jurnal Rohmawati 

mengemukakan indikator efektivitas pembelajaran diantaranya :  

1. Attitude (cara berpikir, sikap) 

2. Ability to Understand Instruction (kemampuan dalam memahami 

pengajaran) 
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3. Perseverance (ketekunan) 

4. Opportunity (kesempatan) 

5. Quality of Instruction (kualitas pengajaran) 

Efektivitas pembelajaran bisa dipengaruhi oleh penggunaan lembar 

kerja peserta didik (LKPD), hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Nurhasnawati yang mengungkapkan bahwa peggunaan lembar kerja 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dapat mempengaruhi terhadap 

efektivitas pembelajaran.
3
 

Firman Allah yang menerangkan mengenai pentingnya penggunaan 

media (LKPD) untuk mencapai tujuan (efektivitas pembelajaran). yaitu dalam 

QS : An-Nahl ayat 144  yaitu :  

Terjemahan : 

keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan 

kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa 

yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan, 

Tafsir al-Jalalain (Dengan membawa keterangan-keterangan) lafal ini 

berta`alluq kepada fi`il yang tidak disebutkan; artinya Kami utus mereka 

dengan membawa hujah-hujah yang jelas (dan kitab-kitab) yakni kitab-kitab 

suci. (Dan Kami turunkan kepadamu Adz-Dzikr) yakni Alquran (agar kamu 

menerangkan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka) 
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yang di dalamnya dibedakan antara halal dan haram (dan supaya mereka 

memikirkan) tentang hal tersebut kemudian mereka mengambil pelajaran 

daripadanya. 

Menurut Yaumin dalam bukunya, penggunaan lembar kerja peserta 

didik merupakan penggunaan bahan pembelajaran cetak yang memuat 

rangkaian tugas, petunjuk belajar, dan prosedur penyelesaian tugas yang 

digunakan selama proses pembelajaran, dengan kata lain lembar kerja peserta 

didik merupakan bahan ajar yang dirancang untuk memfasilitasi peserta didik 

belajar mandiri.4 

Sedangkan Menurut Depdiknas dalam jurnal Salwan, penggunaan 

lembar kerja peserta didik adalah proses pemakaian atau digunakannya LKPD 

sebagai media yang digunakan oleh guru untuk lebih teratur dan membuat 

peserta didik lebih aktif dalam belajar sehingga tercapai efektivitas 

pembelajaran.
5
 

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat dikatakan bahwa penggunaan 

lembar kerja peserta didik merupakan proses digunakannya LKPD sebagai 

salah satu dari alat bantu pembelajaran atau media pembelajaran yang 

digunakan guru agar dapat membantu tercapainya efektivitas pembelajaran. 

Adapun kriteria penggunaan LKPD menurut Hamdani adalah sebagai 

berikut : 

1. Penggunaan LKPD harus berdasarkan GBPP berlaku, AMP, buku 
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pegangan siswa (buku paket).  

2. Mengutamakan bahan yang penting. 

3. Menyesuaikan tingkat kematangan berpikir peserta didik. 

4. Meningkatkan aktivitas belajar. 

5. Mendorong peserta didik mampu bekerja sendiri. 

6. Membimbing peserta didik secara baik ke arah pengembangan konsep.
6
 

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan penulis di SMA 

Negeri 3 Pekanbaru dan berdasarkan keterangan dari guru bidang studi 

ekonomi, diperoleh informasi bahwa penggunaan lembar kerja peserta didik 

sudah dilaksanakan selama proses pembelajaran, hal tersebut juga terlihat 

dalam RPP. Sedangkan efektivitas pembelajaran ekonomi di sekolah tersebut 

belum tercapai. Saat observasi awal peserta didik mempunyai latar belakang 

hasil ulangan harian sebagai berikut :  

TABEL I.1 

HASIL ULANGAN HARIAN PESERTA DIDIK KELAS XI IPS  

SMA NEGERI 3 PEKANBARU 

Kelas 

Jumlah 

Peserta 

Didik 

Nilai 

Rata-

rata 

KKM 

Peserta Didik yang 

Tuntas  

Peserta Didik yang 

Tidak Tuntas 

Jumlah (%) Jumlah (%) 

XI IPS 1 36 72 75 32 88,88% 4 11,11% 

XI IPS 2 35 81 75 34 97,14% 1 2, 85% 

XI IPS 3 35 72 75 32  91,42% 3 8.57% 

XI IPS 4 35 70 75 27 77,14% 8 22,85% 

Jumlah 141 74 75 125 88,64% 16 11,34% 

      Sumber : Guru ekonomi kelas XI IPS SMAN 3 Pekanbaru 

Tabel di atas, memperlihatkan bahwa efektivitas pembelajaran peserta 

didik kelas XI SMA Negeri 3 Pekanbaru masih belum tercapai. Tidak 

tercapainya efektivitas peserta didik terlihat dari masih ada peserta didik yang 
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belum tuntas, yaitu sebanyak 11,34%. Secara keseluruhan ketuntasan belajar 

peserta didik seharusnya mencapai 100% agar sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Tabel di atas memperlihatkan bahwa, nilai ulangan harian yang 

diperoleh peserta didik adalah, yang tuntas sebanyak 88,64 % dan yang 

belum tuntas 11,34 %, jumlah peserta didik yang tuntas 125 orang dari 

jumlah peserta didik seluruhnya 141 orang. Berarti, ada 16 peserta didik yang 

tidak tuntas dengan nilai rata-rata masih di bawah nilai Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 75. Sementara itu, nilai 

rata-rata tertinggi sebesar 81 yaitu kelas XI IPS 2 dan nilai rata- rata terendah 

70 yaitu kelas XI IPS 4.  

Adapun penggunaan lembar kerja peserta didik (LKPD) di SMA 

Negeri 3 Pekanbaru merupakan LKPD yang dibuat oleh guru ekonomi di 

sekolah tersebut. Di dalam LKPD buatan guru tersebut terdapat gambar dan 

warna yang cukup menarik perhatian peserta didik. Selain itu LKPD tersebut 

juga berisi berbagai soal-soal dalam bentuk teka-teki silang, menyusun 

gambar, maupun seperti soal-soal ujian biasa. Materi yang terdapat di LKPD 

tersebut juga merupakan materi-materi penting yang sesuai dengan buku 

paket mata pelajaran ekonomi yang digunakan di sekolah tersebut dalam 

proses pembelajaran lalu diringkas dengan padat dan jelas sehingga dapat 

memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang sedang dipelajari. 

Meskipun lembar kerja peserta didik (LKPD) yang digunakan sudah 

disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, namun tetap saja masih ada 

peserta didik yang tidak tuntas dilihat dari hasil belajarnya. 
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Selain melihat adanya hasil belajar peserta didik yang belum tuntas, 

penulis juga melihat bahwa terdapat gejala-gejala permasalahan lain yang 

menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran mata pelajaran ekonomi di 

kelas XI IPS SMA Negeri 3 Pekanbaru belum tercapai, diantaranya adalah :  

1. Masih ada peserta didik yang lambat dalam mengerjakan latihan soal 

ekonomi yang diberikan oleh guru dan nilainya tidak baik.  

2. Masih ada peserta didik yang berperilaku tidak sesuai dengan aturan 

pembelajaran yang telah ditetapkan.  

3. Masih ada peserta didik yang tidak mampu menghubungkan materi yang 

akan dipelajari dengan materi pelajaran ekonomi sebelumnya yang sudah 

dipelajari.  

4. Masih ada peserta didik yang cepat lupa dengan materi pelajaran ekonomi 

yang sudah dipelajari ketika harus dipraktekkan. 

Dengan digunakannya lembar kerja peserta didik (LKPD) dalam 

pembelajaran seharusnya peserta didik akan lebih senang dan aktif untuk 

mempelajari materi-materi dan menyelesaikan tugas yang diberikan guru saat 

melaksanakan pelajaran ekonomi. Peserta didik juga akan terlatih 

mengerjakan soal-soal, dengan begitu materi akan mudah dipahami, diingat, 

dan dipraktekkan dengan baik oleh peserta didik sehingga tercapai efektivitas 

pembelajaran. Namun pada kenyataannya efektivitas pembelajaran ekonomi 

di SMA Negeri 3 Pekanbaru masih belum tercapai. Berdasarkan gejala 

permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik terhadap 
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Efektivitas Pembelajaran Mata Pelajaran Ekonomi SMA Negeri 3 

Pekanbaru”. 

B. Penegasan Istilah 

Penelitian ini berkaitan dengan penggunaan lembar kerja peserta didik 

terhadap efektivitas pembelajaran. Untuk memberikan pemahaman tentang 

judul ini serta agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam menafsirkan 

pengertian atau makna dari judul penelitian ini, maka peneliti perlu 

menjelaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun 

istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Penggunaan Lembar Kegiatan Peserta Didik  

Menurut Depdiknas dalam jurnal Salwan, Penggunaan Lembar 

Kerja Peserta Didik adalah proses pemakaian atau digunakannya LKPD 

sebagai media yang digunakan oleh guru untuk lebih teratur dan 

membuat peserta didik lebih aktif dalam belajar sehinggan tercapai 

efektivitas pembelajaran.
7
 

Adapun menurut Ahmadi, LKPD merupakan lembaran yang 

berisi pedoman bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan terprogram. 

Lembar Kerja Peserta Didik merupakan alat belajar peserta didik yang 

memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peserta didik 

secara aktif.
8
 

                                                 
7
Salwan, 2017, Pengaruh LKPD berbasisDiscovery Learning terhadap Peningkatan 

Hasil Belajar Siswa, Jurnal Pendidikan Sains Indonesia, Vol. 05, No. 2 2017, h. 26 
8
 Iif Khoiru Ahmadi, PAIKEM GEMBROT, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2011), h. 176 



 8 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa 

penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik merupakan proses pemakaian 

LKPD sebagai alat bantu belajar yang diprogramkan guru untuk 

membantu peserta didik, dimana dalam lembaran-lembaran tersebut 

memuat ringkasan materi dan soal-soal yang harus dikerjakan peserta 

didik secara aktif untuk membantu peserta didik mencapai efektivitas 

pembelajaran. 

2. Efektivitas pembelajaran  

Menurut Humaiedi dalam bukunya efektivitas adalah taraf 

tercapainya suatu tujuan tertentu, baik ditinjau dari segi hasil maupun 

segi usaha yang diukur dengan mutu, jumlah, serta ketepatan waktu 

sesuai dengan prosedur dan ukuran-ukuran tertentu.
9
 

Menurut Rohmawati, Efektivitas pembelajaran adalah ukuran 

keberhasilan dari suatu proses interaksi antar peserta didik maupun antar 

peserta didik dengan guru dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.
10

  

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa 

efektivitas pembelajaran adalah ukuran keberhasilan diukur dengan 

mutu, jumlah, serta ketepatan waktu sesuai dengan prosedur dan ukuran-

ukuran tertentu dalam mencapai tujuan setelah melakukan proses 

interaksi antara peserta didik dengan guru dalam situsi edukatif atau 

proses pembelajaran.  
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 

dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut : 

a. Penggunaan LKPD pelajaran ekonomi oleh guru belum berpengaruh 

pada peserta didik. 

b. Efektivitas pembelajaran mata pelajaran ekonomi SMA Negeri 3 

Pekanbaru belum tercapai. 

2. Batasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis membatasi 

masalah yang akan dibahas. Adapun batasan masalah pada penelitian ini 

adalah penggunaan lembar kerja peserta didik, dan pengaruhnya terhadap 

efektivitas pembelajaran mata pelajaran ekonomi SMAN 3 Pekanbaru. 

Penggunaan lembar kerja peserta didik dalam penelitian ini 

dibatasi hanya pada penggunaan lembar kerja peserta didik yang dibuat 

oleh guru ekonomi SMA Negeri 3 Pekanbaru saja. Sedangkan efektivitas 

pembelajaran yang dibahas dalam penelitian ini hanya efektivitas 

pembelajaran peserta didik SMA Negeri 3 Pekanbaru saja.  

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah  

yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh yang 

signifikan penggunaan lembar kerja peserta didik terhadap efektivitas 

pembelajaran mata pelajaran ekonomi SMA Negeri 3 Pekanbaru ?” 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan 

penggunaan lembar kerja peserta didik terhadap efektivitas pembelajaran 

mata pelajaran ekonomi SMA Negeri 3 Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut :  

a. Bagi Peserta didik 

Penelitian ini diharapkan dapat dipersembahkan sebagai 

perbendaharaan pengetahuan, terutama bagi peserta didik agar lebih 

bersemangat dalam belajar sehingga tercapai efektivitas pembelajaran.  

b. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan informasi, 

terutama bagi para subjek pendidikan, sehingga dapat menemukan 

cara yang tepat dalam melakukan proses belajar yang efektif dan 

dalam mengembangkan mutu pendidikan yang lebih baik lagi. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada pihak 

sekolah agar lebih mengetahui mengenai efektivitas pembelajaran  

peserta didik sehingga diharapkan mampu mengambil tindakan ke 

depan demi kemajuan bersama. 
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d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan tambahan 

pengetahuan mengenai pengaruh penggunaan lembar kerja peserta 

didik terhadap efektivitas pembelajaran mata pelajaran ekonomi. 

Khususnya efektivitas pembelajaran peserta didik. 

 


