
 12 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Efektivitas Pembelajaran 

a. Pengertian Efektivitas Pembelajaran 

Menurut Sri Haryani dalam Muchtar, pada dasarnya pengertian 

efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil. 

Dengan kata lain efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai.
11

 

Sedangkan menurut Supardi, efektivitas adalah ukuran yang 

menyatakan sejauh mana sasaran/tujuan (kuantitas, kualitas, dan 

waktu) telah dicapai.
12

 

Sementara itu menurut Hidayat dalam Irwan yang menjelaskan 

bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh 

target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai.
13

 Adapun 

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.
14

 

                                                 
 

11
Ibnu Hasan Muchtar, Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat 

Beragama, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015), h. 6 
12

Ibid., h. 2 
13

Irwan, Jasa Tarigan, Peran Badan Narkotika Nasional, (Yogyakarta : Deepublish, 

2017), h. 10  
14

Alie, Humaedi dkk, Etnografi Bencana, (Yogyakarta : LKiS Yogyakarta, 2015), h. 41-

42  

12 
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Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat dikatakan 

bahwa efektivitas adalah ukuran sejauh mana tujuan (kuantitas, 

kualitas, dan waktu) yang diinginkan dapat tercapai. Ukuran tersebut 

dapat dilihat dari perbandingan antara tujuan yang akan dicapai 

dengan kejadian yang terjadi dimasa sekarang. 

Sementara itu Gagne dalam Eveline mendefinisikan 

pembelajaran sebagai pengaturan peristiwa secara seksama dengan 

maksud agar terjadi belajar dan membuatnya berhasil guna.
15

 Dengan 

kata lain pembelajaran menurut Gagne dapat diartikan sebagai suatu 

proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang bermanfaat. 

Adapun pengertian efektivitas pembelajaran yang seutuhnya di 

kemukakan oleh Miarso dalam jurnal Rohmawati yang mengatakan 

bahwa efektivitas pembelajaran merupakan 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”.
16

   

Sementara itu menurut Afifatu Rohmawati dalam jurnalnya, 

bahwa efektivitas pembelajaran merupakan suatu ukuran keberhasilan 

dari proses interaksi dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.
17

 

                                                 
15

 Eveline Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Bogor : Ghalia 

Indonesia, 2010), h. 12 
16

 Afifatu Rohmawati, Op.Cit.,  h. 16 
17

 Ibid h. 17 
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Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat dikatakan 

bahwa efektivitas pembelajaran adalah tercapainya tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui proses 

pembelajaran yang telah dilakukan selama ini. 

b. Komponen Efektivitas Pembelajaran  

Efektivitas terdiri dari dua komponen, yaitu produk yang 

dihasilkan sesuai keinginan (P) dan kemampuan produksi (KP). Tanpa 

keduanya, efektivitas mustahil terwujud, sebab efektivitas itu nyata. 

Jika hanya ada P sedangkan KP nihil, maka efektivitas itu sulit diraih. 

Sebaliknya, kalau hanya ada KP saja tanpa P, efektivitas itu cuma 

berisi impian kosong belaka.
18

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa 

efektivitas terdiri dari dua komponen dimana kedua komponen 

tersebut harus saling terkait atau saling berhubungan satu sama lain. 

Jadi kedua komponen tersebut harus terpenuhi, jika tidak ada salah 

satu dari dua komponen tersebut maka tidak dapat terwujud 

efektivitas.  

c. Prinsip dan Rumus Efektivitas Pembelajaran 

Efektivitas mempunyai prinsip dan rumus sebagai berikut.  

Prinsip efektivitas : Perlunya keseimbangan P & KP 

Rumus efektivitas = P + KP 

Dengan keterangan :  

                                                 
18

Retno, Kusuma, Be Effective Teen ? That’s You !, (Jakarta : PT Elex Media 

Komputindo, 2015), h. 9  
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P : Produk yang dihasilkan sesuai keinginan 

KP : Kemampuan produksi (kemampuan menghasilkan produk atau 

asset untuk menghasilkan produk)
19

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka prinsip efektivitas jika 

dikaitkan dengan pembelajaran adalah hasil pembelajaran harus 

seimbang dengan usaha yang dilakukan untuk mendapatkan hasil 

tersebut, sehingga tercapailah efektivitas pembelajaran.  

d. Menjaga Efektivitas Pembelajaran 

Faktor-faktor yang menjadi penentu dalam hal menjaga 

efektivitas pembelajaran adalah :  

1) Faktor Tujuan 

Hasil akhir dari suatu proses pembelajaran yang menjadi 

tujuan pembelajaran yang ditetapkan adalah perubahan. Perubahan 

dalam hal pola pikir, perubahan dalam perasaan, dan juga 

perubahan dalam pola tingkah laku atau behaviorism.  Perubahan 

yang terjadi inilah yang menjadi indikator keberhasilan peserta 

didik dalam proses belajar. Inilah yang menjadi tujuan 

pembelajaran yang sebenarnya.  

2) Faktor Peserta Didik 

  Data-data subjektif dan objektif serta nominasi-nominasi 

tentang peserta didik yang diperoleh melalui proses identifikasi, 

dan perbedaan tipe individu dalam hal merespon sesuatu atau cara 

individu memperoleh tanggapan tentang sesuatu.   

                                                 
19

 Ibid. 
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Ada tiga tipe individu peserta didik dalam hal merespons 

sesuatu yaitu  tipe visual, tipe auditif, dan tipe motoris. Untuk tipe 

visual peserta didik yang memiliki tipe ini lebih mudah 

memperoleh tanggapan tentang sesuatu melalui indra penglihatan. 

Untuk tipe auditif peserta didik yang memiliki tipe ini lebih mudah 

memperoleh tanggapan tentang sesuatu melalui indra 

pendengarannya. Dan untuk tipe motoris peserta didik yang 

memilki tipe ini lebih mudah memperoleh tanggapan tentang 

sesuatu melalui perbuatan/ melakukan/ mendemonstrasikan sendiri. 

Identifikasi peserta didik bertujuan untuk kepentingan 

efektivitas pembelajaran dan untuk masa depan peserta didik maka 

tetap harus dilakukan sampai pada tingkat kredibilitasnya. Yang 

terpenting disini adalah bagaimana guru mengajar dengan 

memperhatikan perbedaan individu. Guru harus menggunakan 

metode yang bervariasi dimana peserta didik memperagakan 

sendiri, sekaligus melihat, dan mendengarkan pada setiap kali 

pertemuan. 

3) Faktor Situasi 

  Konten pembicaraan soal situasi pembelajaran sering lebih 

pada kondisi konkrit serta pengaruhnya terhadap proses 

pembelajaran. Konten atau isi pembicaraan tentang faktor situasi 

pembelajaran selain seputar cuaca panas atau dingin, berisik, 

terburu-buru, dan situasi ruang atau fasilitas yang tidak layak juga 
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terkait mengenai situasi hati dan batin para guru atau pendidik saat 

mengajar dan juga situasi hati dan batin peserta didik saat proses 

pembelajaran berlangsung. Oleh karena situasi itu sendiri adalah 

sesuatu yang dapat dibentuk/diciptakan dan dapat dikendalikan 

maka seorang guru seharusnya memiliki kemampuan untuk 

menciptakan situasi itu dan juga mempunyai kemampuan 

manajerial untuk mengatur dan mengendalikan situasi itu sendiri.      

4) Faktor Guru 

Ada dua ciri penting yang harus ditunjukkan oleh seorang 

guru profesional selama proses pembelajaran dan juga di luar 

proses pembelajaran. Kedua ciri guru profesional itu adalah :  

a) Mahir/lincah dalam mengkombinasikan berbagai metode 

mengajar.  

b) Mampu memainkan berbagai peran guru dalam berbagai situasi 

dan dalam berbagai kebutuhan peserta didik.  

 Guru profesional adalah guru yang memahami 

keberagaman indvidu dan mampu mengkombinasikan berbagai 

metode mengajar serta mampu memainkan peran-perannya untuk 

menumbuh kembangkan potensi-potensi peserta didik secara 

spesifik.
20

  

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa 

ketika efektivitas pembelajaran telah berhasil dicapai, maka peran 

guru adalah mampu menyesuaikan kondisi peserta didik, suasana, 

                                                 
20

 Ratu, Ile Tokan, Sumber Kecerdasan Manusia, (Jakarta : PT. Grasindo, 2016) h. 58-63 
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dan  tujuan pembelajaran dengan kegiatan proses pembelajaran itu 

sendiri untuk menjaga efektivitas pembelajaran.  

e. Indikator Efektivitas Pembelajaran  

Indikator efektivitas pembelajaran menurut Degeng dalam 

Firmina juga menjelaskan beberapa indikator efektivitas 

pembelajaran. Adapun indikator efektivitas pembelajaran menurut 

Degeng adalah : 

1. Kecermatan Penguasaan Perilaku 

Kecermatan penguasaan perilaku yang dipelajari dapat 

disebut juga tingkat kesalahan unjuk kerja yang menjadi indikator 

untuk menetapkan efektivitas pembelajaran. Makin cermat peserta 

didik menguasai perilaku yang dipelajari, makin efektif 

pembelajaran dijalankan, atau makin kecil tingkat kesalahan, makin 

efektif pembelajaran tersebut. 

2. Kecepatan Unjuk Kerja 

Kecepatan unjuk kerja berkaitan dengan bagaimana peserta 

didik melakukan suatu pekerjaan dengan waktu yang singkat. 

Selain itu apa yang dikerjakan oleh peserta didik tersebut 

berkualitas dan tidak asal-asalan. Sehingga kecepatan unjuk kerja 

disini bukan hanya sekedar cepat tapi juga berkualitas. 

3. Kesesuaian dengan Prosedur 

Kesesuaian unjuk kerja dengan prosedur baku yang telah 

ditetapkan juga dapat dijadikan indikator efektivitas pembelajaran. 
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Pembelajaran dikatakan efektif apabila si belajar dapat 

menampilkan unjuk kerja yang sesuai dengan prosedur baku yang 

ditetapkan.   

4. Kuantitas Unjuk Kerja 

Sebagai indikator efektivitas pembelajaran, kuantitas unjuk 

kerja mengacu kepada banyaknya unjuk kerja yang mampu 

ditampilkan oleh peserta didik dalam waktu tertentu yang telah 

ditetapkan. Desainer pembelajaran banyak yang mengaitkan 

kuantitas unjuk kerja pada jumlah tujuan yang dicapai peserta 

didik. Makin banyak tujuan yang tercapai, makin efektif 

pembelajaran. 

5. Kualitas Hasil Akhir 

Efektivitas suatu pembelajaran terkadang sukar diukur 

dengan cara-cara sebelumnya, seperti pembelajaran dalam bidang 

keterampilan atau seni. Unjuk kerja sering kali lebih didasarkan 

pada sikap dan rasa seni, dari pada prosedur baku yang harus 

diikuti. Oleh karena itu, cara-cara mengukur keefektifan 

pembelajaran seperti diuraikan sebelumnya sukar ditetapkan. Cara 

paling mudah menurut Degeng adalah mengamati kualitas hasil 

unjuk kerja. Unjuk kerja menghitung misalnya, yang diamati bukan 

saat peserta didik menghitung, tetapi hasil hitungan peserta didik 

dalam memecahkan masalah. Jadi dengan kata lain, kualitas hasil 

akhir ini hanya melihat mutu dari hasil akhir saja. 
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6. Tingkat Alih Belajar 

Sebagaimana diutarakan Reigeluth dan Merril dalam 

Degeng bahwa kemampuan peserta didik dalam melakukan alih 

belajar dari apa yang telah dikuasainya ke hal lain yang serupa, 

merupakan indikator penting untuk menetapkan efektivitas hasil 

pembelajaran. Indikator ini banyak terkait dengan indikator 

sebelumnya, seperti tingkat kecermatan, kesesuaian prosedur, dan 

kualitas hasil akhir. Indikator-indikator ini amat menunjang unjuk 

kerja alih belajar, karena itu keefektifan pembelajaran berdasarkan 

tingkat alih belajar harus mempertimbangkan indikator-indikator 

tersebut.  

Semakin cermat penguasaan peserta didik pada unjuk kerja 

tertentu, semakin besar peluangnya untuk melakukan alih belajar 

pada unjuk kerja yang sejenis. Demikian pula, semakin sesuai 

unjuk kerja yang diperlihatkan peserta didik dengan prosedur baku 

yang telah ditetapkan, semakin besar peluangnya untuk melakukan 

alih belajar pada unjuk kerja sejenis. Semakin tinggi kualitas hasil 

yang diperlihatkan peserta didik, semakin besar pula peluang 

keberhasilan dalam melakukan alih belajar pada hasil unjuk kerja 

sejenis.     

7. Tingkat Retensi 

Indikator terakhir yang dapat digunakan untuk menetapkan 

efektivitas pembelajaran adalah tingkat retensi, yaitu jumlah unjuk 
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kerja yang masih mampu ditampilkan peserta didik setelah selang 

periode waktu tertentu.  

Reigeluth dan Merril menggunakan istilah memory 

theorists, yakni jumlah informasi yang masih mampu diingat atau 

diungkapkan kembali oleh si belajar setelah selang waktu tertentu. 

Jadi semakin tinggi retensi berarti semakin efektif pembelajaran 

itu.
21

  

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa 

jika dalam proses pembelajaran ingin mencapai efektivitas maka 

salah satu usaha yang harus dilakukan adalah membuat para peserta 

didik dapat mempertahankan ingatannya mengenai materi 

pembelajaran untuk waktu yang lama. 

2.   Penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik  

a. Pengertian Penggunaan Lembar Kerja 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.
22

 

                                                 
21

Firmina, Angela Nai, Teori Belajar dan Pembelajaran Implementasinya dalam 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP, SMA, dan SMK, (Yogyakarta : Deepublish, 2017) h. 

317-323  
22

Salwan, 2017, Pengaruh LKPD berbasisDiscovery Learning terhadap Peningkatan 

Hasil Belajar Siswa, Jurnal Pendidikan Sains Indonesia, Vol. 05, No. 2 2017, h. 26 



 22 

Adapun 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.
23

 

Menurut Hamdani, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

merupakan salah satu alat bantu pembelajaran. Lembar Kerja Peserta 

Didik merupakan perangkat pembelajaran sebagai pelengkap atau 

sarana pendukung rencana pelaksanaan pembelajaran berupa lembaran 

kertas yang berisi informasi maupun soal-soal (pertanyaan-pertanyaan 

yang harus dijawab oleh peserta didik).24  

Sementara itu menurut Dahar dalam Azhar Arsyad, Lembar 

Kerja Peserta Didik adalah lembar kerja yang berisikan informasi dan 

interaksi dari guru kepada peserta didik agar dapat mengerjakan sendiri 

suatu aktivitas belajar, melalui praktek atau penerapan hasil-hasil 

belajar untuk mencapai efektivitas pembelajaran.
25

  

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) merupakan salah satu 

sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar 

mengajar sehingga akan terbentuk interaksi yang efektif antara peserta 

didik dan pendidik sehingga dapat meningkatkan motivasi peserta didik 

dalam peningkatan hasil belajarnya.
26
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 Iif Khoiru Ahmadi, PAIKEM GEMBROT, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2011), h. 176 
24

 Hamdani,  Strategi Belajar Mengajar, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011), h. 74   
25

 Azhar, Arsyad, Op. Cit., h. 38 
26

 Asdaniar et al, 2016, Pengaruh Penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik berbasis 

Peta Konsep terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VII SMPN 1 Awangpone, 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa 

penggunaan lembar kerja peserta didik (LKPD) dapat digunakan 

sebagai alat pencapai efektivitas pembelajaran karena didalamnya berisi 

informasi yang dapat menjadi alat komunikasi atau perantara antara 

guru dengan peserta didik agar peserta didik lebih aktif  dalam proses 

pembelajaran. Selain itu dengan banyaknya peserta didik mengerjakan 

soal-soal yang terdapat pada LKPD maka ingatan peserta didik terhadap 

materi pelajaran akan bertahan lebih lama.  

b. Jenis-jenis Peggunaan Lembar Kerja Peserta Didik  

Berikut adalah jenis-jenis Penggunaan Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) yang berdasarkan alternatif tujuan pengemasan materi 

pembelajaran dalam bentuk Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) : 

1. Lembar Kerja Peserta Didik yang digunakan untuk Menemukan 

Suatu Konsep. 

Sesuai dengan prinsip kontruktivisme, seseorang akan belajar 

jika ia aktif mengontruksi pengetahuan di dalam otaknya. Salah satu 

cara dalam implementasi di kelas adalah dengan cara mengemas 

materi pembelajaran dalam bentuk LKPD yang memiliki ciri LKPD 

mengetengahkan terlebih dahulu suatu fenomena yang bersifat 

konkret, sederhana, dan berkaitan dengan konsep yang akan 

dipelajari. Berdasarkan pengamatannya, selanjutnya peserta didik 

diajak untuk mengontruksi pengetahuan yang didapatnya tersebut. 

LKPD jenis ini memuat apa yang (harus) dilakukan peserta didik, 

meliputi melakukan, mengamati, dan menganalisis.   

                                                                                                                                      
Jurnal Bionature, vol. 17, No. 2 Oktober 2016, h. 103 
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2. Lembar Kerja Peserta Didik yang digunakan untuk Membantu 

Peserta didik Menerapkan dan Mengintregasikan Berbagai Konsep 

yang telah Ditemukan. 

Dalam pembelajaran setelah peserta didik berhasil 

menemukan konsep, peserta didik selanjutnya dilatih untuk 

menerapkan konsep yang telah dipelajari tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3. Lembar Kerja Peserta Didik yang digunakan sebagai Penuntun 

Belajar. 

LKPD ini berisi pertanyaan atau isian yang jawabannya ada 

di dalam buku. Peserta didik akan dapat mengerjakan LKPD tersebut 

jika ia membaca buku, sehingga fungsi utama LKPD ini adalah 

membantu peserta didik menghafal dan memahami materi 

pembelajaran yang terdapat dalam buku. LKPD ini juga sesuai untuk 

keperluan remedi.  

4. Lembar Kerja Peserta Didik yang digunakan sebagai Penguatan. 

LKPD ini diberikan setelah peserta didik selesai mempelajari 

topik tertentu. Materi pembelajaran yang dikemas dalam LKPD ini 

lebih mengarah pada pendalaman dan penerapan materi 

pembelajaran yang terdapat di dalam buku pelajaran. LKPD ini juga 

cocok untuk pengayaan.  

5. Lembar Kerja Peserta Didik yang digunakan sebagai Petunjuk 

Praktikum. 

Alih-alih memisahkan petunjuk praktikum ke dalam buku 

tersendiri, guru dapat menggabungkan petunjuk praktikum ke dalam 
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kumpulan LKPD.
27

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa LKPD 

mempunyai jenis-jenis yang berbeda yang dibuat berdasarkan tujuan 

dari pengemasan LKPD tersebut. Hal ini dilakukan agar 

mempermudah peserta didik dalam menguasai dan memahami 

materi pembelajaran.  

c. Fungsi Penggunaan Lembar KerjaPeserta Didik (LKPD) 

Fungsi Penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik menurut 

Prastowo yaitu :  

1. Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidikan, 

namun lebih mengaktifkan peserta didik.  

2. Sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk 

memahami materi yang diberikan 

3. Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya akan tugas untuk berlatih 

4. Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik.
28

   

Lembar kerja peserta didik memiliki beberapa fungsi yang dapat 

membantu guru dan peserta didik dalam melakukan proses 

pembelajaran. Dengan digunakannya lembar kerja peserta didik maka 

dapat membantu tercapainya efektivitas pembelajaran.  
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 Muhammad Rohman dan Sofan Amri, Strategi dan Desain Pengembangan Sistem 

Pembelajaran, (Jakarta : Prestasi Pustakaraya. 2013), h. 96-97 
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30  
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d. Manfaat Penggunaan Lembar KerjaPeserta Didik (LKPD) 

Manfaat penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik bagi kegiatan 

pembelajaran adalah sebagai berikut : 

1. Mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

2. Membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep. 

3. Melatih peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan 

keterampilan proses. 

4. Melatih peserta didik untuk memecehkan masalah dan berpikir kritis. 

5. Sebagai pedoman guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

6. Membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang 

dipelajari melalui kegiatan belajar. 

7. Membantu peserta didik menambah informasi tentang konsep yang 

dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis.
 29

  

Membaca berbagai manfaat di atas, maka dapat disimpulkan 

lembar kerja peserta didik memberikan banyak manfaat terutama untuk 

memenuhi indikator efektivitas pembelajaran terutama bermanfaat 

kepada peserta didik. 

e. Perangkat Penunjang Penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) 

Sebelum melaksanakan pembelajaran, seorang pendidik 

direkomendasikan untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran 

seperti :  

                                                 
29

 Ibid., h. 208 
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1. Silabus  

2. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

3. Handout  

4. Media 

5. Lembar penilaian
30

  

Guru yang akan menggunakan lembar kerja peserta didik pada 

kegiatan pembelajarannya disarankankan dapat membawa perangkat 

penunjang agar lembar kerja peserta didik dapat digunakan secara 

maksimal dan kegiatan pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif. 

f. Indikator Penggunaan Lembar KerjaPeserta Didik (LKPD) 

Adapun indikator yang perlu diperhatikan dalam penggunaan 

lembar kerja peserta didik sebagai berikut : 

1. Survey (Menyurvei).  

Proses dimana peserta didik membaca serta memahami 

secara garis besar keseluruhan materi yang ada dalam LKPD.  

2. Question (Pertanyaan).  

Pertanyaan disini maksudnya adalah setelah membaca dan 

memahami materi yang ada, peserta didik membuat pertanyaan-

pertanyaan yang mungkin muncul dan belum terjawab dalam 

penjabaran materi. Pertanyaan ini juga diharapkan mampu dijawab 

oleh peserta didik sendiri setelah melakukan pendalaman materi 

selanjutnya.  

3. Read (Membaca).  
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Peserta didik harus mampu memahami materi dan 

menentukan hal-hal pokok yang penting dalam materi yang sedang 

dipelajari tersebut, sehingga dapat digunakan untuk menjawab 

pertanyaan dalam LKPD. 

4. Recite (Meringkas).  

Dalam menggunakan LKPD peserta didik harus dapat 

meringkas materi yang telah dipelajari dengan kemampuan mereka 

sendiri dan ditulis dalam LKPD masing-masing peserta didik. Hal ini 

bertujuan untuk membuat siswa mengerti dan ingat tentang materi 

yang telah mereka pelajari. 

5. Review (Mengulang).  

Setelah peserta didik mampu meringkas menandakan bahwa 

peserta didik sudah mampu memahami materi, agar teruji 

kebenarannya maka siswa perlu mengerjakan soal-soal yang ada 

pada LKPD dan guru perlu memeriksa jawaban mereka.
31

 

3.   Pengaruh Penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) terhadap  

Efektivitas Pembelajaran 

Menurut Prof. Dr. Ratna Wilis Dahar, M. Sc, Lembar Kerja Peserta 

Didik adalah lembar kerja yang berisikan informasi dan interaksi dari guru 

kepada peserta didik agar dapat mengerjakan sendiri suatu aktivitas 

belajar, melalui praktek atau penerapan hasil-hasil belajar untuk mencapai 
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efektivitas pembelajaran.
32

  

Menurut Depdiknas dalam jurnal Salwan, 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.
33

 

Menurut Nurhasnawati peggunaan lembar kerja peserta didik 

dalam kegiatan pembelajaran dapat mempengaruhi terhadap efektivitas 

pembelajaran.
34

 

Berdasarkan beberapa teori di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik berpengaruh terhadap efektivitas 

pembelajaran. 

B. Penelitian yang Relevan 

Berikut beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan 

penelitian ini adalah: 

1. “Pengaruh Penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik terhadap Motivasi dan 

Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VII SMPN 1 Awangpone”. Penelitian 

ini dilakukan oleh Asdaniar. Jurnal Bionature, Volume 17, Nomor 2, 

Oktober 2016.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

motivasi, respon dan hasil belajar peserta didik kelas VII SMPN 1 
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Awangpone yang diajar dengan menggunakan LKPD. Penelitian ini 

dilaksanakan di SMP Negeri 1 Awangpone, Kabupaten Bone. Populasi 

penelitian adalah seluruh peserta didik kelas VII SMP Negeri 1 

Awangpone yang terdiri dari 120 orang dengan total sampel berjumlah 30 

orang. Data dari penelitian ini dianalisis dengan statistik deskriptif dengan 

menggunakan N-Gain, untuk mendeskripsikan motivasi dan hasil belajar 

siswa. Untuk respon hanya menggunakan statistic deskriptif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa (1) motivasi peserta didik kelas VII SMP 

Negeri 1 Awangpone terhadap penggunaan LKPD adalah rata-rata N-Gain 

0,7 (kategori tinggi). (2) respon peserta didik kelas VII SMP Negeri 1 

Awangpone terhadap penggunaan LKPD adalah   rata-rata skor 41 

(kategori tinggi) dari skor ideal 50. (3) hasil belajar peserta didik kelas VII 

SMP Negeri 1 Awangpone setelah diajar dengan menggunakan LKPD 

adalah rata-rata NGain 0,7 (kategori tinggi) dan peserta didik telah 

mencapai ketuntasan sebesar 87 % sehingga ketuntasan hasil belajar secara 

klasikal tercapai. 

Perbedaan penelitian Asdaniar dengan peneliti dalam penelitian ini 

diantaranya : 

a. Perbedaan variabel Y, dimana penelitian yang dilakukan Asdaniar 

mengenai motivasi, respon, hasil belajar. Sedangkan variabel Y dalam 

penelitian ini adalah efektivitas pembelajaran. 

b. Populasi penelitian oleh Asdaniar adalah peserta didik Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) sedangkan populasi dalam penelitian ini 

meneliti peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA). 
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Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Asdaniar, dapat dilihat dari segi variabel X yang kami 

gunakan, yaitu pengaruh penggunaan lembar kerja peserta didik.   

2. “Pengaruh Penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Pendekatan 

Ilmiah terhadap Aktivitas dan Hasil belajar IPA Biologi Kelas VII Peserta 

Didik SMP Negeri 2 Watampone”. Penelitian ini dilakukan oleh Marsa. 

Jurnal Sainsmat Vol V, No.1, ISSN 2086-6755, Maret 2016. 

Paradigma pendidikan menuntut perubahan pembelajaran  yang 

berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat  pada peserta 

didik. Pembelajaran dengan menggunakan Lembar Kerja Peserta Didik 

berbasis pendekatan ilmiah adalah pembelajaran yang berpusat pada 

peserta didik. Lembar Kerja Peserta Didik berbasis pendekatan ilmiah 

merupakan lembaran kerja peserta didik yang  berisikan  petunjuk  untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh peserta 

didik dengan mengaplikasikan pendekatan ilmiah yang melalui tahapan-

tahapan  mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi,  dan 

mengomunikasikan. Penelitian ini bertujuan  untuk (1) mengetahui  

aktivitas belajar IPA Biologi  peserta didik kelas VII SMP Negeri  2 

Watampone yang diajar dengan menggunakan LKPD berbasis pendekatan 

ilmiah, (2) mengetahui  hasil belajar  IPA Biologi   peserta didik kelas VII 

SMP  Negeri  2 Watampone yang diajar dengan menggunakan LKPD 

berbasis pendekatan ilmiah, dan (3) mengetahui pengaruh penggunaan 

LKPD berbasis pendekatan ilmiah terhadap hasil  belajar IPA Biologi 
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peserta didik kelas VII SMP Negeri 2 Watampone. Penelitian ini 

merupakan penelitian  pre eksperimen dengan  desain one group pretest-

posttest design. Subyek penelitian adalah peserta didik kelas VII semester 

genap tahun pelajaran 2015/2016, yaitu kelas VII A sebanyak 24 peserta 

didik sebagai kelas eksperimen tanpa  kelas kontrol. Teknik analisis data 

menggunakan statistik deskriptif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)  

aktivitas belajar peserta didik   yang diajar dengan menggunakan LKPD 

berbasis pendekatan ilmiah berada pada kategori sangat aktif, (2) hasil 

belajar peserta didik setelah diajar dengan menggunakan LKPD berbasis 

pendekatan ilmiah mencapai nilai rata-rata 83,13 dengan standar deviasi 

9,143, dan (3)  Peningkatan kemampuan peserta didik  setelah diajar 

dengan pembelajaran menggunakan LKPD berbasis pendekatan ilmiah  

berada pada klasifikasi tinggi. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Marsa dengan penelitian 

ini diantaranya: 

a. Perbedaan variabel Y yakni penelitian Marsa mengenai aktivitas dan 

hasil belajar, sedangkan dalam penelitian ini adalah efektivitas 

pembelajaran. 

b. Penggunaan LKPD dalam penelitian Marsa dikhususkan berbasis 

ilmiah, sedangkan dalam penelitian ini penggunaan LKPD yang 

dibuat oleh guru. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Marsa menggunakan metode pre 

eksperimen dengan desain one group pretest-posttest design, 
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sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif. 

Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Asdaniar, dapat dilihat dari segi variabel X yang kami 

gunakan, yaitu pengaruh penggunaan lembar kerja peserta didik.  . 

3. “Penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik dalam Pembelajaran Materi 

Virus untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMA Negeri 14 Banda 

Aceh” Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin Suarja. Jurnal Bio-

Natural (Jurnal Pendidikan Biologi), Vol. 1, No. 1, Maret-Agustus 2014. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan Lembaran Kerja Peserta Didik terhadap peningkatkan hasil 

belajar siswa. Penelitian ini merupakan bentuk Penelitian Tindakan Kelas 

yang dilaksanakan dalam tiga siklus, masing-masing siklus terdiri dari: 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini 

adalah siswa kelas X SMAN 14 Banda Aceh yang berjumlah 30 orang 

yang terdiri dari 12 laki-laki dan 18 siswa perempuan. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain: lembar kerja peserta didik, tes, 

observasi, catatan lapangan serta rencana pelaksanaan tindakan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa; lembaran kerja peserta didik berfungsi 

mempermudah peserta didik dalam memahami materi-materi yang akan 

disampaikan oleh guru serta dapat melatih peserta didik berpikir secara 

sistematis, melatih peserta didik untuk mengemukakan pendapat secara 

tertulis, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru; 
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LKPD yang rumit menyebabkan peserta didik tidak bisa memahami 

dengan sempurna materi yang diajarkan serta terfokus pada penyelesaian 

LKPD yang kurang mereka pahami, pada siklus I pembelajaran berjalan 

hampir sama seperti tanpa menggunakan LKPD, pada LKPD yang ideal 

guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran, peserta didik dengan aktif 

saling berdiskusi mengenai hasil pengamatan mereka yang dituangkan di 

LKPD. Nilai hasil belajar rata-rata tiap siklus juga meningkat naik setiap 

pembelajarannya yaitu 66.33, 75,66 dan 85.83. 

Perbedaan penelitian Zainal Abidin Suarja dengan peneliti dalam 

penelitian ini diantaranya : 

a. Perbedaan variabel Y, dimana penelitian yang dilakukan Zainal 

mengenai Hasil Belajar Siswa. Sedangkan variabel Y dalam penelitian 

ini adalah efektivitas pembelajaran. 

b. Bentuk penelitian yang dilakuakan oleh Zainal merupakan bentuk 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sedangkan penelitian ini merupakan 

bentuk penelitian kuantitaif.  

Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Marsa, dapat dilihat dari segi variabel X yang kami 

gunakan, yaitu pengaruh penggunaan LKPD. 

C. Konsep Operasional 

Konsep yang dioperasionalkan dalam penelitian ini meliputi 

penggunaan lembar kerja peserta didik (LKPD) dan efektivitas pembelajaran. 

1. Penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 
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Penggunaan LKPD dapat diukur dengan terpenuhinya beberapa 

indikator-indikator yang terkait dengan Penggunaan Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD). Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada landasan 

teori, penulis menggunakan indikator penggunaan LKPD sebagai berikut : 

a. Survei (Menyurvei) 

1) Guru meminta peserta didik memahami materi pembelajaran 

ekonomi yang sedang dibahas.  

2) Guru memberikan pertanyaan yang harus dijawab peserta didik 

mengenai materi pembelajaran ekonomi. 

3) Guru memeriksa jawaban peserta didik untuk mengukur 

pemahaman peserta didik tentang materi pembelajaran ekonomi.  

b. Question (Pertanyaan) 

1) Guru meminta peserta didik memikirkan pertanyaan mengenai 

materi pembelajaran ekonomi yang tidak dimengerti dan 

menuliskannya ke dalam LKPD masing-masing peserta didik. 

2) Guru meminta peserta didik saling bertukar pertanyaan mengenai 

materi pembelajaran ekonomi. 

3) Guru meminta peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan yang 

sudah dibuat teman sebelumnya dalam LKPD pelajaran ekonomi.  

c. Read (Membaca) 

1) Guru meminta peserta didik membaca materi pelajaran ekonomi 

yang ada pada buku paket. 

2) Guru meminta peserta didik membaca materi pelajaran ekonomi 
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yang terdapat dalam LKPD pelajaran ekonomi. 

3) Guru meminta peserta didik membaca soal-soal yang terdapat 

dalam LKPD pelajaran ekonomi.  

d. Recite (Meringkas) 

1) Guru meminta peserta didik untuk mencatat hal-hal penting 

mengenai materi pembelajaran ekonomi ke dalam LKPD. 

2) Guru meminta peserta didik membuat kesimpulan mengenai materi 

pembelajaran ekonomi di LKPD. 

3) Guru meminta peserta didik menyampaikan ringkasan materi 

pelajaran ekonomi dengan bahasa mereka sendiri.  

e. Review (Mengulang) 

1) Guru meminta peserta didik mengingat kembali materi 

pembelajaran ekonomi yang telah dibahas. 

2) Guru meminta peserta didik untuk mengerjakan soal-soal pelajaran 

ekonomi yang ada pada LKPD. 

3) Guru bersama peserta didik membahas jawaban soal-soal yang ada 

pada LKPD pelajaran ekonomi. 

2. Efektivitas Pembelajaran 

Indikator efektivitas pembelajaran menurut Degeng, yang ditulis 

Firmina Angela Nai adalah sebagai berikut : 

a. Kecermatan Penguasaan Perilaku, yaitu kecermatan peserta didik 

dalam melakukan sesuatu dan menyelesaikan masalah selama proses 

pembelajaran.  
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1) Peserta didik mampu mengerjakan tugas pembelajaran ekonomi 

dalam LKPD dengan teliti. 

2) Peserta didik cermat dalam menggunakan LKPD yang selama 

proses pembelajaran ekonomi. 

b. Kecepatan Unjuk Kerja, yaitu kemampuan peserta didik dalam  

menyelesaikan masalah dengan waktu yang singkat. 

1) Peserta didik mampu memahami materi pelajaran ekonomi 

dengan waktu yang singkat.  

2) Peserta didik mampu menyelesaikan soal-soal pelajaran ekonomi 

yang diberikan guru lebih cepat dari waktu yang ditentukan.  

c. Kesesuaian dengan Prosedur, yaitu kesesuaian antara proses 

pembelajaran dengan aturan atau prosedur yang ditetapkan.   

1) Peserta didik tertib dalam mengikuti pelajaran ekonomi saat 

mengerjakan tugas di LKPD. 

2) Peserta didik tekun mengisi LKPD pelajaran ekonomi dengan 

baik dan sungguh-sungguh. 

d. Kuantitas Unjuk Kerja, yaitu jumlah unjuk kerja dan jumlah tujuan 

pembelajaran yang dapat dicapai oleh peserta didik. 

1) Peserta didik dapat menyelesaikan seluruh soal-soal ekonomi 

yang ada di LKPD.  

2) Peserta didik mampu mencapai tujuan pelajaran ekonomi yang 

ada di LKPD. 

e. Kualitas Hasil Akhir, yaitu tingkat keberhasilan yang dicapai. 
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1) Prestasi belajar peserta didik mengalami peningkatan setelah 

mengerjakan latihan soal yang ada di LKPD pelajaran ekonomi.  

2) Hasil akhir belajar peserta didik mencapai kriteria ketuntasan 

minimum (KKM). 

f. Tingkat Alih Belajar, yaitu kemampuan untuk mengalihkan serta 

mengaitkan apa yang sudah dipahami kepada peristiwa lain yang 

sejenis. 

1) Peserta didik mampu mengaitkan materi pembelajaran ekonomi 

dengan kehidupan sehari-hari. 

2) Peserta didik mudah memahami pelajaran ekonomi baru karena 

terkait dengan pelajaran sebelumnya yang sejenis.  

g. Tingkat Retensi, yaitu ketahanan ingatan peserta didik dalam 

memahami materi pembelajaran. 

1) Peserta didik semakin mampu mengingat dan menjelaskan 

kembali materi pembelajaran ekonomi setelah mengerjakan soal-

soal dalam LKPD. 

2) Peserta didik dapat menjawab pertanyaan atau soal-soal mengenai 

materi pelajaran ekonomi yang sudah lama dipelajari.  

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis 

1. Asumsi Dasar 

Asumsi atau anggapan dasar adalah simpulan yang kebenarannya 

mutlak, tidak perlu diuji lagi, sehingga ketika orang membaca anggapan 
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dasar, maka tidak akan bertanya apa benar atau salah simpulan itu.
35

 

Berdasarkan teori di atas, maka penulis melakukan penelitian ini 

berdasarkan asumsi bahwa, efektivitas pembelajaran dapat dipengaruhi 

oleh penggunaan lembar kerja peserta didik.  

2. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan.
36

 Adapun hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi hipotesis alternatif (Ha) 

dan hipotesis nihil (H0) sebagai berikut : 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan lembar kerja 

peserta didik (LKPD) terhadap efektivitas pembelajaran mata 

pelajaran ekonomi SMA Negeri 3 Pekanbaru. 

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan lembar 

kerja peserta didik (LKPD) terhadap efektivitas pembelajaran 

mata pelajaran ekonomi SMA Negeri 3 Pekanbaru. 
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