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II. KAJIAN TEORI 

 

Pada bab II ini akan dikaji tentang kajian teori yang berkaitan dengan penelitian 

pengembangan ini, diantaranya secara singkat sebagai berikut: 

2.1 Definisi Belajar 

Belajar adalah suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari belajar akan 

membentuk manusia yang cerdas dan mampu meningkatkan sumber daya manusia 

yang berkualitas. Belajar dianggap sebagai proses perubahan prilaku sebagai 

akibat dari pengalaman dan latihan. Menurut Hudojo (2003: 83) mengemukakan 

bahwa belajar merupakan suatu proses aktif dalam memperoleh pengalaman atau 

pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku. Belajar adalah 

proses perubahan tingkah laku berkat pengalaman dan latihan, artinya tujuan 

kegiatan belajar adalah perubahan tingkah laku baik yang menyangkut 

pengetahuan, keterampilan, maupun sikap bahkan meliputi segenap aspek 

organisme atau individu.  

Pembelajaran adalah a set of events which affect learners in such a way that 

learning is facilitated (Gagne & Briggs dalam Suparman, 2012:  10). 

Pembelajaran adalah suatu rangkaian peristiwa yang memengaruhi peserta didik 

atau pembelajar sedemikian rupa sehingga perubahan prilaku yang disebut hasil 

fasilitasi. Pembelajaran mengandung makna bahwa serangkaian kegiatan belajar 

itu dirancang terlebih dahulu agar terarah pada tercapainya perubahan prilaku 

yang diharapkan.  Sedangkan Sudjana (2005: 7) mengemukakan bahwa kegiatan 

pembelajaran adalah pelaksanaan proses belajar mengajar, yakni suatu proses 
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penterjemah dan mentransformasikan nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum 

kepada para peserta didik melalui interaksi belajar mengajar di sekolah.  

 

Pembelajaran tidak terbatas pada proses intelektual atau kognitif semata tetapi 

dapat juga berbentuk proses pembentukan sikap prilaku atau afektif. Pembentukan 

sikap prilaku melibatkan pemberian contoh atau model untuk di tiru peserta. 

Model dan contoh ini dapat berasal dari pengajar atau orang lain. Pembelajaran 

juga melibatkan berbagai metode yang paling tua seperti ceramah sampai yang 

paling mutakhir seperti simulasi dan percobaan ilmiah. Pembelajaran melibatkan 

pula penggunaan, media cetak visual atau gambar, audio dan multimedia dengan 

komputer.  

 

Pembelajaran yang telah dirancang tentunya membawa implikasi yang besar tidak 

hanya mendorong peserta didik untuk belajar pengetahuan dan keterampilan yang 

signifikan tetapi dapat mendorong mereka untuk menghargai inovasi dan untuk 

menjadi kreatif dan menjadi fleksibel dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh 

karena itu para pendidik memiliki kewajiban untuk menjadi panutan untuk 

menjadi lebih inovatif, kreatif, dan fleksibel.  

 

Efisiensi proses pembelajaran menurut dalam M. Harijanto (2007: 218) tampak 

pada: 

 (1) Peningkatan kualitas belajar, atau tingkat penguasaan pebelajar,   

 (2) Penghematan waktu belajar guna mencapai tujuan,  

 (3) Peningkatan daya tampung tanpa mengurangi kualitas belajar, dan 

 (4) Penurunan biaya tanpa mengurangi kualitas belajar pebelajar.  
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Dalam perspektif teknologi pembelajaran, sumber belajar diakui sebagai 

komponen terpenting dalam pembelajaran.  Menurut AECT dalam M. Harijanto 

(2007:218) sumber belajar terdiri dari enam komponen, yaitu: pesan, orang, bahan 

ajar, peralatan, teknik, dan lingkungan. Di antara keenam komponen sumber 

belajar tersebut, yang paling dominan adalah bahan ajar bagi pebelajar. 

 

2.2 Teori Belajar  

Anthoni Robbin dalam Trianto (2007: 15) mendefinisikan belajar sebagai proses 

menciptakan hubungan antara pengetahuan yang sudah dipahami, dan 

pengetahuan yang baru. Dari definisi ini dimensi belajar memuat beberapa unsur, 

yaitu: 1. Penciptaan hubungan, 2. Pengetahuan yang sudah dipahami, 3. 

Pengetahuan yang baru.  

 

Bruner dalam Slameto (2003: 11), belajar merupakan suatu proses aktif yang 

memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru diluar informasi yang 

diberikan kepada dirinya. Jika seseorang mempelajari sesuatu pengetahuan 

(misalnya pengetahuan Geografi), pengetahuan itu dipelajari dalam tahap-tahap  

tertentu agar pengetahuan itu dapat diinternalisasi dalam pikiran (struktur 

kognitif) orang tersebut. 

 

Proses internalisasi akan terjadi sungguh-sungguh (optimal) jika pengetahuan 

yang dipelajari melewati tiga tahap yaitu: a) tahap enaktif, yaitu suatu tahap 

pembelajaran suatu pengetahuan dimana pengetahuan itu dipelajari secara aktif, 

dengan menggunakan benda-benda konkrit atau menggunakan situasi yang nyata. 

b) tahap ikonik, yaitu suatu tahap pembelajaran suatu pengetahuan dimana 
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pengetahuan itu direpresentasikan (diwujudkan) dalam bentuk bayangan visual, 

gambar, atau diagram yang menggambarkan kegiatan konkrit atau situasi konkrit 

yang terdapat pada tahap enaktif tersebut diatas. c) tahap simbolik, yaitu suatu 

tahap pembelajaran dimana pengetahuan itu direpresentasikan dalam bentuk 

simbol-simbol abstrak, yaitu symbol-simbol arbiter yang dipakai kesepakatan 

orang-orang dalam bidang yang bersangkutan, baik simbol-simbol verbal 

(misalnya huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat), lambang-lambang matematika, 

maupun lambang-lambang abstrak lainnya (Bruner dalam Slameto, 2003: 15). Jadi 

dapat disimpulkan bahwa proses belajar akan berlangsung secara optimal jika 

tahap-tahap mulai dari enaktif, ikonik,dan simbolik berjalan dengan baik.  

 

Selanjutnya Bruner dalam mengembangkan teorinya mendasarkan atas dua 

asumsi yaitu pertama, perolehan pengetahuan merupakan suatu proses interaktif, 

artinya orang yang belajar berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, perubahan 

terjadi pada diri individu dan lingkungannya. Kedua, seseorang mengkonstruksi 

pengetahuannya dengan menghubungkan informasi yang masuk dengan informasi 

yang telah dimilikinya (Asikin, 2004: 8-10). 

 

 

2.2.1   Teori Belajar Behavior 

Teori belajar behaviorisme (tingkah laku) menyatakan bahwa belajar adalah 

proses perubahan tingkah laku. Seseorang telah dianggap telah belajar sesuatu bila 

ia mampu menunjukkan tingkah laku. Menurut teori ini, yang terpenting adalah 

masukan/input yang berupa masukan dan keluaran/output yang berupa respons. 

Sedangkan apa yang terjadi di antara stimulus dan respons itu dianggap tak 

penting diperhatikan sebab tidak bisa di amati. Selanjutnya, teori belajar 
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kognitivisme menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi dan 

pemahaman (Uno, dkk., 2008: 56&59). Untuk teori belajar konstruktivisme dan 

teori belajar modern tidak diraikan dalam tulisan demi menghindari kebingunan 

dalam penafsiran pembaca. Merujuk pada teori-teori belajar di atas, Burton dalam 

Usman dan Setiawati (2001: 4) mengemukakan hal senada dengan teori 

behaviorisme di mana belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada 

diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu dan individu 

dengan lingkungannya sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan 

lingkungannya. Kemudian Witherington dalam Usman dan Setiawati (2001: 5) 

menyatakan bahwa “Belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian 

yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari reaksi berupa kecakapan, sikap, 

kebiasaan kepribadian atau suatu pengertian”. Selanjutnya, Gagne dalam Slameto 

(2003: 13) memberikan dua definisi belajar, yakni: (1) belajar adalah suatu proses 

untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan 

tingkah laku; dan (2) belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan 

yang diperoleh dari instruksi. Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat 

dipahamai bahwa pada dasarnya belajar merupakan proses perubahan tingkah laku 

yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu melalui memberian pengetahuan, 

latihan maupun pengalaman. Belajar dengan pengalaman akan membawa pada 

perubahan diri dan cara merespons lingkungan. 

 

2.2.2 Teori Belajar Kontruktivisme 

Lebih dua dasawarsa terakhir ini, dunia pendidikan mendapat sumbangan 

pemikiran dari teori konstruktivisme sehingga banyak negara mengadakan 

perubahan-perubahan secara mendasar terhadap sistem dan praktik pendidikan 
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mereka, termaksut kurikulum. Herpratiwi (2009: 71) mengatakan bahwa dalam 

teori konstruktivisme siswa harus menemukan sendiri dari mentransformasikan 

informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan 

merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak sesuai. Bagi siswa agak benar-benar 

memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja 

memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya. 

Prinsip-prinsip kontruktivisme adalah pengetahuan dibina secara aktif oleh siswa, 

siswa bukan menerima pasif pengetahuan, siswa pembina aktif struktur 

pengetahuan, siswa mencoba membuat pemahaman tentang pengalaman baru 

mereka dan fenomena dengan cara membentuk/membina makna tentang perkara 

tersebut. Prinsip konstruktivisme memandang bahwa pembelajaran dilihat sebagai 

pengubah ide, pembinaan dan penerimaan ide baru dan penstrukturan semula ide 

yang sudah tersedia. Pandangan konstruktivisme melihat bahwa siswa membina 

dan bukan menerima ide tersebut siswa menjalankan secara aktif makna dari pada 

setiap satu pengalaman yang dilalui. 

 

2.3 Hasil Belajar 

Menurut Anni (2005: 20) hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek 

perubahan tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. Apabila 

pembelajar mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku 

yang diperoleh adalah berupa penguasaan. Hasil belajar ini sangat dibutuhkan 

sebagai petunjuk untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan peserta didik dalam 

kegiatan belajar yang sudah dilaksanakan. Hasil belajar dapat diketahui melalui 
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evaluasi untuk mengukur dan menilai apakah peserta didik sudah menguasai ilmu 

yang dipelajari sesuai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar (Anni, 2005: 21) yaitu 

sebagai berikut. 

a. Faktor Internal 

Faktor internal mencakup kondisi fisik seperti kesehatan organ tubuh, 

kondisi psikis seperti kemampuan intelektual, emosional dan kondisi 

sosial seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. 

Kesempurnaan dan kualitas kondisi internal yang dimiliki peserta didik 

akan berpengaruh terhadap kesiapan, proses dan hasil belajar. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal antara lain kesulitan materi yang dipelajari, tempat 

belajar, iklim, suasana lingkungan dan budaya belajar masyarakat. 

Faktor eksternal ini juga akan mempengaruhi kesiapan, proses dan 

hasil belajar. 

Hasil belajar merupakan tujuan akhir dilaksanakannya kegiatan pembelajaran di 

sekolah. Hasil belajar dapat ditingkatkan melalui usaha sadar yang dilakukan 

secara sistematis mengarah kepada perubahan yang positif yang kemudian disebut 

dengan proses belajar. Akhir dari proses belajar adalah perolehan suatu hasil 

belajar peserta didik. Hasil belajar peserta didik di kelas terkumpul dalam 

himpunan hasil belajar kelas. Semua hasil belajar tersebut merupakan hasil dari 

suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi pendidik, tindak 

mengajar di akhiri dengan proses evaluasi hasil belajar, sedangkan dari sisi 

peserta didik, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses 

belajar (Dimyati dan Mudjiono, 2009: 3). 

 

Menurut Sudjana (2005: 22), hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki 

peserta didik setelah menerima pengalaman belajar. Selanjutnya Warsito (dalam 

Depdiknas, 2006: 125) mengemukakan bahwa hasil dari kegiatan belajar ditandai 
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dengan adanya perubahan perilaku ke arah positif yang relatif permanen pada diri 

orang yang belajar. Sehubungan dengan pendapat itu, maka Wahidmurni (2010:  

18) menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar 

jika ia mampu menunjukkan adanya perubahan dalam dirinya. Perubahan-

perubahan tersebut di antaranya dari segi kemampuan berpikirnya, 

keterampilannya, atau sikapnya terhadap suatu objek. 

 

Jika dikaji lebih mendalam, maka hasil belajar dapat tertuang dalam taksonomi 

Bloom, yakni dikelompokkan dalam tiga ranah (domain) yaitu domain kognitif 

atau kemampuan berpikir,  domain afektif atau sikap, dan domain psikomotor atau 

keterampilan. Secara umum aspek-aspek yang diperlukan pada hasil belajar 

diantaranya adalah aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.  

a) Aspek Kognitif 

B.S Bloom aspek kognitif adalah bidang atau domain yang berkaitan dengan 

daya pikir, pengetahuan dan penalaran (Koestoro, 2001: 41). Aspek kognitif 

terdiri dari enam bagian yaitu : pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, 

sistematis, dan evaluasi. 

b) Aspek Afektif 

B.S Bloom aspek afektif berkaitan dengan perasaan/kesadaran, seperti senang 

atau tidak senang, suka atau tidak suka, ini akan menolong seseorang untuk 

memilih yang disenangi dan menjauhkan diri dari yang tidak disenangi 

(Koestoro, 2001: 46). Aspek afektif terbagi menjadi lima bagian yaitu 

penerimaan, penanggapan, penilaian, organisasi, pemeran. 

c) Aspek psikomotor 

B.S Bloom aspek psikomotor yaitu tujuan pembelajaran yang terutama 

berkaitan dengan keterampilan motorik atau keterampilan fisik, atau 

keterampilan tangan seseorang (Koestoro, 2001: 48). Aspek psikomotor terdiri 

dari persepsi, kesiapan, respon terpimpin, mekanis, respon yang kompleks, 

penyesuaian, mencipta. 

 

 

Menurut Suparman (2012: 10-11), pembelajaran tidak terbatas pada proses 

intelektual atau kognitif semata tetapi dapat juga berbentuk proses pembentukan  
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sikap prilaku atau afektif. Pembentukan sikap prilaku melibatkan pemberian 

contoh atau model untuk ditiru peserta didik. Disamping kognitif dan afektif, 

pembelajaran dapat pula melibatkan praktik fisik karena melibatkan dominasi 

gerak jasmani. Orang sering menyebutnya sebagai keterampilan fisik karena 

melibatkan dominasi gerak otot tubuh. Baik pembelajaran apektif maupun 

psikomotor hampir selalu didahului dan dikombinasikan dengan proses 

pembelajaran kognitif. 

 

2.3.1 Pendekatan Saintifik 

Implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik 

secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan 

mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan 

masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan 

berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan 

konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Pendekatan saintifik dimaksudkan 

untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami 

berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal 

darimana aja, kapan aja, tidak bergantung pada informasi searah guru. Oleh 

karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diharapkan untuk 

mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui 

observasi, dan bukan hanya diberitahu. 

 

Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan 

proses, seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, 
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dan menyimpulkan. Metode saintifik sangat relevan, dengan tiga teori belajar, 

yaitu teori  Bruner, teori Piaget, dan teori Vygotsky. Teori belajar Bruner disebut 

juga teori belajar penemuan. Ada empat hal pokok berkaitan dengan teori belajar 

Bruner (dalam Hosnan, 2014: 35). Pertama, individu hanya belajar dan 

mengembangkan pikiranya apabila ia menggunakan pikirannya. Kedua, dengan 

melakukan proses-proses kognitif dalam proses penemuan, siswa akan 

memperoleh sensasi dan kepuasan intelektual yang merupakan suatu penghargaan 

intrinsik. Ketiga, satu-satunya cara agar seseorang dapat mempelajari teknik-

teknik dalam melakukan penemuan adalah ia memiliki kesempatan untuk 

melakukan penemuan. Keempat, dengan melakukan penemuan maka akan 

memperkuatretensi ingatan. Empat hal diatas adalah bersesuaian dengan proses 

kognitif yang diperlukan dalam pembelajaran menggunakan metode saintifik. 

  

Teori Piaget, menyatakan bahwa belajar berkaitan dengan pembentukan dan 

perkembangan skema (jamak/skemata). Sedangkan Vygotsky, dalam teorinya 

menyatakan bahwa pembelajaran terjadi apabila peserta didik bekerja atau belajar 

menangani tugas-tugas yang belum dipelajari namun tugas-tugas itu masih berada 

dalam jangkauan kemampuan atau tugas itu berada dalam zone of proximal 

development daerah terletak antara tingkat perkembangan anak saat ini yang 

didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang 

dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu (Nur dan Wikandari dalam Hosnan, 

2014: 35). Menurut Hosnan (2014: 36), pembelajaran dengan metode saintifik 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Berpusat pada siswa. 

b. Melibatkan keterampilan proses sains dalam mengontruksi konsep, hukum 

atau prinsip. 
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c. Melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang 

perkembangan intelek, khususnya keterampilan, berfikir tingkat tinggi siswa. 

d. Dapat mengembangkan karakter siswa. 

 

Adapun tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik didasarkan pada 

keunggulan pendekatan tersebut. Beberapa tujuan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik adalah sebagai berikut:  

a. Untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan 

berfikir tingkat tinggi siswa. 

b. Untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu 

masalah secara sistematik. 

c. Terciptanya kondisi pembelajaran dimana siswa merasa bahwa 

belajar itu merupakan suatu kebutuhan. 

d. Diperolehnya hasil belajar yang tinggi. 

e. Untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya 

dalam menulis artikel ilmiah. 

f. Untuk mengembangkan karakter siswa. 

 

Selanjutnya Hosnan (2014:  37) mengemukakan ada beberapa prinsip pendekatan 

saintifik dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Pembelajaran berpusat pada siswa. 

b. Pembelajaran membentuk students self concept. 

c. Pembelajaran terhindar dari verbalisme. 

d. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan 

mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. 

e. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berfikir siswa. 

f. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motovasi mengajar 

guru. 

g. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam 

komunikasi. 

h. Adanya proses vasilidasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang di 

kontruksi siswa dalam struktur kognitifnya. 

 

2.3.2 Langkah-Langkah Umum Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik. 

Langkah-langkah pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam proses 

pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan dengan  
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menggunakan pendekatan ilmiah (saintifik), meliputi: menggali informasi melalui 

observasing/pengamatan, questioning/bertanya, experimenting/percobaan, 

kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, 

dilanjutkan dengan menganalisis, associating/menalar, kemudian menyimpulkan, 

dan mencipta dan serta membentuk jaringan/networking. 

 

Pendekatan ilmiah/scientific approach mempunyai kriteria proses pembelajaran 

sebagai berikut. 

a. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan 

dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan, 

legenda, atau dongeng semata.  

b. Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru-siswa terbebas dari 

prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang 

menyimpang dari alur berfikir logis. 

c. Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analistis, dan tepat 

dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan 

mengaplikasikan materi pembelajaran. 

d. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berfikir hipotetik dalam melihat 

perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran. 

e. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan dan 

mengembangkan pola berfikir yang rasional dan objektif dalam merespons 

materi pembelajaran. 

f. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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g. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik 

sistem penyajiannya.   (Hosnan, 2014: 38) 

 

Sedangkan proses pembelajaran menyentuh tiga ranah, yaitu attitude/sikap, 

knowlwdge/pengetahuan, dan skill/keterampilan (KSA = Knowledge, Skill and 

Attitude). 

a. Ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta 

didik „„tahu mengapa‟‟. 

b. Ranah keterampilan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar 

peserta didik „„tahu bagaimana‟‟. 

c. Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar 

peserta didik „„tahu apa‟‟. 

d. Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan 

untuk menjadi manusia yang baik (soft skills) dan manusia yang memiliki 

kecakapan dan pengetahuan untuk hidup layak (hard skill) dari peserta didik 

yang meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

e. Hasil  belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan 

afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang 

terintegrasi. Adapun bentuk kegiatan pembelajaran melalui pendekatan 

scientific dapat dilihat, seperti tabel berikut: 
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Tabel 2.1 Kegiatan Pembelajaran Menggunakan  Pendekatan  Scientific 

Kegiatan Aktivtas Belaar 

Mengamati 

(observasing) 

Melihat, mengamati, membaca, mendengar, menyimak 

(tanpa dan dengan alat). 

Menanya 

(questioning) 

Mengajukan pertanyaan dari yang faktual sampai ke yang 

bersifat hipotesis; diawali dengan bimbingan guru sampai 

dengan mandiri (menjadi suatu kebiasaan). 

Pengumpulan Data 

(experimenting) 

Menentukan data yang diperlukan dari pertanyaan yang 

diajukan, menentukan sumber data (benda, dokumen, buku, 

experimen), mengumpulkan data. 

Mengasosiasi 

(associating) 

Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, 

menentukan hubungan data/ kategori, menyimpulkan dari 

hasil analisis data; dimulai dari unstructured-uni structure-

multistructure sructure. 

Mengomunikasikan 

 

Menyampaikan hasil konseptualisasi dalam bentuk lisan, 

tulisan, diagram, bagan, gambar atau media lainya. 

Sumber: Hosnan, 2014: 39 

 

Catatan: Aktivitas guru dalam kegiatan pembelajaran adalah:  

a. Menyediakan sumber belajar, 

b. Mendorong siswa berinteraksi dengan sumber belajar (menugaskan), 

c. Mengajukan pertanyaan agar siswa memikirkan hasil interaksinya, 

d. Memantau persepsi dan proses berpikir siswa serta memberikan scaffodling, 

e. Mendorong siswa berdialog/ berbagi hasil pemikiranya, 

f. Mengkonfirmasi pemahaman yang diperoleh, dan 

g. Mendorong siswa untuk merefleksikan pengalaman belajarnya. 

 

2.3.3 Penilaian Autentik dalam Kurikilum 2013 

Penilaian dalam kurikulum 2013 mengacu pada permendikbud Nomor 66 tahun 

2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Standar Penilaian bertujuan untuk 

menjamin: (1) perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi 

yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian, (2) pelaksanaan 
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penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan 

sesuai dengan konteks sosial budaya; dan (3) pelaporan hasil penilaian peserta 

didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Standar penilaian pendidikan ini 

disusun sebagai acuan penilaian bagi pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah 

pada satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Penilaian 

pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian autentik, 

penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan 

tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu 

tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah. 

 

Salah satu penekanan dalam kurikulum 2013 adalah penilaian autentik (authentic 

assessment). Menurut Kunandar (2013: 35) “penilaian autentik adalah kegiatan 

menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik 

proses maupun hasil dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan 

dengan tuntutan kompetensi yang ada di Standar Kompetensi (SK) atau 

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Dalam kurikulum 2013 

mempertegas adanya pergeseran dalam melakukan penilaian, yakni dari 

penilaiaan melalui tes (mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil 

saja), menuju penilaian autentik (mengukur kompetensi sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan berdasarkan proses dan hasil). Pada penilaian autentik peserta didik 

diminta untuk menerapkan konsep atau teori pada dunia nyata. Autentik berarti 

keaadaan yang sebenarnya yaitu kemampuan atau keterampilan yaang dimiliki 

oleh peserta didik. Misalnya peserta didik diberi tugas proyek untuk melihat 
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kompetensi peserta didik. Pada penilaian autentik guru melakukan penilaian tidak 

hanya pada penilaian level KD, tetapi juga kompetensi inti atau SKL. 

 

Ciri-ciri penilaian autentik menurut Kunandar (2013: 38) adalah sebagai berikut: 

1) Harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau 

produk. Artinya dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik harus 

mengukur aspek kinerja (performance) dan produk atau hasil yang dikerjakan 

oleh peserta didik. 

2) Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. 

3) Menggunakan berbagai cara dan sumber. 

4) Tes hanya salah satu alat pengumpul data. 

5) Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan 

bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari, mereka harus 

dapat menceritakan pengalaman atau kegiatan yang mereka lakukan setiap 

hari. 

6) Penilaian harus menekankan kedalaman pengetahuan dan keahlian peserta 

didik, bukan keluasannya (kuantitas). 

 

Sedangkan karakteristiknya authentic assessment menurut Kunandar (2013: 39) 

adalah sebagai berikut: 

1) Bisa digunakan untuk formatif atau sumatif. 

2) Mengukur keterampilan dan performansi, bukan fakta. 

3) Berkesinambungan bukan terintegrasi. 

4) Dapat digunakan sebagai feedback. 

 

Hal-hal yang bisa digunakan sebagai dasar menilai prestasi didik dalam penilaian 

autentik adalah Proyek atau Penugasan dan Laporannya, Hasil Tes Tertulis, 

Portofolio, Pekerjaan Rumah, Kuis, Karya Peserta Didik, Presentasi, Demonstrasi, 

Laporan, Jurnal, Karya Tulis, Kelompok Diskusi dan Wawancara. 
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2.4 Bahan Ajar  

2.4.1 Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan 

pendidik/instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi 

pembelajaran. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan 

pendidik/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dikelas. Bahan 

yang dimaksud dapat berupa bahan tertulis  mau  pun tidak tertulis (National 

Center for Competency Based Training dalam Majid, 2007: 174). 

 

Menurut Depdiknas (2008: 6), “bahan ajar merupakan seperangkat 

materi/substansi pembelajaran (teaching material) yang disusun secara sistematis, 

menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran. Peran bahan ajar dalam pembelajaran menurut 

Cunningsworth (2001: 7) adalah penyajian bahan belajar, sumber kegiatan bagi 

Peserta didikuntuk berlatih berkomunikasi secara interaktif, rujukan informasi  

kebahasaan, sumber stimulan, gagasan suatu kegiatan kelas, silabus dan bantuan 

bagi pendidik yang kurang berpengalaman untuk menambahkan kepercayaan diri.  

 

Sedangkan menurut Sudjana (2005: 35), bahan ajar adalah isi yang diberikan 

kepada peserta didik pada saat berlangsungnya proses belajar mangajar. Melalui 

bahan ajar ini peserta didik diantarkan kepada tujuan pengajaran. Dengan 

perkataan lain tujuan yang akan dicapai peserta didik diwarnai dan dibentuk oleh 

bahan ajar. Bahan ajar pada hakekatnya adalah isi dari mata pelajaran atau bidang 

studi yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan kurikulum yang 

digunakannya. Penggunaan bahan ajar memungkinkan peserta didik dapat 
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mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi dasar secara runtut dan sistematis 

sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan 

terpadu. Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan pendidik 

atau instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran.  

 

Menurut Audib (2002:  38) mengemukakan bahwa sebuah bahan ajar paling tidak 

mencakup antara lain: 

1) Petunjuk belajar (petunjuk Peserta didik atau pendidik) 

2) Kompetensi yang akan dicapai 

3) Informasi pendukung 

4) Latihan-latihan 

5) Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK) 

6) Evaluasi  

 

2.4.2 Jenis-Jenis Bahan Ajar 

Jenis bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi empat (Majid, 2007: 175-182), 

yaitu: 

1) Bahan ajar cetak (printed) 

Bahan cetak dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Yang termasuk dalam 

bahan ajar ini, yaitu. 

a. Handout, adalah bahan tertulis yang dipersiapkan oleh seorang pendidik untuk 

memperkaya pengetahuan peserta didik. Contoh: dengan cara mendownload dari 

internet, atau menyadur dari sebuah buku. 

b. Buku, adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan. 

c. Modul, adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat 
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belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan pendidik, sehingga modul 

berisi paling tidak tentang segala komponen dasar bahan ajar yang telah disebukan 

sebelumnya. 

d. Lembar kegiatan peserta didik (LKPD), adalah lembaran-lembaran berisi tugas 

yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa 

petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. 

e.    Brosur, adalah bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun 

secara bersistem atau cetakan yang hanya terdiri atas beberapa halaman dan 

dilipat tanpa dijilid atau selebaran cetakan yang berisi keterangan singkat tetapi 

lengkap tentang perusahaan atau organisasi.   

f. Leaflet, adalah bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat tapi tidak 

dimatikan atau dijahit.  

g. Wallchart, adalah bahan cetak, biasanya berupa bagian siklus atau proses atau 

grafik yang bermakna menunjukkan posisi tertentu. Contoh: tentang siklus 

makhluk hidup binatang antara ular, tikus dan lingkungannya.  

h. Foto atau gambar, sebagai bahan ajar tentu diperlukan satu rancangan yang baik 

agar setelah selesai melihat sebuah atau serangkaian foto atau gambar peserta 

didik dapat melakukan sesuatu yang pada akhirnya menguasai satu atau lebih 

kompetensi dasar.  

i. Model atau maket, adalah bentuk yang dapat dikenal menyerupai persis benda 

sesungguhnya dalam ukuran skala yang diperbesar atau dikecilkan.  
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2)  Bahan ajar dengar (audio) 

Media audio adalah media atau bahan yang mengandung pesan dalam bentuk 

auditif (pita suara atau piringan suara) yang dapat merangsang pikiran dan 

perasaan pendengar sehingga terjadi proses belajar.  

a. Kaset/piringan hitam/compact disk 

Media kaset dapat menyimpan suara yang dapat secara berulang-

ulang  diperdengarkan kepada peserta didik yang menggunakannya sebagai bahan 

ajar. Bahan ajar kaset biasanya digunakan untuk pembelajaran bahasa atau 

pembelajaran musik.  

b. Radio 

Radio adalah media dengar yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar, dengan 

radio peserta didik bisa belajar sesuatu. Program radio dapat dirancang sebagai 

bahan ajar, misalnya pada jam tertentu pendidik merencanakan sebuah progam 

pembelajaran melalui radio. Seperti mendengarkan pengajian langsung di canel 

radio. 

3) Bahan ajar pandang dengar (audio visual) 

Audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis 

media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena meliputi kedua jenis 

media auditif (mendengar) dan visual (melihat).  

 

a. Video/film 

Umumnya progam video telah dibuat dalam rancangan lengkap, sehingga setiap 

akhir dari penayangan video peserta didik dapat mengasai satu atau lebih 

kompetensi dasar.  
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b. Orang/nara sumber 

Orang sebagai sumber belajar dapat juga dikatakan sebagai bahan ajar yang dapat 

dipandang dan didengar, karena dengan orang seseorang dapat belajar misalnya 

karena orang tersebut memiliki ketrampilan khusus tertentu.  

 

4) Bahan ajar interaktif (interactive teaching material)  

Bahan ajar interaktif adalah kombinasi dari dua atau lebih media (audio, teks, 

grafik, gambar, animasi, dan video) yang oleh penggunanya dimanipulasi untuk 

mengendalikan perintah dan atau perilaku alami dari suatu presentasi. Bahan ajar 

interaktif dalam menyiapkannya diperlukan pengetahuan dan keterampilan 

pendukung yang memadai terutama dalam mengoprasikan peralatan seperti 

komputer, kamera video, dan kamera photo. Bahan ajar interaktif biasanya 

disajikan dalam bentuk compack disk (CD). 

 

2.4.3 Kriteria dan Sumber Bahan Ajar 

Menurut Ginting (2008: 154), Kriteria dan Sumber Bahan Ajar adalah sebagai 

berikut:  

1)    Kriteria Materi Pelajaran 

Materi pelajaran berada dalam ruang lingkup isi kurikulum. Karena itu, pemilihan 

materi pelajaran tentu saja harus sejalan dengan ukuran-ukuran (kriteria) yang 

digunakan untuk memilih isi kurikulum bidang studi bersangkutan.  

Kriteria materi pelajaran yang akan dikembangkan dalam sistem intruksional dan 

yang mendasari penentuan strategi belajar mengajar. 

a. Kriteria tujuan instruksional 

Suatu materi pelajaran yang terpilih dimaksudkan untuk mencapai tujuan  
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instruksional khusus atau tujuan-tujuan tingkah laku. Karena itu, materi tersebut 

supaya sejalan dengan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan.  

b.    Materi pelajaran supaya terjabar 

Perincian materi pelajaran berdasarkan pada tuntutan dimana setiap TIK telah 

dirumuskan secara spesifik, dapat diamati dan terukur. Ini berarti terdapat 

keterkaitan yang erat antara spesifikasi tujuan dan spesifikasi materi pelajaran. 

c.    Relevan dengan kebutuhan peserta didik 

Kebutuhan peserta didik yang pokok adalah bahwa mereka ingin berkembang 

berdasarkan potensi yang dimilikinya. Karena setiap materi pelajaran yang akan 

disajikan hendaknya sesuai dengan usaha untuk mengembangkan pribadi peserta 

didik secara bulat dan utuh. Beberapa aspek diantaranya adalah pengetahuan 

sikap, nilai, dan keterampilan. 

d. Kesesuaian dengan kondisi masyarakat  

Peserta didik dipersiapkan untuk menjadi warga masyarakat yang berguna dan 

mampu hidup mandiri. 

e. Materi pelajaran mengandung segi-segi etik 

Materi pelajaran yang akan dipilih hendaknya mempertimbangkan segi 

perkembangan moral peserta didik kelak. Pengetahuan dan keterampilan yang 

bakal mereka peroleh dari materi pelajaran yang telah mereka terima di arahkan 

untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia yang etik sesuai dengan sistem 

nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakatnya.  

f. Materi pelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematik 

dan logis. 

 

Setiap materi pelajaran disusun secara bulat dan menyeluruh, terbatas ruang 

lingkupnya dan terpusat pada satu topik masalah tertentu. Materi disusun secara 
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berurutan dengan mempertimbangkan faktor perkembangan psikologis peserta 

didik.   

g.  Materi pelajaran bersumber dari buku sumber yang baku, pribadi pendidik 

yang ahli dan masyarakat. Ketika faktor ini perlu diperhatikan dalam memilih 

materi pelajaran. Buku sumber yang baku pada umumnya disusun oleh para ahli 

dalam bidangnya dan disusun berdasarkan GBPP yang berlaku, kendatipun belum 

tentu lengkap sebagaimana yang diharapkan. Pendidik yang ahli penting, oleh 

sebab sumber utama memang adalah pendidik itu sendiri.  

 

 

2.4.4 Sumber Bahan Ajar 

Pada pembelajaran konvensional sering pendidik menentukan buku teks sebagai 

satu-satunya sumber materi pelajaran. Namun selain buku teks, pendidik 

seharusnya memanfaatkan berbagai sumber belajar yang lain. Sumber materi 

pelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dapat 

dikategorikan sebagai berikut:  

a.    tempat atau lingkungan 

Lingkungan merupakan sumber yang sangat kaya sesuai dengan tuntunan 

kurikulum. Ada dua bentuk lingkungan belajar, pertama, lingkungan atau tempat 

yang sengaja di desain untuk belajar peserta didik seperti laboratorium, 

perpustakaan, ruang internat, dan lain sebagainya. Kedua, lingkungan yang tidak 

di desain untuk proses pembelajaran tetapi keberadaannya dapat dimanfaatkan 

misalnya halaman sekolah, taman sekolah, kantin, kamar mandi, mushola atau 

masjid, dan lain sebagainya. Kedua bentuk lingkungan ini dapat dimanfaatkan 

oleh setiap pendidik karena memang selain memiliki informasi yang sangat kaya 
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untuk mempelajari materi pembelajaran, juga dapat secara langsung dijadikan 

tempat belajar peserta didik.     

b.    orang atau nara sumber 

Pengetahuan itu tidak statis akan tetapi bersifat dinamis yang terus berkembang 

secara cepat oleh karena itu, kadang-kadang apa yang disajikan dalam buku teks 

tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir. Oleh karena 

itu, untuk mempelajari konsep-konsep baru pendidik dapat menggunakan orang-

orang yang lebih menguasai persoalan misalnya dokter, polisi dan sebagainya. 

 

c.    objek 

Objek atau benda yang sebenarnya merupakan sumber informasi yang akan 

membawa peserta didik pada pemahaman yang lebih sempurna tentang sesuatu. 

d.    bahan cetak dan non cetak 

Bahan cetak adalah berbagai informasi sebagai materi pelajaran yang disimpan 

dalam berbagai bentuk tercetak seperti buku, majalah, koran dan sebagainya. 

Sedangkan bahan ajar non cetak adalah informasi sebagai  materi pelajaran, yang 

disimpan dalam berbagai bentuk alat komunikasi elektronik yang biasanya 

berfungsi sebagai media pembelajaran misalnya dalam bentuk kaset, video, 

komputer, CD, dll. (Ginting, 2008: 157)      
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2.5 Lembar Kerja Peserta didik 

2.5.1 Pengertian Lembar Kerja Peserta Didik 

Lembar kerja peserta didik adalah bagian pokok dari suatu modul yang berisi 

tujuan umum topik yang dibahas dan disertai soal latihan atau instruksi praktik 

bagi peserta didik. Lembar kerja peserta didik digunakan untuk menuntun peserta 

didik belajar mandiri dan dapat menarik kesimpulan pokok bahasan  yang 

dibelajarkan. Penyajian bahan pelajaran umumnya dapat mendorong peserta didik 

mengembangkan kreatifitas dalam belajar. Sehingga dapat mendorong peserta 

didik secara aktif mengembangkan dan menerapkan kemampuannya.  

  

Depdiknas (2008: 4) menyatakan bahwa lembar kerja peserta didik (LKPD) 

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

Lembar kegiatan biasanya berisi petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan 

suatu tugas. Tugas-tugas yang tertuang dalam lembar kegiatan harus jelas 

kompetensi dasar yang akan dicapainya. 

  

Adapun ciri - ciri lembar kerja peserta didik (LKPD) adalah sebagi berikut: 

2.5.1 Lembar kerja peserta didik (LKPD) hanya terdiri dari beberapa halaman, 

tidak sampai seratus halaman. 

2.5.2 Lembar kerja peserta didik (LKPD) dicetak sebagai bahan ajar yang spesifik 

untuk dipergunakan oleh satuan tingkat pendidikan tertentu. 

2.5.3 Di dalamnya terdiri uraian singkat tentang pokok bahasan secara umum, 

rangkuman pokok  bahasan, puluhan soal-soal pilihan ganda dan soal soal 

isian. 
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2.5.2 Jenis-jenis LKPD 

Menurut Sadiq dalam Widiyanto (2008: 14) lembar kerja peserta didik (LKPD) 

dapat dikategorikan menjadi 2 macam yaitu sebagi berikut. 

1) Lembar kerja peserta didik tak berstruktur 

Lembar kerja peserta didik tak berstruktur adalah lembaran yang berisi 

sarana untuk materi pelajaran, sebagai alat bantu kegiatan peserta didik 

yang dipakai untuk menyampaikan pelajaran. Lembar kerja peserta didik 

merupakan alat bantu mengajar yang dapat dipakai untuk mempercepat 

pembelajaran, memberi dorongan belajar pada tiap individu, berisi sedikit 

petunjuk, tertulis atau lisan untuk mengarahkan kerja pada peserta didik.  

2) Lembar kerja peserta didik berstruktur 

Lembar kerja peserta didik berstruktur memuat informasi, contoh dan 

tugas-tugas. Lembar kerja peserta didik ini dirancang untuk membimbing 

peserta didik dalam satu program kerja atau mata pelajaran, dengan sedikit 

atau sama sekali tanpa bantuan pembimbing untuk mencapai sasaran 

pembelajaran. Pada lembar kerja peserta didik telah disusun petunjuk dan 

pengarahannya. Lembar kerja peserta didik ini tidak dapat menggantikan 

peran pendidik dalam kelas. Pendidik tetap mengawasi kelas, memberi 

semangat dan dorongan belajar dan member bimbingan pada setiap peserta 

didik.  

 

Pada penelitian ini, lembar kerja peserta didik yang akan dikembangkan adalah 

tipe lembar kerja peserta didik berstruktur. Lembar kerja peserta didik ini 

diharapkan dapat dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber belajar dengan atau 
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tanpa bimbingan pendidik dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan tidak 

menghilangkan peran pendidik didalam kelas.  

 

 

 

2.5.3 Kegunaan dan Penyusunan Lembar Kerja Peserta Didik 

Menurut Tim Instruktur PKG dalam Andayani (2005: 10), kegunaan LKPD  

adalah sebagai berikut: 

1) Merupakan alternatif bagi pendidik untuk mengarahkan pengajaran atau 

memperkenalkan suatu kegiatan tertentu sebagai variasi belajar mengajar. 

2) Dapat mempercepat pengajaran dan mempersingkat waktu penyajian 

materi pelajaran sebab LKPD ini dapat disiapkan diluar jam pelajaran. 

3) Memudahkan penyelesaian tugas perorangan, kelompok atau klasikal 

karena tidak setiap peserta didik dapat memahami persoalan itu pada 

keadaan bersamaan. 

4) Mengoptimalkan penggunaan alat bantu pengajaran yang terbatas. 

5) Membangkitkan minat belajar peserta didik jika LKPD disusun secara 

menarik.  

Untuk membuat atau menentukan sebuah LKPD buatan pendidik yang baik, ada 

beberapa petunjuk yang harus diperhatikan. Jones dalam Andayani (2005: 9) 

menyatakan LKPD yang baik untuk diberikan kepada peserta didik, haruslah. 

1) Dapat menampung keragaman kemampuan peserta didik di kelas 

2) Bahasanya cukup dimengerti (tidak terlalu sulit) 

3) Format dan gambar harus jelas (mudah dipahami) 

4) Mempunyai tujuan yang jelas 
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5) Memiliki isian yang memerlukan pemikiran dan pemprosesan informasi 

6) Tetap memiliki gambaran umum ( global disamping gambaran detail) 

 

 

Keunggulan dan Kelemahan bahan ajar LKPD 

Menurut Lismawati (2010: 40) LKPD memiliki keunggulan dan kelemahan 

sebagai berikut: 

a. Keunggulan lembar kerja peserta didik (LKPD) 

1) Dari aspek penggunaan: merupakan media yang paling mudah. Dapat dipelajari 

di mana saja dan kapan saja tanpa harus menggunakan alat khusus. 

2) Dari aspek pengajaran: dibandingkan media pembelajaran jenis lain bisa 

dikatakan lebih unggul. Karena merupakan media yang canggih dalam 

mengembangkan kemampuan peserta didik untuk belajar tentang fakta dan 

mampu menggali prinsip-prinsip umum dan abstrak dengan menggunakan 

argumentasi yang realistis. 

3) Dari aspek kualitas penyampaian pesan pembelajaran: mampu memaparkan 

kata-kata, angka-angka, notasi musik, gambar dua dimensi, serta diagram dengan 

proses yang sangat cepat. 

4) Dari aspek ekonomi: secara ekonomis lebih murah dibandingkan dengan bahan 

ajar yang lainnya. 

b. Kelemahan bahan ajar lembar kerja peserta didik (LKPD) 

Sedangkan kelemahan-kelemahannya ada delapan yaitu. 

a) Tidak mampu mempresentasikan gerakan, pemaparan materi bersifat 

linear, tidak mampu mempresentasikan kejadian secara berurutan. 
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b) Sulit memberikan bimbingan kepada pembacanya yang mengalami 

kesulitan memahami bagian bagian tertentu. 

c) Sulit memberikan umpan balik untuk pertanyaan yang diajukan yang 

memiliki banyak kemungkinan jawaban atau pertanyaan yang 

membutuhkan jawaban yang kompleks dan mendalam. 

d) Tidak mengakomodasi peserta didik dengan kemampuan baca terbatas 

karena media ini ditulis pada tingkat baca tertentu. 

e) Memerlukan pengetahuan prasyarat agar peserta didik dapat memahami 

materi yang dijelaskan. Peserta didik yang tidak memenuhi asumsi 

pengetahuan prasyarat ini akan mengalami kesulitan dalam memahami. 

f) Cenderung digunakan sebagai hafalan. Ada sebagian pendidik yang 

menuntut peserta didiknya untuk menghafal data, fakta dan angka. 

Tuntutan ini akan membatasi penggunaan hanya untuk alat menghafal. 

g) Kadangkala memuat terlalu banyak terminologi dan istilah sehingga dapat 

menyebabkan beban kognitif yang besar kepada peserta didik. 

h) Presentasi satu arah karena bahan ajar ini tidak interaktif sehingga 

cendrung digunakan dengan pasif, tanpa pemahaman yang memadai. 

 

Pada teori pembelajaran keberadaan LKPD sebenarnya berfungsi sebagai bahan 

ajar (Kemenag: 2012). Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang 

diperlukan pendidik atau instruktur untuk perencanaan dan penelaahan 

implementasi pembelajaran. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang 

digunakan untuk membantu pendidik atau instruktur dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan 
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tertulis maupun bahan tidak tertulis. Jadi, bahan ajar bisa berupa bahan cetak 

seperti: hand out, buku, modul, lembar kerja peserta didik, brosur. Audio Visual 

seperti: video,VCD. Audio seperti: radio, kaset, CD audio. Visual seperti: foto, 

gambar dan multi media seperti: CD interaktif, Internet. 

Bahan ajar menjadi penting mengingat peserta didik memiliki kemampuan, 

kecenderungan, dan modal belajar yang tidak sama. Disisi lain pendidik 

berorientasi untuk menyelesaikan materi sehingga kadang kurang memperhatikan 

apa yang dibutuhkan peserta didik. Sehingga pendidik kurang memperhatikan 

bahan ajar apa yang dibutuhkan peserta didik sehingga mereka senang dengan 

materi yang diberikan pendidik. Tidak dipungkiri terkadang materi yang 

disampaikan pendidik tidak sesuai dengan minat peserta didik. Dari sinilah 

kemudian disimpulkan akan pentingnya bahan ajar bagi peserta didik, dan salah 

satu bentuknya adalah LKPD. 

Manfaat LKPD bisa dirasakan oleh pendidik dan peserta didik. Bagi pendidik 

LKDP memudahkannya dalam melaksanakan pembelajaran, menjadi pedoman 

dalam mengarahkan aktivitas pembelajaran, menambah pengetahuan dan 

pengalaman pendidik dalam menulis, serta menjadi tantangan bagi pendidik untuk 

menciptakan bahan ajar yang inovatif. Adapun bagi peserta didik, LKPD 

memberikan kesempatan kepada peserta didik pengalaman belajar mandiri dan 

belajar memahami tugas-tugas tertulis, dan membangun komunikasi efektif antara 

pendidik dan peserta didik. 

Pertimbangan lain penggunaan LKPD adalah sifatnya yang atraktif karena berisi 

kegiatan. Ketika peserta didik berhasil menyelesaikan tugas dalam LKPD maka 
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akan menambah keyakinan dan rasa “berhasil” pada diri peserta didik. Tentunya 

hal ini memberikan motivasi tersendiri bagi peserta didik untuk terus 

meningkatkan kemampuannya. Keberadaan tugas-tugas pada LKPD yang tidak 

selalu bersifat individual menjadikan peserta didik memiliki kesempatan untuk 

bersosialisasi dengan teman-temannya. Hal penting berikutnya adalah LKPD 

merupakan buatan pendidik sendiri sehingga pemilihan kata pada LKPD dapat 

disesuaikan dengan perkembangan kognitif peserta didik.  

Sebagai bahan ajar LKPD memiliki beberapa jenis meliputi: pertama, LKPD yang 

bersifat eksperimental, yaitu LKPD yang mengarahkan peserta didik untuk 

melakukan kegiatan, berbuat, berfikir, dan membangun pengetahuan yang 

dilakukan secara eksperimental. Kedua, LKPD Verifikatif, yaitu LKPD yang 

mengarahkan peserta didik untuk melakukan kegiatan penguatan atau pembuktian 

teori. Ketiga, LKPD untuk melatih ketrampilan, yaitu LKPD yang mengarahkan 

peserta didik untuk berlatih dan menekankan membangun kemampuan 

psikomotorik. 

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa LKPD adalah karya 

pendidik itu sendiri. Akan tetapi fakta dilapangan menunjukkan masih minim 

pendidik yang mau berinovasi untuk membut LKPD sendiri. Kebanyakan 

pendidik atau sekolah memilih untuk membeli LKPD. Padahal apabila diteliti 

LKPD yang beredar itu lebih tepat disebut ringkasan materi dan kumpulan soal-

soal. Dalam analisis penulis hal ini bisa terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, 

tapi faktor utama menurut penulis adalah faktor pemahaman pendidik tentang apa 

dan bagaimana cara membuat LKPD yang belum sempurna pada diri pendidik.  
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2.5.4 Komponen-Komponen LKPD 

Komponen-komponen pada Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang 

mengadaptasi dari Panduan Pengembangan Bahan Ajar (Depdiknas, 2008: 25-26) 

yaitu sebagai berikut:  

a.Halaman muka/ cover (judul)  

b.Kata pengantar  

c.Standar Isi  

d.Daftar isi  

e.Petunjuk penggunaan LKPD  

f.Kegiatan-kegiatan (terdiri atas: pengamatan, percobaan, diskusi)  

g.Informasi pendukung  

h.Daftar pustaka  

G.Manfaat Penelitian 

 

Menurut Devi  (2009: 32-33), sistematika LKPD umumnya terdiri dari:  

a. Judul LKPD  

b. Pengantar  

Berisi uraian singkat bahan pelajaran (berupa konsep-konsep) yang dicakup 

dalam kegiatan. Selain itu juga memberikan pertanyaan atau masalah yang 

berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memancing 

kemampuan berpikir peserta didik dan diharapkan peserta didik dapat 

memecahkan masalah tersebut dengan melakukan kegiatan.  

c. Tujuan Kegiatan  

Berisi kompetensi yang harus dicapai peserta didik setelah melakukan 

percobaan. Tujuan pembelajaran dirinci pada masing-masing kegiatan.  

d. Alat dan bahan  

Alat dan bahan memuat alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan 

kegiatan.  

e. Langkah Kegiatan  

Langkah kegiatan berisi sejumlah langkah cara pelaksanaan kegiatan yang 

harus dilakukan peserta didik.    

f. Tabel/ hasil pengamatan  

Tabel pengamatan berfungsi untuk mencatat data hasil pengamatan yang  

diperoleh dari kegiatan.  

g. Pertanyaan   

Pertanyaan yang diberikan mengulang kembali tentang apa yang diamati pada 

saat melakukan percobaan, serta juga penuntun untuk menarik kesimpulanhasil 

percobaan. Pertanyaan diselesaikan secara kelompok pada saat pembelajaran 

berlangsung.  
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h. Kesimpulan  

Kesimpulan tercantum dalam bagian akhir LKPD. Hal ini ditujukan agar guru 

bisa mengetahui tercapai atau tidaknya kompetensi yang diinginkan pada 

tujuan, karena kesimpulan menjawab tujuan.  

.  

  

Jadi dalam penelitian ini sistematika pengembangan LKPD berisi halaman judul 

(cover), kata pengantar, standar isi, daftar isi, petunjuk penggunaan LKPD, 

kegiatan-kegiatan yang terdiri dari pengamatan, percobaan dan diskusi, informasi 

pendukung, daftar pustaka dan manfaat penelitian.  

2.6 LKPD dalam Penanaman Nilai-Nilai Sosial  

2.6.1 Pengertian Nilai Sosial 

Nilai merupakan segala sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek, 

menyangkut segala sesuatu yang baik atau buruk sebagai abstraksi, pandangan, 

atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat. Dari 

pendapat tersebut dapat dikatakan, bahwa dalam kehidupan masyarakat nilai 

merupakan sesuatu untuk memberikan tanggapan atas perilaku, tingkah laku, dan 

segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat baik secara kelompok 

maupun individu. Nilai yang muncul tersebut dapat bersifat positif apabila akan 

berakibat baik, namun akan bersifat negatif jika berakibat buruk pada obyek yang 

diberikan nilai (Sulaiman, 2002: 19).   

 

Menurut Mardiatmadja (2006: 105), nilai menunjuk pada sikap orang terhadap 

sesuatu hal yang baik. Nilai-nilai dapat saling berkaitan membentuk suatu sistem 

dan antara yang satu dengan yang lain koheren dan mempengaruhi segi kehidupan 

manusia. Dengan demikian, nilai-nilai berarti sesuatu yang metafisis, meskipun 

berkaitan dengan kenyataan konkret. Nilai tidak dapat kita lihat dalam bentuk 



45 
 

fisik, sebab nilai adalah harga sesuatu hal yang harus dicari dalam proses manusia 

menanggapi sikap manusia yang lain. Nilai-nilai sudah ada dan terkandung dalam  

sesuatu, sehingga dengan pendidikan membantu seseorang untuk dapat menyadari 

dengan mencari nilai-nilai mendalam dan memahami kaitannya satu sama lain 

serta peranan dan kegunaan bagi kehidupan. Ada hubungan antara nilai dengan 

kebaikan, menurut Mardiatmadja (2006: 105), nilai berkaitan dengan kebaikan 

yang ada dalam inti suatu hal. Jadi nilai merupakan kadar relasi positif antara 

sesuatu hal dengan orang tertentu. Antara lain, nilai praktis, nilai sosial, nilai 

estetis,  nilai kultural/budaya, nilai religius, nilai susila/moral.  

 

Istilah sosial ditujukan pada pergaulan serta hubungan manusia dan kehidupan 

kelompok manusia, terutama pada kehidupan dalam masyarakat yang teratur 

(Gazalba dalam Mardiatmadja, 2006). Hubungan antar manusia, terjalin 

dikarenakan saling membutuhkan untuk melangsungkan kehidupan yang baik dan 

nyaman. Dengan adanya hubungan yang baik itulah, akan terbentuk interaksi yang 

menimbulkan suatu kehidupan yang harmonis apabila hubungan tersebut dapat 

dijaga dengan baik.  

 

Dari kedua pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa nilai sosial merupakan 

kesepakatan atau aturan-aturan, ataupun juga sesuatu yang dimaknai dalam 

kehidupan masyarakat. Sesuatu dapat dikatakan mempunyai nilai ketika 

masyarakat masih menganggap bahwa sesuatu itu bermakna dan memiliki arti 

bagi masyarakatnya. 

 

Nilai sosial merupakan segala sesuatu yang dianggap baik dan benar, yang 

diidam-idamkan masyarakat. Agar nilai-nilai sosial itu dapat tercipta dalam 
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masyarakat, maka perlu diciptakan norma sosial dengan sanksi-sanksi sosial. Nilai 

sosial merupakan penghargaan yang diberikan masyarakat kepada segala sesuatu 

yang baik, penting, luhur, pantas, dan mempunyai daya guna fungsional bagi 

perkembangan dan kebaikan hidup bersama. Menurut Kimbal Young dalam Muin 

(2013: 100)  nilai  sosial adalah asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari 

tentang apa yang baik dan benar, dan apa yang dianggap penting dalam 

masyarakat. Claudia Wood dalam Muin (2013: 101) ”nilai sosial merupakan 

petunjuk umum yang telah berlangsung lama yang mengarahkan tingkah laku dan 

kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Koentjaraningrat (2010: 70) 

nilai sosial merupakan suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai 

pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. 

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai sosial merupakan 

suatu sistem nilai budaya yang berlaku didalam kehidupan masyarakat yang 

mengatur tata pergaulan atau perilaku seseorang dalam berinteraksi sesama 

anggota masyarakat.  

 

Untuk mengembangkan sistem nilai budaya yang berlaku dimasyarakat sehingga 

menjadi karakter bangsa, pemerintah telah mencanangkan kurikulum 2013 yang 

lebih menekankan pada pembentukan kompetensi sikap, karakter dan akhlak 

tanpa mengabaikan kompetensi pengetahuan dan keterampilan. (M. Nuh, 

Hardiknas 2014 di Sorong, Provinsi Papua Barat, Sabtu (10/05/2014). 

 

Menurut  Peraturan Menteri Pendidikan, Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur 

Kurikulum Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah bahwa nilai sosial atau 
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sikap sosial termaktub dalam kompetensi inti 2 dalam proses kegiatan 

pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan nilai atau sikap sosial adalah 

menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro aktif, dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.  

 

Drake (2007: 1) dalam rangka untuk mencapai penanaman nilai mengemukakan 

bahwa untuk mencapai penanaman nilai dibutuhkan proses pendidikan, yaitu 

dengan menciptakan etos kerja, suasana atau lingkungan belajar disekolah dimana 

nilai menjadi titik buat pelaksanaan sekolah tersebut. Inti penanaman nilai adalah 

bagimana suatu nilai dipercaya dan kemudian diimplementasikan dalam seluruh 

aspek kehidupan.  

 

Salah satu bagian dari proses pendidikan adalah pembelajaran. Pembelajaran 

disekolah diupayakan memuat nilai-nilai yang berguna bagi pembentukan 

kepribadian anak sebagai bekal hidup dimasyarakat dan untuk menanamkan nilai 

membutuhkan proses secara bertahap. Terdapat 5 fase proses penanaman nilai: 

a. Knowing (mengetahui nilai-nilai) 

b. Comprehending (memahami nilai-nilai) 

c. Accepting (menerima nilai-nilai) 

d. Internalizing (menjadikan nilai sebagai sikap dan keyakinan) 

e. Implementing (mengamalkan nilai-nilai) 

(Zubaedi, 2008: 11) 

 

Menurut  Peraturan Menteri Pendidikan, Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur 
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Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah bahwa sikap sosial 

termaktub dalam kompetensi inti 2 dalam proses kegiatan pembelajaran. 

Sedangkan Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional tahun 2011 

menjelaskan bahwa nilai-nilai yang termaktub dalam sikap sosial yang meliputi 

18 nilai karakter yang akan ditanamkan pada peserta didik, diantaranya adalah 

religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa 

ingin tahu, semangat kebangsaan atau nasionalisme, cinta tanah air, menghargai 

prestasi, komunikatif (senang bersahabat atau proaktif), cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. 

 

Berdasarkan Permendikbud  tahun 2013 tersebut, maka dalam penelitian ini nilai 

karakter untuk membangkitkan penanaman nilai-nilai sosial siswa yang peneliti 

ambil berdasarkan kompetensi inti 2 pada pelajaran Geografi khuhunya materi 

pemanfaatan lingkungan  yaitu rasa ingin tahu, peduli lingkungan dan peduli 

sosial, selanjutnya ketiga nilai karakter tersebut digunakan sebagai indikator 

penanaman nilai-nilai sosial selain sikap sosial sebagai wujud kompetansi inti 2 

dalam kurikulum 2013. 

 

a. Rasa Ingin tahu  

Rasa ingin tahu pada diri siswa perlu dikembangkan tidak hanya pada hal-hal 

positif tetapi juga pada informasi mengenai hal-hal negatif dengan tujuan agar 

mereka tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif setelah mereka mengetahui 

sebab dan akibatnya. Menurut Kemdiknas  (2008: 10) rasa ingin tahu adalah sikap 

dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas 

dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Totalitas psikologis dan 
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sosiologis kultural mengelompokkan rasa ingin tahu dalam olah pikir. Rasa ingin 

tahu yang kuat merupakan motivasi kaum ilmuwan.  

 

Samani dan Harianto (2011: 119) menyatakan bahwa rasa ingin tahu merupakan 

keinginan untuk menyelidiki dan mencari pemahaman terhadap rahasia alam atau 

peristiwa sosial yang sedang terjadi. Sedangkan Raka. G (2011: 38) menyatakan 

bahwa rasa ingin tahu adalah minat mencari kebaruan, keterbukaan, terhadap 

pengalaman baru, menaruh perhatian pada hal-hal atau pengalaman baru, melihat 

berbagai hal atau topik sebagai hal-hal menarik, menjelajah dan berusaha 

menemukan sesuatu. Berdasarkan penyataan-pernyataan tersebut dapat diketahui 

bahwa rasa ingin tahu tidak hanya muncul untuk membuktikan sesuatu yang 

sudah ada tetapi juga untuk menemukan hal-hal yang baru.  

 

Mustari (2011: 22) dalam bukunya Nilai Karakter: Refleksi untuk Pendidikan 

Karakter, menyatakan bahwa untuk mengembangkan rasa ingin tahu pada siswa, 

hendaknya siswa tersebut diberi kebebasan untuk melakukan dan melayani rasa 

ingin tahu mereka sendiri. Siswa hanya diberikan cara-cara untuk mencari 

jawaban dari pertanyaan yang mereka dapatkan. Apabila pertanyaannya tentang 

Bahasa Inggris, maka siswa tersebut diberi kamus, apabila pertanyaannya tentang 

pengetahuan, maka siswa tersebut diberi Ensiklopedia. 

 

Adapun indikator rasa ingin tahu untuk SMA menurut Daryanto dan Suryatri 

(2013: 153) adalah bertanya sebagai berikut:  

a) Menanyakan hal-hal seputar materi yang sedang disampaikan 

b) Bertanya tentang sesuatu yang terkait dengan materi pelajaran tetapi di 

luar yang dibahas di kelas 
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c) Siswa bertanya mengenai materi dari sumber lain 

d) Siswa bertanya pada saat diskusi di kelas 

 

Berdasarkan indikator tersebut disusun item-item pernyataan untuk mengukur rasa 

ingin tahu. 

 

 

 

b. Peduli Lingkungan  

Menurut Burhanuddin (2010:67) Kepedulian terhadap lingkungan adalah keadaan 

psikologis seseorang berupa perhatian, kesadaran dan tanggungjawab terhadap 

kondisi pengelolaan lingkungan, baik lingkungan fisik, lingkungan biologis, 

maupun lingkungan sosial. Kepedulian lingkungan sangat erat kaitannya dengan 

tindakan atau perilaku yang secara sadar dilandasi oleh pertimbangan yang 

rasional, pragmatis dan bertanggungjawab. 

 

Kepedulian lingkungan dapat diartikan sebagai pemikiran atau perhatian yang 

sungguh-sungguh terhadap lingkungan. Menurut Hornby (1974: 127) kepedulian 

atau `care` sebagai  “serious attention or thought” (pemikiran atau perhatian yang 

sungguh sungguh). Pada praktek sehari-hari bentuk kepedulian itu dapat berupa 

tindakan nyata secara fisik misalnya melakukan sesuatu untuk memperbaiki 

lingkungan apa saja yang cenderung akan bisa menjadi rusak/merugikan, atau 

berupa pemikiran seperti mengajak berdiskusi/debat,seminar rapat, sarasehan, 

loka karya dan sejenisnya yang intinya membahas masalah lingkungan tertentu 

guna diusahakan menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk kepentingan bersama. 

Bahkan kepedulian lingkungan dapat dalam bentuk sumbangan dana keuangan 

yang ditujukan untuk perbaikan lingkungan demi kesehatan, keindahan dan 
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kebaikan bersama dengan mewujudkan lingkungan hijau, bersih dan sehat. Dapat 

juga sumbangan itu berupa sembako, daging korban, pakaian bekas, air bersih 

atau bentuk materi lainnya yang pada dasarnya merupakan wujud kepedulian 

sosial untuk membantu warga masyarakat yang sedang mengalami musibah, 

bencana atau kecelakaan lainnya, misalnya melakukan sesuatu untuk memperbaiki 

lingkungan apa saja yang cenderung akan bisa menjadi rusak/merugikan, atau 

berupa pemikiran seperti mengajak berdiskusi/debat, seminar rapat, sarasehan, 

loka karya dan sejenisnya yang intinya membahas masalah lingkungan tertentu 

guna diusahakan menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk kepentingan bersama.  

 

Peduli adalah salah satu hasil perhatian dari suatu peristiwa atau proses belajar 

yang terjadi secara alami. Kepedulian terhadap lingkungan diungkapkan dalam 

bentuk ungkapan verbal dan perilaku (tindakan nyata). Perilaku peduli lingkungan 

merupakan bagian tindakan yang dihasilkan dari pemahaman mengenai 

lingkungan. Pemahaman tersebut akan tertanam dalam diri masyarakat yang 

berupa afeksi positif tentang lingkungan hidup. Dari sikap inilah yang dipraktikan 

melalui suatu perilaku/tindakan yang peduli lingkungan dengan melakukan 

pelestarian. Peduli terhadap lingkungan dapat tercermin dalam membuang sampah 

pada tempatnya, tidak mencemari lingkungan dan sebagainya (Meliseh, 2012: 89). 

Sedangkan menurut Daryanto dan Suryatri (2013: 141) peduli lingkungan 

merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam disekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.  

Adapun indikator peduli lingkungan antara lain: 

 



52 
 

(1) Pembiasaan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah 

Adapun sub indikator pembiasaan memelihara kebersihan dan kelestarian 

lingkungan sekolah meliputi: 

a) Terlibat dalam kegiatan gotong royong membersihkan sekolah dan 

lingkungan sekitar 

b) Membuang sampah pada tempatnya 

c) Memelihara lingkungan kelas 

(2) Melaksanakan kegitan memelihara lingkungan di luar sekolah 

a) Terlibat gotong royong dengan warga membersihkan lingkungan 

b) Terlibat dalam program yang dicanangkan dalam memelihara 

lingkungan 

 

c. Peduli Sosial 

Pengertian kepedulian sosial ialah rasa peduli yang muncul dari dalam diri kita 

kepada apapun yang ada lingkungan sekitar kita. Kepedulian sosial adalah suatu 

nilai penting yang harus dimiliki seseorang karena terkait dengan nilai kejujuran, 

kasih sayang, kerendahan hati, keramahan, dan lain-lain (Sony, 2013: 45). 

  

Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang pasti 

membutuhkan orang lain atau sesamanya. Memiliki hubungan kerjasama yang 

baik dengan orang lain senantiasa akan tercipta rasa kepedulian sosial jika 

dimasing-masing pihak memiliki rasa tersebut. Sejak dini orangtua pasti sudah 

mengajarkan anaknya untuk memiliki kepedulian sosial. Berikut ini adalah cara 

mendidik anak agar memiliki kepedulian sosial (Sony, 2013: 46). 
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a.  Menunjukan atau memberikan contoh sikap kepedulian sosial. 

Memberikan nasihat pada anak tanpa disertai dengan contoh langsung Anda 

tidak akan memberikan efek yang besar. Jika sikap Anda dalam kehidupan 

sehari-hari menunjukan sikap peduli pada sesama maka kemungkinan besar 

anak akan mengikutinya. 

b. Melibatkan anak dalam kegiatan sosial. 

Biasakan untuk mengajak anak dalam kegiatan sosial seperti memberikan 

sumbangan ke panti asuhan dan berzakat. 

c. Tanamkan sifat saling menyayangi pada sesama. 

Menanamkan sifat saling menyayangi pada sesama dapat diterapkan dari 

rumah, misalnya dengan membantu orang tua, kakak ataupun menolong teman 

yang jatuh. 

d. Memberikan kasih sayang pada anak. 

Dengan orang tua memberikan kasih sayang maka anak akan merasa aman dan 

disayangi, dengan hal itu kemungkinan anak akan memiliki sikap peduli pada 

orang lain yang ada disekitarnya. Sedangkan anak yang kurang mendapatkan 

kasih sayang justru akan cenderung tumbuh menjadi anak yang peduli pada 

dirinya sendiri. 

e. Mendidik anak untuk tidak membeda-bedakan teman. 

Mengajarkan pada anak untuk saling menyayangi terhadap sesama teman tanpa 

membedakan kaya atau miskin, warna kulit dan juga agama. Beri pengertian 

bahwa semua orang itu sama yaitu ciptaan Tuhan. Banyak orang yang 

beranggapan bahwa sikap kepedulian sosial tumbuh dalam kepribadian 

seseorang dimulai pada saat beranjak dewasa. Tapi kenyataannya, sikap 

kepedulian sosial dapat diajarkan atau diterapkan pada anak mulai sejak dini. 

Jadi mulailah dari sekarang untuk mendidik anak agar memiliki kepribadian 

yang baik dengan sikap kepedulian sosial. Perilaku yang baik akan tertanam 

dalam diri seseorang jika sering dilatih dan diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari. 

 

Adapun indikator peduli sosial penelitian ini adalah: 

indikator peduli sosial meliputi:  

(1) Menanamkan sifat saling  menyayangi terhadap sesama: 

a) Memelihara lingkungan sekolah dan sekita 

b) Menolong orang lain yang menglami musibah 

(2) Melibatkan anak dalam kegiatan sosial: 

a) Ikut  dalam kegiatan sosial 

b) Terlibat dalam organisasi sosial 
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2.7 Kajian Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan hasil penelitian Devi (2009: 42) dalam penelitiannya yang berjudul 

Peningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Melalui Lembar Kerja Siswa 

(LKS) Interaktif Berbasis Komputer Di SMA Muhammadiyah 1 Palembang 

menyimpulkan penggunaan LKS Interaktif  berbasis komputer dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik di SMA Muhammadiyah 1 Palembang 

pada materi diferensial. Melihat hasil belajar yang baik dan proses pembelajaran 

yang aktif dari pelaksanaan penelitian ini maka disarankan agar pendidik dalam 

pembelajaran matematika menggunakan media pembelajaran yang cocok sesuai 

dengan materi pelajaran seperti LKS Interaktif. Sehingga pembelajaran 

diharapkan lebih bervariatif dan inovatif untuk meningkatkan pada keterampilan 

proses, keaktifan, motivasi dan hasil belajar Peserta didik. Untuk itu diharapkan 

kemampuan pendidik dalam membuat LKPD Interaktif lebih ditingkatkan. 

 

Berdasarkan penelitian Setiawan (2011) dalam penelitiannya yang berjudul  

Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Berbasis Konstruktivisme Sebagai 

Sumber Belajar Geografi (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Mejobo Kudus). 

menyimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan dalam aktivitas belajar, 

keterampilan proses, maupun dalam hasil belajar kognitif antara peserta didik 

yang menggunakan dan yang tidak menggunakan LKS berbasis konstruktivisme. 

Selama pembelajaran menggunakan LKS berbasis konstruktivisme terdapat 

beberapa kendala. Saran kepada peserta didik agar diharapkan lebih mningkatkan 

keaktifannya selama pembelajaran; bagi pendidik disarankan mengembangkan 

sendiri LKS khususnya yang berbasis konstruktivisme guna meningkatkan 
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aktivitas belajar, keterampilan proses, dan hasil belajar kognitif peserta didik; 

kepada pihak sekolah dapat memfasilitasi pendidik dalam mengembangkan 

sendiri LKS yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

 

Berdasarkan hasil penelitian Sardianto  (2012: 234) dalam penelitiannya yang 

berjudul  Pengembangan LKPD peduli lingkungan Untuk Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Program Pendidikan Pembelajar Sekolah Dasar menyimpulkan 

penggunaan produk bahan ajar menunjukkan peningkatan hasil belajar 

mahasiswa, yang ditunjukkan oleh perbedaan mean skor pre-test dan post-test 

3,12. Hal ini berarti bahwa penggunaan produk bahan ajar hasil pengembangan 

mampu meningkatkan skor mahasiswa sebesar 31,12%. 

 

2.8 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

penting (Sugiyono, 2009: 91). Kerangka pikir dalam penelitian ini diawali adanya 

masalah belum tersedianya media LKPD yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan 

aktivitas siswa yang rendah sehingga mengakibatkan hasil belajar yang rendah. 

Berdasarkan dari beberapa teori, media pembelajaran merupakan salah satu cara 

untuk mengatasi permasalahan diatas. Dalam hal ini media yang dikembangkan 

yaitu Lembar Kerja Peserta Didik dalam penanaman nilai-nilai sosial, sehingga 

diharapkan dapat menarik minat siswa untuk lebih giat belajar dan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.  
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian LKPD dalam Penanaman Nilai-Nilai Sosial 

 

Ketersediaan LKPD di MAN 1 Lampung Utara masih belum tersedia, terutama  

LKPD penananman nilai-nilai sosial pelajaran Geografi, selama ini LKPD breasal 

dari pulau jawa yang menekankan pada aspek kognitif saja. Pada hal di kurikulum 

2013 menekankan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Agar 

pembelajaran lebih menarik dan aspek afektif dapat terukur, penulis membuat 

media pembelajaran yang bertujuan untuk  membuat siswa aktif dalam 

pembelajaran yang meliputi 5 M (Mengamati, Menalar, Menanya, Mencoba, dan 

Mengkomunikasikan) yang diterapkan dalam kurikulum 2013. Media 

pembelajaran yang penulis buat adalah dalam bentuk lembar kerja peserta didik 

dalam penanaman nilai-nilai sosial yang meliputi rasa ingin tahu, peduli 

lingkungan dan peduli sosial. 

Produk lembar kerja peserta didik yang dihasilkan dalam penanaman nilai-nilai 

sosial terdiri atas peta konsep, materi, tugas individu dengan melakukan 

pengamatan terhadap gambar-gambar atau peristiwa yang terjadi. Pengembangan 

Minat belajar rendah,  
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penanaan sikap,  
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produk lembar kerja peserta didik diharapkan dapat meningkatkan effektivitas 

pemebalajaran sehingga hasil belajar Geografi siswa meningkat.  

 

2.9 Hipotesis Penelitian  

Untuk menguji efektivitas pembelajaran dengan menggunakan produk 

pengembangan LKPD, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

2.9.1 Menghasilkan lembar kerja peserta didik  dalam penanaman nilai-nilai 

sosial pada mata pelajaran Geografi sehingga dapat digunakan sebagai 

sumber belajar dalam pembelajaran Geografi. 

2.9.2 Mengetahui efektivitas penggunaan lembar kerja peserta didik dalam 

penanaman nilai-nilai sosial dalam pembelajaran Geografi. 

 

 

 

 

 

 


